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СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

УДК 330.101.2

Гончарук І.В.
аспірант кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МЕРЕЖЕВОГО РИНКУ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES  
TO DETERMINATION OF THE NETWORK MARKET SATISFACTION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретико-методологічні засади та 

етапи дослідження сутності мережі та мережевих зв’язків із 
позицій різних галузей науки. Проаналізовано підходи до ви-
значення поняття «мережевий ринок». Визначено переваги та 
недоліки кожного з підходів. Запропоновано визначення мере-
жевого ринку на основі проведених досліджень.

Ключові слова: мережевий ринок, мережеві зв’язки, ме-
режевий ефект, економіка, інформаційно-комунікаційні техно-
логії, Інтернет.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретико-методологические 

основы и этапы исследования сущности сети и сетевых связей 
с позиций различных научных отраслей. Проанализированы 
подходы к определению понятия «сетевой рынок». Определены 
преимущества и недостатки каждого из подходов. Предложено 
определение сетевого рынка на основе проведенных иссле-
дований.

Ключевые слова: сетевой рынок, сетевые связи, сетевой 
эффект, экономика, информационно-коммуникационные тех-
нологии, Интернет.

ANNOTATION
The article deals with theoretical and methodological principles 

and stages of research of the essence of the network and network 
connections from the positions of various branches of science; the 
approaches to the definition of “network market” are analyzed; the 
advantages and disadvantages of each approach are determined; 
the definition of the network market is proposed on the basis of 
conducted researches.

Keywords: network market, network communications, network 
effect, economy, information and communication technologies, 
Internet.

Постановка проблеми. Поняття «мережевий 
ринок» є однією з найскладніших та найбільш 
дискусійних категорій в економічній науці. На 
сучасному етапі під впливом четвертої промис-
лової революції відбувається формування нової 
парадигми розвитку економіки, невід’ємним 
складником якої є дослідження мережевих 
ринків. 

Якщо раніше мережеві ринки досліджу-
валися науковцями тільки в таких галузях, 
як телекомунікації, мобільний зв’язок, ІТ, то 
сьогодні впровадження технологічних інно-
вацій (штучного інтелекту, Інтернету речей, 
безпілотного транспорту, 3D-друку, квантових 
комп'ютерів тощо) забезпечує розвиток мере-

жевих ринків у всіх сферах діяльності людини. 
Відбувається трансформація класичного ринку 
в мережевий. 

У зв’язку зі швидким розвитком мереже-
вих ринків перед науковцями та перед прак-
тиками постає низка питань щодо визначення 
ознак та характеристик мережевих ринків у 
сучасних умовах, умов ефективного функціону-
вання фірм на мережевих ринках, необхідності 
та механізму їх регулювання з боку держави, 
розроблення заходів недопущення недобросо-
вісної конкуренції та ін. Однак для подальших 
досліджень необхідно, насамперед, визначити, 
в чому полягає сутність мережевого ринку, 
оскільки в науковій літературі немає єдиного 
підходу до питання. Саме тому слід проаналі-
зувати та систематизувати дослідження з даної 
проблематики з позицій різних галузей науки 
та дати узагальнююче визначення мережевого 
ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема даної роботи досить широко висвітлена 
як у зарубіжній, так і у вітчизняній літера-
турі, їй присвячено значну кількість наукових 
публікацій. 

Методологічні основи дослідження теорії 
мереж закладені в працях Р. Вайбера, Дж. 
Морено, Д. Брайчі, К. Бендукідзе, В. Бугор-
ського, А. Грищенко, В. Іноземцева, М. Катца, 
М. Шапіро та ін. Сучасні тенденції розвитку 
мережевих ринків в умовах глобалізації висвіт-
лено в роботах Н. Розанової, А. Ігнатюк, А. Гри-
щенко, Н. Румянцевої, С. Лейбовітца, Дж. Фар-
релла, Ч. Сноу, Р. Майлза та ін. 

Мета статті полягає в аналізі теоретико-мето-
дологічних засад та етапів дослідження сутності 
мережі та мережевих зв’язків із позицій різних 
галузей науки; аналізі підходів до визначення 
поняття «мережевий ринок»; визначенні пере-
ваг та недоліків кожного з підходів; визначенні 
мережевого ринку на основі проведених дослі-
джень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна економіка перетворюється в глобаль-
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ний мережевий ринок, який зазнає значних 
змін унаслідок технологічних інновацій та 
інституційних перетворень. Високотехнологіч-
ний сектор економіки робить людей усе більш 
залежними від мереж, як у бізнесі, так і в 
повсякденному житті. В науковій літературі 
досить мало уваги присвячено еволюції науко-
вих поглядів щодо дослідження основи мереже-
вого ринку – мережі. 

Передумовою виникнення теорії мереж є 
поява окремих публікацій, які досліджують 
мережеві зв’язки з позицій різних галузей 
науки. Дослідники, що працювали в рамках 
кожного з напрямів, використовували різні 
вихідні теоретичні передумови та емпіричні 
дані та на їх основі сформулювали власне визна-
чення сутності мережі та мережевих зв’язків, 
тим самим зробивши істотний внесок у розви-
ток мережевих ринків (рис. 1) [1].

Основою зародження мережевого підходу у 
природничих науках є виникнення теорії гра-
фів. Теорія виникла в 1736 р., коли Л. Ейлер 
вирішив задачу «Про кенігсберзькі мости». 
Дана теорія дає змогу будь-яку мережу неза-
лежно від природи зв’язків між її елементами 
представити у вигляді графа [2]. 

У 30-х роках ХХ ст. відбувся науковий прорив 
у дослідженнях мереж та мережевих зв’язків у 
гуманітарних науках, що у своїй основі не мали 
нічого спільного з теорією графів, оскільки дослі-
дження стосувалися міжособистісних зв’язків 
між елементами соціальної групи.

Представниками психології, соціології та 
соціально-культурної антропології вперше було 
проведено емпіричні дослідження щодо мере-
жевих взаємодій між індивідами та зроблено 
низку базових висновків та теоретичних уза-
гальнень, що лягли в основу подальших дослі-
джень [5].

У 1930-х роках відомий психіатр, психолог 
та соціолог Дж. Морено сформулював важливу 
ідею про можливість графічного зображення 
позицій індивідів у групі та зв’язків, що вини-
кають між ними. 

У роботах Дж. Морено вперше мережа визна-
чалася як структура зв'язків між елементами 
системи. Цей підхід дав змогу застосовувати 
теорію графів в аналізі різного роду мереж, у 
тому числі мереж в економіці [14].

Наприкінці 1940-х та на початку 1950-х років 
у роботах А. Бейвласа і Х. Левітта мережа 
визначалася як сукупність позицій, зв'язки між 
якими є потоками ресурсів. Цей підхід характе-
ризував локальні, внутрішньофірмові мережеві 
зв’язки. Взаємодія елементів мережі класифіку-
валася за змістом (продукти або послуги, інфор-
мація, емоції тощо), за формою (тривалість та 
тіснота зв'язків), за інтенсивністю (частота).

Відповідно до досліджень А. Бейвласа і 
Х. Левітта, внутрішньофірмова мережа має 
такі характеристики:

– поведінка обґрунтовується обмежен-
нями дій елементів, що зумовлено структурою 
мережі, а не внутрішньою мотивацією;

– аналіз фокусується на зв'язках між еле-
ментами (вузлами);

– відносини між елементами мережі вплива-
ють на поведінку один одного;

– фірма розглядається як велика мережа, що 
складається з дрібних мереж;

– одиницею аналізу є не окремі елементи, а 
мережа у цілому [1; 5].

З ім'ям соціального психолога С. Мілграма 
пов'язана поява теорії «маленького світу», або 
«теорії шести рукостискань», який підкреслив 
мережевий характер глобальної цивілізації.

Дослідження мережевих зв’язків в еконо-
мічній науці починається з праці А. Маршалла 
«Принципи економічної теорії», де обґрунтову-
ються стійкі мережеві взаємодії економічних 
агентів, що здійснюють спільну діяльність та 
отримують позитивні екстерналії. В подаль-
шому ідеї А. Маршалла отримали широке 
визнання, були розвинені та лягли в основу 
розуміння кластерів фірм як мережевої форми 
організації сучасних ринків [11].

Підхід до вивчення мереж у рамках еконо-
мічної соціології найбільше пов’язаний з еконо-

Рис. 1. Наукові напрями, що досліджували мережеві зв’язки 
Джерело: розроблено автором на основі [1; 2; 5; 6]
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мічним. Економічна соціологія акцентує увагу 
на ролі соціальних мереж та інститутів в еко-
номічних відносинах. Відповідно до цього під-
ходу, формальні та неформальні мережі лежать 
в основі успішного ведення бізнесу. 

На рубежі XX–XXI ст. з'явилася значна 
кількість досліджень соціально-економічних 
явищ, що засновані на підходах, які врахову-
ють теоретичні досягнення біології, географії, 
фізики та інших природничих наук. Дослі-
дження мереж та мережевих зв’язків набувають 
міждисциплінарного характеру, що пов’язано з 
досягненнями у сфері інформаційних техноло-
гій. Яскравим прикладом міждисциплінарного 
підходу є використання нейронних мереж в 
економіці [6; 10; 20].

Впровадження технологічних інновацій у 
ХХІ ст. забезпечує розвиток мережевих ринків 
у всіх сферах діяльності людини. Класичний 
ринок поступово трансформується в мереже-
вий, і дана тенденція набирає обертів. 

У зв’язку зі швидким розвитком мережевих 
ринків під впливом четвертої промислової рево-
люції постала низка питань щодо визначення 
ознак та характеристик мережевих ринків у 
сучасних умовах, ефективного функціонування 
фірм на мережевих ринках, необхідності та 
механізму їх регулювання з боку держави, роз-
роблення заходів недопущення недобросовісної 
конкуренції та ін. [3; 5].

Основні етапи дослідження сутності мере-
жевих зв'язків: 

І етап (1736–1890 рр.) Виникнення теорії 
графів. У науковій літературі граф є синонімом 
поняття «мережа». Ця теорія лягла в основу 
досліджень мережевих зв’язків. Дослідження 
стійкої мережевої взаємодії економічних аген-
тів, що здійснюють спільну діяльність та отри-
мують позитивні екстерналії.

ІІ етап (1930–1960-ті роки) Уведення 
поняття «соціальна мережа». Мережа визна-
чається як структура зв’язків між елементами 
соціальної системи. Створення першої мережі 
ARPANET. Створення математичної теорії роз-
витку соціальних мереж.

ІІІ етап (1960–1970-ті роки) Вивчення 
мережевого ринку як об'єкта економічного ана-
лізу починається із соціологічних робіт, присвя-
чених розгляду поведінки людей у соціальній 
мережі. Відповідно до цього підходу, мережі 
формальних та неформальних відносин лежать 
в основі успішного ведення бізнесу. 

ІV етап (1970-ті – 2000-ні роки) Форму-
ються підходи до визначення мережевих рин-
ків. Досліджуються мережеві ефекти, їх види 
та фірми з мережевими ефектами; розвиток 
конкурентних відносин на мережевих ринках 
тощо.

V етап (2014р. – дотепер) Під впливом чет-
вертої промислової революції відбувається фор-
мування нової парадигми розвитку економіки, 
невід’ємним складником якої є дослідження 
мережевих ринків. Досліджуються нові прин-

ципи функціонування мережевого ринку у 
зв’язку з упровадженням інформаційних техно-
логій у всі сфери життя людини. Відбувається 
розмивання граней між класичним ринком та 
мережевим. У науковій літературі з’являються 
публікації щодо дослідження ролі держави на 
мережевих ринках (табл. 1). 

Нині мережеві зв’язки охоплюють усі галузі 
економіки. Сучасна економіка перетворюється 
в масштабний глобальний мережевий ринок, 
характеристики ефективного функціонування 
якого зазнають значних змін унаслідок як 
технологічних інновацій, так й інституційних 
перетворень.

Сьогодні немає єдиного підходу до тракту-
вання сутності мережевого ринку. Розглянемо 
основні напрями досліджень із даної проблема-
тики (рис. 2). 

Мережевий ринок як організаційна струк-
тура. Мережевий ринок розглядається як 
сукупність гнучких горизонтальних управлін-
ських структур, що функціонують за рахунок 
загальної ресурсної бази, в якій ключовим є 
інформаційний ресурс; вони найбільш удало 
поєднують формальні та неформальні проце-
дури для координації та узгодження діяльності 
фірм – учасниць ринку. Основними представни-
ками цього підходу є Л. Смоляр, Р. Патюрель, 
Майлз, Сноу та ін.

Відповідно до цього підходу, ринки класи-
фікують за сферою застосування: ринки з висо-
кими капітальними витратами, ринки з низь-
кими капітальними витратами. 

Переваги цього підходу:
– зростання довіри знижує трансакційні 

витрати і невизначеність, збільшує передбачу-
ваність у формі відомих очікувань;

– інтенсивний інформаційний потік збіль-
шує виникнення нових можливостей у бізнесі: 
доступ до нових технологій, розширення ринків 
збуту;

– добровільне та довготривале співробітни-
цтво забезпечує фірмам гнучкість, посилює їх 
сприйнятливість до інновацій та орієнтованість 
на кінцевого споживача;

– взаємний вільний доступ до ресурсів, які 
перебувають у власності учасників мережі;

– скорочення витрат виробництва та реаліза-
ції продукції;

– стратегічні партнерства можуть замінити 
процеси злиття і поглинання, які є більш 
витратною і ризикованою моделлю розвитку.

Недоліками підходу є:
– зростання монополізму та зменшення кон-

куренції на ринку;
– зниження ефективності діяльності за від-

сутності чіткої консолідації цілей учасників 
мережі та уповільнення процедур прийняття 
рішень за її значного розширення;

– зростання залежності, обмеження дій окре-
мих суб'єктів і надалі – втрата підприємством 
самостійності;

– зниження гнучкості управління;
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Таблиця 1
Етапи дослідження сутності мереж та мережевих зв'язків

Етап Прихильники Сфера дослідження Дослідження

1-й етап:  
1736 р. – 1890 р.

Л. Ейлер Математика

Виникнення теорії графів. У науковій 
літературі «граф» є синонімом поняття 
«мережа». Дана теорія лягла в основу 
досліджень мережевих зв’язків.

А. Маршал Економіка

Дослідження стійкої мережевої взаємо-
дії економічних агентів, що здійснюють 
спільну діяльність, отримують позитивні 
екстерналії.

2-й етап:  
1930–1960-ті 

роки

Жд. Мора-
но, А. Бейвлас, 

Х. Левітт, Р. Емерсон, 
Дж.К. Мітчелл, С. Міл-

грам, Дж. Морено

Гуманітарні науки

Дж. Барнс увів поняття «соц. мережа». 
Дж. Морено сформулював ідею, що під 
вивченням мережі слід розуміти вивчен-
няструктури зв'язків між елементами 
соціальної системи.
Акцент на мережевому характері між-
особистісних взаємодій.

Природничі науки

Створення першої мережі ARPANET.
У 60-х роках Д. Уоттс та С. Строгач за-
початкували мат. теорію розвитку соц. 
мереж.

3-й етап:  
1960–1970-ті 

роки

Попередники: Н. Зібер, 
Б. Маліновський,
К. Полані, М. Гра-
новеттер, Х. Уайт, 
Р. Берт, У. Пауелл, 

Д. Старк

Економічна соціоло-
гія та антропологія, 
економічна кіберне-

тика тощо 

Економічна соціологія акцентує увагу 
на ролі соціальних мереж та інститутів; 
формальні та неформальні мережі ле-
жать в основі успішного ведення бізнесу. 
Розвиток мережі Інтернет та інформа-
ційних технологій. 

4-й етап:  
1970-ті – 2000-ні 

роки

К. Шапіро,
Л.Фрімен, Шай, 

А. Ігнатюк, Г. Филюк, 
Н. Розанова, А. Юшин, 

М. Шерешева

Міждисциплінарний 
підхід (об’єднання 

наукових напрямів) 

Дослідження мережевих ринків, мере-
жевих ефектів та їх видів; аналіз фірм із 
мережевими ефектами; розвиток конку-
рентних відносин на мережевих ринках 
тощо.

2014 – дотепер

О. Вермесан, П. Фріз, 
М.Чуй, Е. Брінйол-
фссон, Е. МакАфі, 

К. Б. Фрей

Впровадження ІТ в 
усі сфери господа-

рювання

Четверта промислова революція, ство-
рення нових товарів, формування новіт-
ніх принципів функціонування ринку. 
Розмивання граней між класичним 
ринком та мережевим. 

Джерело: розроблено автором на основі [1; 2; 4; 6; 11; 14]

Рис. 2. Підходи до визначення поняття «мережевий ринок» 
Джерело: розроблено автором на основі [1; 3; 4; 6; 20]
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• Це сукупність гнучких горизонтальних управлінських 
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• Мережевий ринок – це ринок, на якому виникає мережевий 
ефект (феномен зростання споживчої цінності в міру зростання 
числа вузлів), тобто досліджується збільшення важливості 
об'єкта споживання у міру збільшення числа його користувачів 
та числа зв'язків між ними 

 
Мережевий  ринок як 
ринок із мережевими 

ефектами 
 

• Мережевий ринок у широкому сенсі - це система, що 
складається  з елементів (вершин, або вузлів), зі зв'язками між 
ними, які визначаються як ребра (дуги). 
Мережевий ринок у вузькому сенсі – це ринок, де відсутній 
єдиний центр (лідер), відносини на ринку є результатом 
кооперативних взаємодій між елементами (вузлами), серед 
яких можуть бути декілька часткових лідерів з обмеженим 
впливом на систему 

Мережевий  ринок як 
система взаємопов’язаних 

елементів 

мережевий ринок як ринок 
дії мережевого маркетингу  

Мережий ринок - це сукупність фірм, що реалізують 
продукцію/послуги за рахунок мережевих зв'язків, що виникають між 
продавцями та покупцями.  
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– розмивання меж між організаціями за 
рахунок ускладнення зв'язків між учасниками 
мережі [1].

Мережевий ринок як ринок із мережевими 
ефектами. Мережевий ринок – це ринок, на 
якому виникає мережевий ефект (феномен 
зростання споживчої цінності в міру зростання 
числа вузлів), тобто досліджується збільшення 
важливості об'єкта споживання у міру збіль-
шення кількості його користувачів та числа 
зв'язків між ними.

До основних прихильників цього підходу 
можна віднести таких науковців, як Кац, 
Шапиро, Чен, Фарелл, Клемперер, Аронсон, 
Розанова, Юшин та ін.

Відповідно до цього підходу, мережеві ринки 
класифікують:

– залежно від типу мережевого ефекту: 
ринки з прямим мережевим ефектом, ринки з 
опосередкованим мережевим ефектом;

– за структурою: односторонні та двосто-
ронні.

Переваги: досліджуються нові ринки та осо-
бливості їх розвитку та функціонування; дослі-
дження новітніх технологій (тісний зв’язок 
економіки та ІКТ).

Недоліки: досліджуються тільки ринки, де 
присутній мережевий ефект [3; 6].

Мережевий ринок як система взаємо-
пов’язаних елементів. Мережевий ринок у 
широкому сенсі – це будь-яка система, що 
складається з елементів (вершин, або вузлів), 
зі зв'язками між ними, які визначаються як 
ребра (дуги).

Мережевий ринок у вузькому сенсі – це 
ринок, де відсутній єдиний центр (лідер), від-
носини на ринку є результатом кооперативних 
взаємодій між елементами (вузлами), серед 
яких можуть бути декілька часткових лідерів з 
обмеженим впливом на систему.

Прихильники: Д. Подольні, К. Пейдж, 
М. Ньюмен, М. Леонард, Дж.А. Барнес та ін.

Відповідно до цього підходу мережеві ринки 
класифікують:

– за сферою застосування: клітинні, еквіпо-
тенціальні, модульні, екосоціальні, нейронні, 
егалітарні;

– за структурою: плоскі та об’ємні.
Преваги: підхід широко використовується у 

різних науках (біології, соціології, фізиці, пси-
хології та ін.). Відбувається розвиток міждисци-
плінарних досліджень, що розширює допустимі 
грані у просторі наукових проблем [8; 15; 20]. 

На сучасному етапі розвитку економіки, про-
аналізовані підходи тільки частково характери-
зують сутність мережевого ринку, оскільки не 
досліджують вплив новітніх технологій на його 
структуру та сутність. 

Отже, мережевий ринок – це ринок, який 
формується на основі зв'язків, що об'єднуються 
за допомогою мережі, де виникає мережевий 
ефект, що досягається шляхом використання 
бізнес платформ; характеризується швидким 

зростанням та мінімізацією витрат для кожного 
учасника ринку, а також виникненням нових 
бар'єрів, входження та розмиванням меж ринку 
за рахунок упровадження новітніх інформацій-
них технологій.

Висновки. Мережевий ринок є невід'ємною 
частиною сучасної економічної системи. Однак 
сьогодні в економічній теорії не існує єдиного під-
ходу до визначення сутності мережевого ринку. 

Виділяють п’ять основних етапи дослі-
дження сутності мережевих зв'язків: 

І етап (1736–1890 рр.) – виникнення теорії 
графів та дослідження стійкої мережевої вза-
ємодії економічних агентів (Л. Ейлер, А. Мар-
шалл);

ІІ етап (1930–1960-ті роки) – виникнення 
поняття «соц. мережа» та вивчення мережі як 
структури зв'язків між елементами соціальної 
системи. Акцент на мережевому характері між-
особистісних взаємодій (Жд. Морано, А. Бей-
влас, Х. Левітт, Р. Емерсон, Дж.К. Мітчелл, 
С. Мілграм, Дж. Морено);

ІІІ етап (1960–1970-ті роки) – дослідження 
мережевого ринку як об'єкта економічного ана-
лізу (М. Грановеттер, Х. Уайт, Р. Берт, У. Пау-
елл, Д. Старк);

ІV етап (1970-ті – 2000-ні роки) дослідження 
мережевих ефектів, їх видів та фірм із мере-
жевими ефектами; розвиток конкурентних 
відносин на мережевих ринках (К. Шапіро, 
Л.Фрімен, А. Ігнатюк, Н. Розанова, А. Юшин, 
М. Шерешева);

V етап (2014 р. – дотепер) – дослідження 
нових принципів функціонування мережевого 
ринку в умовах четвертої промислової револю-
ції, бізнес-платформ, ролі держави на мереже-
вих ринках тощо. 

Визначають такі підходи до визначення 
мережевих ринків: мережевий ринок як органі-
заційна структура, мережевий ринок як ринок 
із мережевими ефектами, мережевий ринок як 
система взаємопов’язаних елементів, мереже-
вий ринок як ринок дії мережевого маркетингу.

Мережевий ринок – це ринок, який фор-
мується на основі зв'язків, що об'єднуються 
за допомогою мережі, де виникає мережевий 
ефект, що досягається шляхом використання 
бізнес-платформ; характеризується швидким 
зростанням та мінімізацією витрат для кожного 
учасника ринку, а також виникненням нових 
бар'єрів входження та розмиванням меж ринку 
за рахунок упровадження новітніх інформацій-
них технологій.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ

FOREIGN EXPERIENCE OF ELECTRONIC GOVERNMENT BUILDING

АНОТАЦІЯ
У статті висунуто гіпотезу, що для розбудови ефективного 

електронного управління необхідно у меншій мірі спрямовува-
тися на технології, а в більшій – на реальні потреби користу-
вачів. Встановлено, що у цьому аспекті основне питання для 
розгляду повинно бути спрямоване на з’ясування рівня ефек-
тивного використання Інтернет-технологій. Обґрунтовано, що 
оцінка електронного уряду повинна містити критерії, оскільки 
Інтернет використовується не тільки в приватних цілях, а й як 
засіб залучення в суспільні справи. Визначено, що впрова-
дження ІТ не гарантує стабільного демократичного управління, 
але може сприйматися як інструмент для модернізації діяль-
ності державної адміністрації.

Ключові слова: електронне управління, електронний 
уряд, Інтернет-технології, конкурентоздатність урядової полі-
тики, державні інвестиції.

АННОТАЦИЯ
В статье выдвинута гипотеза, что для развития 

эффективного электронного управления необходимо в мень-
шей степени концентрироваться на технологиях, а в большей – 
на реальных потребностях пользователей. Установлено, что в 
этом аспекте основным вопросом для рассмотрения должно 
быть установление уровня эффективного использования Ин-
тернет-технологий. Обосновано, что оценка электронного 
правительства должна содержать определенные критерии, 
поскольку Интернет используется не только в частных целях, 
но и как средство вовлечения в общественные дела. Опред-
елено, что внедрение ИТ еще не гарантирует стабильного 
демократического управления, но может восприниматься как 
инструмент для модернизации деятельности государственной 
администрации.

Ключевые слова: электронное управление, электронное 
правительство, Интернет-технологии, конкурентоспособность 
правительственной политики, государственные инвестиции.

ANNOTATION
In the article the hypothesis is put forward that to develop 

effective electronic control it is necessary to move to a lesser 
extent on technology, and to a greater extent, to the real needs 
of users. It has been established that in this aspect the main 
question for consideration should be directed to finding out the 
level of effective use of Internet technologies. It is substantiated 
that the e-government evaluation should contain criteria, since 
the Internet is used not only for private purposes, but also as a 
means of engagement in public affairs. It has been determined that 
the implementation of IT does not guarantee stable democratic 
governance, but can be seen as an instrument for modernizing the 
state administration.

Keywords: e-government, e-government, Internet technolo-
gies, competitiveness of government policy, public investment.

Постановка проблеми. У більшості країн 
світу одним із найактуальніших питань дер-
жавного управління є формування електро-
нного уряду. В Україні сутність концепції 

нового процесу організації державної влади, 
що стала поширюватися з кінця ХХ ст., поля-
гає у впровадженні інформаційних технологій 
і є синтезом досвіду зарубіжних країн у цьому 
питанні. Набутий ними досвід із даної пробле-
матики представляє інтерес як для науковців, 
так і практиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Велике значення для аналізу якості під час 
переходу до нових моделей державного управ-
ління мають дослідження цілої низки вчених: 
Godfroij [3], Hill, Wilkinson [5], Loefler [7], 
Mathiasen [8], Vinni [10].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відповідність державного 
управління вимогам часу має велике значення 
для економічної конкурентоспроможності та 
соціального благополуччя. У ситуації, коли всі 
сучасні держави відчувають зростаючий тиск на 
державні бюджети, постають питання: як забез-
печити високу якість державних послуг; як 
організувати механізм упровадження техноло-
гічних та організаційних інновацій для підви-
щення ефективності у сфері державного управ-
ління і в процесі надання державних послуг; 
як найпрозоріше забезпечити якість державних 
інвестицій. 

Мета статті полягає у дослідженні практики 
впровадження електронного уряду в розвине-
них країнах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуючи питання термінології, звернемо 
увагу на те, що поняття «електронне управ-
ління» пов’язане насамперед із концепцією 
електронного уряду. Крім того, на практиці 
використовуються й інші терміни, які відпо-
відають вмісту електронного уряду: «цифровий 
уряд», «е-уряд», «онлайн-уряд», «дигітальний 
уряд» (управління) і т. п. У науковому світі 
«електронне врядування» є терміном, який 
підсумовує використання інформаційних та 
комунікаційних технологій (ІКТ) урядом і дер-
жавними та муніципальними органами у сфері 
надання послуг громадянам.

Основні етапи розвитку інформаційної вза-
ємодії та інформаційного простору збігаються 
з інформаційними революціями в історії люд-
ської цивілізації.
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Виникнення першого етапу умовно можна 
позначити починаючи з найдавніших часів ста-
новлення і розвитку людської цивілізації і до 
1816 р. Він характеризується використанням 
так званих «засобів інформаційних комунікацій, 
які виникали природно». Другий етап охоплює 
період із 1816 до 1935 р. Він пов’язаний із почат-
ком використання штучно створюваних тех-
нічних засобів електрозв’язку та радіозв’язку. 
Третій етап (1935–1946 рр.) пов’язаний з упро-
вадженням радіолокаційних і гідроакустичних 
засобів. Четвертий етап (1946–1965 рр.) зумов-
лений винаходом і розвитком у практичній 
діяльності електронно-обчислювальних машин, 
які згодом назвали комп’ютерами. П’ятий 
етап (1965–1973 рр.) пов’язаний зі створенням 
і впровадженням локальних інформаційно-
комунікаційних мереж. У 1969 р. Міністер-
ство оборони США вирішило, що у разі війни 
потрібна надійна система передачі інформації. 
Агентство передових дослідницьких проектів 
(ARPA) запропонувало розробити для цього 
комп’ютерну мережу. У 1969 р. була запропоно-
вана комп’ютерна мережа під назвою ARPANET 
(Advanced Research Projects Agency Network). 
У рамках проекту мережа об’єднала чотири нау-
кові установи. Вона була відкрита для дослід-
ницьких центрів, які співпрацювали з Міністер-
ством оборони США. У 1973 р. до мережі були 
підключені перші іноземні організації з Вели-
кобританії та Норвегії, мережа стала міжнарод-
ною [3].

Шостий етап (1973–1985 рр.) пов’язаний із 
використанням ультрамобільних комунікацій-
них пристроїв із широким спектром завдань. 
На думку низки вчених, у цей період форму-
ється інформаційне право – нова галузь між-
народної правової системи.

Сьомий етап починається з 1985 р Він 
пов’язаний зі створенням і розвитком глобаль-
них інформаційно-комунікаційних мереж із 
використанням космічних засобів забезпечення.

Отже, у рамках наведеної класифікації ета-
пів виникнення і розвиток інформаційних тех-
нологій можна пов’язати з появою і розвитком 
технічних засобів в історії розвитку людської 
цивілізації. Саме технічний прогрес визначає 
кожен новий виток розвитку інформаційного 
соціуму.

Створення інформаційного суспільства сприяє 
взаємодії уряду зі своїми громадянами. Електро-
нний уряд являє собою потужний інструмент, 
що дає змогу скористатися перевагами нових 
глобальних можливостей інформаційного сус-
пільства максимальній частині населення. Елек-
тронний уряд – це система заходів щодо надання 
державних послуг, упровадження сучасних 
методів управління, підвищення ефективності 
діяльності та скорочення витрат. Державні 
послуги можна легко отримати на одному пор-
талі. Державні службовці працюють у зручному 
комп’ютеризованому середовищі, інформацій-
ний обмін документами між різними співробіт-

никами в різних урядових структурах є легким, 
швидким і безпечним [2].

За рахунок поліпшення послуг, що нада-
ються населенню, формуються сприятливі 
умови для інвесторів, отримання точної та опе-
ративної інформації особам, які приймають 
рішення, та скорочення державних витрат.  
Тобто не тільки юридичні особи, а й пересічні 
громадяни мають можливість спілкуватися з 
урядом, коли хочуть, де хочуть, як хочуть, і 
впевнені, що отримують високу якість послуг, 
яким вони можуть довіряти.

Збереження суспільної довіри є найбільш 
важливою проблемою, пов’язаною з розвитком 
Інтернету. Проте під час переходу до електро-
нної демократії та надання електронних дер-
жавних послуг почався тривалий і складний 
процес вирішення завдань електронного уряду, 
таких як недоторканність приватного життя, 
інформаційна безпека і зміцнення довіри між 
місцевими органами влади та громадянами [11].

Використання Інтернету та інших техноло-
гій зв’язку передбачає формування потенціалу 
для збільшення участі громадян у демократич-
ному процесі в період між виборами: участь 
громадян у формуванні політики уряду, пар-
ламентській політиці та їх взаємодії. Електро-
нна демократія дуже перспективна, але зали-
шається питання, наскільки нові інформаційні 
технології (далі – ІТ) можуть змінити ставлення 
людей до політичного життя і сприяти їх участі 
в розробленні політики держави. Це набагато 
складніше питання зміни менталітету людини. 
E-демократія, як і вся проблема електронного 
уряду, передбачає не тільки впровадження тех-
нології, а перетворення уряду, політиків, дер-
жавних посадових осіб та самих громадян.

Для здійснення подальшого дослідження 
питання впровадження електронного вряду-
вання в Україні доцільно розглянути та про-
аналізувати закордонний досвід. Так, напри-
клад, електронне врядування в таких країнах, 
як Латвія, Литва, Естонія, Мальта, Польща, 
Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Кіпр, 
Болгарія, Румунія, Хорватія та ін., є елементом 
переходу від індустріального до інформаційного 
суспільства і засобом підвищення конкурентоз-
датності їхньої економіки, а також фактором 
поліпшення ділового клімату [6].

У цих країнах за останні кілька років зна-
чна підготовча робота проводиться як на цен-
тральному відомчому рівні, так і на рівні муні-
ципалітетів. Передусім була надана основна 
апаратура для програмного забезпечення елек-
тронних послуг в адміністраціях. Існування і 
функціонування електронного уряду залежать 
від своєчасного й усеосяжного здійснення елек-
тронного документообігу та електронного під-
пису. В зазначених країнах було прийнято 
закони про електронний документ та електро-
нний підпис і наявність постачальників серти-
фікаційних послуг, що забезпечують необхідні 
для цього умови [4].
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Шляхом електронного управління виклю-
чений прямий контакт між громадянами, під-
приємствами і службовцями муніципалітету, 
оскільки послуги, необхідні громадянам, нада-
ються їм в електронному вигляді. Подаючи своє 
замовлення, кожен громадянин повинен запо-
внити електронну форму, в якій повідомляє про 
специфіку послуги, необхідні для виконання 
замовлення дані, дає свою адресу для кореспон-
денції.

Кожна адміністрація має свою власну сис-
тему, яка працює на загальній платформі та 
інтегрована в єдине середовище для обміну 
електронними документами, що дає змогу запи-
тувати й отримувати електронні послуги грома-
дянами та іншими установами і відомствами.

Всі електронні послуги розроблено відпо-
відно до наявних моделей електронного вря-
дування та приведено у відповідність до вимог 
електронного уряду країни та його правил.

Створення подібної системи державного 
управління враховує потреби малих і середніх 
підприємств, визначається зменшенням адміні-
стративного навантаження, тим самим заоща-
джуючи час і гроші, особливо коли справа дохо-
дить до відкриття нової компанії або отримання 
ліцензії. Висновки Ради Європейського Союзу 
(далі – ЄС) щодо конкурентоспроможності міс-
тять поради до держав – членів ЄС скоротити 
час, необхідний для відкриття нових підпри-
ємств, до трьох днів, а також час, необхідний 
для отримання ліцензій та дозволів на вико-
нання ліцензійної активності підприємства, до 
трьох місяців [7].

Якість розроблення державної політики 
багато в чому залежить від використання 
заснованих на фактичних даних інструмен-
тів (наприклад, оцінки регулятивного впливу) 
для прийняття зважених інформованих дер-
жавних рішень. У цьому відношенні Фінлян-
дія, Великобританія і Нідерланди є найактив-
нішими виконавцями концепції впровадження 
та оцінки ефективності державного управління, 
тоді як у Словаччині, Іспанії, Греції, Люксем-
бурзі та Бельгії використання цих інструментів 
регулятивного впливу обмежена.

Середній час, що витрачається на відкриття 
власного бізнесу в окремих країнах ЄС, стано-
вить у середньому 5,4 дня, а його вартість – 
близько 372€. Зниження середнього часу зумов-
лено, головним чином, спрощенням загальних 
правил реєстрації, реалізованим у Польщі, 
Нідерландах, Болгарії та Люксембурзі. Час 
для відкриття компанії в 15 державах-членах 
і раніше більше ніж три дні, рекомендованих 
Радою ЄС із конкурентоспроможності. Більше 
15 днів необхідно для створення компаній в 
Іспанії і Швеції. У Чеській Республіці, Сло-
ваччині, Австрії та Фінляндії час, необхідний 
для відкриття бізнесу, також вище середнього 
показника по ЄС [8].

Вартість відкриття бізнесу особливо висока в 
Італії (2 100€). У Люксембурзі, Греції, Бельгії, 

Угорщині та Австрії вартість відкриття бізнесу 
вище середнього показника по ЄС. Низькі показ-
ники щодо полегшення надання податкових 
послуг для бізнесу порівняно з іншими держа-
вами – членами ЄС показують Болгарія і Чехія.

Фахівці в галузі електронного врядування 
вказують на деякі проблемні моменти, а саме: 
державні установи занадто різні, щоб застосо-
вувати єдині правила; недостатня кількість і 
функціональність послуг електронного уряду; 
відсутність єдиного інформаційного середовища 
в державному управлінні; IT-середовище в 
різних відомствах знаходиться на різних рів-
нях якості технологій; рішення щодо окремих 
IT-відділів досить не скоординовані, що при-
зводить до неповної сумісності систем і відсут-
ності інтеграції між електронними записами 
та інформаційними системами; існують деякі 
невідповідності щодо термінів і класифікаторів; 
виявлено відмінності в ступені розвитку елек-
тронних послуг між центральними і місцевими 
адміністраціями; муніципальні та регіональні 
адміністрації відстають у застосуванні електро-
нних послуг порівняно з органами централь-
ної адміністрації, що є серйозним ризиком для 
успіху електронного уряду, оскільки значна 
частина адміністративних процесів і послуг 
залежить від роботи місцевих і регіональних 
структур [12]. 

Проведене дослідження дає можливість 
зробити висновок, що для розвитку централі-
зованих систем електронного уряду необхідно 
вирішити такі завдання: забезпечувати центра-
лізоване середовище IT, необхідне для якісного 
виконання пропонованих послуг; створювати 
єдині стандарти, які використовуватимуться 
для зв’язку та обміну даними і будуть основою 
для опису процесу реалізації кожної послуги; 
розробляти централізоване інформаційне серед-
овище для впровадження електронних послуг 
та інтегрованого операційного середовища; вво-
дити в експлуатацію інтегроване середовище 
горизонтальних зв’язків між інформаційними 
системами в державному управлінні.

Отже, існує багато невизначеності між реалі-
зацією завдань забезпечення послуг, орієнтова-
них на клієнта, і підзвітністю в публічній сфері. 
У разі виконання соціальних послуг політики 
повинні збалансувати переваги і недоліки для 
різних груп зацікавлених сторін.

Країни, які не так давно розбудовують і 
впроваджують е-урядування, у тому числі й в 
Україні, потребують фундаментальної реформи 
електронних державних послуг. Зусилля гро-
мадських і неурядових організацій повинні 
бути спрямовані на те, щоб побудувати дійсно 
ефективний, відповідальний і підзвітний уряд. 
Найбільш важливим є психологічний фактор 
зміцнення довіри і трансформації спільних від-
носин із владою на основі партнерства в досяг-
ненні загальних цілей.

Висновки. Ключовим фактором успіху для 
електронного уряду є забезпечення інституцій-
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них інвестицій у процесі розширення масштабу 
електронних послуг. Це повинно бути здійснено 
в середньостроковій перспективі й за умови без-
перервного поновлення дигітальної бази та інф-
раструктури. Процес електронного управління 
повинен також нести чітке визначення прав та 
обов’язків сторін.
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“HOMO ECONOMICUS” В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

“HOMO ECONOMICUS” IN INFORMATION SOCIETY

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність і головні стратегічні цілі розви-

тку інформаційного суспільства. Проаналізовано базові харак-
теристики категорії “Homo Economicus”, а також визначено її 
основні ознаки в умовах розвитку інформаційного суспільства. 
Встановлено наявність альтруїстичних мотивів у поведінці ін-
дивіда в економічній системі. Акцентовано увагу на проблемах, 
що виникають під час зростання поінформованості індивідів в 
економічній системі. Обґрунтовано необхідність ідентифікації 
суб’єктами господарювання інформаційних спільнот під час 
провадження діяльності в системі інформаційної економіки.

Ключові слова: інформаційна економіка, інформаційна 
спільнота, інформаційне суспільство, інформація, знання, лю-
дина економічна.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущность и главные страте-

гические цели развития информационного общества. 
Проанализированы базовые характеристики категории “Homo 
Economicus”, а также определены ее основные признаки в 
условиях развития информационного общества. Установлено 
наличие альтруистических мотивов в поведении индивида в 
экономической системе. Акцентировано внимание на пробле-
мах, возникающих при росте осведомленности индивидов в 
экономической системе. Обоснована необходимость иденти-
фикации субъектами хозяйствования информационных сооб-
ществ при осуществлении деятельности в системе информа-
ционной экономики.

Ключевые слова: информационная экономика, информа-
ционное сообщество, информационное общество, информа-
ция, знания, человек экономический.

ANNOTATION
In article the essence and the main strategic objectives 

of development of information society are considered. Basic 
characteristics of category “Homo Economicus” are analyzed 
and its main signs in the conditions of development of information 
society are determined. Availability of altruistic motives in 
behavior of the individual in an economic system is established. 
The attention is focused on the problems arising with a growth 
of awareness of individuals in an economic system. Need of 
identification by subjects of managing of information communities 
in case of implementation of activities in the system of information 
economy is proved.

Keywords: information economy, information community, 
information society, information, knowledge, person economic.

Постановка проблеми. Велике значення для 
зростання конкурентоспроможності національ-
ної економіки, розвитку виробництва продукції 
та послуг з високою доданою вартістю, створення 
інноваційного продукту має адаптація всіх сфер 
суспільного життя до стану розвитку науково-
технічного прогресу, що активно простежується 
в удосконаленні інформаційно-комунікаційних 
технологій. Динамічність суспільного розви-
тку продиктована як всезростаючими вимо-
гами соціуму, так і новітніми технічними роз-
робками, які не визначені як нагальні потреби 

суспільних груп, а є результатом науково-тех-
нічних досліджень нового покоління. За таких 
умов суспільство для отримання конкурентних 
переваг повинно змінювати традиційні схеми 
повсякденного буття, зокрема взаємозв’язки та 
дії в економічній сфері.

Новий виток в розвитку інформаційно-кому-
нікаційних технологій дає змогу говорити про 
зростання значення інформації як базового 
ресурсу та основи функціонування суспільно-
економічних систем, а отже, і про чітку іденти-
фікацію інформаційного суспільства, «в якому 
кожен міг би створювати й накопичувати інфор-
мацію та знання, мати до них вільний доступ, 
користуватися й обмінюватися ними, щоб дати 
можливість кожній людині повною мірою реа-
лізувати свій потенціал, сприяючи суспільному 
та особистому розвитку й підвищуючи якість 
життя» [1]. Проте вільний доступ індивідів до 
інформації, а в рамках національної економіки 
«прискорений перехід до нового етапу розви-
тку – інформаційного суспільства, що дасть 
змогу забезпечити рівень суспільного добро-
буту, здійснити перехід економіки з паливно-
сировинною спрямованістю до економіки, 
заснованої на знаннях, досягти скорочення 
числа загроз національній безпеці, залучити 
громадян до всіх благ інформаційного суспіль-
ства» [2], не завжди формує основу економіч-
ного сталого розвитку в майбутньому. Такий 
стан речей потребує визначення головних рис 
функціонування та взаємодії економічних інди-
відів, їх груп в інформаційних системах різних 
рівнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 
питань становлення та розвитку інформацій-
ного суспільства прикута увага зарубіжних та 
вітчизняних науковців і практиків, які здій-
снюють власні дослідження у різноманітних 
сферах суспільного життя. Основоположними 
працями щодо пояснення головних рис сус-
пільства нового типу, ідентифікації в ньому 
індивідів, їх цілей, інтересів та поведінки, вио-
кремлення нетрадиційних ресурсів, таких як 
інформація та знання, як домінантного базису 
суспільно-економічного розвитку є науково-
практичні доробки Ф. Махлупа [3], І. Масуди 
[4], Д. Белла [5; 6], А. Хосо [7], С. Нори [8], 
П.Ф. Друкера [9], Ч. Стейнфілда [10], М. Кас-
тельса [11], Т. Стоун’єра [12], Ф. Уебстера [13], 
М. Кассона [14] та інших. Праці вітчизняних 
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науковців спрямовані на виявлення індивіду-
альних і специфічних рис розвитку соціальної 
та економічної діяльності в інформаційному 
середовищі відповідно до нинішніх реалій сус-
пільного життя в країні.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Потребують подальшого 
вирішення питання, пов’язані з уточненням 
сутності суб’єктної одиниці економічної сис-
теми на етапах становлення та розвитку інфор-
маційного суспільства; визначенням рис “Homo 
Economicus” в інформаційному суспільстві; 
ідентифікацією проблем досягнення мети стра-
тегічного розвитку інформаційного суспільства 
в Україні.

Мета статті полягає у визначенні основних 
характеристик функціонування суб’єктів еко-
номічних відносин в умовах становлення та 
розвитку інформаційного суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Передумовами розвитку інформаційного сус-
пільства є зростання частки нематеріального 
(інформаційного) сектору суспільного багатства, 
удосконалення та поширення інформаційно-
комунікаційних технологій, зростання обсягів 
інформації та покращення доступу до неї тощо. 
Входження суспільства в еру інформатизації 
передбачає те, що «виробництво інформацій-
ного продукту, а не продукту матеріального, 
буде рушійною силою освіти і розвитку суспіль-
ства» [4, с. 29]. Така ситуація посприяла необ-
хідності виділення нового етапу розвитку сус-
пільного життя, що потребує переосмислення 
природи базових взаємозв’язків між суб’єктами 
економічних відносин.

В Окінавській хартії глобального інформа-
ційного суспільства [15, с. 51] задекларовано, 
що сутність економічної і соціальної трансфор-
мації, які стимулюються інформаційно-комуні-
каційними технологіями, полягає в здатності 
сприяти людям та суспільству у використанні 
знань та ідей. Інформаційне суспільство дає 
змогу людям ширше використовувати свій 
потенціал і реалізовувати свої прагнення.

В основі переваг інформаційного суспіль-
ства для суб’єкта економічних відносин лежить 
дуалістичний результат, який містить як пози-
тивні, так і негативні характеристики. Зокрема, 
використання перевірених та відносно ефектив-
них форм і підходів до ведення господарської 
діяльності в умовах інформаційної ери набуває 
ознак архаїчності. Суспільно-економічний інди-
від в інформаційному суспільстві набуває нових 
позитивних рис і характеристик, а основи його 
функціонування з розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій значно усклад-
нюються. Вільний доступ суб’єктів економіч-
них відносин до інформації, її оброблення за 
допомогою комп’ютерних технологій потребує 
додаткових та нових знань, спрямованих на 
роботу у відмінному від традиційного середо-
вищі. Блага мета розвитку інформаційного сус-
пільства активно сприяє виходу конкурентної 

боротьби в економічній сфері на новий рівень. 
«Якщо ви не освоїте найновіших досягнень 
науки і технології, то це зроблять ваші конку-
ренти» [16, с. 337].

Таким чином, інформаційне суспільство – це 
сукупність соціальних та економічних транс-
формаційних змін, які в певний період часу 
охоплять всіх без винятку суспільних індиві-
дів, котрі ставлять в основу власного розвитку 
певні позитивні зміни та мають вплив на всі 
сфери суспільного життя: «зміни, пов’язані з 
розвитком інформаційного суспільства, стосу-
ються всіх соціокультурних інститутів й ствер-
джують принципово новий спосіб життя кожної 
людини» [17, с. 76].

Розвиток інформаційного суспільства забез-
печує конструктивні внутрішні зміни економіч-
ної системи, що зумовлює становлення інфор-
маційної економіки. На думку Л.П. Підоймо 
та К.В. Бутурлакіної, «концепція інформацій-
ної економіки включає в себе фундаментальне 
визначення інформаційного суспільства як 
системи зв’язків і відносин між індивідами, 
що утворюється в процесі обміну інформацією 
щодо соціальної та економічної діяльності; 
інформаційної економіки як системи громад-
ських відносин, в якій інформація є основним 
виробничим ресурсом» [18, с. 116]. В основі еко-
номічної системи знаходиться індивід (людина 
в економічній системі), залежно від спрямо-
ваності науково-практичних досліджень йому 
надається назва економічного агента, учас-
ника господарських процесів або ж суб’єкта 
економічних відносин. Вбачаємо за доцільне 
об’єднати ці поняття історично сформованим 
“Homo Economicus” та простежити дефініцію 
цієї категорії на основі характеристик інформа-
ційної економіки. Головними ознаками сучас-
ної інформаційної економіки є «перетворення 
інформації та знань на найважливіший еконо-
мічний ресурс; зростаючий вплив інформації на 
всі сфери людської життєдіяльності; перетво-
рення інформаційного сектору на фундамент, 
основу всіх видів економічної діяльності; роз-
ширення міждисциплінарної бази досліджень 
у сфері науки» [19, с. 41]. Детального дослі-
дження потребує аналіз економічної поведінки 
економічного суб’єкта у відповідних системах 
інформаційного типу.

Основоположні принципи функціонування 
“Homo Economicus” в суспільному житті та 
тогочасній економічній системі, зокрема, були 
наведені А. Смітом [20]. “Homo Economicus” 
притаманні такі риси: пріоритетне бажання 
задовольнити власні потреби та розвиток осо-
бистого інтересу; природне прагнення до поліп-
шення власного економічного становища; ніве-
лювання психологічних, етичних та духовних 
цінностей задля досягнення економічних цілей; 
повноцінна поінформованість про явища та 
тенденції економічних процесів; раціональна 
економічна поведінка тощо. Сформовані уяв-
лення про природу суб’єкта в економічній сис-
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темі, егоцентризм “Homo Economicus” на пев-
ному етапі розвитку економічних систем були 
виправдані, оскільки давали змогу обґрунтову-
вати практично прийняті економічні теорії та 
відповідали економічним доктринам минулого.

Базові характеристики “Homo Economicus”, 
які продиктовані представниками класичної та 
неокласичної школи економічної теорії, лягли 
в основу визначень досліджуваного поняття, що 
наводяться в довідковій та науковій літературі 
сучасності:

1) “Homo Economicus” – людина з високою 
економічною інтуїцією і знаннями, що приймає 
оптимальні економічні рішення; людина, яка 
прагне до перманентного збагачення; “Homo 
Economicus” – людина, дії, поведінка якої 
визначаються переважно факторами економіч-
ної природи [21];

2) “Homo Economicus” – людина з висо-
кою економічною інтуїцією і знаннями, що 
приймає раціональні варіанти економічних 
рішень; людина, яка прагне до невпинного зба-
гачення [22];

3) “Homo Economicus” – людина, погли-
нена прагненням до невпинного збагачення; 
людина, що володіє винятковими економіч-
ними знаннями, активний експеримента-
тор, який максимізує економічну систему, 
що вибирає найкращий принцип економічної 
поведінки, оптимальні варіанти економічних 
рішень тощо [23];

4) “Homo Economicus” – це теоретична 
модель людини, із якої еліміновані всі психоло-
гічні і духовні мотивації, що не відносяться до 
економічної діяльності [24, с. 121].

Доцільно зазначити, що представниками 
класичного напряму в економічній теорії пове-
дінка “Homo Economicus” розглядалася як 
дії, спрямовані на збільшення багатства, що 
зменшує антагоністичність індивіда. Оскільки 
багатство можна розглядати як результат 
роботи груп індивідів, «готова у будь-який час 
пожертвувати своїм особистим інтересом заради 
інтересів окремої спільноти, до якої вона нале-
жить» [25, с. 231], або ж природне право вибору 
діяльності та закономірне прагнення окремого 
індивіда досягти певних результатів від її про-
вадження: «особистий інтерес кожної людини 
змушує її шукати вигідного і уникати невигід-
ного заняття» [25, с. 109].

А. Маршалл надавав характерні ознаки 
“Homo Economicus” тільки окремим групам 
суб’єктів економічних відносин, зокрема управ-
лінському персоналу [26]. В сучасних умовах 
господарювання метою провадження ефектив-
ного управлінського процесу не може виступати 
тільки задоволення інтересів окремої групи 
економічних суб’єктів, що дає змогу гово-
рити про зменшення антагоністичності “Homo 
Economicus”. Г. Беккер схилявся до думки 
про те, що “Homo Economicus” діє раціонально 
з метою досягнення найкращого результату 
з можливих, при цьому економічні індивіди 

можуть керуватися як егоїстичними, так і аль-
труїстичними мотивами [27].

Отже, на сучасному етапі економічного розви-
тку “Homo Economicus” слід характеризувати не 
лише з точки зору бажання до особистого збага-
чення, але й як індивіда, який, приймаючи еконо-
мічні рішення, не бере до уваги етичні, моральні, 
соціальні чинники. Вказана риса характерна еко-
номічним суб’єктам на всіх етапах суспільного 
розвитку, проте посилюється в умовах оператив-
ного та масштабного інформування, тобто під час 
переходу від індустріального до постіндустріаль-
ного (інформаційного) суспільства.

Розвиток інформаційно-комунікаційних тех-
нологій як основи інформаційного суспільства 
поряд із ускладненням господарських процесів, 
що виявляється у збільшенні кількості видів та 
форм підприємницької діяльності, появі нових 
видів господарських ризиків, їх збільшенні, 
у потребі створення систем економічної без-
пеки, у необхідності побудови нових алгоритмів 
співпраці з економічними суб’єктами потребує 
переосмислення сутності “Homo Economicus” як 
однорідних за певними ознаками груп індивідів. 
І. Масуда говорить про необхідність виділення 
поняття «інформаційні спільноти»: «революці-
онізуюча дія інформаційних технологій щодо 
соціальної структури суспільства призводить 
до того, що в інформаційному суспільстві класи 
змінюються соціально недиференційованими 
«інформаційними спільнотами»» [4].

Поняття “Homo Economicus” покликано вті-
лювати в собі перш за все ті предметні сторони 
функціонуючої і розвиваючої системи суспіль-
ства, які сходяться і знаходять своє концентро-
ване вираження в людській діяльності – діяль-
ності окремих індивідів і груп. Однак “Homo 
Economicus” не є просто господарюючим 
суб’єктом. Це поняття фіксує здебільшого еко-
номічну життєдіяльність людини в історичному 
її аспекті, тобто життєдіяльність в межах еко-
номічної формації буття людини і суспільства 
[28]. Такий стан речей дає змогу уточнити зміст 
поняття “Homo Economicus” та окреслити її 
характеристики в інформаційному суспільстві. 
Для цього слід чітко ідентифікувати її актив-
ність в економічних процесах: «економічна 
людина є здебільшого людиною, яка приймає 
рішення» [14, с. 15].

Таким чином, під “Homo Economicus” слід 
розуміти окремого індивіда (людину) або ж 
групу індивідів (людську спільноту), які здій-
снюють прийняття рішень, володіють певним 
набором знань та навиків, характеризуються 
ідентифікованою економічною поведінкою, дії 
яких містять як егоїстичні, так і альтруїстичні 
мотиви, мають за мету задовольнити власні та 
суспільні потреби, виконати поставлені цілі, 
спрямовані на досягнення певного стану.

В інформаційному суспільстві основними 
рисами “Homo Economicus” є такі:

1) необхідність прийняття значної кількості 
економічних рішень, які різняться за склад-
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ністю завдань, що вирішуються в результаті 
функціонування індивіда в суспільно-економіч-
ному середовищі;

2) формування інформаційних суспільно-
економічних спільнот за статусом, інтересами 
та поведінкою;

3) зменшення потреби в матеріальних ресур-
сах та збільшення попиту на їх інформаційне 
вираження під час організації і провадження 
різних видів економічної діяльності;

4) здатність безперешкодного та оператив-
ного отримання і опрацювання значного масиву 
інформації за допомогою інформаційно-комуні-
каційних технологій;

5) необхідність володіння додатковими зна-
ннями, що виходять за межі економічної та 
управлінських сфер, а також пов’язані з тех-
нічними навиками роботи в системі інформа-
ційних технологій;

6) зростання масиву знань та кількості 
навиків, необхідних для вирішення економіч-
них завдань в умовах посилення конкурентної 
боротьби, що зумовлено розвитком нетради-
ційних сфер господарювання у зв’язку з удо-
сконаленням інформаційно-комунікаційних 
технологій;

7) створення та використання засобів 
захисту персональних даних, іншої інформації, 
яка характеризує наміри індивіда в економіч-
ній системі;

8) потреба у постійному реагуванні не тільки 
на зміни соціально-економічного середовища, 
але й на розвиток інформаційно-комунікацій-
них технологій.

Більшість наведених характеристик функці-
онування “Homo Economicus” в рамках станов-
лення та розвитку інформаційного суспільства 
включає в себе таку форму інформації, як зна-
ння. Суб’єкти економічних відносин в процесі 
прийняття рішень стикаються зі значною кіль-
кістю альтернатив вирішення економічних про-
блем, що вимагає від них застосування системи 
знань для вибору оптимальної із множини мож-
ливих. Крім цього, знання в економічній сис-
темі є продуцентом нових форм господарських 
відносин, ефективніших за наявні, що повинно 
забезпечити перехід від сировинної економіки 
до економіки знань.

Розвиток інформаційного суспільства проду-
кує формування в економічній системі інфор-
маційних спільнот за інтересами або ж пове-
дінкою. Для них характерними є отримання 
однієї і тієї ж інформації, використання її для 
прийняття економічних рішень, спрямованих 
на задоволення власних економічних інтересів. 
Окремий економічний суб’єкт одночасно може 
входити до кількох інформаційних спільнот. 
А ідентифікована група індивідів характери-
зується тим, що продукує однорідну за зміс-
том економічну інформацію. Такими групами 
індивідів (інформаційною спільнотою) можуть 
виступати власники певного виду ресурсів, пра-
цівники, споживачі, групи людей, розділені за 

віковими чи територіальними ознаками тощо. 
Ідентифікація таких груп, їх економічної пове-
дінки та інформаційних потреб повинна здій-
снюватися суб’єктами господарювання, які 
проваджують свою діяльність в системі інфор-
маційної економіки та ставлять за мету досяг-
нення цілей стратегічного сталого розвитку.

Структурні та функціональні зміни, що від-
буваються у вітчизняній економіці, здійсню-
ються в контексті глобального розвитку еко-
номічних процесів, в рамках удосконалення 
фактично функціонуючих економічних явищ, 
процесів та об’єктів, а також задля досяг-
нення стратегічних цілей розвитку інформацій-
ного суспільства. На національному рівні було 
вжито низку декларативних, нормативних та 
мотиваційних заходів, спрямованих на забезпе-
чення вільного отримання та поширення інфор-
мації, правомірності одержання, використання, 
поширення, зберігання та захисту інформації 
тощо. За останні роки простежується ситуа-
ція щодо зростання прозорості та відкритості 
діяльності державних органів і посадових осіб, 
підвищення інформування про реалізацію дер-
жавних проектів та діяльність суб’єктів підпри-
ємницької діяльності із підвищеним суспіль-
ним інтересом, забезпечення підконтрольності 
і підзвітності державних органів громадськості 
тощо. А головне, створені передумови для роз-
витку підприємницької діяльності з викорис-
танням інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, зокрема е-комерції. Використання переваг 
ведення бізнесу за допомогою інформаційних 
технологій потребує врахування наведених 
домінантних рис “Homo Economicus”, які зазна-
ють модифікації на кожному з етапів розвитку 
інформаційного суспільства.

Водночас нагального вирішення потребу-
ють проблеми розробки та впровадження захо-
дів з інформаційно-економічної безпеки. Адже 
використання в бізнесі інформаційно-комуні-
каційних технологій хоча й надає низку кон-
курентних переваг та забезпечує підвищення 
ефективності економічної діяльності, проте 
паралельно створює негативні умови, пов’язані 
з втратою інформації, її асиметрією, появою 
інформаційних бар’єрів, шахрайськими кібера-
таками тощо.

Висновки. На даному етапі розвитку еко-
номічної системи будь-яка людина виступає 
суб’єктною одиницею процесів, пов’язаних з 
виробництвом, обміном, розподілом, спожи-
ванням товарів та послуг, що дає можливість 
говорити про підвищену економізацію люд-
ського буття. До “Homo Economicus” доцільно 
відносити будь-якого індивіда людської спіль-
ноти, адже кожна людина приймає певні еко-
номічні рішення. Хоча їх вплив на економічну 
систему мінімальний, вплив рішень групи 
індивідів є вагомим, а в окремих випадках 
визначальним та може привести до негатив-
них або ж позитивних тенденцій розвитку 
економічної системи. В економічних проце-
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сах та в ході прийняття економічних рішень 
для “Homo Economicus” характерні як егоїс-
тичні, так і альтруїстичні мотиви, що відки-
дає прагнення будь-якого суб’єкта економіч-
них відносин тільки до власного збагачення, 
а їх оптимальність визначається достатністю в 
економічного суб’єкта інформації та знань для 
обґрунтування прийнятого рішення. До клю-
чових ознак “Homo Economicus” в інформа-
ційному суспільстві слід віднести можливості 
отримання інформації, необхідність володіння 
достатніми знаннями та формування інфор-
маційних спільнот. Розвиток інформаційного 
суспільства є джерелом конструктивних змін 
в економічній системі, що приводить до появи 
нових напрямів та форм підприємницької 
діяльності. В умовах підвищення рівня інфор-
мативності економічних суб’єктів чи груп та 
інформування про результати їх функціону-
вання перегляду потребують традиційні інфор-
маційні конструкції домогосподарств, підпри-
ємств та країни загалом.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто вплив глобалізації на розвиток соці-

ально-економічних процесів. Проаналізовано вплив глобалі-
зації на ринок робочої сили, а також те, які саме зміни вона 
спричинила. Розглянуто, які вимоги глобалізація висуває до 
підготовки працівників майбутнього. Зокрема, з’ясовано, яких 
нових умінь і навичок у своїх працівників потребуватимуть пра-
цедавці в майбутньому, як реалії інформаційного суспільства 
впливають на зміст освіти ХХІ століття. Описано основні групи 
вмінь і навичок, що стають необхідними в умовах глобалізації.

Ключові слова: глобалізація, освіта, вміння і навички, 
зміст освіти, робоча сила.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено влияние глобализации на развитие 

социально-экономических процессов. Проанализировано вли-
яние глобализации на рынок рабочей силы, а также то, какие 
именно изменения она вызвала. Рассмотрены требования, 
которые глобализация выдвигает к подготовке работников 
будущего. В частности, установлено, каких новых умений и 
навыков у своих работников будут требовать работодатели в 
будущем, как реалии информационного общества влияют на 
содержание образования XXI века. Описаны основные группы 
умений и навыков, которые становятся необходимыми в усло-
виях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, образование, умения и 
навыки, содержание образования, рабочая сила.

ANNOTATION
The article deals with the impact of globalization on the 

development of socio-economic processes. The influence of 
globalization on the labor market and the changes it caused has 
been analyzed. The requirements that globalization puts on the 
training of future workers are discussed. In particular, it is clarified 
what new skills of their employees employers will require in the 
nearest future and how the realities of the information society 
affect the content of education of the XXI century. The main groups 
of skills that are needed by a globalization phenomenon have been 
described.

Keywords: globalization, education, skills and abilities, 
content of education, labor force.

Постановка проблеми. В різних ситуаціях 
концепцію глобалізації використовують і пози-
тивно, і негативно. Кожен трактує її зі своєї 
точки зору та інтересів. Проте всі теоретики 
погоджуються з тим, що глобалізація справ-
ляє величезний вплив на суспільство на еконо-
мічному, політичному та культурному рівнях. 
Кордони вже не є непереборними бар’єрами для 

будь-яких зв’язків та інтеграції між народами. 
Глобалізація впливає на розвиток усіх без 
винятку країн. Формування освітньої політики 
і, як наслідок, готування майбутньої робочої 
сили теж зазнають випливу явища глобаліза-
ції. Тому важливо з’ясувати, як саме впливає 
глобалізація на визначення потрібного набору 
умінь і навичок для робочої сили ХХІ століття. 
Традиційно формування освітньої політики від-
бувається в рамках повноважень національної 
держави і визначається суто її пріоритетами. 
Проте за останні два десятиліття глобаліза-
ція поставила чимало питань до ефективності 
такого підходу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значна кількість науковців приділяє чимало 
уваги проблемам розвитку освіти, а саме 
впливу цивілізаційних зрушень на зміст самої 
освіти. Над питаннями розвитку системи освіти 
як галузі економіки працюють такі вітчизняні 
науковці, як, зокрема, О.А. Грішнова, І.С. Кале-
нюк, О.В. Куклін, В.І. Куценко, В.M. Новіков, 
Л.І. Паращенко, Н.І. Холявко, Л.І. Цимбал, 
Л.М. Яременко. Водночас для підвищення 
ефективності освіти в готуванні робочої сили 
слід детальніше визначити, як нові об’єктивні 
умови, зокрема процеси глобалізації, вплива-
ють на її розвиток.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вплив процесів глобалі-
зації на зміст освіти як чинника економічного 
зростання ще не повністю досліджено. В еко-
номіці минулого, що базувалася насамперед на 
сировині, первинному виробництві чи вироб-
ництві, роль людського капіталу була менш 
важливою. Однак в сучасних економіках, що 
базуються на знаннях, людський капітал є кри-
тичним інгредієнтом економічного зростання, 
продуктивності та інновацій.

Мета статті полягає у з’ясуванні того, які 
вимоги висуває глобалізація до змісту освіти, 
до нового набору вмінь і навичок, потрібного 
працівникам майбутнього.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Останнім часом слово «глобалізація» дедалі 
більше вживається в засобах масової інформа-
ції, науковій літературі та повсякденних розмо-
вах. Деякі люди вважають, що глобалізація – це 
небезпечне явище, яке негативно змінює світ; 
що глобалізація приносить лише небажані 
наслідки для суспільства. Яскравий приклад 
таких людей – мусульмани, які бояться, що 
їхня культурна спадщина втрачає свою ідентич-
ність і характеристики за домінування західної 
культури. Начебто національні культури про-
грають у всіх сферах західній культурі, почи-
наючи від мистецтва і закінчуючи освітою. Цей 
процес часто називають «американізацією» 
або «вестернізацією». З іншого боку, існують 
погляди, згідно з якими глобалізація робить 
світ таким об’єднаним і поінформованим, як 
ніколи до того. І це можна розглядати як нове 
джерело оптимізму у світі [1, с. 157–171]. Зро-
зуміло, що це має привести до прогресу, про-
цвітання та миру в усьому світі.

Розглядаючи глобалізацію як процес всес-
вітньої економічної, політичної та культурної 
інтеграції та уніфікації [2], не можна не зазна-
чити як позитивного, так і негативного впливу 
глобалізації на освітній сектор. Глобалізація 
радикально змінила світ у всіх відношеннях, 
а особливо трансформувала світову економіку, 
яка тепер стала надзвичайно взаємопов’язаною 
і взаємозалежною. До того ж глобалізація 
робить світову економіку дедалі конкурентні-
шою і висуває вимоги до володіння високим 
рівнем знань. Глобальна освіта поєднує методи 
навчання з різноманітних світових освітніх сис-
тем з метою розвитку світової екологічної без-
пеки, а також робить свій внесок у розвиток 
світових галузей. Такі освітні ініціативи нада-
ють пріоритет глобальному доступу до школи, 
починаючи з початкового рівня і закінчуючи 
університетським рівнем, збагачуючи навчаль-
ний досвід, який готує студентів до багатонаці-
ональних лідерських ролей.

Глобалізацію часто трактують як процес, у 
якому економічне зростання однієї країни від-
бувається за рахунок іншого. Але реальність 
насправді дещо складніша. Хоча виробництво 
значною мірою перемістилося з розвинутого 
світу в країни з низькими витратами на оплату 
праці, експоненціальне зростання економіки 
Індії та Китаю та менш масштабне зростання 
інших економік, таких як економіка Брази-
лії, також створили величезний попит на аме-
риканські продукти, а саме дорогі промислові 
товари, автомобілі, предмети розкоші, сіль-
ськогосподарські продукти тощо. Збільшилася 
кількість туристів, що приїжджають до США, 
а також кількість студентів та аспірантів, що 
приїжджають стажуватися в американських 
університетах.

Великі міжнародні компанії з інших країн 
створюють підприємства та надають робочі 
місця в Сполучених Штатах, а нижчі ціни 

на споживчі товари з-за кордону користу-
ються попитом в американського споживача. 
Хоча глобальна інтеграція економік створила 
складні мережі капіталу, торгівлі, інформа-
ції, валют, послуг, мереж постачання, ринків 
капіталу, мереж інформаційних технологій та 
технологічних платформ, які формують більш 
заплутану, багатопланову систему, ніж модель 
простої економічної конкуренції між країнами, 
конкуренція всередині галузей та конкуренція 
за висококваліфіковані робочі місця з високо-
оплачуваною роботою, безсумнівно, стає інтен-
сивнішою.

Така конкуренція виникає з декількох при-
чин. Насамперед автоматизація усуває велику 
кількість робочих місць з низьким рівнем ква-
ліфікації, набагато більше, ніж аутсорсинг. До 
того ж «нівелювання відстаней» обумовлене 
глобальним поширенням технологій, дає змогу 
створювати робочі групи (трудові колективи), 
залучаючи працівників з усіх куточків світу. 
Це змушує працівників з національних ринків 
праці конкурувати зі спеціалістами звідусіль. 
Роботу, результати якої можна «оцифрувати», 
тепер можна виконувати клацаннями мишки 
практично будь-де у світі. Вакансії в галузі 
медичної діагностики, архітектурного крес-
лення, кіновиробництва та інформаційно-довід-
кових центрів є прикладами деяких професій, 
які тепер передають на аутсорсинг. Тому сьо-
годні студенти часто конкурують не тільки зі 
студентами зі свого міста, області чи країни, 
але й зй студентами в Лондоні, Токіо, Римі чи 
Сан-Франциско.

Економіка не просто стала глобальною, 
але й більшою мірою тепер базується на зна-
ннях, тому зміст навичок, потрібних майбутнім 
працівникам, різко змінився. Частка праців-
ників на посадах «синіх комірців» і держав-
них службовців у США скоротилася з 56% до 
39% у період між 1969 та 1999 роками. Тим 
часом питома вага робочих місць, що вимага-
ють управлінських, професійних та технічних 
навичок, зросла з 23% до 33% за той же період 
[3, с. 153]. Попит на професійну майстерність 
у робочих місцях також зростає. Роботи, що 
потребують виконання рутинних ручних або 
пізнавальних завдань, швидко забирають 
комп’ютери або низькооплачувані працівники з 
інших країн, тоді як кількість робочих місць, 
що потребують вищого рівня освіти, більших 
умінь у розв’язанні складних проблем та нави-
чок комунікації, постійно зростає. Нові еконо-
мічні реалії та швидкі зрушення на ринку праці 
принципово змінюють те, чого слід сподіватися 
від нашої системи освіти.

Швидке зростання ринків також означає еко-
номічне зростання та необхідність підготовки 
студентів до робочих місць, що потребувати-
муть нових наборів навичок. Згідно з даними 
Комітету з економічного розвитку, щоб успішно 
конкурувати на глобальному ринку, як міжна-
родні корпорації, так і малі підприємства, що 
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базуються в США, дедалі більше потребують 
працівників, які володіють знаннями інозем-
них мов та культур, щоб продавати продукти 
клієнтам по всьому світі і ефективно працювати 
з іноземними працівниками та партнерами в 
інших країнах [4].

І це не просто економіка стала глобальнішою. 
Найсерйозніші проблеми нашого часу не знають 
кордонів. Виклики, що стоять перед США (від 
деградації навколишнього середовища та гло-
бального потепління до тероризму та зброї, до 
дефіциту енергії та води, до пандемічних захво-
рювань), не знають кордонів. Єдиним шляхом 
успішного вирішення цих завдань буде міжна-
родне співробітництво між урядами та різними 
організаціями. З огляду на те, що відмінності 
між «внутрішнім» та «міжнародним» продо-
вжують зникати, американські громадяни як 
жителі країни з найрозвинутішою економікою 
все частіше будуть змушені брати участь у голо-
суванні та вирішувати питання, що вимагають 
кращого розуміння інших культур та глибших 
знань про 95 відсотків світу поза межами своїх 
кордонів. Хоча Сполучені Штати все ще зали-
шаються військовою супердержавою і мають 
найбільшу економіку в світі, швидке еконо-
мічне зростання, що відбувається в інших краї-
нах, свідчить про те, що таке становище у світі 
не можна розглядати як щось очевидне. Великі 
трансформації відбуваються по всьому світі, і 
це стосується освіти.

Освіта, виступаючи основоположною заса-
дою глобальної стабільності, починає стимулю-
вати розвиток мультикультурного усвідомлення 
з раннього віку. Завдяки такому підходу стає 
можливим інтегрувати ідеї, отримані від різ-
них суспільств, досягаючи при цьому виваже-
них висновків щодо проблем, які турбують світ 
загалом. Отже, процеси глобалізації та освіта 
впливають одне на одного через спільні цілі 
підготовки молодих людей до успішного май-
бутнього, під час якого народи стануть дедалі 
більше пов’язаними. Для успішної реалізації 
цих цілей потрібно розвивати насамперед соці-
альну та культурну обізнаність, цікавість, адап-
тивність та комунікативність.

Інформаційне суспільство та глобальна еко-
номіка вимагають високого рівня системного 
мислення, що розглядатиме проблеми цілого 
світу та «економічної екосистеми» [5, с. 1–30]. 
Глобалізація використовує цілісний підхід до 
проблем. Міждисциплінарні підходи до дослі-
джень розглядають як визначальні для досяг-
нення всебічного розуміння складної дійсності, 
яка зараз постає перед світовою системою. Тут 
акцент робиться насамперед на розвитку нави-
чок критичного мислення, креативності та 
ІКТ-грамотності (інформація, комунікація, тех-
нології). Це підвищуватиме здатність учнів опе-
рувати символами. Високопродуктивна зайня-
тість у сучасній економіці вимагатиме від учня 
постійно маніпулювати символами, а саме полі-
тичними, юридичними та комерційними понят-

тями та цифровими грошима. Глобалізація 
покращує здатність учнів здобувати та викорис-
товувати знання. Вона покращує спроможність 
учнів оцінювати, одержувати та застосовувати 
знання, самостійно думати, виробляти належні 
судження та співпрацювати з іншими в контек-
сті аналізу нових викликів майбутнього.

Глобалізація «переступає межі простору й 
часу» [6, с. 19–31]. Використовуючи передові 
інформаційно-комунікаційні технології, нова 
система знань, освіти та самоосвіти повинна 
застосовувати широкий спектр синхронних та 
асинхронних заходів, які допоможуть учителю 
та студентам взаємодіяти з високою ефектив-
ністю. Глобалізація стикається з викликами 
й можливостями інформаційної доби. Під-
приємства, що базуються на знаннях, часто 
скаржаться на те, що випускники не мають 
можливості навчитися новим навичкам та аси-
мілювати нові знання. Тому навички пізнаваль-
ної гнучкості, ініціативи й саморегуляції ста-
ють як ніколи важливими.

Потенційною відмовою від впливу глобалі-
зації на освіту може стати посилення техноло-
гічних прогалин та цифрових розбіжностей між 
розвиненими та менш розвиненими країнами. 
Глобалізація сприяє створенню та підтримує 
розвиток інформаційних технологій, заохочує 
проведення досліджень, експериментів, спрямо-
ваних на розширення меж потенціалу інформа-
ційних технологій та комунікацій для ефектив-
нішого навчання. Глобальний обмін знаннями, 
навичками та інтелектуальними ресурсами 
необхідний для різних завдань на різних рів-
нях. Міжнародні перспективи, започатковані 
через міжкультурну освітню співпрацю між 
світовими установами, можуть перейти від ака-
демічних сфер до професійних організацій, в 
яких світова освіта збереже вигідні набори зді-
бностей, сформовані через досвід міжкультур-
ного спілкування [7].

Як бачимо, наслідки глобалізації далеко-
сяжні. Хоч рівень життя у світі все ще дуже 
нерівномірний, з початку 1980-х років близько 
400 мільйонів людей поліпшили своє матері-
альне становище, полишивши межі крайньої 
бідності. Це більше, ніж в будь-який інший 
час в історії людства. Зростання та урбанізація 
глобального середнього класу створюють вели-
чезні нові ринки товарів та послуг різного роду. 
З 2000 року, незважаючи на часті політичні та 
економічні кризи, що призводять до тимчасо-
вого падіння, світова економіка розширюється. 
Світовий економічний центр тяжіння також змі-
щується: 50% зростання ВВП відбувається за 
межами розвинених країн, що принципово змі-
нює дійсні бізнес-моделі. Вже одне з п’яти робо-
чих місць у США прив’язано до експорту, і ця 
частка в майбутньому збільшиться [8, с. 56–59].

Глобалізація потребує дедалі більшої кіль-
кості науково й технічно вишколених праців-
ників. Економіка країни, що розвивається, 
повинна базуватися на знаннях як ключовому 
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факторі виробництва, бо з подальшим еконо-
мічним розвитком галузі вимагатимуть, щоб 
працівники володіли високим рівнем знань у 
науці та техніці. Процеси глобалізації нероз-
ривно пов’язані з технологічними змінами, що 
теж висуває нові вимоги до готування майбут-
ньої робочої сили. Це заохочує студентів працю-
вати в командах. Вміння працювати в командах 
тепер стає необхідністю для працівників. Щоб 
успішно працювати в командах, студенти пови-
нні розвивати навички лідерства, компромісу, 
дебатів, переконання та управління.

Висновки. Вплив освіти на економічне зрос-
тання виявляється насамперед через вплив 
освіти на продуктивність праці. Освіченіша 
людина швидше сприймає нову інформацію та 
ефективніше застосовує невідомі раніше засоби 
виробництва та форми організації виробництва. 
Процеси глобалізації висувають до робочої сили 
такі вимоги, як володіння навичками: 1) піз-
навальної гнучкості; 2) ініціативи та саморе-
гуляції; 3) критичного та аналітичного мис-
лення; 4) креативності та розв’язання завдань; 
5) співпраці та комунікації; 6) медійної та 
ІКТ-грамотності (інформація, комунікація, тех-
нології). Тому в майбутньому слід чекати еко-
номічного зростання від тих країн, чиї освітні 
системи зможуть забезпечувати, крім усіх 
інших, ще й володіння високим рівнем умінь 
і навичок, яких потребуватиме робоча сила в 
умовах глобалізації.
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СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  
OF FOREIGN TRADE IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті визначено об’єкти зовнішньої торгівлі. Виявлено 

комплекс ендогенних і екзогенних факторів, які впливають на 
український експорт. Досліджено сучасний стан зовнішньої 
торгівлі. Виявлено особливості експорту та імпорту товарів та 
послуг за регіонами України. Запропоновано шляхи підвищен-
ня українського експорту товарів та послуг.

Ключові слова: зовнішня торгівля, зовнішньоекономічна 
діяльність, економічний розвиток, товари і послуги, експорт, 
імпорт.

АННОТАЦИЯ
В статье определены объекты внешней торговли. Выявлен 

комплекс эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на 
украинский экспорт. Исследовано современное состояние 
внешней торговли Украины. Выявлены особенности экспорта 
и импорта товаров и услуг по регионам Украины. Предложены 
пути повышения украинского экспорта товаров и услуг.

Ключевые слова: внешняя торговля, 
внешнеэкономическая деятельность, экономическое разви-
тие, товары и услуги, экспорт, импорт.

ANNOTATION
Objects of foreign trade are defined in the article. A complex 

of endogenous and exogenous factors affecting Ukrainian exports 
has been identified. The current state of Ukraine’s foreign trade in 
goods and services has been studied. The features of export and 
import of goods and services by regions of Ukraine are revealed. 
Proposed ways to increase the Ukrainian exports of goods and 
services.

Keywords: foreign trade, foreign economic activity, economic 
development, goods and services, export, import.

Постановка проблеми. Нині в результаті 
світової фінансової кризи та розгортання вій-
ськово-політичного конфлікту на сході Укра-
їна опинилася в невигідному економічному 
становищі, що зумовило низку проблем щодо 
розвитку зовнішньої торгівлі . З огляду на 
той фактор, що саме розвиток зовнішньої тор-

гівлі та вихід на нові ринки збуту дадуть змогу 
покращити вітчизняну економіку та створити 
можливість зростання добробуту населення, 
необхідним є дослідження розвитку зовнішньої 
торгівлі України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання зовнішньої торгівлі, проблеми 
та перспективи її розвитку ґрунтовно дослі-
джені в працях вітчизняних вчених, таких як 
І. Бураковський, О. Гаврилюк, А. Мазаракі 
[2], Ю. Макогон, Т. Мельник [2], О. Єлісеєнко, 
Є. Савельєв, Т. Циганкова. Цей напрям дослі-
джень широко висвітлюється у працях захід-
них економістів, а саме в роботах А. Сміта, 
Д. Рікардо, Е. Хекшера, Д. Хьюма та інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість досліджень, досі залишається відкри-
тим питання ефективного ведення зовнішньої 
торгівлі за сучасних умов та перспектив її роз-
витку.

Мета статті полягає в дослідженні сучасного 
стану зовнішньої торгівлі України, перспектив 
розвитку та обґрунтуванні необхідних дій для її 
успішної реалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зовнішньоекономічна діяльність є однією з 
першооснов сталого розвитку господарської 
діяльності нашої країни з іноземними парт-
нерами. Побудовані взаємовідносини між 
ними мають велике значення як на території 
України, так і за її межами. З моменту про-
голошення України незалежною однією з про-
відних задач стала можливість формування 
нового торговельного режиму з подальшою 
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його інтеграцією в світове господарство. В 
сучасних умовах зовнішня торгівля виступає 
специфічним фактором економічного розвитку 
країни, основна мета якої полягає у ввезенні 
та вивезенні товарів і послуг, які є її об’єктами 
(рис. 1). Зовнішня торгівля дає вітчизняним 
виробникам колосальні можливості для розви-
тку в сфері, яку вони вибрали, дає можливість 
виходу на міжнародний рівень.

Слід зазначити, що Україна має значний 
потенціал для розвитку зовнішньої торгівлі, 
а саме в таких галузях, як промисловість та 
сільське господарство, але не в повному обсязі 
використовує свої можливості.

Значний стримуючий вплив на український 
експорт має комплекс ендогенних та екзогенних 
факторів, а саме низька конкурентоспромож-
ність вітчизняної промислової продукції, вико-
ристання застарілих технологій та обладнання; 
штучне стримування курсу гривні в рамках 
«валютного коридору», що звужує можливості 
використання курсового фактору з метою про-
сування експорту; недостатній розвиток вітчиз-
няних систем сертифікації і контролю якості 
експортної продукції; нестача спеціальних 
знань і досвіду роботи у сфері експорту у біль-
шості українських підприємців, а також недо-
статня спрямованість їх діяльності на зовнішні 
ринки; збереження елементів дискримінації 
українських експортерів за кордоном , застосу-
вання методів обмежувальної ділової практики, 
зокрема картельних угод для витіснення чи 
недопущення України на перспективні ринки; 
низький світовий рейтинг надійності України 
для кредитів та інвестицій, що зменшує мож-
ливість використання іноземних фінансових 
ресурсів для розвитку експортного потенціалу 
країни [1].

Аналізуючи дані Державної служби статис-
тики України, слід зазначити, що експорт това-
рів у 2016 році становив 36,3 млрд. дол. США 
та зменшився на 4,6% проти обсягу 2015 року й 

на 32,5% проти обсягу 2014 року, імпорт това-
рів – 39,2 млрд. дол. та збільшився на 4,6% 
і зменшився на 27,9% відповідно. Негативне 
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 
2,9 млрд. дол., що, порівняно з 2014 роком, 
зросло майже в 6 разів (негативне у 2014 році – 
0,5 млрд. дол.).

Саме перевищення обсягів імпорту над обся-
гом експорту товарів стало причиною утворення 
негативного сальдо. Слід зазначити, що на фор-
мування від’ємного сальдо вплинули окремі 
товарні групи: палива мінеральні, нафта і про-
дукти її перегонки (-7,4 млрд. дол.); механічні 
машини (-3,1 млрд. дол.); засоби наземного 
транспорту, крім залізничного (-2,7 млрд. дол.); 
пластмаси, полімерні матеріали (-1,9 млрд. дол.); 
фармацевтична продукція (-1,4 млрд. дол.); 
електричні машини (-1,1 млрд. дол.).

Домінування імпортних операцій над екс-
портними дає змогу зробити висновок про нега-
тивний екпортно-імпортний баланс. Має місце 
застосування споживацької політики держави. 
Тобто основним негативним моментом є те, 
що замість розвитку виробництва ми просто 
купуємо у країн-партнерів те, чого не виста-
чає. Українські підприємства просто не мають 
достатнього обсягу та асортименту товарів для 
заохочення іноземного споживача. Також слід 
зазначити, що в очікуванні інфляції вітчизняні 
споживачі скуповують все більше імпортних 
товарів задля збереження своїх заощаджень в 
майбутньому, саме це є досить суперечливим 
фактором, який впливає на розвиток україн-
ського імпорту.

Незважаючи на зменшення зовнішньої тор-
гівлі, не слід залишати без уваги той фактор, 
що частка країн ЄС, порівняно з 2015 роком, 
збільшилась і становила в експорті 37,1%, 
в імпорті – 43,7% (у 2014 році – 31,5% та 
38,7%). Це є позитивним моментом для подаль-
шого налагодження та розвитку стійких вза-
ємовідносин з європейськими країнами. Осно-
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вні країни-партнери в експорті та найбільші 
надходження товарів від країн ЄС наведено в 
табл. 1 та на рис. 2.

Як видно з рис. 2, порівняно з 2015 роком 
Україна втратила значну частку експорту з 
Російською Федерацією (-2,8%), Туреччиною 
(-1,7%), Китаєм (-1,3%). Натомість відбулося 
значне збільшення експорту з Індією на 1,4% 
та Польщею на 0,9%. Ці показники свідчать 
про можливість встановлення нових сталих від-
носин щодо питань експорту.

Також доцільно зазначити, що протягом 
останніх років основні позиції українського екс-
порту та імпорту залишались майже незмінними. 

У структурі товарного експорту у 2016 році пере-
важали чорні метали – 19,9% (рис. 3).

Розвиток експортного потенціалу України 
дає можливості для розвитку економіки та 
збільшення обсягів ВВП. Виходячи з аналізу 
товарної структури експорту, слід сказати, що 
переважає експорт чорних металів.

З огляду на значний потенціал України в 
АПК та великий попит на товари цієї галузі 
необхідним є збільшення виробництва зернових 
культур (друге місце за обсягами експорту), 
жирів та олії тваринного або рослинного похо-
дження (третє місце). «За оцінками фахівців, 
високі ціни на продовольство за його недостат-

Таблиця 1
Основні країни-партнери в імпорті товарів в 2016 році

Країна-імпортер Відсоток імпорту від 
загального обсягу Назва імпортованих товарів

Країни ЄС
Німеччина 11,0% Механічні машини, палива мінеральні, нафта і продукти її пере-

гонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного.
Польща 6,9% Палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, пластмаси, по-

лімерні матеріали, електричні машини.
Франція 3,9% Палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, різноманітна хі-

мічна продукція, засоби наземного транспорту (крім залізничного).
Італія 3,5% Механічні машини, палива мінеральні, нафта і продукти її пере-

гонки, фармацевтична продукція.
Інші країни

Російська  
Федерація 13,1% Палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні ма-

шини, добрива.
Китай 11,9% Електричні та механічні машини, пластмаси, полімерні матеріали.
Білорусія 7,1% Палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, засоби назем-

ного транспорту (крім залізничного), добрива.
США 4,3% Засоби наземного транспорту (крім залізничного), механічні ма-

шини, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки.
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Рис. 4. Структура імпорту товарів за 2016 рік

Рис. 3. Структура експорту товарів за 2016 рік

ності у світі можуть стати перманентними, що 
стимулюватиме привабливість АПК щодо наро-
щування обсягів його продукції» [2]. «Проте 
для цього потрібна виважена політика і під-
тримка держави. Вона насамперед пов’язана зі 
стимулюванням розвитку відповідних галузей 
АПК, їх датуванням та частковим відшкодуван-
ням ризиків» [3]. Тому для подальшого розви-
тку необхідним є оновлення техніки та техноло-
гій на металургійних підприємствах України, 
що дасть можливість не лише збільшити обсяги 
продажів якісно нової продукції, але й вийти 
на нові ринки збуту.

У структурі імпорту товарів значна частка 
традиційно припадає на палива мінеральні, 
нафту і продукти її перегонки – 20,0% (рис. 4).

Що стосується експорту послуг, то у 
2016 році він становив 9,9 млрд. дол. США, 
збільшився на 1,3% проти обсягу 2015 року та 

зменшився на 14,3% проти обсягу 2014 року, 
імпорт послуг – 5,3 млрд. дол., зменшився 
на 3,6% та на 16,4% відповідно. Позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі послугами стано-
вило 4,6 млрд. дол. (у 2014 році також пози-
тивне – 5,1 млрд. дол.).

Тобто утворення позитивного сальдо, як в 
попередні роки, було зумовлено перевищенням 
обсягів експорту над обсягами імпорту послуг. 
На формування позитивного сальдо впли-
нули переважно обсяги транспортних послуг, 
послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних 
та інформаційних послуг, послуг з переробки 
матеріальних ресурсів.

Що ж стосується різних регіонів України, 
то з табл. 2 ми бачимо, що експорт товарів і 
послуг розподіляється нерівномірно.

В п’ятірку областей з найвищим обсягом 
експорту товарів у 2016 році входять м. Київ, 
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Таблиця 2
Обсяги імпорту товарів та послуг за регіонами України

№
Обсяг експорту товарів, млн. дол. США Обсяг експорту послуг, млн. дол. США

2014 рік 2016 рік 2014 рік 2016 рік
1 м. Київ 11 469,6 м. Київ 8 568,8 м. Київ 3 569,9 м. Київ 2682,2

2 Дніпропетров-
ська 8 763,9 Дніпропетров-

ська 5 864,8 Одеська 1 020,6 Одеська 785,6

3 Донецька 8 403,0 Донецька 3 430,8 Донецька 473,9 Донецька 446,1
4 Запорізька 3 730,2 Запорізька 2 292,8 Миколаївська 471,0 Миколаївська 426,6
5 Полтавська 2 124,5 Київська 1 705,1 Львівська 411,3 Львівська 393,7
6 Луганська 1 902,6 Миколаївська 1 666,4 Київська 382,3 Харківська 270,4

7 Київська 1 852,3 Одеська 1 520,5 Дніпропетров-
ська 376,8 Київська 213,6

8 Миколаївська 1 837,5 Полтавська 1 436,0 Харківська 299,7 Закарпатська 184,0

9 Харківська 1 821,1 Львівська 1 275,6 Закарпатська 201,0 Дніпропетров-
ська 175,6

10 Одеська 1 780,1 Закарпатська 1 211,9 Запорізька 196,4 Запорізька 169,8
11 Закарпатська 1 382,8 Харківська 1 027,8 Луганська 138,1 Тернопільська 79,9
12 Львівська 1 305,1 Вінницька 983,0 Полтавська 92,4 Вінницька 66,1

13 Кіровоградська 820,7 Волинська 611,9 Вінницька 66,4 Івано-Франків-
ська 53,9

14 Вінницька 742,2 Iвано-
Франкiвська 573,7 Івано-Франків-

ська 65,5 Волинська 50,8

15 Сумська 738,5 Сумська 542,2 Волинська 60,3 Житомирська 40,7
16 Чернігівська 700,0 Житомирська 484,7 Тернопільська 55,9 Херсонська 31,8
17 Волинська 685,4 Черкаська 474,3 Рівненська 49,0 Полтавська 30,2

18 Житомирська 664,3 Луганська 435,7 Сумська 43,7 Рівненська 28,9

19 Черкаська 624,2 Чернігівська 432,8 Житомирська 38,9 Кіровоградська 27,0
20 Хмельницька 506,3 Кіровоградська 427,4 Херсонська 37,2 Сумська 24,5

21 Iвано-
Франкiвська 487,8 Хмельницька 318,7 Кіровоградська 29,2 Чернівецька 20,4

22 Рівненська 473,3 Рівненська 318,3 Хмельницька 27,6 Чернігівська 19,8
23 Херсонська 359,9 Тернопільська 294,3 Черкаська 22,7 Хмельницька 19,8
24 Тернопільська 359,0 Херсонська 246,6 Чернігівська 20,6 Черкаська 19,7
25 Чернівецька 129,2 Чернівецька 119,3 Чернівецька 15,3 Луганська 9,9

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 
Київська. Порівняно з 2013 роком, п’ятірка 
лідерів залишилася майже незмінною, лише 
Полтавська область знизилася в рейтингу на 
8 місце. Така стабільність зумовлена тим, що 
основними товарами для експорту залиша-
ється продукція металургійного комплексу. 
До п’ятірки областей з найнижчими показни-
ками експорту товарів входять Хмельницька, 
Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Чер-
нівецька. Щодо експорту послуг, то, порівню-
ючи дані за 2013–2016 роки, можна побачити, 
що п’ятірка лідерів залишається незмінною: 
м. Київ, Одеська, Донецька, Миколаївська та 
Львівська області. Залишається негативна тен-
денція зниження кількості експорту товарів і 
послуг за всіма областями України.

За даними, наведеними в табл. 3, можна 
сказати про зниження імпорту товарів і послуг 
за всіма регіонами України. Насамперед це 
пов’язано з фінансово-економічною кризою. За 
обсягами імпорту товарів і послуг в 2016 році 
перші позиції займають м. Київ, Дніпропетров-
ська та Київська області.

Найвагоміші експортні можливості все ще 
зосереджені у традиційних індустріальних і 
сировинних галузях. Основною проблемою є 
нерозвиненість державного апарату в питаннях 
розвитку та регулювання зовнішньої торгівлі. 
На сучасному етапі влада не може визначати 
пріоритетні напрями зовнішньої торгівлі. Нато-
мість відбувається здійснення жорсткої гро-
шово-кредитної та податкової політики, яка 
позбавляє підприємства можливості модерніза-
ції виробництва [4].

Першочерговим завданням для стимулю-
вання виробництва експортної продукції є 
оптимізація національного правового та норма-
тивно-інституційного режиму здійснення екс-
портних операцій; удосконалення механізму 
фінансування та кредитування виробництв, які 
здійснюють експорт; сприяння модернізації та 
технічному переозброєнню експортно-орієнто-
ваних виробничих потужностей; забезпечення 
отримання сертифікатів на продукцію вітчиз-
няного виробництва. Це дасть можливість від-
повідати вітчизняній продукції вимогам захід-
них ринків.
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Таблиця 3
Обсяги імпорту товарів та послуг за регіонами України

№
Обсяг імпорту товарів, млн. дол. США Обсяг імпорту послуг, млн. дол. США

2014 рік 2016 рік 2014 рік 2016 рік
1 м. Київ 20 179,9 м. Київ 16 137,0 м. Київ 2 555,6 м. Київ 2091,8

2 Дніпропетров-
ська 4 634,2 Дніпропетров-

ська 3 443,6 Дніпропетров-
ська 370,4 Дніпропетров-

ська 314,9

3 Київська 3 759,1 Київська 2 951,6 Донецька 352,4 Київська 207,7
4 Львівська 2 472,0 Львівська 1 699,4 Київська 225,4 Донецька 172,6
5 Донецька 2 122,4 Харківська 1 489,5 Одеська 217,5 Полтавська 146,7
6 Одеська 2 078,6 Одеська 1 231,4 Полтавська 194,9 Одеська 134,4
7 Харківська 1 888,8 Закарпатська 1 133,4 Луганська 141,2 Львівська 80,0
8 Закарпатська 1 734,6 Волинська 1 130,8 Харківська 128,3 Миколаївська 57,7
9 Запорізька 1 582,4 Донецька 1 110,8 Львівська 83,4 Харківська 56,8
10 Полтавська 1 096,9 Запорізька 998,4 Запорізька 75,5 Луганська 55,2
11 Луганська 1 017,2 Полтавська 842,7 Миколаївська 53,2 Запорізька 54,9
12 Волинська 765,5 Миколаївська 685,8 Сумська 48,9 Сумська 27,2
13 Миколаївська 631,3 Чернігівська 473,9 Закарпатська 33,2 Закарпатська 25,8
14 Сумська 553,2 Сумська 436,9 Черкаська 32,7 Черкаська 22,2

15 Чернігівська 528,7 Iвано-
Франкiвська 406,0 Кіровоградська 32,7 Кіровоградська 21,9

16 Iвано-
Франкiвська 481,9 Луганська 357,4 Чернігівська 28,9 Івано-Франків-

ська 17,9

17 Вінницька 428,2 Житомирська 336,7 Рівненська 23,1 Волинська 17,4

18 Черкаська 416,3 Хмельницька 331,9 Івано-Франків-
ська 22,8 Рівненська 16,1

19 Хмельницька 347,0 Вінницька 299,4 Волинська 20,5 Житомирська 16,0
20 Тернопільська 303,7 Черкаська 291,2 Вінницька 15,1 Вінницька 14,8
21 Житомирська 285,9 Тернопільська 274,9 Житомирська 14,1 Чернігівська 10,7
22 Рівненська 283,1 Рівненська 255,0 Хмельницька 11,0 Хмельницька 10,3
23 Кіровоградська 201,7 Кіровоградська 184,0 Тернопільська 8,5 Тернопільська 5,8
24 Херсонська 186,3 Херсонська 166,3 Херсонська 4,8 Херсонська 5,2
25 Чернівецька 111,5 Чернівецька 95,8 Чернівецька 1,4 Чернівецька 1,5

Висновки. Проведений аналіз стану та мож-
ливостей розвитку зовнішньої торгівлі відо-
бражає негативне зростання дефіциту зовніш-
ньоторговельного балансу, зниження експорту 
та погіршення його структури. Як результат, 
збільшується імпортозалежність країни, а 
власне виробництво не розвивається та при-
ходить до занепаду. Створення системи націо-
нальних пріоритетів у міжнародній торгівлі та 
їх практична імплементація засобами держав-
ного регулювання дадуть можливість зміцнення 
позиції України на світових ринках.
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аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ  
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES ON THE IMPLEMENTATION 
OF INNOVATION POTENTIAL OF UKRAINIAN ECONOMY

АНОТАЦІЯ
У статті визначено додаткові джерела інновацій в умо-

вах глобалізації. Виявлено позитивні та негативні екстерна-
лії впливу глобалізації на інноваційну діяльність. Досліджено 
роль рушійної сили глобалізаційних процесів – ТНК в науко-
во-дослідних і дослідно-конструкторських розробках (НДДКР) 
та поширенні інновацій. Проведено аналіз впливу складових 
елементів глобалізації на реалізацію інноваційного потенціалу 
економіки України. Обґрунтовано шляхи адаптації інноваційної 
системи до умов глобалізації.

Ключові слова: глобалізація, інноваційний потенціал, ін-
новаційна діяльність, транснаціональні корпорації (ТНК), екс-
порт, імпорт, прямі іноземні інвестиції, «відплив умів».

АННОТАЦИЯ
В статье определены дополнительные источники инно-

ваций в условиях глобализации. Выявлены положительные 
и отрицательные экстерналии влияния глобализации на ин-
новационную деятельность. Исследована роль движущей 
силы глобализационных процессов – ТНК в научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских разработках (НИОКР) 
и распространении инноваций. Проведен анализ влияния со-
ставляющих элементов глобализации на реализацию иннова-
ционного потенциала экономики Украины. Обоснованы пути 
адаптации инновационной системы к условиям глобализации.

Ключевые слова: глобализация, инновационный потен-
циал, инновационная деятельность, транснациональные кор-
порации (ТНК), экспорт, импорт, прямые иностранные инвести-
ции, «утечка мозгов».

АNNOTATION
The article identifies additional sources of innovation in 

globalization conditions. Positive and negative externalities of 
the influence of globalization on innovation activity are revealed. 
The role of the driving force of globalization processes – TNCs 
in research and development (R&D) and spread of innovations is 
studied. The analysis of the influence of globalization components 
on the implementation of innovation potential of Ukrainian economy 
is carried out. The ways of adaptation of the innovation system to 
globalization conditions are substantiated.

Keywords: globalization, innovation potential, innovation 
activity, transnational corporations (TNCs), export, import, foreign 
direct investment, “brain drain”.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
конкурентоспроможність країни визначається 
не стільки забезпеченістю різноманітними ресур-
сами, скільки ефективністю їх використання в 
реальному секторі економіки, активними інно-
ваційними процесами, можливістю своєчасно 
генерувати і впроваджувати нововведення. 
Саме інновації, пов’язані з високотехнологіч-
ним виробництвом, є ключовим фактором, який 
забезпечує високі позиції економічних суб’єктів 
в глобальному просторі, сприяє захисту інтер-
есів держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Орієнтація на інноваційну модель еконо-
мічного розвитку вимагає врахування нових 
викликів, які виникають внаслідок стрімкого 
посилення глобалізаційних процесів, що про-
никли практично в усі сфери господарської 
діяльності країни та є об’єктивною реальністю 
сучасності. У зв’язку з цим актуалізується про-
блема впливу глобалізації на реалізацію інно-
ваційного потенціалу національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній економічній літературі представ-
лено багато наукових праць, присвячених дослі-
дженню різних аспектів як глобалізації, так 
і інноваційного розвитку. Існує також низка 
напрацювань, які стосуються проблематики 
оцінки впливу глобалізаційних процесів на інно-
ваційну діяльність. Так, М.П. Денисенко [1] 
досліджує напрями процесу глобалізації й мож-
ливі наслідки його впливу на економіку України. 
О.М. Панченко [2] приділяє увагу аналізу впливу 
чинників зовнішнього середовища, зокрема ТНК, 
на сучасні інноваційні процеси для виявлення 
особливостей їх організації в умовах глобаліза-
ції. Т.О. Соболєва [3] розкриває трансформаційні 
тенденції, переваги та проблеми в інноваційній 
діяльності компаній під впливом процесів глоба-
лізації, особливості, можливості та загрози глоба-
лізації інноваційної діяльності компаній та детер-
мінант їх успіху у сучасному бізнес-середовищі. 
Р.В. Хусаінов [4] аналізує теоретико-методоло-
гічні підходи до дослідження впливу глобалізації 
на інноваційну сферу національної економіки.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, на наш погляд, про-
блему не можна вважати вирішеною, її склад-
ність та важливість для теорії і практики спо-
нукає до подальшого дослідження.

Мета статті полягає в дослідженні впливу 
основних елементів глобалізації на реалізацію 
інноваційного потенціалу економіки України, а 
також обґрунтуванні шляхів адаптації іннова-
ційної системи до умов глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах будь-які процеси необхідно 
розглядати з урахуванням чинника глобаліза-
ції. Стосовно досліджуваної проблеми вплив 
глобалізації стосується перш за все напряму, 
пов’язаного з технологічними відносинами, 
дифузією та провайдингом інновацій.
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Щодо сутності глобалізації, то ми підтриму-
ємо думку тих дослідників, які під цим явищем 
розуміють зростаючу взаємозалежність еконо-
мік різних країн через посилення транскор-
донних переміщень товарів, послуг і капіталу, 
а також інтенсивність обміну інформацією й 
технологіями [1, с. 47–50]. Глобалізація вияв-
ляється у зростанні міжнародної торгівлі та 
інвестицій, небаченій до цього диверсифікації 
робочої сили, значному підвищенні ролі транс-
національних корпорацій у світогосподарських 
процесах, загостренні глобальної конкуренції, 
появі систем глобального стратегічного менедж-
менту [5, с. 45].

Глобалізація – це «процес, що охоплює три 
стадії еволюції економічної системи, які викли-
кані факторами виробництва, інвестиціями та 
інноваціями; водночас вона є періодом інсти-
туціоналізації світової економіки у глобаль-
ній формі або періодом переходу до постінду-
стріальної стадії розвитку – стадії досягнення 
нової якості життя (передусім, на інновацій-
ній основі)» [6, с. 88]. Тобто глобалізаційні 
та інноваційні процеси знаходяться у тісному 
взаємозв’язку та взаємовпливі.

Інноваційний потенціал розглядається нами 
як сукупність інтелектуальних, технологічних, 
науково-виробничих ресурсів, придатних до 
інноваційної діяльності. Реалізація інновацій-
ного потенціалу національної економіки здій-
снюється в процесі інноваційної діяльності, 
забезпечуючи генерування нових ідей, дифузію 
знань, вдосконалення технологій, виробництво 
нової високоякісної продукції. Причому глоба-
лізація світової економіки виводить ці процеси 
на планетарний рівень. Глобального характеру 
набувають всі стадії інноваційного процесу, 
такі як розробка, впровадження та комерціалі-
зація інновацій.

В умовах глобалізації та розгортання світо-
вих інноваційних процесів розширюється коло 
джерел інновацій, доповнюючись такими скла-
довими, як, зокрема, участь у міжнародній тор-
гівлі технологіями, імпорт високих технологій, 
копіювання зарубіжних технологій, прямі іно-
земні інвестиції, ліцензійні угоди, міжнародна 
мобільність наукових кадрів. Реалізація інно-
ваційного потенціалу національної економіки 
в умовах глобалізації відбувається під впливом 
як світової конкуренції, так і інтеграції.

Глобалізація – багатоаспектний та неодноз-
начний процес. Разом із позитивними наслід-
ками глобалізаційні процеси супроводжуються 
й негативними екстерналіями (побічними 
ефектами). З одного боку, під її впливом від-
бувається інтернаціоналізація дослідницької 
діяльності; збільшується кількість науково-
дослідних підрозділів ТНК; зростає частка іно-
земного фінансування наукових досліджень; 
підвищується попит на високотехнологічну 
продукцію; посилюється інтелектуалізація 
виробництва та залучення висококваліфікова-
них іноземних фахівців; з’являються нові орга-

нізаційні форми (кластери, стратегічні альянси, 
віртуальні підприємства, мережеві форми між-
фірмової кооперації), які здатні стимулювати 
інновації, сприяти розробці нових технологій; 
знижуються бар’єри передачі знань; зростають 
темпи технологічного оновлення різних галузей 
національної економіки; виникає загальнопла-
нетарний інформаційний простір.

Так, американські ТНК відкрили за кордо-
ном більше 200 дослідних лабораторій, а саме у 
Канаді, Японії, Німеччині. Країни ЄС об’єднали 
свої національні інноваційні системи в єдину 
мережу, яка дає змогу зосереджувати фінан-
сові ресурси за основними напрямами науково-
інноваційної діяльності, створити досконалий 
податковий механізм та стимули щодо розробки 
і виробництва інноваційної продукції [7, с. 84].

З іншого боку, загострюється міжнародна 
конкуренція за фінансові ресурси; зменшується 
рівень захисту національних економік; посилю-
ється вплив дестабілізуючих факторів на роз-
виток країн, особливо тих, які мають слабку 
національну економіку та неефективний уряд 
(зокрема, Україна). Крім того, зростає рівень 
конкуренції всередині країни (на національних 
ринках). Тому не варто пускати ситуацію на 
самоплив.

В умовах глобалізації в конкуренції вигра-
ють ті країни, які здатні забезпечити провідну 
роль у своїй економіці високотехнологічних 
виробництв і наукоємних послуг у поєднанні 
з посиленням сфер науки і освіти, які є бази-
сом інноваційного типу розвитку. Тому глоба-
лізація виявляється в поглибленні розриву у 
рівнях технологічного розвитку країн-лідерів, 
де зосереджується інноваційний потенціал, і 
країн-аутсайдерів, які залежать від розвинених 
центрів у глобальному економічному просторі.

За складовими Глобального інноваційного 
індексу 2017 року Україна займає 50 позицію 
(зі 127 країн) з рівнем інновацій 37,6 балів 
зі 100 можливих, покращивши становище на 
6 позицій порівняно з рейтингом 2016 року. 
Очолюють рейтинг провідних країн-новаторів 
2017 року Швейцарія (67,69 балів), Швеція 
(63,82 бали), Нідерланди (63,36 балів), США 
(61,40 бали) і Велика Британія (60,89 балів) [8].

Рушійною силою глобалізаційних проце-
сів виступають транснаціональні корпорації 
(ТНК), які відіграють важливу роль у світових 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
розробках (НДДКР) та поширенні інновацій. 
ТНК займають домінуючу позицію не тільки у 
виробництві та експорті, але й в торгівлі патен-
тами і ліцензіями, зосереджуючи основну час-
тину науково-технічних досягнень і передового 
виробничого досвіду.

За оцінками закордонних спеціалістів, 
близько 75–80% загальносвітового обсягу 
НДДКР здійснюється саме в рамках ТНК, а на 
700 найбільших фірм світу припадає близько 
половини всього обсягу комерційного вико-
ристання винаходів у світі [2]. Сьогодні ТНК 
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контролюють приблизно 80% всіх наявних у 
світі патентів, ліцензій і ноу-хау [2].

Відповідно до 11-го щорічного рейтингу, 
опублікованого консалтинговою компанією 
“The Boston Consulting Group” (BCG), най-
більш інноваційними компаніями 2016 року 
залишаються “Apple”, “Google”, “Tesla Motors” 
і “Microsoft”. На п’яте місце піднявся онлайн-
рітейлер “Amazon”, який у минулому рей-
тингу посідав лише дев’ятий рядок. Всього у 
топ-50 увійшли 34 компанії зі США, десять 
представників Європи і шість компаній з Азії. 
Вперше в десятці кращих опинилися “Netflix” 
і “Facebook”, які розташувалися на шостому 
і дев’ятому місцях рейтингу. Автори дослі-
дження впевнені, що найважливішу роль у 
впровадженні інновацій зараз відіграє вміння 
знаходити і отримувати технології або ідеї для 
розвитку у сторонніх осіб (за рахунок страте-
гічного партнерства, поглинань та ліцензійних 
угод) і конкурентів (завдяки аналізу їх діяль-
ності). Так, згідно з доповіддю, 65% нових ідей 
активним новаторам вдається знайти завдяки 
соціальним мережам та аналізу великих даних 
(порівняно лише з 14% у неактивних новато-
рів) [9]. Для утримання лідерства ТНК необ-
хідно постійно нарощувати і вдосконалювати 
інноваційні можливості.

Роль ТНК в інноваційних процесах супереч-
лива. З одного боку, вони сприяють техноло-
гічному обміну, змінюють галузеву структуру 
світової економіки на користь технологічно 
передових виробництв. А з іншого боку, обмеж-
ують інноваційну активність відсталих країн, 
витягуючи з них ресурси та якісний людський 
капітал. Тобто глобалізація несе низку загроз 
для менш розвинених країн світу, до яких від-
носиться й Україна.

В Україні масштаби НДДКР, що здійснюються 
зарубіжними фірмами, мізерно малі. Українські 
НДДКР-відділення за кордоном фактично від-
сутні, а розраховувати на докорінну зміну стану 
справ у цьому напрямі поки не варто.

Для оцінки рівня залучення країн у гло-
бальні процеси використовують індекси глоба-
лізації, один з яких розраховує Швейцарський 
економічний інститут (“KOF Swiss Economic 
Institute”). Значення індексу (інтервал від 0 до 
100 балів) обчислюється за 24 показниками, які 
об’єднані у три групи: глобалізація в економіч-
ній, соціальній і політичній сферах.

Згідно з даними звіту 2017 року Україна 
опустилась у рейтингу на чотири позиції порів-
няно з 2016 роком й посіла 45 місце (значення 
індексу становило 70,24) серед 207 країн світу. 
Найбільш схильною до глобалізації вияви-
лася політична сфера (значення субіндексу 
становило 84,90; 43 місце у 2017 році; 86,27; 
41 місце – у 2016 році), а найменш – соціальна 
сфера (значення субіндексу – 61,05; 63 місце і 
61,06; 67 місце відповідно). В економічній сфері 
значення субіндесу становить 68,42 (63 місце) і 
68,89 (54 місце) [10].

Вплив глобалізації на реалізацію інновацій-
ного потенціалу відображають такі показники, 
як, зокрема, зовнішня торгівля, високотехноло-
гічний експорт, прямі іноземні інвестиції.

Для України перш за все характерний такий 
елемент глобалізації, як міжнародна торгівля, 
хоча масштаби співпраці в інноваційній сфері 
не відповідають потенціалу нашої держави. 
Товарна структура українського експорту та 
імпорту свідчить про слабкі позиції країни в 
глобальних інноваційних процесах і низький 
рівень реалізації інноваційного потенціалу. 
Зокрема, у 2015 році за межі України було 
продано інноваційної продукції на суму лише 
10,8 млрд. грн. (а у 2014 році – на 7,5 млрд. 
грн.). При цьому кількість підприємств, які 
виходять з інноваційною продукцією на зовніш-
ній ринок, зменшується. Якщо у 2011 році 
таких підприємств було 378 (36,2% від кіль-
кості підприємств, що реалізували інноваційну 
продукцію), то у 2014 році – 295 (32,6%), а у 
2015 році – 213 (37,4%) [11].

В результаті інноваційної діяльності промис-
лові підприємства у 2015 році передали за межі 
України 20 нових технологій (технічних досяг-
нень), з яких 2 од. є результатами досліджень 
та розробок, а 18 од. – угод на передачу тех-
нологій та ноу-хау (у 2014 році – 8 од., з яких 
6 од. були результатами досліджень та розро-
бок, а 2 од. – устаткування) [11].

Одним зі способів прискорення техноло-
гічної модернізації національної економіки є 
збільшення імпорту технологій в країну. Воно 
може здійснюватися шляхом імпорту високо-
технологічного обладнання і техніки, залучен-
ням висококваліфікованих іноземних фахівців 
для виконання певних дослідних і дослідно-
конструкторських робіт, придбання патентів, 
ліцензій та дозволів на використання «ноу-
хау». Перевага цього методу полягає в тому, 
що він дає змогу не ризикувати, а також еко-
номити значну кількість ресурсів на виконання 
витратних фундаментальних досліджень.

Проте можливості українського імпорту 
щодо перебудови вітчизняної економіки за 
допомогою закордонного обладнання і техно-
логій використовуються неповною мірою. У 
2015 році з метою здійснення нововведень за 
межами України підприємства придбали лише 
66 од. нових технологій, зокрема за договорами 
на придбання прав на патенти, ліцензіями на 
використання винаходів, промислових зраз-
ків, корисних моделей – 8 од., як результат 
досліджень та розробок – 12 од., за угодами на 
придбання технологій та ноу-хау – 3 од., при-
дбання устаткування – 43 од., що майже удвічі 
менше аналогічних показників попереднього 
року (117 од., із них 20 од., 10 од., 1 од., 85 од. 
відповідно) [11].

Найважливішим каналом трансферу знань і 
технологій в глобальному інноваційному про-
сторі є прямі іноземні інвестиції (ПІІ). Осо-
бливо ефективні інвестиції в нові технології, 
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що дають змогу в короткі терміни створювати 
конкурентоспроможну на світовому ринку про-
дукцію. Проте приплив іноземного капіталу в 
Україну поки що незначний. Так, за 2016 рік в 
економіку нашої країни залучено прямих іно-
земних інвестицій в обсязі 4,4 млрд. дол. (у 
2015 році – 3,76 млрд. дол.).

ПІІ концентруються в галузях, які не здатні 
забезпечити технологічний прорив національ-
ного виробництва як на внутрішньому ринку, 
так і на світовому. У 2015 році лише 6 про-
мислових підприємств мали витрати на іннова-
ційну діяльність за рахунок коштів іноземних 
інвесторів (0,7% до загальної кількості інно-
ваційно активних підприємств), притому, що, 
наприклад, у 2000 році – 22 і 1,3% відповідно 
[11]. Відзначимо також, що основна маса залу-
ченого капіталу – це капітал, раніше вивезений 
Україною в офшори.

Останнім часом зростає роль іншого чинника 
глобалізації – виїзд громадян на заробітки за 
кордон. При цьому посилюються процеси «від-
пливу умів». Оскільки наука фінансується за 
залишковим принципом, із України виїжджа-
ють вже сформовані і практикуючі наукові 
співробітники; тільки за кілька останніх років 
країну покинули близько 20 тис. дослідників 
[12]. Якщо раніше виїжджали кандидати і 
доктори наук, то зараз «вимивання» наукової 
інтелігенції, яка могла б стати в майбутньому 
висококваліфікованими вченими, відбувається 
ще на рівні магістрів [12]. Особливо часто виїж-
джають студенти за спеціальностями природни-
чого профілю, а саме представники фізико-тех-
нічних спеціальностей, математики, біологи та 
хіміки, а також програмісти [12].

Ефективна реалізація інноваційного потен-
ціалу України в умовах глобалізації значною 
мірою залежить від об’єднання зусиль з іншими 
державами. Зокрема, важливу роль відіграє 
участь нашої країни в Рамковій програмі ЄС 
з наукових досліджень та інновацій «Гори-
зонт–2020», яка відкриває для українських 
вчених можливість претендувати на гранти і 
фінансувати власні наукові дослідження та роз-
робки. Відповідно до цієї програми українські 
науковці мають право подавати заявки для 
участі у програмах мобільності та отримувати 
стипендії із загальним фінансуванням близько 
6 млрд. євро.

Вже в перших 274 конкурсах 383 українські 
організації взяли участь у підготовці 604 про-
ектів з очікуваним фінансуванням 236,95 млн. 
євро. Україна подала 75 пропозицій щодо коор-
динації проектів, чотири з яких були обрані 
для фінансування ЄС розміром 1,78 млн. євро. 
Сьогодні наша держава посідає третє місце за 
кількістю учасників та отриманого фінансу-
вання від ЄС серед асоційованих країн після 
Ізраїлю та Норвегії [13]. У попередній угоді, а 
саме Сьомій Рамковій програмі, Україна взяла 
участь у 126 наукових проектах на загальну 
суму фінансування 26,5 млн. євро [14].

Водночас варто зауважити, що державна 
інноваційна політика України недостатньо вра-
ховує форми прояву та основні тенденції глоба-
лізаційних процесів. На наш погляд, необхідно 
адаптувати інноваційну систему до умов глоба-
лізації. З цією метою важливо:

– сформувати економічну стратегію дер-
жави, спрямовану на входження України до 
глобального інноваційного простору;

– привести у відповідність до європейських 
та міжнародних стандартів нормативно-правову 
базу;

– створити привабливі умови для залу-
чення іноземних інвестицій у інноваційний 
сектор; такі недоліки інвестиційного клімату, 
як, зокрема, тіньова економіка, корупція, недо-
сконала судова система, захист прав власності, 
мають бути усунені чи зменшені у комплексі з 
іншими заходами;

– забезпечити пряму державну підтримку 
придбання патентів, створення та фінансування 
центрів трансферту технологій;

– створити належні умови для дослідниць-
кої діяльності вчених (забезпечення їх сучас-
ним устаткуванням та матеріалами для дослі-
джень, навчання та стажування за кордоном), 
заохочення їх до участі у розробці та реалізації 
міжнародних інноваційних проектів, а також 
систему стимулювання повернення науковців в 
Україну;

– спрямувати зусилля на пошук шляхів 
підняття рівня фінансування науки до європей-
ських стандартів;

– створити систему стимулювання суб’єктів 
інноваційної діяльності, надавати різні пільги 
вітчизняним компаніям, що здійснюють інно-
ваційні розробки, продукують інновації та екс-
портують готову інноваційну продукцію.

Висновки. Глобалізація створює принципово 
нове зовнішнє середовище для інноваційної 
діяльності, вплив якого не враховувати немож-
ливо. На жаль, у державній інноваційній полі-
тиці України недостатньо враховуються глоба-
лізаційні тенденції, їй не вистачає системності. 
Україні необхідно прийняти нові виклики, адап-
тувати інноваційну систему до умов глобаліза-
ції і намагатися знайти своє місце у світовому 
інноваційному просторі. Адже саме інновації 
є основою підвищення міжнародної конкурен-
тоспроможності на глобальних ринках, ефек-
тивним засобом завоювання нових сегментів 
ринку та прискорення економічного зростання 
країни. У зв’язку з цим держава повинна вико-
ристати всі можливості, які надає глобалізація, 
особливо у сфері розвитку міжнародного спів-
робітництва, а також мінімізувати негативні 
наслідки її впливу. Важливо створити умови 
для залучення іноземних інвестицій, а також 
спрямувати систему продукування інновацій на 
глобальний ринковий попит споживача. Маючи 
потужний науковий потенціал, Україна пови-
нна брати активну участь у розробці та реаліза-
ції міжнародних інноваційних проектів.
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ГЛОБАЛЬНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ  
АСИМЕТРИЧНИХ КОНФЛІКТІВ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

GLOBAL TERRORISM AS A FORM FOR THE PRODUCTION  
OF ASYMMETRIC CONFLICTS IN INTERNATIONAL RELATIONS

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню проблеми глобального 

тероризму як форми прояву асиметричних конфліктів у між-
народних відносинах. Розкрито теоретичні основи, наявні кон-
цепції та підходи до розуміння явища «глобальний тероризм» 
в контексті асиметрії міжнародних відносин. З’ясовано основні 
риси і варіації глобального тероризму. Визначено, що сучасний 
тероризм характеризується широким розмахом, відсутністю 
чітко окреслених державних меж, існуванням досить налаго-
дженої координації міжнародних терористичних центрів та ор-
ганізацій, значною матеріальною підтримкою. Його сучасними 
формами стали гібридні війни та інформаційний тероризм.

Ключові слова: глобальний тероризм, асиметричний 
конфлікт, інформаційна війна, інформаційний тероризм, між-
народні конфлікти, міжнародний тероризм, цивілізаційний кон-
флікт, небезпека.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию проблемы глобального 

терроризма как формы проявления асимметричных конфлик-
тов в международных отношениях. Раскрыты теоретические 
основы, существующие концепции и подходы к пониманию яв-
ления «глобальный терроризм» в контексте асимметрии меж-
дународных отношений. Выяснены основные черты и вариа-
ции глобального терроризма. Определено, что современный 
терроризм характеризуется широким размахом, отсутствием 
четко очерченных государственных границ, существованием 
достаточно отлаженной координации международных терро-
ристических центров и организаций, значительной материаль-
ной поддержкой. Его современными формами стали гибрид-
ные войны и информационный терроризм.

Ключевые слова: глобальный терроризм, асимметри-
ческий конфликт, информационная война, информационный 
терроризм, международный конфликт, международный терро-
ризм, цивилизационный конфликт, опасность.

ANNOTATION
The article investigates is devoted to the study of the problem of 

global terrorism as a form of manifestation of asymmetric conflicts in 
international relations. The theoretical foundations, existing concepts 
and approaches to the understanding of the phenomenon of “global 
terrorism”, in the context of the asymmetry of international relations 
are revealed. The basic features and variations of global terrorism are 
revealed. It is determined that modern terrorism is characterized by a 
wide scale, the absence of clearly defined state boundaries, the exis-
tence of a well-coordinated coordination of international terrorist cen-
ters and organizations, and considerable material support. Its modern 
forms have become hybrid wars and information terrorism.

Keywords: global terrorism, asymmetric conflict, information 
warfare, information terrorism, international conflicts, international 
terrorism, civilizational conflict, danger.

Постановка проблеми. Глобальні події дру-
гої половини ХХ – початку ХХІ ст. докорінно 
змінили геополітичну ситуацію на планеті. 
Виникла новітня доба всесвітньої історії та 
міжнародних відносин, що характеризується 
утвердженням нового економічного й політич-
ного порядку, прогресивними демократичними 
змінами у світі та водночас наростанням гло-
бальних і локальних конфліктів та проблем. В 
реаліях цієї епохи сталися процеси ґрунтовного 
перегляду відносин власності та класовості; 
розгортались та стихали революції, конфлікти 
між колоніями і метрополіями; відбувся пере-
розподіл світових багатств і ресурсів після сві-
тових війн як всередині окремих країн, так і 
між державами у планетарному масштабі.

Переформатування системи та моделі між-
народних відносин призвело до різкого погли-
блення нестабільності і нестійкості світового 
порядку. Сьогодні відбувається руйнація впли-
вових усталених схем взаємозалежності і союзів 
держав, дестабілізовано систему суверенітету, 
зростає розрив між глобальними «гравцями» 
суспільного буття та іншими, значно слабшими 
за могутністю суб’єктами міжнародного права. 
Небезпеку в Європі, частиною якої є Україна, 
та світових відносинах спричинюють зовнішні 
загрози, політична нестабільність і непередба-
чуваність розвитку подій, поглиблення страти-
фікації держав з різним рівнем соціально-еко-
номічного розвитку, екологічні катастрофи, 
некерованість міграційних процесів, міжетнічні 
конфлікти, інтернаціоналізація кримінальних 
структур та, зрештою, глобальний тероризм [3]. 
Відбуваються процеси формування соціоплане-
тарної реальності, яка має принципово нову 
якість, та її вже складно визначити у таких 
категоріях, як, зокрема, «безпека», «держава – 
нація», «суверенітет», «національний ринок». 
На цьому тлі проблеми глобалізації й глобаль-
них конфліктів постають, безперечно, актуаль-
ними як найбільш значущий вектор розвитку 
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цивілізації, як своєрідна «рівнодійна» супереч-
ливих і різноспрямованих мегатенденцій розви-
тку сучасного світу.

Асиметричний, конфліктогенний, спонтан-
ний і значною мірою некерований характер гло-
бальних процесів відображає надскладний зміст 
взаємодії різних держав в історії та сучасності, 
в просторі та часі. Науково обґрунтовано, що 
сучасні цивілізації – це асиметричні, гетерогенні, 
побудовані на нерівності суспільства; їх культури 
мозаїчні, а тексти внутрішньо суперечливі, проте 
цінності цивілізацій постають об’єктом беззапере-
чного захисту. З цієї позиції стає зрозумілим, що 
різні світи, народи (чи цивілізації) можуть легко 
вступати в глобальний конфлікт навіть за відсут-
ності конкретних провокаційних чинників про-
сто через те, що вони різні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні теоретичні дослідження міжнародних 
асиметричних конфліктів та їх проявів у формі 
тероризму, гібридних й інформаційних війн 
вимагають значної уваги та формування більш 
досконалих методів пізнання, що повинні виро-
бити новітні засоби та шляхи подолання криз, 
а також врегулювання міжнародних відносин 
згідно з вимогами та викликами сучасного світу.

Різні аспекти аналізу міжнародних асиме-
тричних конфліктів та структурного впливу 
сучасної міжнародної системи на них розгля-
даються в низці досліджень та наукових праць 
відомих вітчизняних та зарубіжних науков-
ців, зокрема в роботах Т. Паула, Е. Мерома, 
М. Фішерклера, З. Маоза, Г. Мір’яма., С. Метца 
та Д. Джонсона, Л. Козера, К. Боулдінга, Й. Галь-
тунга, Дж. Догерті, Ф. Пфальцграфа, А. Рапо-
порта, Л. Деріглазової, К. Райта, Р. Лебова, 
Б. Бузана, М. Калдор, Ш. Султанова, М. Капі-
тоненка, Г. Перепелиці, О. Пархомчук. У групі 
робіт з методології вивчення збройних кон-
фліктів необхідно назвати роботи П. Сорокіна, 
Л. Річардсона, Дж. Леві, М. Еоварда (Ховарда), 
К. Холсті, П. Кеннеді, Р. Арона. Значну увагу 
проблемі глобального тероризму приділили у 
своїх дослідженнях О. Бардін, У. Лакер, В. Ман-
драгеля, Дж. Поуст, Л. Моджорян, У. Латипов, 
І. Карпець та багато інших вчених.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Досліджуючи коріння 
цивілізаційного конфлікту (який, без сумніву, 
є джерелом витоку глобального тероризму), 
фахівці постійно вказують на асиметричний 
характер глобалізації, адже вона розвивається 
з різною швидкістю й глибиною в окремих 
регіонах і країнах світу, має суперечливі циві-
лізаційні та геопросторовочасові виявлення, а 
також може приводити до непередбачуваних 
або до діаметрально протилежних наслідків.

На нашу думку, слід виходити з того, що 
витоки тероризму зокрема та глобального кон-
флікту цивілізацій загалом полягають у природі 
їх відмінностей, це конфронтація цінностей та 
зіткнення альтернативних способів реалізації 
головних людських потреб. У дійсності цей 

конфлікт, як правило, асиметричний та вияв-
ляється на ґрунті досить реалістичних актуаль-
них чинників (наприклад, боротьба за вплив 
чи за території; протистояння систем влади; 
відстоювання культурно-мовних прав; дефіцит 
ресурсів, конкуренція між системами права, 
захист духовних чи релігійних святинь).

Однією з деструктивних мегатенденцій 
сучасного глобалізованого світу, який упро-
довж тривалого часу зазнавав експресивного 
впливу «вестерн-культури», на жаль, став про-
цес інтенсивної криміналізації суспільних від-
носин, розвитку асиметричних конфліктів, що 
набуло в наш час міжнародного характеру у 
вигляді глобалізації злочинності, міжнародного 
тероризму, інформаційних, гібридних війн. 
Набуття національною злочинністю транснаці-
ональних форм й утворення міжнародних зло-
чинних та терористичних організацій (завдяки 
глобалізації політичних зв’язків, економічних 
і комерційних стосунків, міграційних процесів 
й інформаційних потоків через «економічний 
шпіонаж» і конкуренцію у найбільш прибут-
кових галузях і технологіях, безпрецедентне 
поширення ринку перевезень і туризму) стало 
сьогодні критично ризиковою глобальною тен-
денцією світового розвитку.

У більшості праць звернено увагу на соці-
ально-політичні, психологічні, культурно-іден-
тичні та інші причини ескалації асиметричних 
конфліктів, розвитку тероризму в глобальних 
масштабах, однак дослідження системного вза-
ємовпливу міжнародної системи та тероризму 
як форми прояву асиметричного конфлікту, а 
також комплексного параметрування такого 
виду конфлікту не отримали достатнього 
висвітлення.

Мета статті полягає у спробі аналізу глобаль-
ного тероризму саме як форми прояву асиме-
тричного конфлікту в сучасних міжнародних від-
носинах; завдання статті полягає у дослідженні 
теоретичних основ, наявних концепцій та підхо-
дів до розуміння явища «глобальний тероризм» 
в контексті асиметрії міжнародних відносин; 
з’ясуванні основних рис і варіацій глобального 
тероризму; виявленні причин терористичних 
конфліктів у сучасних міжнародних відносинах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тероризм XXI ст. – варіант асиметричних бойо-
вих дій, оскільки він підтримує логіку боротьби 
«слабких» проти «сильних». Німецький вчений 
X. Мюнклер стверджує, що тероризм як спо-
сіб боротьби слабких «замінив партизанську 
війну, яка в XX ст. тривалий час виконувала 
цю функцію». Від партизанських війн тероризм 
відрізняється своїм наступальним характером, 
меншою залежністю від місцевого населення 
і здатністю активно використовувати в своїх 
цілях інфраструктури розвинених країн. Сучас-
ний тероризм – різновид війни в її класичному 
розумінні як насильницького нав’язування 
противнику своєї волі з тією лише важливою 
особливістю, що терористична боротьба «орієн-
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тована на асиметрію, за допомогою якої гравці, 
нескінченно більш слабкі технологічно і орга-
нізаційно, ніж їх багаторазово більш потужний 
противник, виявляються здатними воювати 
проти нього» [6].

Терористичні групи прагнуть підірвати 
морально-психологічний потенціал противника 
без контакту з його військовою машиною. При 
цьому для своїх ударів вони вибирають най-
більш уразливі цілі в тій чи іншій країні, про-
сто «обходячи» як військові, так й інші пере-
шкоди та захисні механізми, у створення яких 
так багато вкладали сучасні суспільства заради 
забезпечення своєї безпеки [5].

Поява загрози глобального (міжнародного, 
транснаціонального) тероризму проти розвине-
них держав зруйнувала ілюзії про підвищення 
керованості міжнародної системи і можливос-
тей знаходження компромісів між асиметрич-
ними антагоністами. Сучасні прояви тероризму 
залишають відкритим головне питання про те, 
до яких політичних цілей прагнуть ці групи, 
а також наскільки сумісні політичні цілі теро-
ристів з цілями і цінностями тих країн, проти 
яких вони ведуть боротьбу.

Міжнародний тероризм – це мегатенденція, 
він виріс до масштабів уселенської небезпеки на 
хвилях глобалізації, осторонь якої не залиши-
лася жодна зі сфер людської життєдіяльності, 
включаючи і тіньові, такі, що в минулому лише 
епізодично виявлялися на поверхні міжнарод-
ного життя. Вона загострила такі ключові про-
блеми світового розвитку, як необхідність змен-
шення загрози ядерної війни, що залишається 
актуальною; глибокі суперечності між харак-
тером цивілізації, що склалася, і природою; 
дегуманізація суспільства й особи; соціально-
економічне розшарування населення планети, 

що посилюється; зростаючі масштаби маніпу-
лювання громадською думкою за допомогою все 
проникаючих засобів масової інформації; комер-
ціалізація й уніфікація культури, що веде до 
збіднення духовного світу людей [1; 6].

Дотепер продовжуються дискусії щодо змісту 
поняття «міжнародний тероризм» серед фахів-
ців (табл. 1). На наш погляд, можна запропону-
вати таке визначення міжнародного тероризму: 
організація й здійснення насильницьких актів 
будь-якого роду проти громадян (жителів) і 
майна іншої країни (держави), залякування її 
населення, окремих соціальних верств або дер-
жавної влади, заподіяння збитку з метою одер-
жання певних вигод або переваг, прийняття 
необхідних рішень, усунення державних, полі-
тичних, громадських, культурних, релігійних 
діячів, а також помсти.

Специфіка тероризму, зокрема міжнарод-
ного, така, що жертва, якщо вона є, не завжди 
виступає як дана особа з конкретним прізвищем, 
ім’ям, місцем і родом роботи тощо, а виступає 
як щось, що уособлює іншу сферу, іншу куль-
туру й систему відносин. Виняток становлять 
державні, політичні, громадські, культурні, 
релігійні діячі, яким мстять за їх діяльність чи 
для того, щоб її припинити. Зрозуміло, що такі 
особистості стають цілями і жертвами міжна-
родного тероризму.

Суб’єктами міжнародного тероризму повинні 
визнаватися не тільки фізичні особи або групи, 
але й держави, що буде мати профілактичне 
значення, тим більше, що держава в особі пред-
ставників влади зазвичай більше піклується про 
свій публічний престиж і авторитет, ніж окремі 
люди, які часто можуть діяти нелегально. Тіс-
ний зв’язок міжнародного тероризму з процесом 
глобалізації, з одного боку, ускладнює розу-

Таблиця 1
Зміст та ознаки міжнародного тероризму

№ Автор Ознаки та зміст

1.

О. Бардін, 
У. Лакер, 
В. Мандрагеля, 
Дж. Поуст

Міжнародний тероризм за своєю метою й змістом є породженням страху та те, що 
жертви нападу можуть не мати нічого спільного з об’єктами впливу, тобто ці жертви 
зовсім не причетні до боротьби, що ведеться.

2. Л. Моджорян, 
У. Латипов

Характерною ознакою акту міжнародного тероризму є присутність у ньому іноземно-
го елементу, що викликає своїми діями міжнародні наслідки. Це особливий вид бо-
йових дій, не регламентованих ніякими кордонами, звичаями й правилами ведення 
війни.

3. І. Карпець

Міжнародний тероризм – це злочин особливого роду. Він є міжнародною або вну-
трішньодержавною організаційною та іншою діяльністю, яка спрямована на ство-
рення спеціальних організацій і груп для здійснення вбивств і замахів на вбивство, 
заподіяння тілесних ушкоджень, насильства і захоплення людей як заручників з 
метою одержання викупу, насильницького позбавлення людини волі, поєднаного з 
наругою над особистістю, застосуванням катувань, шантажу тощо.

4. Wikipedia.org
Тероризм (від лат. “terror” – «жах») – у широкому сенсі використання або загро-
за застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної 
мети.

5. Експерти ООН

Міжнародний тероризм можна кваліфікувати як терористичні акти, що вчинені 
однією або більшою кількістю осіб, незалежно від мотивів, а також які мають між-
народний масштаб, тому що виконавці планують свої дії не в тій країні або країнах, 
у яких відбуваються самі акти, одержують вказівки або приїздять з іншої країни, 
рятуються втечею і шукають притулку в інших країнах або іншим способом одержу-
ють допомогу в будь-якій формі з інших країн.

Джерело: складено авторами за даними [1; 5; 6; 7]
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міння його характеру і причин, з іншого боку, 
полегшує. Ускладнює, тому що цей процес у 
вигляді, в якому він розгортається в сучасному 
світі, достатньою мірою не вивчений.

Сучасному міжнародному тероризму прита-
манні нові риси:

– відбувається формування глобальних 
терористичних мереж і керівних центрів, що 
здійснюють підготовку терористичних актів і 
координацію дій окремих виконавців;

– створюються інфраструктура терористич-
них угруповань, зокрема інфраструктура фінан-
сування акцій, що проводяться;

– існує тенденція до проведення масштаб-
них акцій, що набувають характеру дивер-
сійно-терористичної війни, з метою створення 
атмосфери загального страху, збудження анти-
урядових настроїв в суспільстві для успішної 
боротьби за вплив і владу;

– відбувається зрощення терористичних 
угруповань з організованою злочинністю (перш 
за все, з угрупованнями, що спеціалізуються на 
торгівлі наркотиками, людьми і зброєю);

– активізується проникнення терористів та 
їх посібників у державні та громадські струк-
тури [1; 5; 6].

Важливою особливістю сучасного міжнарод-
ного тероризму є мережний принцип організа-
ції. Терористичні мережі є куди більш рухливою 
й важко вразливою метою, ніж централізовані 
організації. Більш того, така мережа виявля-
ється прекрасно пристосованою до інфільтрації 
в органи влади й управління, до корупційних 
практик тощо, має велику стійкість і здатність 
до регенерації.

Нова, мережна, модель терористичної орга-
нізації дає змогу досягати більшої конспіра-
тивності й ефективності. Її фінансові можли-
вості у світі, що глобалізується, виявляються 
самодостатніми. У структурному плані найпо-
ширенішою й небезпечною моделлю побудови 
міжнародної терористичної мережі є так звана 
SPIN-структура (сегментована, поліцентрична, 
ідеологічно інтегрована мережа – segmented, 
polycentric, ideologically integrated network) [2]. 
Творцем найбільш ефективної глобальної, між-
народної терористичної мережі нового типу вва-
жається Усама бен Ладен (табл. 2).

Прекрасно освоєні міжнародними теро-
ристами нові інформаційні технології дають 
змогу найбільш повно задіяти потенціал, що 
міститься в мережних організаційних фор-
мах. Розвиток інформаційних систем збільшує 
фінансові, розвідувальні й дослідницькі (спроби 
розробки зброї масового ураження) можливості 
терористичних організацій. Крім того, для сві-
тових терористичних мереж основою ефектив-
ної взаємодії є система комунікацій, причому 
мережні форми організації мають потребу в ній 
навіть більше, ніж старі ієрархічні.

Експерти виділяють три ключові напрями, за 
якими використання нових технологій дає змогу 
підвищити ефективність організації терористич-

них мереж і координацію діяльності бойових 
груп, що входять до їх складу: 1) підвищення 
рівня координації дій; 2) розширення організа-
ційних можливостей як таких; 3) активізація 
обмінів інформацією, зокрема в реальному часі, 
що явно перевищує на сучасному етапі можли-
вості міждержавного співробітництва [4].

В результаті глобальна терористична мережа 
виявляється майже ідеально адаптованою до 
умов так званих ройових війн або війн із вико-
ристанням принципу «бойової зграї», коли за 
нанесенням чітко скоординованого за місцем й 
часом удару бойовиків і підрозділів підтримки, 
що прибувають з різних напрямків (нині – мож-
ливо, навіть із різних країн), необхідне бук-
вально «зникнення», «розчинення» бойової або 
терористичної групи, що знову розпадається на 
окремі сегменти, які стрімко зникають із місця 
дії або зливаються з масою населення.

Інститутом економіки та миру (The Institute 
for Economics and Peace) опубліковано рейтинги 
країн світу – Глобальний індекс тероризму 
2016 (The Global Terrorism Index 2016) та Гло-
бальний індекс миру 2016 (Global Peace Index 
2016) [8]. Відзначається, що за останні 16 років 
найбільша терористична активність спостеріга-
лась у 2014 р., коли терористичні атаки були 
зафіксовані у 93 країнах світу, які призвели до 
загибелі більше ніж 32 тис. осіб.

Ця оцінка засвідчила зменшення кількості 
країн, де зафіксовано терористичні акти. Вперше 
з 2010 р. скоротилася смертність від тероризму 
(29 тис. осіб). Натомість загальна світова оцінка 
тероризму погіршилась через збільшення рівня 
інтенсивності терористичних нападів. Найбіль-
ший рівень терористичного впливу був зафіксо-
ваний у 5 країнах (Ірак, Афганістан, Нігерія, 
Пакистан та Сирія), на які припали 72% смер-
тей від тероризму у 2016 р. Суттєво збільши-
лись летальні наслідки від терористичних атак 
у країнах-членах ОЕСР, які зафіксовані у 21 з 
34 країн-членів ОЕСР. На жаль, Україна вже 
другий рік поспіль входить у першу двадцятку 
цього рейтингу (11 місце серед 163 країн світу). 
Крім того, наша країна потрапила до 20 країн, 
де зафіксовано найбільш фатальні терористичні 
атаки, що передусім пов’язано з діяльність ДНР 
і ЛНР. Глобальний індекс тероризму визначає 
рівень терористичної активності у 163 краї-
нах світу на підставі оцінки кількості терорис-
тичних інцидентів за рік, кількості загиблих, 
потерпілих та рівня матеріального збитку.

Поруч із рейтингом країн світу за рівнем 
тероризму Глобальний індекс миру 2016 (Global 
Peace Index 2016) [8] визначає рівень насильства 
й агресивність зовнішньої політики у 163 кра-
їнах. Глобальний індекс миру формується з 
урахуванням показників, які характеризують 
в країні наявність внутрішніх і міжнародних 
конфліктів; рівень стабільності та безпеки все-
редині країни (оцінюються рівень політичної 
нестабільності, сприйняття злочинності в сус-
пільстві, доступність зброї, рівень ксенофобії 
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тощо); рівень мілітаризації (загальний вій-
ськовий потенціал країни, військовий бюджет, 
імпорт/експорт зброї тощо). Найбільш миролюб-
ною країною за результатами рейтингу визнано 
Ісландію. До десятки лідерів також увійшли 
Данія, Австрія, Нова Зеландія, Португалія, 
Чехія, Швейцарія, Канада, Японія та Словенія. 
Україна в цьому рейтингу зайняла 156 позицію 
і має чергове погіршення рівня забезпечуваного 
миру [8]. Погіршення зазначеної оцінки за біль-
шістю індикаторів пов’язується з продовжен-
ням конфлікту на Сході країни. Відзначається, 
що Україна стала більш воєнізованою, зокрема 

зросла частка військових видатків у ВВП. Крім 
того, викликають занепокоєння гальмування 
боротьби з корупцією та повільний процес 
реформування державних органів, неконтр-
ольоване поширення зброї по країні.

Складовими елементами сучасних асиметрич-
них конфліктів і війн, тероризму, гібридних 
війн, глобальної злочинності стали інформаційні 
війни та комп’ютерні атаки. Інформаційна війна 
(англ. “Information War”) є використанням та 
управлінням інформацією з метою набуття кон-
курентоздатної переваги над супротивником. 
Інформаційна війна (ІВ) може включати в себе 

Таблиця 2
Найбільші терористичні організації світу

№ Назва Витоки появи/ 
базування підрозділів Основні риси

1. Аль-Каїда Афганістан, Алжир, 
Ємен, Ірак

Одна з найбільш масштабних терористичних організацій у світі 
«Аль-Каїда» з’явилася 11 серпня 1988 р. Тоді Усама бен Ладен і 
керівник «Єгипетського ісламського джихаду» Абдулла Аззама 
прийняли рішення об’єднати свої зусилля для повалення світської 
влади в ісламських державах і введення «Великого ісламського 
халіфату (арабо-мусульманської держави, створеної пророком 
Мухаммедом)». Витоком появи «Аль-Каїди» є війна в Афганіста-
ні. 11 вересня 2001 р. в США сталася серія масштабних терактів. 
Відповідальність на себе взяла «Аль-Каїда». За час свого існуван-
ня «Аль-Каїда» взяла відповідальність за 19 терактів, одним з 
яких є напад на редакцію журналу “Charlie Hebdo” в 2015 р. На 
цей момент організацію очолює 60-річний хірург Айман Мухам-
мед Рабіе аз-Завахірі. На рахунку «Аль-Каїди» тисячі жертв та 
прихильники по всьому світу. Джерела фінансування: видобуток 
нафти та торгівля нею; пограбування банків, підприємств, грома-
дян; контрабанда наркотиків; підставні благодійні фонди; викра-
дення людей задля отримання викупу; донорська допомога від 
країн Перської затоки.

2. Ісламська 
держава Сирія, Ірак

Угруповання «Ісламська держава Іраку» (ІДІЛ) з’явилася в 
результаті злиття 11 радикальних ісламських угруповань під ке-
рівництвом «Аль-Каїди» в 2006 р. У 2013 р. ІДІЛ поширили свою 
діяльність і на Сирію, а саме вступили у війну на боці антиуря-
дових сил. Після цього «Аль-Каїда» відмовилася від «Ісламської 
держави». На цей момент ІДІЛ діє в південно-східній частині 
Сирії і на території «сунітського трикутника» в Іраку. В ІДІЛі 
практикують страти (бойовики спалюють військовополонених, а 
відео публікують в Інтернеті).

3. Талібан Таджикистан, Афга-
ністан

Рада безпеки ООН визнала зароджений в Афганістані «Талібан» 
терористичною організацією в 2003 р. На підконтрольних терито-
ріях бойовики ввели норми шаріату: заборонили музику, мисте-
цтво, біле взуття, алкоголь. Представники «Талібану» нападають 
на школи і забороняють жінкам здобувати освіту.

4. Боко  
Харам

Федеративна Респу-
бліка Нігерія

«Боко Харам» виступає проти «західного способу життя» і за 
шаріат; Рада безпеки ООН визнала «Боко Харам» терористич-
ною організацією в 2014 р. Завдання організації полягає в тому, 
щоб ввести шаріат і викорінити «західний спосіб життя» на всій 
території Нігерії. Організація з’явилася в 2002 р. У 2015 р. вони 
присягнули на вірність ІДІЛу і змінили назву на «західноафри-
канську провінцію Ісламської держави». Згідно з різними оцінка-
ми в організації перебувають від 4 до 6 тис. осіб. Джерела фінан-
сування: вимагання грошей та оподаткування місцевого бізнесу; 
отримання донорської допомоги від інших терористичних угрупо-
вань; викрадення людей задля отримання викупу; торгівля рабами

5. ФАТХ Палестина

«ФАТХ» – палестинська організація, що виступає проти євреїв, 
до складу якої входить воєнізоване крило і політична партія, 
«ФАТХ» визнана терористичною в Ізраїлі та США. «ФАТХ» існує 
із середини 50-х рр., “fatah” у перекладі з арабської означає «пе-
ремога, завоювання», а слово “hataf” – «смерть». У її статуті ска-
зано про те, що держава Ізраїль має бути знищена. У різні роки 
від імені організації скоїли десятки терактів проти ізраїльтян. В 
2004 р. пост керівника «ФАТХ» зайняв Фарук Каддумі, який не 
прийняв мирну угоду з Ізраїлем

Джерело: складено авторами
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збір тактичної інформації, забезпечення безпеки 
власних інформаційних ресурсів, комп’ютерні 
атаки, поширення пропаганди або дезінформа-
ції, щоб деморалізувати військо та населення 
ворога, підрив якості інформації супротивника 
і попередження можливості збору інформації 
супротивником. Основним засобом ведення ІВ є 
інформаційна зброя [9].

Часто ІВ ведеться в комплексі з кібервій-
ною та психологічною війною, комп’ютерними 
(хакерськими) атаками з метою ширшого охо-
плення цілей, а також із залученням радіое-
лектронної боротьби та мережевих технологій. 
Комп’ютерна атака (хакерська, або кібера-
така) – це спроба реалізації загрози. Тобто це 
дії кібер-зловмисників (хакерів) або шкідли-
вих програм, які спрямовані на захоплення 
інформаційних даних віддаленого комп’ютера, 
отримання повного контролю над ресурсами 
комп’ютера або на виведення системи з ладу. 
Під атакою (англ. “attack”, англ. “intrusion”) 
на інформаційну систему розуміють дії (про-
цеси) або послідовність зв’язаних між собою дій 
порушника, які приводять до реалізації загроз 
інформаційним ресурсам шляхом використання 
уразливостей цієї інформаційної системи [9].

Сьогодні інформація добирає матеріальної 
форми, а володіння нею стає дуже жаданим. 
Сучасні асиметричні війни ведуться перш за все 
в інформаційній сфері, яка випереджає і без-
перервно супроводжує так званий прямий кон-
такт протиборчих сторін, там само розвивається 
і глобальний тероризм. Якщо торкнутися цього 
питання на міждержавному рівні, то ми поба-
чимо, що спецслужби країн ведуть свої війни 
безпосередньо в Інтернеті (рис. 1).

Так, наприклад, для боротьби з потенціаль-
ним супротивником в експортне мережне облад-

нання США встановлюються чіпи з логічними 
вірусами, які можуть бути активовані в потріб-
ний момент. Для боротьби з певними людьми 
є комп’ютерні програми обнуління банківських 
рахунків. Для боротьби між корпораціями, які 
є конкурентами на різних ринках, використо-
вується промисловий шпіонаж, який полягає у 
зборі інформації щодо свого «супротивника».

Виходячи зі змісту та ролі інформації у сучас-
ному світі, американський дослідник М. Маклюен 
виводить цікаву тезу, що звучить так: «Істинно 
тотальна війна – це війна за допомогою інформа-
ції» [5; 6]. Сучасні економічні зв’язки і відносини 
усе більше приймають форму обміну знаннями, а 
не обміну товарами. А засоби масової комуніка-
ції самі є новими «природними ресурсами», що 
збільшують багатства суспільства. Тобто боротьба 
за капітал, ринки збуту відходять на другий план, 
а головним зараз стає доступ до інформаційних 
ресурсів, знань, що призводить до того, що війни 
ведуться вже більше в інформаційному просторі 
та за допомогою інформаційних видів озброєнь. 
Виникла нова форма тероризму – інформаційний 
тероризм, це явище стало проявом глобальної 
асиметрії.

Мета інформаційного тероризму полягає 
в послабленні моральних і матеріальних сил 
супротивника або конкурента, а також поси-
ленні власних. Вона передбачає заходи пропа-
гандистського впливу на свідомість людини в 
ідеологічній та емоційній галузях. Очевидно, 
що інформаційний тероризм – складова частина 
ідеологічної боротьби. Він не приводить безпо-
середньо до кровопролиття, руйнувань, під час 
його ведення немає жертв, ніхто не позбав-
ляється їжі, даху над головою. І це породжує 
небезпечну безпечність у ставленні до нього. 
Тим часом руйнування, яких завдають інфор-

Рис. 1. Форми і методи інформаційної війни
Джерело: авторська розробка
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маційні війни та інтернет-тероризм у суспільній 
психології, психології особи, за масштабами і 
за значенням цілком співмірні, а часом і пере-
вищують наслідки збройних воєн [2; 5].

Головне завдання інформаційного тероризму 
полягає у маніпулюванні масами, мета такої 
маніпуляції полягає у внесенні у суспільну та 
індивідуальну свідомість ворожих, шкідливих 
ідей та поглядів, дезорієнтації та дезінформа-
ції мас, послабленні певних переконань, устоїв 
та, зрештою, залякуванні. Щодо цілей атак 
в інформаційному тероризмі, то чим більш 
залежний супротивник від інформаційних сис-
тем під час ухвалення рішення, тим більше він 
уразливий до ворожого маніпулювання цими 
системами. Програмні віруси впливають тільки 
на ті системи, у яких є програми.

Чим сучасніше суспільство, тим більше 
воно покладається на інформацію та засоби її 
доставки. Сюди відноситься і Інтернет, але це 
лише вершина цієї інформаційної конструкції. 
Будь-яка розвинена країна має телефонну, бан-
ківську, комунікаційну та безліч інших мереж, 
що керуються комп’ютерами, отже, мають влас-
тиві їм слабкі місця. Інформаційний тероризм 
став реальною дисципліною, яку вивчають і 
розробляють.

Інформаційний тероризм використовує про-
паганду та інформаційну зброю. Цей вид зброї, 
як правило, взагалі не спрямований на завдання 
втрат живій силі. У цьому сенсі інновації при-
вели до безкровної і водночас винятково ефек-
тивної зброї. Вона знищує не населення, а дер-
жавний механізм. Інформаційно-комп’ютерна 
революція відкриває широкі можливості для 
впливу на народи та владу, маніпулювання 
свідомістю та поведінкою людей навіть на від-
далених просторах. Беручи до уваги процес 
глобалізації телекомунікаційних мереж, що 
відбувається в світі, можна припустити, що 
саме інформаційним видам агресії буде відда-
ний пріоритет у майбутньому. Потрібна сер-
йозна увага фахівців різного профілю до цього 
питання, щоб уникнути найбільш негативних 
наслідків цієї проблеми для всього людства, 
адже це є проявом асиметрії глобального рівня.

Висновки. Глобальний світ не перебуває у спо-
кої, ознакою часу став невиправдано асиметрич-
ний конфлікт техносфери та біосфери. Фактично 
асиметрія та гібридність перетворилися на домі-
нанту нашої епохи, що не оминуло й сферу між-
народних відносин, зовнішніх стосунків, ведення 
війн. Характерною рисою ХХІ ст. стало розгор-
тання таких проявів асиметричних конфліктів, 
як, зокрема, глобальний тероризм, електронне 
піратство, або хакерство, гібридні, інформаційні 
та асиметричні війни, комп’ютерні атаки, або 
кіборгатаки, глобальна злочинність. Насильство 
будь-якої природи тільки породжує культуру, де 
процвітають групи бойовиків та екстремісти.

Найгострішою проблемою світової безпеки та 
міжнародних відносин став такий прояв асиме-
тричного конфлікту, як тероризм. Найбільшими 

терористичними організаціями в світі є «Аль-
Каїда», «Талібан», «Боко-Харам», «ФАТХ», 
«Ісламська держава». Сучасний тероризм харак-
теризується широким розмахом, відсутністю 
чітко окреслених державних меж, існуванням 
досить налагодженої координації міжнародних 
терористичних центрів та організацій, значною 
матеріальною підтримкою. Внаслідок глобаль-
ного поширення медіа та розвитку комунікацій 
тероризм розвинув здатність формувати між-
народну громадську думку через залякування. 
Тобто він став не просто наслідком глобалізацій-
них процесів, але й дуже ефективним засобом 
для диктату своїх умов і досягнення політичних 
цілей спільнотами, які є порівняно «слабкими» 
з огляду на держави та міждержавні організації. 
Терористична загроза, без сумніву, є проблемою 
глобального масштабу та простору, тому вима-
гає глобальних дій (перш за все, передбачення, 
недопущення, запобігання).

Світ змінюється, переглядаються правила 
та цілі, які визначатимуть його у XXI ст. Це 
є випробуванням для всіх народів, щоб переві-
рити відданість людства фундаментальним цін-
ностям, таким як свобода націй, право держав 
на суверенітет, мирне співіснування.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ  
КЛІЄНТСЬКОГО КАПІТАЛУ

MODERN APPROACHES TO THE CUSTOMER CAPITAL VALUE  
DETERMINING OF THE COMPANY

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено клієнтський капітал як важливий ре-

сурс постіндустріального соціально-економічного розвитку та 
його вплив на ринкову вартість компаній. Систематизовано 
теоретико-методологічні підходи, а також проаналізовано ме-
тоди оцінювання вартості клієнтського капіталу в площині еко-
номіки, заснованої на знаннях. Обґрунтовано ступінь їх досто-
вірності та можливості використання в практичній діяльності. 
Визначено вектори сучасного підходу до оцінювання вартості 
клієнта за допомогою квінтесенції макро- і мікромоделей. За-
пропоновано для оцінювання вартості клієнтського капіталу 
застосовувати математичний апарат штучного інтелекту, зо-
крема вейвлет-методи.

Ключові слова: клієнтський капітал, вартість клієнта, за-
лучення і утримання клієнтів, капітал цінності, капітал бренду, 
капітал взаємин, вейвлет-методи.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы клиентский капитал как важный 

ресурс постиндустриального социально-экономического 
развития и его влияние на рыночную стоимость компаний. 
Систематизированы теоретико-методологические подходы, а 
также проанализированы методы оценки стоимости клиент-
ского капитала в плоскости экономики, основанной на зна-
ниях. Обоснованы степень их достоверности и возможности 
использования в практической деятельности. Определены 
векторы современного подхода к оценке стоимости клиента с 
помощью квинтэссенции макро- и микромоделей. Предложено 
для оценки стоимости клиентского капитала применять мате-
матический аппарат искусственного интеллекта, в частности 
вейвлет-методы.

Ключевые слова: клиентский капитал, стоимость кли-
ента, привлечение и удержание клиентов, капитал ценности, 
капитал бренда, капитал взаимоотношений, вейвлет-методы.

АNNOTATION
The customer equity as an important source of post-industrial 

socio-economic development and its impact upon the market 
value of companies is investigated in the article. The theoretical 
and methodological approaches are systematized, and methods 
of estimating the customer equity value in the knowledge-based 
economy plane are analyzed. The degree of their authenticity 
and possibilities of use in practical activity are substantiated. 
The vectors of the modern approach to the customer lifetime 
value estimation are determined with the help of macro- and 
micro-models quintessence. It is proposed to use mathematical 
apparatus of artificial intelligence, in particular wavelet methods, to 
estimate the value of customer equity.

Keywords: customer equity, customer lifetime value, attracting 
and retaining customers, value equity, brand equity, relationship 
equity, wavelet methods.

Постановка проблеми. В умовах економіки, 
заснованої на знаннях, зростання капіталіза-
ції компаній відбувається в результаті проце-
сів, які неможливо було передбачити кілька 
десятиліть тому. Організації, що навчаються, 

застосовують абсолютно нові бізнес-моделі, 
нові продукти і послуги. За цих умов інте-
лектуальні активи, такі як знання, торгові 
марки, людські ресурси, комп’ютерні системи, 
репутація, стають щоразу важливішими для 
створення вартості компанії. Ці активи поєд-
нуються з активами трьох традиційних груп, 
в результаті чого виникають нові можливості, 
нові бізнес-моделі і способи ведення підприєм-
ницької діяльності.

«Вартість сучасної організації багато в чому 
залежить від її інтелектуального капіталу – 
це твердження є одним з основних постулатів 
економіки, заснованої на знаннях» [1, с. 23]. 
Значною мірою це пов’язано з формуванням 
та розвитком найціннішого капіталу будь-якої 
компанії – клієнтського, який генерує грошові 
потоки та впливає на підвищення капіталізації 
компанії, що сприяє її успішному довгостроко-
вому функціонуванню.

У різні періоди саме раціональне викорис-
тання клієнтського капіталу в синергії з вироб-
ничо-технологічним розвитком дало змогу 
вийти в лідери на своєму ринку компаніям 
“Apple”, “Microsoft”, “Toyota”, “Kraft Foods”, 
“Samsung”, “Соogle” тощо. З огляду на це оці-
нювання клієнтського капіталу, аналіз впливу, 
який він здійснює на вартість інтелектуального 
капіталу та ринкову вартість компанії загалом, 
а також виявлення важелів капіталізації на 
сучасному етапі є стратегічним завданням для 
топ-менеджменту компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми оцінювання, модернізації і транс-
формації клієнтського капіталу, його вплив 
на формування ринкової вартості інтелекту-
ального капіталу та вартості компаній пере-
бували у колі наукових інтересів таких зару-
біжних вчених, як, зокрема, Е. Андерсон 
(E. Anderson), П. Бергер (P. Berger), Р. Блет-
тберг (R. Blattberg), Р. Болтон (R. Bolton), 
Р. Венкатесан (R. Venkatesan), Дж. Гетц 
(G. Getz), С. Гупта (S. Gupta), Л. Едвінссон 
(L. Еdvinsson), П. Клемперер (P. Klemperer), 
В. Кумар (V. Kumar), K. Лемон (K. Lemon), 
К. Мачваріл (K. Mazvacheryl), Дж. Морріс 
(G. Morris), Н. Наср (N. Nasr), Р. Раст (R. Rust), 
Дж. Томас (J. Thomas), С. Форнел (C. Fornell), 
У. Цайтамл (V.A. Zeithaml).
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Найбільш яскравими представниками сучас-
ної вітчизняної науки, які досліджують мето-
дологію управління клієнтського капіталу та 
здійснюють вимірювання його вартості, є такі 
науковці, як, зокрема, О. Бутнік-Сіверський, 
М. Бойко, В. Геєць, О. Грішнова, С. Ілляшенко, 
О. Кендюхов, Б. Клейнер.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Панорама наукових дослі-
джень дає змогу стверджувати, що клієнтська 
домінанта інтелектуального капіталу компанії 
є питанням, що потребує подальшого вивчення. 
Наукова полеміка і неузгодженість методоло-
гічних принципів щодо ідентифікації інтелек-
туального капіталу та його структуризації зна-
чною мірою ускладнюють процес і механізми 
управління клієнтським капіталом, проблему 
вибору методики вимірювання його вартості, 
оскільки немає єдиної класифікації методів 
оцінювання клієнтського капіталу.

Мета статті полягає в поєднанні базових 
теоретичних засад, наукових і практичних 
рекомендацій у контексті оцінювання вартості 
клієнтського капіталу національними товаро-
виробниками з метою нарощування їхньої рин-
кової вартості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розуміння ролі клієнтського капіталу в 
діяльності компанії формується на основі 
з’ясування складу інтелектуального капіталу. 
Нагромаджені наукові знання і практичний 
досвід використання інтелектуального капі-
талу свідчать про те, що сьогодні його моделі 
й класифікації є модифікаціями основної 
моделі Свейбі – Сюарта – Едвінссона (Sveiby – 
Stewart – Edvinsson Model), за якою виокрем-
люють такі три типи структуризації інтелекту-
альних ресурсів: людський, організаційний та 
клієнтський. Як зазначає український дослід-
ник О. Грішнова, «сукупність цих складових 
визначає приховані джерела цінності, що наді-
ляє компанію нетрадиційно високою ринковою 
ціною» [2, с. 11].

За умов економіки, заснованої на знаннях, на 
формування вартості інтелектуального капіталу 
значно впливає його базова складова – клієнт-
ський капітал, який охоплює сформовані компа-
нією організаційні компетенції у сфері інтелек-
туального маркетингу. Клієнтський капітал – це 
нематеріальний актив компанії, який за раху-
нок лояльності споживачів і партнерських вза-
ємовідносин дає змогу створювати економічну 
додану вартість та забезпечувати конкуренто-
спроможність діяльності цієї компанії. При 
цьому величина клієнтського капіталу служить 
цінною інформацією для визначення поточної 
та майбутньої позиції компанії на фінансовому 
ринку, прийняття управлінських рішень.

Зарубіжні дослідники клієнтського капі-
талу виокремлюють три його рушійні сили [3], 
такі як капітал цінності (value equity) – ког-
нітивне, об’єктивне і раціональне сприйняття 
споживачем продукту, його якості та ціни, 

зручності використання; капітал бренда (brand 
equity) – емоційне, суб’єктивне та ірраціо-
нальне сприйняття, або імідж бренда; капі-
тал відносин (relationship equity) – схильність 
споживача віддавати перевагу певній торговій 
марці, що складно пояснити об’єктивними чи 
суб’єктивними оцінками якостей преференцій-
ного бренда.

Аналізуючи динаміку ринкової вартості 
відомих світових компаній, представлену в 
популярному виданні “Forbs”, доходимо висно-
вку про пряму залежність її змін від вартості 
бренда. Нині серед найцінніших брендів світу, 
визначених консалтинговою компанією “Brand 
Finance”, лідирує американська транснаціо-
нальна публічна корпорація “Google”. Ця інте-
лектуальна компанія домінує в Інтернеті з част-
кою ринку в 64% [4]. У 2017 р. її фінансова 
вартість бренда становила 109,5 млрд. дол. 
США (відбулось зростання порівняно з 2016 р. 
на 24%). Водночас такі відомі модерні компанії, 
як “Apple” (вартість бренда у 2017 р. становила 
107,1 млрд. дол.; відбулось зниження порівняно 
з 2016 р. на 27%); “Амаzon” (106,4 млрд. дол.; 
зростання на 66%), “AT&T” (87,0 млрд. дол.; 
зростання на 45%), “Microsoft” (76,3 млрд. дол.; 
зростання на 13%), “Samsung” (66,2 млрд. дол.; 
зростання на 13%), “Verizon” (65,9 млрд. дол.; 
зростання на 4%), “Walmart” (62,5 млрд. дол.; 
зростання на 16%), “Facebook” (61,9 млрд. дол.; 
зростання на 82%), “ІCBC” (37,8 млрд. дол.; 
зростання на 32%), продовжують займати 
перші позиції у переліку найдорожчих брендів. 
Аналітики підтверджують, що найбільше гене-
рування вартості бренда в 2017 р. порівняно 
з 2016 р. забезпечила собі компанія “Амаzon” 
(66%), дещо нижчі темпи у компанії “AT&T” – 
45%, а також китайського банку “ІCBC” (32%) 
[4]. Наведені факти є додатковим свідченням 
важливості впливу клієнтського капіталу на 
ринкову вартість сучасних компаній.

Д. Райбстін, професор Wharton Business 
School при Університеті Пенсільванії, акцентує 
увагу на тому, що наявність потужного бренда 
дає компаніям можливість формувати вищі ціни 
на брендові продукти і, відповідно, збільшити 
частку ринку. Водночас для компаній бренд є 
не тільки інструментом управління споживчим 
попитом, але й нематеріальним активом. Капі-
талізація наявна лише у разі трансформації 
активів у реальні фінансові потоки (додаткові 
прибутки) через управління вказаними акти-
вами. Оцінити вартість бренда можна за допо-
могою таких моделей, як моделі Brand Asset 
Valuator, моделі Аакера та піраміди марочного 
резонансу.

Нині ефективна співпраця зі стійкою клі-
єнтською базою є найважливішим фактором 
успішного розвитку бізнесу будь-якої компа-
нії, оскільки в умовах конкуренції та змінної 
економічної кон’юнктури саме лояльні клі-
єнти – це найбільш надійне джерело поточних 
і майбутніх грошових потоків, а відповідно, 
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фінансового стану і динаміки ринкової вартості 
компанії. При цьому досвід реалізації розгляну-
тої концепції дає змогу виокремити три стадії 
взаємодії з клієнтами, на основі яких компанія 
має змогу перейти до тривалих взаємовідносин 
із «постійними» споживачами [5]: 1) залучення 
клієнтів; 2) утримання клієнтів; 3) розвиток 
відносин із перспективними та потенційними 
споживачами. О. Ойнер вважає, що «кількість 
залучених клієнтів і частка ринку, яка нале-
жить компанії, є основними індикаторами 
результативності на етапі формування ринку» 
[5]. Зазначимо, що компаніям необхідно праг-
нути залучати найбільш «правильних» клі-
єнтів, тобто таких, чий внесок у клієнтський 
капітал перевищуватиме витрати на їхнє залу-
чення. На стадії розвитку ринку основним 
індикатором результативності маркетингових 
процесів є рівень утримання клієнтів. Відпо-
відно, підвищення рівня утримання клієнтів 
дає змогу переконатись в тому, що споживачі 
лояльні до компанії, а отже, в майбутньому від-
дадуть перевагу саме їй.

У цьому контексті розглянемо основні детер-
мінанти коефіцієнта утримання клієнтів, такі 
як задоволеність клієнта і подальша співпраця 
клієнта з компанією. Більшість дослідників 
відзначає позитивну і значиму кореляцію між 
задоволеністю клієнта і прибутковістю компа-
нії, а також між прибутковістю і тривалістю 
взаємовідносин клієнта з компанією [6, с. 171; 
7, с. 172]. Зауважимо, що рівень задоволеності 
клієнтів позитивно впливає на тривалість 
їхньої співпраці з компанією і, що є особливо 
значимим, на її акціонерну вартість. Загально-
прийнята точка зору щодо другої детермінанти 
коефіцієнта утримання клієнтів базується на 
тому, що коли споживачі приймають рішення 
про подальшу співпрацю з компанією, то 
беруть до уваги насамперед такі фактори, як 
очікувані майбутні вигоди від продовження 
такої співпраці і втрати в разі її припинення 
[8, с. 14]. Відповідно для максимізації коефіці-
єнта утримання вигідних клієнтів компаніям 
слід враховувати, як клієнти оцінюють важ-
ливість очікуваних для себе майбутніх вигод 
або втрат, а також управляти їхніми сприй-
няттями в комунікаційних процесах зі спо-
живачами. Таким чином, розуміння основних 
факторів, що впливають на коефіцієнт утри-
мання клієнтів, забезпечує компаніям важливі 
стратегічні орієнтири щодо зменшення обся-
гів відпливу клієнтів. Аналізуючи ці процеси 
з точки зору максимізації прибутку, Т. Стю-
арт у праці «Інтелектуальний капітал. Нове 
багатство організацій» (“Intellectual Capital. 
The New Wealth of Organizations”) подає такі 
дані: величина витрат на залучення клієнтів 
залежно від галузі у 5–10 разів вища, ніж на 
утримання постійних споживачів; зменшення 
відпливу клієнтів у межах 5–10% може додат-
ково забезпечити компанії отримання до 75% 
прибутку; на сформованому фінансовому ринку 

величина витрат на залучення клієнтів збіль-
шується, а витрати на утримання споживачів 
зберігаються на стабільно невисокому рівні; за 
цих умов значна кількість постійних спожива-
чів забезпечує високу інвестиційну привабли-
вість компанії [9].

Вважаємо, що утримання клієнта не є досяг-
ненням компанії, оскільки взаємовідносини зі 
споживачами необхідно постійно розвивати. 
Результатом розвитку відносин з клієнтами 
компанії є сформована цінність цих відно-
син. У цьому разі ціннісними взаємовідноси-
нами є такі, що базуються на інтерактивних 
взаємовигідних умовах у ході взаємодії ком-
панії та споживача, які керуються економіч-
ними та монетарними цілями й спрямовані на 
здійснення багаторазових трансакцій. Таким 
чином, головним зведеним комплексним інди-
катором результативності роботи з клієнтом 
слід вважати досягнення максимально можли-
вого рівня його вартості для компанії. На нашу 
думку, вартість клієнта – це дисконтована сума 
грошових потоків від індивідуального клієнта 
або певного сегменту клієнтів загалом за період 
їхніх взаємовідносин із компанією. Клієнт-
ський капітал дає змогу розглядати цінність 
клієнта для компанії крізь призму майбутніх 
витрат і трансакцій.

Сучасна теорія управління клієнтським 
капіталом пропонує певні методи для його оці-
нювання і, відповідно, максимізації вартості 
клієнта (Сustomer lifetime value, СLV), проте 
жоден із них не є універсальним, зокрема у 
вітчизняних умовах господарювання. Таким 
чином, зосередимо увагу на двох найбільш 
ґрунтовних, на наш погляд, класифікаціях 
вказаних методів, які запропонували В. Кумар 
та Г. Морріс. Так, для оцінювання CLV дослід-
ники виокремлюють агрегований і несис-
темний підходи. Щоб з’ясувати відмінності 
у вказаних методах, розглянемо насамперед 
чотири агреговані підходи до розрахунку CLV, 
які розробили Р. Блеттберг, Дж. Гетц та Дж. 
Томас (далі – BGT-підхід), П. Бергер і Н. Наср 
(далі – BN-підхід), С. Гупта та Д. Леман (далі – 
GL-підхід), Р. Раст, К. Лемон та У. Цайтамл 
(далі – RLZ-підхід).

Так, основою BN-підходу є базова модель оці-
нювання клієнтського капіталу, побудована на 
таких трьох припущеннях: 1) продажі товарів 
та послуг здійснюються раз на рік; 2) витрати 
на утримання клієнтів є річними, а коефіці-
єнт утримання клієнтів з часом не змінюється; 
3) прибуток, що отримується завдяки покупцю, 
залишається незмінним протягом періоду вза-
ємовідносин з компанією [10, с. 17].

Підхід, який запропонували С. Гупта і 
Д. Леманн (GL) [11, с. 9], дає змогу спростити 
визначення CLV, оскільки можна припустити, 
що маржа (різниця між ціною реалізації і пря-
мими витратами на задоволення потреб клі-
єнта) і коефіцієнт утримання клієнтів постійні 
протягом довготривалого проміжку часу, а для 
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розрахунків використовується нескінченний 
період.

У BGT-підході клієнтський капітал розра-
ховується як сума доходів від нових і наяв-
них клієнтів, а також від додаткових продажів 
[12]. У моделі враховано додаткові продажі 
через можливість змінювати обсяг майбутніх 
продажів, за допомогою чого можна прогнозу-
вати і збільшення обсягів продажу придбаних 
товарів, і перехресні продажі, і перехід на нові 
моделі товарів. Оскільки в моделі використову-
ються усереднені значення ймовірностей залу-
чення й утримання клієнтів, то в результаті 
отримують агреговане значення клієнтського 
капіталу.

RLZ-підхід містить інформацію про осно-
вний бренд і про бренди-конкуренти, що дає 
змогу змоделювати ситуацію залучення й утри-
мання клієнтів з урахуванням можливості їх 
переключення на придбання інших брендів [3]. 
У процесі реалізації цієї методики респонден-
там у репрезентативній вибірці були постав-
лені питання про попередній досвід покупок 
певного бренда, ймовірність придбання різних 
марок та індивідуальні преференції на користь 
певного бренда, що впливають на клієнтський 
капітал цього бренда. Використання в цьому 
разі моделі Маркова дало змогу розрахувати 
ймовірність переключення споживачів на 
товар конкурента. Відповідно, CLV розрахову-
ється як середня вартість покупок усіх спожи-
вачів компанії.

З усіх розглянутих моделей, що працюють 
на агрегованому рівні, модель, яку розробили 
Р. Блеттберг, Дж. Гетц та Дж. Томас, на нашу 
думку, є найбільш повною щодо врахування 
прямих ефектів, тому вона може бути базисною 
для визначення клієнтського капіталу майбут-
ніх клієнтів компанії.

У межах несистемного підходу, який 
запропонували Р. Венкатесан і В. Кумар 
(далі – VK-підхід), вартість індивідуального 
клієнта – це сума накопичених грошових пото-
ків упродовж періоду взаємовідносин такого 
клієнта з компанією, дисконтованих на основі 
показника WACC (weighted average cost of 
capital). Для розрахунку клієнтського капіталу 
компанії підсумовуються отримані індивіду-
альні значення CLV усіх споживачів. Таким 
чином, майбутній внесок і рівень CLV залежать 
від майбутньої активності конкретних клієнтів, 
для прогнозування якої використовують метод 
“always-a-share” («завжди отримують частку») 
[13, с. 106]. У цій моделі прогнозування час-
тоти покупок споживача здійснюється на основі 
минулого досвіду. Надалі отримані таким чином 
прогнозовані значення покупок застосовуються 
для розрахунку CLV.

Досить складним в обчисленні вартості клі-
єнта є оцінювання для кожного періоду пара-
метрів, визначених у моделі, зокрема величини 
маржинального прибутку, ймовірності продо-
вження взаємовідносин, ставки дисконтування 
і маркетингових витрат.

Проаналізувавши основні підходи до оціню-
вання вартості клієнта, окреслимо їхні схожі та 
відмінні характеристики (табл. 1).

Зазначимо, що однією з явних відмінностей 
вищезгаданих підходів є рівень, на якому розра-
ховується вартість клієнта. Це може бути інди-
відуальний рівень, як, наприклад, у VK-підході, 
рівень сегменту (за BGT-підходом), рівень компа-
нії (в RLZ-, BN- та GL-підходах). Схожість RLZ-, 
BN- та GL-підходів полягає у визначенні клієнт-
ського капіталу компанії. Однак така подібність 
вказаних підходів на цьому закінчується.

Загалом у кожному з підходів викорис-
тано різні методи для розрахунку середньої 

Таблиця 1
Порівняння агрегованого та несистемного підходів до оцінювання вартості клієнта

Критерій VK-підхід BGT-підхід RLZ-підхід BN-підхід CL-підхід

Рівень CLV Розрахунок 
індивідуальної 
CLV

Розрахунок CLV 
на рівні сегмен-
ту

Розрахунок 
середнього зна-
чення CLV

Розрахунок 
середнього зна-
чення CLV

Розрахунок 
середнього зна-
чення CLV

Очікувані пере-
ваги

Вимірювання 
CLV та CE

Вимірювання CE Вимірювання CE Вимірювання CE Вимірювання CE

Необхідні дані Дані про кож-
ного клієнта з 
внутрішнього 
звіту компанії

Дані на рівні 
сегменту з вну-
трішнього звіту 
компанії

Результати опи-
тування певної 
групи клієнтів

Дані з вну-
трішнього звіту 
компанії

Загальнодоступ-
ні дані на рівні 
компанії

Дані моніторин-
гу

Очікуваний 
маржинальний 
прибуток

Віддача від за-
лучення клієн-
тів

Внесок кожного 
клієнта

Рівень утриман-
ня клієнтів

Рівень утриман-
ня клієнтів

Очікуваний 
період часу між 
покупками

Віддача від 
утримання клі-
єнтів

Вірогідність 
здійснення по-
купки

Внесок кожної 
покупки

Середній вклад

Маркетингові 
заходи компанії 
(витрати)

Віддача від 
додаткових про-
дажів

Маркетингові 
витрати

Вартість кожно-
го споживача

Джерело: складено автором на основі праці [14, с. 157]
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величини CLV. Відповідно, висуваються різні 
вимоги до даних. У межах GL-підходу отримати 
інформацію щодо маржинального прибутку та 
середніх витрат на маркетинг можна на основі 
загальнодоступних даних на рівні компанії; за  
RLZ-підходу для визначення середнього зна-
чення CLV використовують дані з вибірки; 
BN-підхід ґрунтується на даних внутрішнього 
звіту компанії з урахуванням коефіцієнта 
утримання клієнтів і середнього значення мар-
кетингових витрат. Перевага розрахунку вар-
тості споживача в межах несистемного підходу 
полягає в тому, що значення CLV на рівні клі-
єнта відоме, а це спрощує визначення CLV на 
рівні компанії.

Розглянуті вище підходи також відрізня-
ються тим, як агрегується вартість споживача 
на кожному рівні для отримання значення клі-
єнтського капіталу. За несистемного підходу 
агрегація відбувається шляхом сумування інди-
відуальних CLV усіх клієнтів компанії. У BGT-
підході агрегування – це загальна сума CLV 
на рівні сегментів. В інших підходах оперують 
лише середнім значенням вартості клієнта, тому 
клієнтський капітал визначають як добуток 
середнього значення CLV на загальну кількість 
клієнтів компанії. Інакше кажучи, оскільки 
існують розбіжності в розрахунках клієнтського 
капіталу, його кількісне значення може варію-
ватися залежно від підходу, який використовує 
менеджер. Отже, під час порівняння клієнт-
ського капіталу двох різних компаній важливо 
застосовувати один і той самий підхід.

Крім того, в усіх підходах, за винят-
ком GL-підходу, використовують обмежений 
часовий період для розрахунку клієнтського 
капіталу. В GL-підході передбачається, що 
коефіцієнт утримання клієнтів залишається 
незмінним упродовж невизначеного про-
міжку часу. Розробники BN-, BGT-, RLZ- і 
VK-підходів відкидають цю ідею, вважаючи 
припущення про незмінність коефіцієнта утри-
мання клієнтів або ймовірності здійснення 
покупки нереалістичним. Окрім того, за BGT-
підходом коефіцієнт утримання клієнтів, віро-
гідність залучення клієнтів, контрактна маржа 
та маркетингові витрати можуть бути різними 
для кожного сегменту споживачів упродовж 
визначеного часового періоду. Залежно від 
того, який підхід застосовано, коефіцієнт утри-
мання клієнтів може бути представлений або 
як середній рівень утримання клієнтів, або як 
ймовірність придбання товару певного бренда 
споживачем у майбутньому. Водночас у BGT- 
і RLZ-підходах під час розрахунку CLV вра-
ховано коефіцієнт залучення клієнтів. Однак 
вплив додаткових продажів розглянуто тільки 
у BGT-підході. Водночас RLZ-підхід є досить 
унікальним, оскільки беруться до уваги кон-
куренція на ринку, а також наявні та майбутні 
клієнти. На відміну від BGT- і RLZ-підходів, 
у GL-підході для розрахунку вартості клієнта 
використовується нескінченний період.

З огляду на вищенаведене для зниження 
ймовірності помилки в оцінюванні рівня CLV, 
відповідно до принципів «зверху вниз» і «знизу 
догори», схиляємося до пошуку релевантного 
методу розрахунку вартості клієнта за допомо-
гою квінтесенції макро- і мікромоделей. Таким 
чином, під час моделювання подальших відно-
син зі споживачем на основі підходу «знизу 
догори» аналізуються дезагреговані дані щодо 
купівельної поведінки кожного конкретного 
клієнта, а на основі отриманої інформації роз-
робляється маркетингова стратегія щодо сег-
ментації клієнтів, залучення або утримування, 
використання програм лояльності тощо. За 
цих умов результати проведеної аналітичної 
роботи можуть бути агреговані в макромодель 
та використані для розрахунку прогнозних зна-
чень попиту для бізнесу або конкретної галузі. 
Альтернативним методом оцінювання CLV у 
перспективі є агреговані макромоделі попиту, 
побудовані за принципом «зверху вниз»: отри-
мана в ході дослідження інформація про ста-
новище на ринку проектується на компанію, 
на основі чого формуються висновки про впро-
вадження змін у маркетингову стратегію цієї 
компанії.

Однак не завжди результати аналізу за 
мікро- і макромоделями збігаються. Здебіль-
шого невідповідність висновків і прогнозів є 
наслідком використання різних змінних у вка-
заних підходах. Отже, методика обчислення 
вартості клієнта має ґрунтуватись на симбіозі 
двох описаних вище підходів. Одним із варі-
антів вирішення означеної проблеми, на нашу 
думку, можуть бути вейвлет-методи [15].

Висновки. На основі проведеного аналізу 
можливостей використання вітчизняними ком-
паніями моделей і методів оцінювання вартості 
клієнтського капіталу, розроблених зарубіж-
ними вченими, можна зробити такі висновки:

– концепція вартості клієнтського капіталу 
отримала новий досвід і визнання в концепції 
управління вартістю компанії;

– вартість клієнтського капіталу істотно 
впливає на реалізацію основної мети інтелек-
туальної компанії (максимізація вартості для 
акціонерів, працівників, споживачів, місцевих 
і глобальних спільнот та інших стейкхолдерів);

– компанії розширюють традиційні вартості 
для клієнтів (вузьке значення 4P – “product”, 
“price”, “place”, “promotion”) і конкурують із 
новими вартостями, такими як досвід клієнта, 
довіра, освіта, з метою диференціювати себе на 
ринку;

– вартість клієнта – це аргументований 
синтетичний показник ефективності інвестицій 
у діяльності компаній.

Подальші дослідження з окресленої про-
блеми відображатимуть питання розподілу 
витрат під час розрахунку індивідуальної CLV, 
оскільки сьогодні не вироблено єдиного підходу 
до обліку витрат на залучення й утримання 
конкретних клієнтів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

THE SPECIALTY FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY  
OF TOURIST ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Узагальнено суть, тенденції, структуру міжнародного ту-

ризму і світового ринку туристичних послуг. Розкрито специ-
фіку та чинники зовнішньоекономічної діяльності туристичних 
підприємств в умовах глобалізації. Виділено глобальні аспекти 
розвитку міжнародного туризму. Здійснено оцінку конкурент-
них переваг зовнішньоекономічної діяльності туристичних під-
приємств України. Запропоновано напрями виходу туристич-
них підприємств України на зовнішні ринки туристичних послуг.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, міжна-
родний туризм, світовий ринок туристичних послуг, туристичне 
підприємство, конкуренція.

АННОТАЦИЯ
Проведен обзор сути, тенденций, структуры международ-

ного туризма и мирового рынка туристических услуг. Раскрыты 
специфика и факторы внешнеэкономической деятельнос-
ти туристических предприятий в условиях глобализации. 
Выделены глобальные аспекты развития международного 
туризма. Осуществлена оценка конкурентных преимуществ 
внешнеэкономической деятельности туристических предприя-
тий Украины. Предложены направления выхода туристических 
предприятий Украины на внешние рынки туристических услуг.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, 
международный туризм, мировой рынок туристических услуг, 
туристическое предприятие, конкуренция.

АNNOTATION
The essence, tendencies and structure of international 

tourism and world market of tourist services are defined more 
exactly and generalized. The specialties and factors of tourist 
enterprises foreign economic activity in conditions of globalization 
are exposed. The present article describes the global aspects 
of tourism development in the world. The estimation of tourist 
enterprises foreign of Ukraine are estimated. The directions of 
the exit of Ukrainian tourist enterprises to the external markets of 
tourist services are offered.

Keywords: foreign economic activity, international tourism, 
world market of tourist services, ravel company, competition.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку міжнародних економічних відносин 
глобалізаційні процеси охопили всі сфери світо-
вого господарства, у тому числі й світовий ринок 
туристичних послуг. Як наслідок, відбувається 
зростання рівнів інтегрованості туристичних 
галузей та окремих підприємств різних країн, 
з одного боку, та загострення конкурентної 
боротьби між країнами за розподіл туристичних 
потоків – з іншого. Водночас сучасною тенден-
цією в економіці розвинених країн є зростання 
частки туристичних послуг як у структурі вало-
вого внутрішнього продукту, так і в структурі 
споживання. Також характерним є інтенсив-
ний розвиток нових інформаційних технологій, 

електронної торгівлі у сфері туризму. Такі про-
цеси створюють загрози туристичним галузям 
країн із більш низькою конкурентоспромож-
ністю національних підприємств, несформова-
ністю ринкових механізмів та недосконалою 
державною туристичною політикою. Це стосу-
ється країн із трансформаційною економікою, 
до яких належить й Україна. 

Що стосується рівня інтегрованості турис-
тичної галузі України до світогосподарських 
зв’язків, то частка міжнародного туризму 
в структурі туристичних послуг країни не 
перевищує 35%. До цього слід додати невід-
повідність туристичної інфраструктури кра-
їни міжнародним стандартам, неефективність 
використання потенціалу туристичних ресур-
сів та інші негативні чинники. Усе це вима-
гає пошуку шляхів оптимізації зовнішньоеко-
номічної діяльності туристичних підприємств 
України, розроблення шляхів і тактики виходу 
національних туристичних підприємств на 
зовнішні ринки, обґрунтування конкретних 
заходів щодо створення сприятливих умов 
функціонування туристичної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній економічній науковій літера-
турі проблеми діяльності туристичних під-
приємств досліджували Л.І. Гонтаржевська, 
О.О. Скарга, Я. Дубенюк, В. Зайцева, зовнішньо-
економічна діяльність підприємств – у працях 
В.Р. Сіденко, О.В. Плотникова, В.Є. Новиць-
кого, Д.Г. Лук’яненка, А.С. Філіпенка, А.І. Кре-
дісова тощо. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас зовнішньоеконо-
мічний аспект туристичної діяльності залиша-
ється менш дослідженим і вимагає поглибле-
ного вивчення, особливо в частині розроблення 
й удосконалення методик оцінки передумов 
та факторів зовнішньоекономічної діяльності 
туристичних підприємств, обґрунтування реко-
мендацій щодо підвищення їх конкурентоспро-
можності на зовнішніх ринках. Саме на цьому 
аспекті зосереджено увагу в даному дослі-
дженні, що й визначає його актуальність.

Мета статті полягає у виявленні тенденцій 
розвитку світового ринку туристичних послуг 
в умовах глобалізації, визначенні міжнародних 
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вимог цього ринку щодо туристичного бізнесу в 
Україні та найактуальніших сфер його рефор-
мування і перспективних напрямів розвитку 
туристичної індустрії з урахуванням сучасних 
тенденцій світового ринку туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зовнішньоекономічна діяльність туристичних 
підприємств розглядається як  діяльність, що 
забезпечує надання різного роду туристичних 
послуг і продаж товарів туристичного попиту 
іноземним туристам у країні базування та 
вітчизняним туристам за кордоном для задово-
лення їх культурних, ділових та інших потреб 
й отримання прибутків. Важливим аспектом 
управління зовнішньоекономічною діяльністю 
туристичних підприємств є адекватна, реаліс-
тична оцінка чинників та безпеки її здійснення. 
Усі чинники, які впливають на характер та 
особливості зовнішньоекономічної діяльності 
туристичних підприємств, можна розділити на 
дві групи: зовнішні (зовнішні щодо туризму 
умови господарювання, середовище розвитку 
туристичного бізнесу) та внутрішні (внутрішні 
фактори, що безпосередньо пов’язані із турис-
тичною діяльністю) (рис. 1) [1, с. 178]. 

Своєю чергою, зовнішні чинники можна 
поділити на глобальні та національні (прямого 
й опосередкованого впливу), внутрішні – на 
об’єктивні та суб’єктивні. Результатом аналізу 
впливу зовнішніх чинників є оцінка сприят-
ливості середовища розвитку ЗЕД туристич-
ного підприємства, внутрішніх чинників – 

оцінка його зовнішньоекономічного потенціалу 
[1, с. 180]. 

Глобалізація є одним з основних зовнішніх 
чинників зовнішньоекономічної діяльності під-
приємства, а також новим етапом розвитку сві-
тової економіки, який характеризується різким 
прискоренням темпів інтернаціоналізації усіх 
сфер суспільного життя. Глобалізація в турис-
тичній галузі проявляється у двох основних фор-
мах – зростанні кількості туристичних напрям-
ків та збільшенні дальності туристських поїздок. 
Туристична індустрія світу, пропонуючи уніфі-
ковані системи відпочинку й обслуговування, 
експлуатує регіональні природні відмінності, 
національну та культурну самобутність етніч-
них груп і місцевих громад, що здебільшого стає 
головним мотивом подорожі [2, с. 52].

В умовах глобалізації світової економіки 
можна виділити такі особливості розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності туристичних 
підприємств:

– міжнародний поділ праці. Структура, прак-
тика та логіка сучасної глобальної економіки 
призвела до появи нової концепції міжнарод-
ного поділу праці, яка сприяє не лише змінам 
балансу економічної сили між окремими краї-
нами внаслідок використання часткових пере-
ваг (географічне положення, дешевизна енер-
гії, сировини чи робочих рук, доступ до ринків 
збуту, кваліфіковані кадри тощо), а й створює 
передумови для формування економічної, а піз-
ніше й політичної багатополярності світу;

Рис. 1. Чинники зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства  
 

ЧИННИКИ ЗЕД 
ТУРИСТИЧНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

ЗОВНІШНІ ВНУТРІШНІ 

Суб’єктивні 
- особливості 
менеджменту та 
маркетингу на 
туристичному 
підприємстві; 
- досвід та інфор-
мованість керів-
ників підприєм-
ства; 
- корпоративна 
культура 

Об’єктивні 
- забезпеченість 
підприємства фі-
нансовими, мате-
ріально-техніч-
ними, трудовими 
ресурсами; 
- зв’язки з підпри-
ємствами пов’яза-
них та підтримую-
чих галузей; 
- доступ до світової 
інформаційної 
системи, сучасних 
технологій 

Глобальні: 
- тенденції на 
світовому ринку 
туристичних пос-
луг; 
- глобальні еконо-
мічні, політичні 
кризи, екологічні 
катастрофи; 
- науково-техніч-
ний прогрес 

Національні 

Прямого 
 впливу 

- тенденції на 
внутрішньому 
ринку турис-
тичних послуг; 
- нормативно-
правова база 
ЗЕД в туризмі; 
- державна 
туристична 
політика 

Опосередко-
ваного 
впливу 

- рівень інтегро-
ваності країни 
до світогоспо-
дарських 
зв’язків; 
- зовнішньоеко-
номічна стра-
тегія держави; 
- рівень соц.-ек. 
розвитку країни 
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– інтернаціоналізація фінансів. Яскравими 
прикладами цього явища є введення єдиної 
європейської валюти й уніфікація світового 
валютного ринку, функціонування міжнародної 
банківської мережі, залежність фінансових сис-
тем багатьох країн від коливань на світовому 
фондовому ринку;

– нові інформаційні і технологічні системи. 
Нова глобальна інформаційно-спрямована еко-
номіка віддає перевагу здійсненню техноло-
гічних проривів у розвитку внаслідок упрова-
дження ноу-хау-технологій, при цьому єдиний 
інформаційний простір робить кордони держав 
«прозорими», а процеси демократизації та гло-
балізації – незворотними;

– посилення конкурентної боротьби між 
новими індустріальними країнами і провідними 
промислово розвинутими державами;

– гомогенізація міжнародного споживчого 
ринку. Однією з причин є поширення масової 
культури, яка впроваджує звичку щодо вико-
ристання однакової продукції (автомобілів, 
побутової техніки, мобільних телефонів, джин-
сів, спортивного взуття, напоїв, засобів гігієни, 
іграшок тощо), споживання однакових видів 
послуг (ресторани швидкого харчування, кіно-
фільми, музика і література, розваги у нічних 
та комп’ютерних клубах, дискотеках, барах, 
туризм, який асоціюється з відпочинком на 
березі теплого моря), їх стандартизацію та про-
никнення в усі сфери життя [3, с. 38];

– транснаціоналізація світового туристич-
ного ринку. Діяльність транснаціональних 
корпорацій підсилює взаємозв’язок і взаємоза-
лежність внутрішніх і зовнішніх туристичних 
ринків окремих країн.

У міжнародному туризмі процес упрова-
дження зовнішньоекономічної діяльності най-
краще простежуються на прикладі сектора 
розміщення туристів, в якому ТНК набувають 
форми готельних мереж, або ланцюгів [2, с. 54].

Ініціатива інтернаціоналізації виробництва 
в туризмі належить країнам, які генерують 
потужні туристичні потоки, оскільки саме їм 
вона дає найбільший зиск. У Північній Аме-
риці це США та Канада, в Європі – Німеччина, 
Великобританія і Франція, в Азії – Японія та 
Китай. Саме тому більшість ТНК, діяльність 
яких охоплює туристичний бізнес, базуються у 
США, Західній Європі, Японії, а з недавнього 
часу – в Гонконзі та Сінгапурі [4, с. 55].

Важливими умовами розвитку зовнішньое-
кономічної діяльності туристичних підприємств 
є фактори позитивного та негативного впливу. 
Серед позитивних можна виділити такі:

– стабільність і відкритість політики та еко-
номіки;

– зростання суспільного багатства і доходів 
населення;

– скорочення робочого і збільшення вільного 
часу;

– розвиток транспорту, засобів комунікацій 
та інформаційних технологій;

– посилення урбанізації;
– побудова інтелектуального суспільства;
– заохочення національних та іноземних 

інвестицій у розвиток індустрії туризму;
– спрощення та гармонізація податкового, 

валютного, митного, прикордонного та інших 
форм регулювання;

– стимулювання туризму для дітей, молоді, 
людей похилого віку, інвалідів і малозабезпече-
них сімей шляхом надання пільг;

– сприяння розвитку індустрії пріоритетної 
туристичної діяльності.

До негативних факторів розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності туристичних послуг 
належать:

– напруженість у міжнародних відносинах;
– нестабільність політики та закритість еко-

номіки;
– стагнація економіки та падіння добробуту 

населення;
– невпорядкованість туристичних ресурсів;
– нерозвиненість індустрії туризму;
– нераціональне використання культурно-

історичної та культової спадщини і довкілля;
– низькій рівень доходів населення та 

нестача вільного часу;
– забруднення навколишнього середовища й 

екологічна небезпека для суспільства;
– відсутність привабливого інвестиційного 

клімату для розвитку індустрії туризму на рівні 
світових стандартів;

– недооцінка ролі туристичного бізнесу в 
наповненні бюджету [2, с. 56]. 

Отже, можна зробити висновок, що всі 
наведені фактори мають велике значення для 
формування пріоритетних напрямів розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності туристичних 
підприємств.

Згідно з останнім випуском Барометра між-
народного туризму ЮНВТО, кількість відвід-
увачів, зареєстрованих в турнапрямках усього 
світу, відображає попит на міжнародні подо-
рожі в першій половині 2017 р. Кількість між-
народних туристських прибуттів (відвідувачів, 
що ночують) по всьому світу збільшилася на 6% 
порівняно з аналогічним показником минулого 
року, що значно перевищує стабільну і послі-
довну тенденцію зростання у чотири і більше 
відсотків, що спостерігалася з 2010 р. Це було 
найкраще півріччя за сім років.

Ці результати підкріплено стабільним зрос-
танням у багатьох турнапрямках і відновлен-
ням тих із них, які зазнали спаду в попередні 
роки. У регіонах ЮНВТО найбільш високим 
було зростання на Близькому Сході (+ 9%), 
в Європі (+ 8%) та Африці (+ 8%), слідом за 
якими йдуть Азіатсько-Тихоокеанський (+ 6%) 
і Американський (+ 3%) регіони. Зазвичай на 
першу половину року припадає близько 46% 
від загального числа міжнародних туристських 
прибуттів, тоді як друга половина року триває 
на три дні довше і включає в себе високий сезон 
(липень і серпень) у Північній півкулі [5].
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Передумовами розвитку зовнішньоекономіч-
ної діяльності туристичних підприємств Укра-
їни має стати впорядкування інституційної 
структури управління туристичною галуззю. 
Національні туристичні підприємства мають 
певні конкурентні переваги, а саме: рівень забез-
печеності туристичними ресурсами для виходу 
на пізнавально-розважальний та рекреаційно-
оздоровчий сегменти зовнішніх ринків; рівень 
розвитку підтримуючих та пов’язаних галу-
зей (зокрема, громадського харчування, бан-
ківських послуг), туристичну політику уряду. 
Слабкими сторонами розвитку зовнішньоеко-
номічної діяльності є рівень забезпеченості 
фінансовими ресурсами та недостатні умови 
внутрішнього попиту. Конкурентні переваги 
українських туристичних підприємств доречно 
розглядати у межах міжнародного регіону у 
складі Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, 
Румунії, Росії, Білорусі, Молдови та Болгарії. 
Позиція туристичних підприємств України на 
ринку туристичних послуг обраного міжнарод-
ного регіону є не найвищою, тому зовнішньоеко-
номічну стратегію розвитку туристичної галузі 
в Україні на державному рівні рекомендовано 
спрямувати на створення конкурентних переваг 
та привабливого інвестиційного клімату.

У географічній структурі туристичних пото-
ків як із, так і до України домінуюче значення 
має Європейський регіон, а в його межах – 
передусім країни-сусіди. За останні п’ять років 
значно скоротилася кількість іноземних турис-
тів із Болгарії, Чехії, Словаччини, Білорусії 
та Росії, водночас зросла кількість туристів з 
Угорщини і Польщі. 

Найістотніші проблеми зовнішньоекономіч-
ної діяльності у сфері туризму в Україні, що 
впливають на обґрунтування напрямів макро-
економічної стратегії виходу національних 
підприємств на зовнішні ринки туристичних 
послуг, проявляються у недостатньому рівні 
фінансування туристичної галузі, невідпо-
відності стану туристичної інфраструктури 
міжнародним стандартам, слабкому зв’язку 
пов’язаних та підтримуючих галузей із турис-
тичною, невизначеності зовнішньоекономічних 
стратегій більшості національних туристичних 
підприємств, недосконалості туристичної полі-
тики уряду та нормативно-правової бази роз-
витку туризму, неефективному використанні 
потенціалу туристичних ресурсів. 

Висновки. Таким чином, основними напря-
мами виходу України на зовнішні ринки 
туристичних послуг мають стати такі заходи: 
по-перше, вдосконалення правових засад 
регулювання зовнішньоекономічних зв’язків 
туристичних підприємств, зокрема уніфікація 
державних стандартів туристичних послуг від-
повідно до загальноприйнятих міжнародних 
норм, надання пільг для вітчизняних туристич-
них підприємств – експортерів послуг, надання 
статусу територій з особливим режимом 
зовнішньоекономічної діяльності перспектив-

ним туристичним центрам України, створення 
правових засад транскордонного співробітни-
цтва в галузі туризму; по-друге, підвищення 
рівня фінансування привабливих для іноземних 
туристів туристичних об’єктів та відповідної 
інфраструктури, передусім у регіонах із достат-
нім туристичним потенціалом та низьким рів-
нем його використання; по-третє, забезпечення 
відповідності рівня якості туристичних послуг 
міжнародним стандартам шляхом проведення 
повної інвентаризації об’єктів туристичної інф-
раструктури, активного розвитку міжнародних 
пасажирських перевезень мережею міжнарод-
них транспортних коридорів, стимулювання 
міжнародного франчайзингу, системи логіс-
тики в туризмі, істотної зміни системи підго-
товки кадрів тощо. Крім того, потрібно стиму-
лювати всебічне використання національними 
підприємствами туристичних ресурсів країни, 
переваг місцерозташування для розвитку зеле-
ного та екологічного туризму. 
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ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  
МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРАЇНИ

APPROACH TO ASSESSING THE RESULTS OF CUSTOMS  
AND TARIFF REGULATIONS OF THE COUNTRY

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність оцінювання резуль-

тативності митно-тарифного регулювання як визначальної 
компоненти зовнішньоторговельного режиму країни. Проана-
лізовано результати використання індексного методу під час 
визначення результативності торговельних обмежень в Укра-
їні. Обґрунтовано доцільність розвитку підходу до оцінювання 
результативності тарифних обмежень на основі розрахунку 
індексу залучення країни в міжнародну торгівлю. Запропоно-
вано використання коефіцієнта значущості митно-тарифного 
регулювання для оцінювання ролі тарифних обмежень у регу-
люванні зовнішньоторговельної діяльності країни.

Ключові слова: результативність, зовнішньоторговельна 
діяльність, митно-тарифне регулювання, індекс, торговельні 
обмеження.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость оценки результа-

тивности таможенно-тарифного регулирования как опред-
еляющей компоненты внешнеторгового режима страны. 
Проанализированы результаты использования индексного 
метода при определении результативности торговых огра-
ничений в Украине. Обоснована целесообразность развития 
подхода к оценке результативности тарифных ограничений 
на основе расчета индекса вовлеченности страны в междуна-
родную торговлю. Предложено использование коэффициента 
значимости таможенно-тарифного регулирования для оценки 
роли тарифных ограничений в регулировании внешнеторговой 
деятельности страны.

Ключевые слова: результативность, внешнеторговая 
деятельность, таможенно-тарифное регулирование, индекс, 
торговые ограничения.

ANNOTATION
The article substantiates the necessity of assessing the 

effectiveness of customs and tariff regulation as a determining 
component of the country’s foreign trade regime. The results of 
applying the index method in determining the effectiveness of 
trade restrictions in Ukraine are analyzed. The expediency of 
development of the approach to the evaluation of the effectiveness 
of tariff restrictions based on the calculation of the index of the 
country’s involvement in international trade is substantiated. The 
use of the coefficient of significance of customs and tariff regulation 
for assessing the role of tariff restrictions in the regulation of the 
country’s foreign trade activity is proposed.

Keywords: efficiency, foreign trade activity, customs and tariff 
regulation, index, trade restrictions.

Постановка проблеми. Аналіз впливу митно-
тарифного регулювання на зовнішньоторго-
вельну діяльність є необхідною складовою 
дослідження зовнішньоторговельного режиму 
країни. Оцінювання дієвості тарифних обме-
жень слугує базисом для позиціонування кра-
їни у світовому економічному просторі з ураху-
ванням власних конкурентних переваг.

Тенденції розвитку світової економіки, яка 
рухається в напрямі подальшої лібералізації 

умов зовнішньої торгівлі, зумовлює той факт, 
що останніми роками традиційні тарифні обме-
ження відіграють все меншу роль у торгівлі 
порівняно з нетарифними заходами регулю-
вання, а їх частка у загальній структурі засто-
сованих заходів протекціонізму має тенденцію 
до зменшення. Водночас митно-тарифна полі-
тика країн має певні закономірності для країн 
з подібним рівнем економічного розвитку. 
Відмінності в темпах економічного зростання 
впливають на вибір інструментів захисту вну-
трішнього ринку (як тарифних, так і нетариф-
них) та зумовлюють різну результативність їх 
комбінацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У загальному випадку під результативністю 
розуміються досягнуті результати порівняно з 
цілями, зіставлені з використаними для досяг-
нення цих цілей ресурсами. У сфері митно-
тарифного регулювання для оцінювання резуль-
тативності торговельних обмежень широко 
використовується індексний метод, який дає 
змогу шляхом розрахунку відповідних індексів 
(коефіцієнтів) оцінити результати, забезпечені 
відповідним рівнем тарифних бар’єрів. Так, 
значення та динаміка коефіцієнта лібераліза-
ції торгівлі в України, які наведено, зокрема, 
в роботах [1; 2], свідчать про збільшення сту-
пеня лібералізації зовнішньої торгівлі Укра-
їни порівняно з 2005 р. з 27% до 48% за всією 
номенклатурою товарів. Рівень лібералізації 
торгівлі промисловими товарами протягом 
аналізованого періоду коливався від 29% до 
31%, тобто не зазнав суттєвих змін. Водночас 
рівень лібералізації торгівлі сільськогосподар-
ськими товарами протягом аналізованого пері-
оду зменшився від 31% до 25%, що свідчить 
про збільшення рівня тарифного захисту сіль-
ськогосподарської продукції (зокрема, за раху-
нок тимчасових обмежувальних заходів). Такі 
високі значення коефіцієнта лібералізації та 
їх динаміка є свідченням на користь результа-
тивності лібералізації митно-тарифного регулю-
вання в Україні.

Уявлення про рівень торговельної відкри-
тості країни надає розрахунок індексів торго-
вельних обмежень, які призначені для оцінки 
ефективності комбінації тарифних та нета-
рифних обмежень у певній країні. Підходи 
до розрахунку відповідного індексу викла-
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дено в роботах Дж. Андерсона та Дж. Наруса 
[3], Е. Лемера [4], Д. Долара [5], Дж. Сакса 
та Е. Уорнера [6], Х.Л. Кі та А. Нікіта [7] та 
інших вчених. Загальновизнаною є методологія 
Світового банку [8], згідно з якою для оцінки 
рівня торговельних обмежень розраховуються 
індекс обмеження торгівлі (TTRI) та загальний 
індекс обмеження торгівлі (OTRI). Індекс TTRI 
відбиває рівень тарифного захисту та визнача-
ється як уніфікована за всіма товарами адва-
лерна ставка імпортного мита, еквівалентна 
прийнятій системі тарифних обмежень. Індекс 
OTRI відбиває сукупний рівень торговельного 
захисту та визначається як уніфікована за 
всіма товарами адвалерна ставка імпортного 
мита, еквівалентна прийнятій системі тариф-
них та нетарифних обмежень. Очевидно, що 
розрахунок індексу торговельних обмежень 
TTRI порівняно з визначенням загального 
індексу торговельних обмежень OTRI є більш 
простим завданням. Прозорість тарифних обме-
жень та наявність достатньої кількості джерел 
статистичної інформації спрощує оцінювання 
результативності митно-тарифних бар’єрів та 
дає змогу ґрунтовно оцінювати їх вплив на 
зовнішньоторговельну політику країни. Щодо 
нетарифних обмежень, то їх визначення та тим 
більше оцінювання становлять складність з 
таких очевидних причин:

– широкий арсенал нетарифного інстру-
ментарію (квоти і заборона імпорту, експортні 
субсидії, ліцензування імпорту, технічні стан-
дарти, санітарні та фітосанітарні норми тощо);

– складність приведення видів нетарифних 
обмежень до єдиної одиниці виміру з метою оці-
нювання їх результативності;

– прихований та/або непрозорий характер 
деяких з нетарифних обмежень, що вжива-
ються як протекціоністські заходи (збільшення 
тривалості та складності митних процедур для 
небажаних імпортерів, корумпованість процесу 
митного оформлення тощо);

– практична неможливість оцінити вплив 
та ймовірність прояву деяких чинників бізнес-
середовища, що створюють додаткові небажані 
обмеження для потрапляння імпортних товарів 
на національний ринок (політична криза, форс-
мажорні обставини тощо).

Наслідком складності виявлення та ґрунтов-
ної оцінки нетарифних обмежень у зовнішньо-
торговельній політиці країни є відсутність у 
відкритому доступі належної статистичної бази 
для їх розрахунку. Останнім часом значення 
індексів торговельних обмежень, розраховані 
експертами ЮНКТАД, є доступними лише за 
агрегованими групами країн за рівнем розви-
тку та регіональною ознакою [9]. Також слід 
зауважити про існування досліджень під егідою 
ОЄСР, в рамках яких розраховується індекс 
обмежень у торгівлі послугами (Services Trade 
Restrictiveness Index, STRI) у 22 секторах для 
44 країн, які уособлюють понад 80% світової 
торгівлі послугами [10].

Останні дані щодо рівня торговельного 
захисту України на основі індексів торговель-
них обмежень, які проаналізовано, зокрема, в 
роботах [11, 12], відносяться до 2009 р. Відпо-
відні розрахунки були здійснені Світовим бан-
ком для широкого кола країн як за всіма товар-
ними групами, так і окремо для промислових 
і сільськогосподарських товарів [13]. Згідно з 
результатами цих досліджень індекс TTRI 
для України становив 3,0% за всією товарною 
номенклатурою, 6,3% за продукцією сільського 
господарства та 2,5% за продукцією промисло-
вості. Індекс OTRI для відповідних категорій 
продукції становив 20,4%; 9,6%; 21,9% від-
повідно. Високий рівень індексу ОTRI України 
порівняно з індексом TTRI (20,4% проти 3,0%) 
свідчить про поширену практику застосування 
нетарифних обмежень з метою захисту націо-
нального ринку. При цьому рівень нетарифного 
захисту промислової продукції значно переви-
щував рівень захисту продукції аграрного сек-
тору, що вказує на високий рівень протекціо-
нізму промислових галузей внаслідок їх низької 
конкурентоспроможності порівняно з імпортом. 
Значну роль нетарифних бар’єрів у зовнішньо-
торговельній практиці країн підтверджують 
й результати досліджень Х.Л. Кі та А. Нікіта 
[7]. А саме авторами було показано, що нета-
рифні обмеження суттєво збільшують значення 
індексу ОTRI країни порівняно з індексом 
TTRI та в середньому додають 87% до рівня 
обмежень, зумовлених тарифними бар’єрами 
[7, c. 128].

Мета статті. Відсутність актуальних даних, 
необхідних для розрахунку індексів обмеження, 
зумовлює необхідність вироблення підходу до 
принаймні опосередкованої оцінки результа-
тивності тарифних обмежень країн порівняно з 
нетарифними обмеженнями.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Опосередковано проаналізувати результатив-
ність митно-тарифного регулювання дає мож-
ливість розрахунок індексу залучення країн в 
міжнародну торгівлю (ETI, The Enabling Trade 
Index), запропонований експертами Світового 
економічного форуму. Відповідний індекс публі-
кується у Глобальному звіті з міжнародної тор-
гівлі (GETR, The Global Enabling Trade Report) 
раз на два роки з 2008 р. Індекс є композицій-
ним індикатором, що складається із субіндек-
сів, які репрезентують стан окремих чинників 
сприяння зовнішній торгівлі. Значення індексу 
є підґрунтям для оцінювання рівня залучення 
країн в міжнародну торгівлю та відображає 
ефективність їх зовнішньоторговельної полі-
тики у сенсі використовуваних інструментів 
тарифного та нетарифного захисту. Чинники 
оцінювання впорядковано за чотирма групами: 
доступ до ринку (market access), адміністру-
вання на кордоні (border administration), інф-
раструктура (infrastructure), ділове середовище 
(operating environment). В результаті агрега-
ції індикаторів в діапазоні від 1 (найгірша) 
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до 7 (найкраща) надається оцінка за кожним 
із субіндексів та формується підсумкове зна-
чення індексу залучення країн в міжнародну 
торгівлю.

Аналіз структури індексу ETI (рис. 1) свід-
чить про те, що стану митно-тарифного регу-
лювання в країні відповідає значення першого 
субіндекса, тоді як інші чотири субіндекси 
дають змогу оцінити рівень нетарифних 
бар’єрів. Рівень тарифного захисту країни оці-
нюється шляхом розрахунку двох складових 
першого субіндексу:

1) доступ на внутрішній ринок, що містить 
такі індикатори, як ефективний середньозваже-
ний тариф країни; частка тарифів, що ввозяться 
до країни у безмитному режимі; складність 
тарифного режиму, що вимірюється тарифною 
дисперсією; поширеність застосування тариф-
них піків та специфічних тарифів; кількість 
(диференційованість) видів тарифів;

2) доступ на зовнішні ринки, що оцінюється 
двома індикаторами: середні тарифи, з якими 
стикаються експортери на закордонних ринках, 
а також маржею переваги на ринках призна-
чення, виторгуваною в процесі двосторонньої 
або регіональної торговельної угоди чи гаранто-
ваною у вигляді торговельних преференцій.

У 2016 р. індекс залучення в міжнародну 
торгівлю було розраховано для 136 економік 
світу, на які загалом припадають 98% світового 
валового продукту та 98,3% світової торгівлі. 
Докладний аналіз значень та динаміки індексу 
залучення в міжнародну торгівлю в регіональ-
ному та країновому розрізі (зокрема, за окре-
мими субіндексами та індикаторами) подано 
у Глобальному звіті з міжнародної торгівлі за 
2016 р. [14].

Проаналізуємо значення індексу залучення 
в міжнародну торгівлю на прикладі статистич-
ної вибірки країн з різним рівнем та динамікою 
економічного розвитку (табл. 1). Індекс залу-
чення в міжнародну торгівлю ЄС розраховано 
автором на основі усереднення крайніх позицій 

країн-членів, якими є Австрія з найкращими 
значеннями індексу (7-ма позиція у 2016 р. при 
значенні індексу 5,52 та 9-та позиція у 2014 р. 
при значенні індексу 5,35) та Болгарія з най-
гіршими (53-тя позиція у 2016 р. при значенні 
індексу 4,54 та 50-та позиція у 2014 р. при зна-
ченні індексу 4,53). Як видно з табл. 1, в абсо-
лютній більшості країни покращили свої позиції 
в рейтингу та, відповідно, збільшили значення 
індексу порівняно з 2014 р. Очікувано, що кра-
їни статистичної вибірки з розвинутою еконо-
мікою мають більш високе значення індексу, 
ніж будь-яка з країн, що розвивається. З обра-
них для аналізу розвинутих економік лише ЄС 
несуттєво погіршив свої усереднені позиції в 
рейтингу, що свідчить про недостатній прогрес 
лібералізаційних процесів в Європі.

Загалом 20 перших позицій у рейтингу країн 
за рівнем залучення в міжнародну торгівлю обі-
ймають розвинуті країни, а Чилі, що перебуває 
на 21-й позиції, згідно з класифікацією Між-
народного валютного фонду, станом на жовтень 
2016 р. є лідером серед країн, що розвиваються, 
за темпами економічного розвитку. Це озна-
чає, що існує взаємозв’язок між рівнем еконо-
мічного розвитку та ступенем залучення країн 
в міжнародну торгівлю. При цьому розвинуті 
економіки (як буде показано далі) забезпечу-
ють свої високі позиції в рейтингу не тільки 
й не стільки за рахунок низьких тарифів, але 
й завдяки сприятливості регулятивних, адмі-
ністративних, інформаційних та інфраструк-
турних чинників для експортно-імпортної 
діяльності. Щодо України, то вона є однією з 
небагатьох країн, що втратила у 2016 р. свої 
позиції у рейтингу залучення в міжнародну 
торгівлю порівняно з 2014 р., зменшивши 
ранг з 84 до 95 та значення індексу з 4,02 до 
3,97 відповідно. Це пояснюється переважно 
погіршенням оцінок країни за низкою індика-
торів сприятливості її ділового середовища для 
здійснення зовнішньоторговельної діяльності 
(субіндекс D).

Рис. 1. Структура індексу залучення країн в міжнародну торгівлю у 2016 р. 
Джерело: складено автором на підставі [14]
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Як вже було зазначено, рівень тарифних 
бар’єрів країни дає змогу оцінити субіндекс 
А, а саме його першу складову А.1 (внутрішні 
тарифні бар’єри для імпортерів) та другу скла-
дову А.2 (зовнішні тарифні бар’єри для експор-
терів). В табл. 1 подано значення субіндексу А 
індексу залучення країн статистичної вибірки 
в міжнародну торгівлю у 2014 та 2016 рр. 
Як видно з табл. 1, позиції країн в рейтингу, 
згідно зі значеннями складових субіндексу А, 
мають принципово інший вигляд, ніж їх пози-
ції у загальному рейтингу ЕТІ. А саме не всі 
розвинуті країни перебувають на більш висо-
ких позиціях рейтингу порівняно з країнами, 
що розвиваються. Це означає, що деякі з роз-
винутих країн продовжують зберігати досить 
високий рівень тарифного захисту внутрішніх 
ринків, дотримуючись політики помірного про-
текціонізму у зовнішній торгівлі. Значення 
складової А.2 субіндексу А свідчать про те, що з 
мінімальними тарифними бар’єрами на зовніш-
ніх ринках збуту стикаються експортери країн 
ЄС, тоді як, наприклад, для України доступ на 
зовнішні ринки є набагато обмеженішим.

Суттєві відмінності позицій країн статис-
тичної вибірки за загальним рейтингом ЕТІ та 
складовими його субіндексу А (А.1 та А.2) свід-
чать про те, що підсумкове значення індексу 
залежить від комбінації рівня тарифних та 
нетарифних обмежень, які притаманні певній 
країні під час здійснення зовнішньоторговель-
ної діяльності. При цьому рівень тарифного 
захисту країни відбиває значення субіндексу 
А, тоді як інші субіндекси безпосередньо або 
опосередковано відбивають рівень нетарифних 
обмежень, а саме прозорість, складність та 
тривалість митного оформлення (субіндекс В), 
якість транспортно-логістичної інфраструктури 
(субіндекс С), сприятливість бізнес-середовища 
для здійснення зовнішньоторговельної діяль-
ності (субіндекс D).

Зазначимо, що індикаторами, які входять до 
складу субіндексів В–D, не вичерпується весь 
перелік можливих нетарифних обмежень, які 
можуть застосовуватися країною для захисту 
національного ринку від небажаного імпорту. 
Непрозорість нетарифних обмежень порівняно 
з тарифними бар’єрами робить їх складними 
для адекватного оцінювання та інтерпретації. 
Слід зазначити, що в методології розрахунку 
індексу ЕТІ за 2008, 2010 та 2012 рр. окремим 
індикатором у складі субіндексу А був присут-
ній рівень нетарифних обмежень, який вимірю-
вався в діапазоні 0–100 балів. Але з 2014 р. цей 
індикатор був виключений з розрахунку переду-
сім через відсутність інформації щодо нетариф-
них обмежень у певних країнах та складність 
їх вичерпної оцінки. Тому, на наш погляд, не 
можна вважати, що індекс залучення в між-
народну торгівлю відбиває в чистому вигляді 
комбінацію тарифних та нетарифних обмежень 
у певній країні. Але зіставлення підсумкового 
значення індексу зі значенням субіндексу А 

дає змогу оцінити роль, яку відводить країна 
тарифним бар’єрам у регулюванні зовнішньо-
торговельної діяльності, а також визначити, 
який тип обмежень (тарифні або нетарифні) є 
пріоритетним для країни, крім цього, визначає 
у більшому ступені значення індексу ЕТІ. Для 
оцінювання ролі тарифних обмежень у регулю-
ванні зовнішньоторговельної діяльності країни 
автором роботи пропонується використання 
коефіцієнта значущості митно-тарифного регу-
лювання, який обчислюється за формулою:

K
À
ÅÒІÇÌÒÐ
ÅÒІ= ,

де К
ЗМТР

 – значення коефіцієнта значущості 
митно-тарифного регулювання;

А
ЕТІ

 – значення субіндексу А індексу залу-
чення країни в міжнародну торгівлю (ЕТІ);

ЕТІ – значення індексу залучення країни в 
міжнародну торгівлю.

Якщо значення коефіцієнта є більшим за 
одиницю, можна вважати, що тарифні обме-
ження відіграють більш важливу роль у зовніш-
ньоторговельній політиці держави порівняно з 
нетарифними. Значення коефіцієнта, менше за 
одиницю, означає, що більший вплив на під-
сумкове значення ЕТІ для певної країни чинять 
нетарифні обмеження.

В табл. 1 подано результати розрахунку 
коефіцієнта значущості митно-тарифного регу-
лювання для країн статистичної вибірки, а 
також впорядковано країни за його значен-
ням. Як видно з табл. 1, усі країни, для яких 
значення коефіцієнта перевищує одиницю або 
є максимально наближеним до неї (окрім Ізра-
їлю), належать до категорії країн, що розви-
ваються. Такі результати свідчать про те, що 
країни, що розвиваються, віддають перевагу 
тарифним інструментам регулювання доступу 
на внутрішні ринки, оскільки високі тарифи 
створюють більш відчутні прозорі бар’єри 
для небажаного імпорту та захищають наці-
ональних виробників. Так, за результатами 
досліджень експертів Світового економічного 
форуму, 10 найбільших за обсягом ВВП еконо-
мік світу, що розвиваються, утримують серед-
ньозважені тарифи на рівні 9,9–10,0% [14], 
що є ознакою обмеження конкуренції імпорт-
них товарів на національних ринках. З іншого 
боку, високі значення коефіцієнта значущості 
митно-тарифного регулювання свідчать про 
те, що країни, що розвиваються, стикаються з 
більш високими тарифними бар’єрами під час 
виходу на зовнішні ринки порівняно з розви-
нутими країнами.

Щодо розвинутих країн, то результати їх 
впорядкування за значенням коефіцієнта зна-
чущості митно-тарифного регулювання свідчать 
про те, що роль тарифних бар’єрів у їх зовніш-
ньоторговельній діяльності (як імпортній, так й 
експортній) є незначною порівняно з нетариф-
ними обмеженнями. Загалом розвинуті країни 
застосовують дуже низькі тарифи. Так, серед-
ньозважений тариф 10 найбільших розвинутих 
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економік світу дорівнює 2,1% [14]. У регулю-
ванні зовнішньоторговельної діяльності кра-
їни-лідери вдаються переважно до нетарифних 
обмежень, продовжуючи зберігати високий 
рівень захисту національних ринків завдяки 
протекціоністським заходам. Також зазначимо, 
що розрахунок коефіцієнта не дає можливостей 
робити висновки щодо ступеня ліберальності та 
ефективності зовнішньоторговельної політики 
країни, а дає змогу говорити лише про вико-
ристання переважно тарифних або нетарифних 
інструментів її регулювання. Як ті, так й інші 
інструменти мають свої переваги, недоліки та 
особливості застосування залежно від рівня роз-
витку економіки країни та її конкурентоспро-
можності.

Щодо України, то коефіцієнт значущості її 
митно-тарифного регулювання перевищує оди-
ницю (1,102015), що свідчить про переважання 
тарифних інструментів регулювання над нета-
рифними у зовнішньоторговельній політиці 
країни. Також, як свідчить значення субін-
дексу А.2 (табл. 1), для України досить висо-
кими є тарифні бар’єри входження на закор-
донні ринки (110-те місце в рейтингу зі 136). 
Вкрай невисокі оцінки, надані експертами 
індикаторам нетарифних обмежень в Україні 
(субіндекси В-D), зумовлюють низьке підсум-
кове значення індексу ЕТІ країни (95-те місце 
зі 136, оцінка 3,97 при максимально можливій 
7,0). Це означає, що поряд з подальшим змен-
шенням тарифів суттєвого значення для Укра-
їни набуває усунення несприятливих чинників 
бізнес-середовища (передусім, спрощення мит-
них процедур та подолання корупції).

Висновки. Результати розрахунку індексу 
залучення в міжнародну торгівлю (ЕТІ) свідчать 
про те, що Україна, попри дотримання тенден-
ції до лібералізації митно-тарифного регулю-
вання, втратила свої позиції у рейтингу країн 
порівняно з 2014 р. Погіршення умов зовніш-
ньоторговельної діяльності України зумовлю-
ється переважно погіршенням оцінок країни за 
низкою індикаторів сприятливості її ділового 
середовища, що може бути асоційовано зі збіль-
шенням певних видів нетарифних обмежень.

Результати розрахунку запропонованого авто-
ром коефіцієнта значущості митно-тарифного 
регулювання (К

ЗМТР
) свідчать про те, що тарифні 

обмеження відіграють більш важливу роль у 
зовнішньоторговельній політиці держави порів-
няно з нетарифними. Переважання тарифних 
інструментів регулювання доступу на внутрішні 
ринки є типовим для країн, що розвиваються, 
оскільки високі тарифи створюють більш від-
чутні прозорі бар’єри для небажаного імпорту та 
захищають національних виробників.

Підбиваючи підсумки аналізу результатив-
ності митно-тарифного регулювання України, 
слід мати на увазі, що віднаходження опти-
мального балансу тарифних та нетарифних 
обмежень відбувається в умовах активної інте-
грації держави до світового економічного про-
стору. Механізмом реалізації цього процесу є 
підписання Україною двосторонніх та багато-
сторонніх угод про вільну торгівлю, а ключо-
вим інструментом – усунення митних бар’єрів 
у зовнішньоторговельній діяльності партнерів.
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ACTUAL PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються сучасні напрями розвитку світового 

інноваційного середовища. Визначено специфічні особливос-
ті науково-технічного державного регулювання взаємозв’язків 
між бізнесом та дослідницькою сферою. Висвітлено ситуацію 
стосовно шляхів реалізації інноваційної політики в передових 
країнах світу. Здійснено аналіз факторів, які сприяють процесу 
впровадження новітніх прогресивних розробок в життєдіяль-
ність України та стримують його. Наведено операційні виміри 
конкуренції на світовому ринку товарів та послуг.

Ключові слова: інновація, світовий ринок, науково-техніч-
ний потенціал, цифрові технології, конкуренція.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются современные направления 

развития мировой инновационной среды. Определены специ-
фические особенности научно-технического государственного 
регулирования взаимосвязей между бизнесом и исследова-
тельской сферой. Освещена ситуация относительно ориенти-
ров реализации инновационной политики в ведущих странах 
мира. Осуществлен анализ факторов, которые способствуют 
процессу внедрения новейших прогрессивных разработок в 
жизнедеятельность Украины и сдерживают его. Представлены 
операционные измерения конкуренции на мировом рынке то-
варов и услуг.

Ключевые слова: инновация, мировой рынок, научно-тех-
нический потенциал, цифровые технологии, конкуренция.

ANNOTATION
The article deals with modern directions of development of the 

world innovation environment. The specific features of scientific 
and technical state regulation of interconnections between 
business and research area are determined. The situation 
regarding the ways of implementation of innovation policy in the 
advanced countries of the world is highlighted. The analysis of 
factors contributing or constraining the process of embodiment the 
latest progressive developments to the life of Ukraine is carried 
out. The operational dimensions of competition in the world market 
of goods and services are presented.

Keywords: innovation, world market, scientific and technical 
potential, digital technologies, competition.

Постановка проблеми. Ефективний розвиток 
інноваційного середовища будь-якої країни від-
бувається в умовах тісної взаємодії науки та біз-
несу за потужної урядової підтримки. Зазначене 
реалізується шляхом збалансованого державного 
регулювання, втілення у життя вдалих страте-
гічних рішень. При цьому важливим фактором 
для України в умовах євроінтеграції є враху-
вання накопиченого науково-технічного досвіду 
передових країн світу. Загалом фундаменталь-
ними засадами формування світового іннова-
ційного ринку є розвинута економіка держави, 
конкурентоздатність вітчизняних підприємств, а 

також існування високих життєвих стандартів. 
Водночас впровадження новітніх розробок забез-
печує соціально-економічне зростання країн та 
вимагає значних капіталовкладень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розгляд останніх публікацій показав, що про-
блемам інноваційного розвитку на світовому 
ринку присвячена суттєва кількість дослі-
джень, а саме таким питанням, як застосування 
світового прогресивного досвіду під час вибору 
власної ніші у бізнесі з урахуванням суспіль-
них змін; доцільність впровадження новітніх 
технологій для забезпечення конкурентоспро-
можності країни на світовому ринку; необхід-
ність значних капіталовкладень у розвиток 
цієї сфери присвячені праці В.І. Захарченка, 
О.О. Прутської, І.Є. Андрющенко, В.В. Хача-
трян, О.П. Недбалюка, В.В. Шведа, Н.С. Наза-
ренко, І.М. Крейдич та інших науковців.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
увагу, приділену вивченню проблем цього 
напряму, недостатньо опрацьованими залиша-
ються питання особливої ролі держави у налаго-
дженні взаємозв’язків між наукою та бізнесом 
з метою перспективного розвитку інноваційної 
сфери та закріплення ведучих позицій країни 
на світовому ринку.

Мета статті полягає у дослідженні стану 
інноваційного ринку та ознайомленні з досві-
дом розвинутих держав. Проблема визнача-
ється в період глобальних соціально-економіч-
них змін з урахуванням світової нестабільності. 
Головним завданням статті є з’ясування осно-
вних урядових орієнтирів щодо забезпечення 
інноваційної діяльності в країні, а також вияв-
лення факторів, які сприяють або перешкоджа-
ють підвищенню рівня інноваційної активності 
у світі з урахуванням українських реалій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні важливим інструментом інтеграції 
держави до світового ринку є інноваційна полі-
тика розвитку господарства. Впровадження 
новітніх економічних засад насамперед перед-
бачає гнучкість та динамічність, за умови яких 
створюються сучасні підприємства. Останні 
зорієнтовані на використання передових модер-
нових розробок у виробничому процесі. Водно-
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час триває активний пошук відповідних ринків 
збуту з метою засвоєння нових ніш, а також 
відбувається певна гармонізація стосунків між 
бізнесом та державою у напрямі розуміння 
термінової необхідності впровадження прогре-
сивних технологій. Покращення інноваційної 
ситуації в компаніях сприяє підвищенню кон-
курентоздатності продукції на світовому ринку. 
Створення відповідної структури управління 
зовнішньоекономічною діяльністю на базі вті-
лення новітніх розробок забезпечує її ефективне 
ведення. Перш за все це можливе внаслідок 
експорту наукоємної продукції та зниження 
іноземних закупівель.

Останнім часом підприємствам все частіше 
доводиться оперувати з поняттям «інновація», 
яке було введено в наукову термінологію ще в 
1911 р. відомим економістом Й. Шумпетером 
[1]. Зокрема, інновація – це нововведення, 
спрямоване на підвищення результатів люд-
ської активності, яке існує в межах власного 
життєвого циклу та залежить від стадії його 
проходження, що відрізняється згідно з цільо-
вим призначенням та рівнем конкурентоспро-
можності.

Загальною властивістю різних типів інно-
вацій є ефективне використання нового про-
дукту споживачами з користю для виробника. 
Об’єктом обміну на світовому ринку можуть 
бути результати будь-якої стадії інноваційного 
процесу, а саме фундаментальних або приклад-
них досліджень, технології виробництва, осво-
єння чи випуску готового новітнього продукту. 
Світовий ринок інновацій є високотехнологіч-
ним, при цьому його головними об’єктами є 
нові знання та інтелектуальні ресурси.

Зазначимо, що найбільший обсяг інвестицій 
в наукові дослідження забезпечують країни, 
які входять до Організації економічного спів-
робітництва та розвитку. Ці держави щорічно 
збільшують витрати на інноваційні розробки 
на 6–7% у розрізі ВВП та підтримують розви-
ток сфери новітніх технологій на максимально 
допустимому рівні.

Так, США, Великобританія, Франція виділя-
ються проведенням суттєвих фундаментальних 
досліджень, наявністю великої кількості кор-
порацій, діяльність яких базується на резуль-
татах передових розробок, а також загальним 
рівнем науково-технічного зростання. Харак-
терними для Японії та Германії є прискорене 
засвоєння нововведень, удосконалення наявних 
технологій, висока якість продукції внаслідок 
капіталовкладень приватного сектору [2].

В умовах переходу до інноваційної концепції 
господарського зростання саме держава ство-
рює стратегію національного розвитку, забез-
печуючи реалізацію новітніх проектів, а також 
процеси саморегулювання та формування ефек-
тивних інституцій у сфері науково-технічних 
досягнень. Ринок безпосередньо орієнтує при-
ватні компанії на отримання високих фінансо-
вих результатів у короткостроковій перспек-

тиві, а також викликає бажання утримувати 
авангардні позиції на світових ринках як шля-
хом монопольного права на володіння певними 
факторами виробництва (технологіями, сиро-
виною), так і за допомогою створення штучних 
перепон для конкурентів.

Основними урядовими завданнями сьогодні є 
забезпечення загальних умов для розвитку біз-
несу та інноваційного сектору; створення серед-
овища, яке стимулюватиме відповідні ризики 
та сприятиме залученню інвестицій у реаліза-
цію новітніх проектів з різних джерел; коопе-
рація між урядом, наукою і підприємництвом 
[3]. Саме взаємодія держави та бізнесу знижує 
ризик програшних рішень у цій області.

Можна визначити такі основні рекомендації 
щодо урядової підтримки інноваційної актив-
ності в країні:

1) прийняття відповідних нормативно-право-
вих рішень у сферах, закріплених за державою;

2) активне сприяння переданню технологій, 
створених в зонах державної відповідальності;

3) кооперація держави та приватного сек-
тору в усіх напрямах новітньої діяльності.

Як відомо, світовий інноваційний ринок є 
сукупністю комерційних відносин, що виника-
ють в процесі створення, засвоєння, передання 
та застосування прогресивних технологій, това-
рів та послуг. На ньому представлені як готові 
продукти, так і незавершені інтелектуальні роз-
робки.

Стан інноваційного ринку визначається 
такими факторами:

1) межа світових знань, яка слугує певним 
бар’єром між досягненнями й невирішеними 
проблемами наявних знань та спрямовує нау-
ковців на подальші новітні проекти;

2) наявність та доступність необхідних інно-
ваційних ресурсів, які залежать від місцезна-
ходження, правового і соціально-економічного 
середовища суб’єктів даного ринку та рівня їх 
взаємодії;

3) специфічний тип бізнесменів (з глибоким 
інноваційним потенціалом), які займаються 
реалізацією модернових продуктів та є єдналь-
ною ланкою між авторами нововведення і сек-
тором виробництва, з одного боку, та покуп-
цями й сферою споживання, з іншого боку;

4) зона інноваційної активності, що обмежу-
ється територією (в окремих видах діяльності), 
рівнем концентрації потенційних об’єктів 
використаних знань та досвіду і сприятливим 
мікрокліматом; йдеться про систему необхід-
них нормативних, суспільних, господарських 
та інформаційних організацій, які підтримують 
новаторські розробки і процеси їх втілення у 
життя (віртуальні корпорації, технополіси, біз-
нес-інкубатори).

Що стосується українського інноваційного 
ринку сьогодні, то можна виділити такі про-
блеми, які гальмують його розвиток:

1) вчені та новатори мало обізнані стосовно 
ситуації на ньому і практично не уявляють, як 
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отримані технологічні знахідки можна втілити 
в ринковий продукт;

2) менеджери компаній лише поверхово 
ознайомлені з характером та структурою сучас-
ної науки, прогресивними досягненнями, тому 
не завжди у змозі реально оцінити ефектив-
ність від реалізації тієї або іншої інноваційної 
розробки;

3) держава (в особі політиків та експертів), 
встановлюючи правила передання технологій, 
недостатньо орієнтується щодо справжньої 
атмосфери в наукових лабораторіях, умов про-
ведення досліджень, а також можливих зако-
нодавчих наслідків для виробництва новітніх 
продуктів з метою їх комерціалізації.

Теоретично існують два підходи до визна-
чення подальшого удосконалення вітчизняного 
інноваційного ринку.

1) Купівля ноу-хау та ліцензій на відомі 
новітні продукти й бренди великих іноземних 
компаній. Цей напрям сприяє застосуванню 
перевірених на практиці технологій, має марке-
тингові переваги та перспективи отримання кре-
дитування на технологічне переоснащення. Неви-
рішеним питанням при цьому є дешева гривня, 
що робить проблематичним використання інозем-
них матеріалів та компонентів, а також повер-
нення кредитів партнерам за кордоном.

2) Впровадження власного науково-техніч-
ного потенціалу, що сьогодні не має значного 
попиту в українській промисловості. Ефектив-
ний розвиток визначеного у змозі забезпечити 
як державна підтримка інноваційної діяль-
ності, так і застосування сучасних методів 
менеджменту суб’єктами цієї сфери.

В плані перспектив розвитку світового ринку 
інновацій передбачаються такі технологічні 
трансформації [4]:

1) еволюція промислового виробництва – 
цифрових технологій (нових товарів та послуг, 
бізнес-моделей, ринків) та посилення екологіч-
них вимог;

2) зворотні інновації (створення товарів для 
ринків, що знаходяться у пошуку власних ніш 
у світовому просторі) і масова персоналізація 
товарів та послуг (вибір стратегії ведення біз-
несу на базі поєднання масового виробництва 
та мінімізації витрат на одиницю продукції із 
задоволенням індивідуального попиту конкрет-
них споживачів);

3) розвиток мікроТНК – цифрові технології 
та формування тісних глобальних виробничо-
комерційних відносин створюють можливості 
для вирівнювання конкуренції між малими уні-
кальними спільними підприємствами та вели-
кими традиційними компаніями;

4) «переоцінка» чинників торгівлі у напрямі 
зменшення витрат і зростання швидкості остан-
ньої насамперед шляхом покращення операцій 
логістики;

5) подальша лібералізація торгівлі, тобто 
збільшення кількості чи ускладнення регіо-
нальних угод про вільну торгівлю; гармонізація 
регулятивних заходів щодо стабільності полі-
тичного, нормативного, валютно-фінансового 
середовища виробничих інноваційних суб’єктів.

Найбільш проблемними сферами Укра-
їни порівняно з іншими державами, згідно з 
даними Світового банку, є митниця, переве-
зення та логістика.

Виходячи з докладу «Глобальний інновацій-
ний індекс» за 2016 р., можна сказати, що рей-
тинг ведучих країн-новаторів очолили Швейца-
рія, Швеція, Великобританія, США, Фінляндія 
та Сінгапур. Китай став першою державою із 
середнім рівнем доходу, яка увійшла в число 
25-ти передових, а також приєднався до групи 
високо розвинутих країн світу. Таке дослі-
дження проводиться вже протягом 9 років серед 
100 світових держав. Це досягнення Китаю 
відображує збільшення показників країни саме 
в галузі інновацій та підтверджує той факт, що 
сприяння розвитку новітніх технологій є важ-
ливим фактором динамічного зростання конку-
рентоздатної економіки [5].

Відзначимо, що конкуренція на світовому 
ринку товарів та послуг має два операційні 
виміри:

1) товарно-економічний, який характеризу-
ється кількісними показниками (обсяги, дина-
міка, товарна і географічна структура експорту 
та імпорту); вони залежать від якості товарів і 
технологічного рівня виробництва;

2) технологічний; йдеться про умови поста-
чання товарів та послуг контрагенту (логіс-
тика) та документальне оформлення експортно-
імпортних операцій.

Товарно-економічний вимір зовнішньої тор-
гівлі України можна охарактеризувати таким 
чином: у 2016 р. імпорт перевищив рівень 
2015 р., тоді як експорт у 2016 р. скоротився. 
Це сталося внаслідок кризи в України, деваль-
вації гривні, а також трансформаційних соці-
ально-економічних процесів на шляху до євро-
інтеграції [6].

Технологічний покажчик потребує удоскона-
лення української законодавчої бази з макси-
мальним її наближенням до заведених європей-
ських стандартів.

Висновки. Таким чином, прискорена модер-
нізація вітчизняного господарства, висока 
якість національного ділового клімату та ефек-
тивна система логістики у змозі забезпечити 
утримання конкурентних позицій україн-
ськими виробниками на світовому ринку. При 
цьому реальні зміни на краще у регуляторному 
середовищі інноваційних експортно-імпортних 
операцій з урахуванням євроінтеграційних про-
цесів є необхідним напрямом розвитку позицій 
нашої держави.
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ТЕОРЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ  
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THEORETICAL MODELING OF THE IMPACT OF POLITICAL TIES  
OF CHINESE ENTERPRISES ON THEIR DIRECT FOREIGN INVESTMENTS

АНОТАЦІЯ
У статті розроблено теоретичну модель на основі теорії 

Хелпмана, яка досліджує вплив політичних зв'язків підпри-
ємства на рішення щодо прямих закордонних інвестицій та 
взаємозв’язок політичних зв'язків та продуктивності під час 
прийняття управлінських рішень. Із розробленої теорії випли-
ває кілька гіпотез. По-перше, зростання показника політичних 
зв'язків та зростання продуктивності збільшують ймовірність 
ПЗІ. Окрім того, порогові значення політичних зв'язків та про-
дуктивності, необхідні для здійснення ПЗІ, збільшуються у разі 
погіршення інвестиційного клімату країни-реципієнта (який ви-
ражається через три показники: нижчий попит, вищі витрати 
на вхід і нижчі торгові витрати). Гіпотеза щодо ролі політичних 
зв'язків узгоджується з емпіричними дослідженнями багатона-
ціональних підприємств із країн, що розвиваються.

Ключові слова: прямі закордонні інвестиції, інституційне 
середовище, ринок капіталу, політичні зв’язки, багатонаціо-
нальні підприємства, Китай, загальна функція корисності.

АННОТАЦИЯ
В статье разработана теоретическая модель на основе те-

ории Хелпмана, исследующая влияние политических связей 
предприятия на решение о прямых иностранных инвестици-
ях и взаимосвязь политических связей и производительности 
при принятии управленческих решений. Из разработанной 
теории следует несколько гипотез. Во-первых, рост показате-
ля политических связей и рост производительности увеличи-
вают вероятность ПИИ. Кроме того, пороговые значения по-
литических связей и производительности, необходимые для 
осуществления ПИИ, увеличиваются при ухудшении инвести-
ционного климата страны-реципиента (который выражается 
через три показателя: снижение спроса, высокие затраты на 
вход и низкие торговые расходы). Гипотеза о роли полити-
ческих связей согласуется с эмпирическими исследованиями 
многонациональных предприятий из развивающихся стран.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, ин-
ституциональная среда, рынок капитала, политические связи, 
многонациональные предприятия, Китай, общая функция по-
лезности.

ANNOTATION
The article developed a theoretical model based on Helpman's 

theory examining the impzct of the company's political connections 
on the decisions on foreign direct investments and the relationship 
of political connections and productivity while making managerial 
decisions. Several hypotheses results from the developed theory. 
first, the growth of the political ties and the increase of productivity 
increase the probability of FDI. In addition, the thresholds for 
political linkages and productivity needed to implement FDI 
increase with the deterioration of the investment climate of the 
recipient country (expressed through three indicators – reduced 
demand, high input costs and low trade costs). The hypothesis 
of the role of political ties is consistent with empirical studies of 
multinational enterprises from developing countries.

Keywords: foreign direct investment, institutional environment, 
capital market, political ties, multinational enterprises, China, 
general utility function.

Постановка проблеми. Маючи позитивний 
торговельний баланс та великі золотовалютні 
резерви, Китай за останнє десятиліття пере-
творився на глобального експортера капі-
талу. Країна не лише здійснює прямі закор-
донні інвестиції (ПЗІ) в економіку розвинених 
країн (наприклад, Китай вклав 900 млрд. дол. 
у векселі казначейства США), а й постачає 
капітал до країн, що розвиваються, передусім 
до таких, які традиційно вважають ризикова-
ними (наприклад, країни Африки), отже, не 
привертають уваги інвесторів із розвинених 
країн. 

Ця нова тенденція швидкого зростання ПЗІ 
з країн, що розвиваються, особливо з Китаю, 
потребує детальнішого вивчення. Сучасні тео-
ретичні та емпіричні дослідження чинників, 
які впливають на рішення компанії здій-
снити інвестицію за кордон, концентруються 
на багатонаціональних підприємствах (БНП) 
із розвинених країн. Однак інвестування, 
яке здійснюють компанії з країн, що розви-
ваються, має певні особливості. Зокрема, у 
країнах, що розвиваються, одним із чинників 
є політичні зв’язки, або близькість до влади 
підприємства-інвестора, які випливають зі 
специфіки інституційного та економічного 
середовища країни. Насамперед це стосується 
країн, де є політична рента та недорозвинений 
ринок капіталу, до яких можна зачислити як 
Китай, так і Україну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Існує багато теоретичних та емпіричних дослі-
джень прямих іноземних інвестицій (ПІІ), які 
охоплюють майже всі аспекти цього явища, 
наприклад мотивацію БНП і пояснення напря-
мів їхніх інвестицій [1; 2], горизонтальну чи 
вертикальну природу ПІІ – горизонтальні чи 
вертикальні інвестиції [3], тенденції та дина-
міку утворення багатонаціональних компаній 
[4], прийняття рішення транснаціональними 
компаніями щодо входу на той чи інший ринок 
зі своїми інвестиціями [5] тощо.

Також існує низка досліджень щодо полі-
тичних зв’язків компаній. Наявні емпіричні 
свідчення доводять, що політичні зв’язки віді-
грають важливу роль для діяльності компанії. 
Деякі дослідники, зокрема Б.Е. Робертс [6] та 
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Р. Фісман [7], використовують підхід вивчення 
подій і демонструють, що вагу політичних 
зв’язків можна відобразити через реакцію фон-
дової біржі на непередбачувані політичні події. 
Інші вчені, наприклад, Г.Лі та ін. [8], виявили, 
що політичні зв’язки позитивно відобража-
ються на показниках діяльності фірми, таких 
як прибутковість та ріст продажів.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Порівняно небагато дослі-
джень вивчають ПЗІ країн, що розвиваються. 
У більшості праць країни, що розвиваються, 
представлені як реципієнти інвестицій, тоді як 
зростання їх ролі як донорів залишається поза 
увагою. Незважаючи на брак формальних тео-
ретичних досліджень у цій сфері, дослідники 
погоджуються, що прямі інвестиції з дея-
ких країн, що розвиваються, носять відмінні 
характеристики порівняно з інвестиціями з 
розвинених країн. Отже, широко використову-
вані моделі прямого іноземного інвестування 
не можуть вповні відобразити мотивацію пря-
мого закордонного інвестування з країн, що 
розвиваються, хоча БНП цих країн мають 
деякі спільні ознаки.

Оскільки політичні контакти окремої компа-
нії впливають на її ринкову вартість чи загальні 
результати діяльності, ці контакти слід розгля-
дати як вид специфічних активів компанії або 
свого роду перевагу власності, яка може впли-
вати на рішення щодо ПІІ. 

Мета статті полягає у введенні політич-
ного складника в модель ПІІ та розгляді її як 
підвиду нематеріальних активів, які можуть 
ускладнити чи полегшити здійснення інвести-
цій у зарубіжні країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як уже було зазначено, модель Хелпмана та ін. 
[1] однією з перших ураховувала неоднорідність 
підприємств під час визначення детермінантів 
ПІІ. Спробуємо відобразити за допомогою цієї 
моделі особливості підприємств із країн, що 
розвиваються, з недорозвиненими ринками 
капіталу. Для цього у модель було включено 
обмеження ліквідності підприємства, а також 
відображено ще один аспект неоднорідності під-
приємств за допомогою введення у модель показ-
ника політичних зв’язків. Політичні зв’язки 
як внутрішній актив фірми можуть послабити 
обмеження ліквідності, а отже, виникають від-
мінності між підприємствами щодо рівня обме-
жень ліквідності. 

Припустімо, що у світі існує N країн і єди-
ний фактор виробництва, що використовується 
у всіх країнах, – це праця. Згідно з умовами 
моделі, припускається наявність симетрії між 
країнами, тому ми у своєму аналізі зосеред-
имося на внутрішньому ринку вітчизняної 
країни. Забезпеченість працею у вітчизняній 
країні – L, розмір заробітної плати – w. Для 
вітчизняної країни не використовується ніяких 
індексів, для зарубіжної країни використову-
ється індекс f. 

У кожній країні є два сектори в економіці. 
Сектор 1 є досконало конкурентним і виробляє 
однорідний продукт (товар 1), торгівля яким є 
вільною. Однорідний продукт сектора 1 вико-
ристовується як масштаб цін у моделі. Техноло-
гія виробництва товару 1 має постійну віддачу 
від масштабу, і зарплата в країні дорівнює кіль-
кості товару 1, виробленому однією одиницею 
праці. У секторі 2 існує монополістична конку-
ренція і виробляється низка диференційованих 
товарів, позначених v. Кожне підприємство (і) 
у секторі 2 виробляє один різновид (vi) диферен-
ційованого товару 2 і стикається з низхідною 
кривою попиту в кожній країні. 

Зосередимо увагу на секторі з монополіс-
тичною конкуренцією. Підприємства сектору 
2 відрізняються за двома показниками, пред-
ставленими двома випадковими величинами 
ϕ і θ. По-перше, у підприємств існує різний 
рівень зв’язків із політичними діячами ϕ, що 
визначається інтегральною функцією розпо-
ділу Z(ϕ). Показник ϕ є заданим уже тоді, коли 
підприємство з'являється на ринку. По-друге, 
підприємства відрізняються за ефективністю 
виробництва, що вимірюється показником про-
дуктивності θ і вимірюється після входу фірми 
на ринок.

Визначення поняття витрат є ключовим для 
даної моделі. Потенційно існує чотири види 
постійних витрат для підприємств із сектору 2, 
які включають первинні витрати входу на ринок 
fП, внутрішні накладні постійні витрати fВ, 
додаткові постійні витрати експорту fЕ і додат-
кові постійні витрати іноземного інвестування fІ. 
Для спрощення припустімо, що всі ці постійні 
витрати fП, fВ, fЕ, fІ є однаковими для всіх під-
приємств, що виходять на ринок, експортують 
чи інвестують у ту саму іноземну країну. 

Припускаємо також, що в усіх підпри-
ємств не вистачає коштів для внутрішнього 
фінансування постійних витрат, при цьому всі 
змінні витрати покриваються за рахунок діло-
вих операцій, тому підприємства запозичують 
із зовнішніх джерел кошти, щоб фінансувати  
fП, fВ, fЕ, fІ і наприкінці кожного періоду повер-
тають тіло боргу і відповідні відсотки своїм кре-
диторам. Припускаємо, що політичні зв’язки є 
екзогенними і впливають на чисту ставку відсо-
тка, яку сплачують підприємства. Можливість 
того, що підприємства цілеспрямовано нарощує 
свої політичні зв’язки, щоб отримати нижчу 
ставку відсотка, у цій моделі не розглядається, 
хоча надалі в емпіричних дослідженнях ми 
приділимо увагу можливій ендогенності полі-
тичних зв’язків.

Коли підприємство змушене вдаватися до 
зовнішнього фінансування, то у випадку країн, 
що розвиваються, воно звертається до вітчизня-
них фінансових установ. Політичні зв’язки віді-
грають важливу роль під час залучення фінан-
сування від вітчизняних кредиторів. Політичні 
зв’язки послаблюють обмеження ліквідності 
шляхом зниження відсоткової ставки та отри-
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мання легшого доступу до коштів. Щоб відобра-
зити цю характеристику в моделі, ми включимо 
показник G(ϕ), що означає переваги близькості 
до влади в мовах обмеженої ліквідності. Таким 
чином, чиста процентна ставка, яку підприєм-
ство сплачує за зовнішнє фінансування, дорів-
нює r – G(ϕ), де r – ринкова процентна ставка 
на кредити підприємствам у вітчизняній еко-
номіці. 

Припустімо, що G(ϕ) – це монотонно зроста-
юча увігнута функція від політичних зв'язків 
ϕ, де gʹ(ϕ) > 0, gʹ ʹ (ϕ) < 0 і G(ϕ) → r, ϕ→∞. Від-
повідно, G(ϕ) презентує вигоду від політичних 
зв'язків і діє, як зниження ставки відсотка, яку 
підприємство сплачує за зовнішні позики. Коли 
політичні зв’язки підприємства надзвичайно 
сильні, тобто воно є дуже близьким до влади, 
то підприємство може залучати фінансування 
практично безкоштовно, тобто G(ϕ) дорівнює 
процентній ставці r. Нижня межа G(ϕ) залежить 
від рівня розвитку вітчизняного фінансового 
ринку. У крайньому випадку, коли вітчизняна 
економіка характеризується надзвичайно слаб-
ким розвитком фінансового ринку і недоскона-
лими інституціями, підприємства без зв'язків 
із владою будуть змушені платити ставку вищу 
від ринкової, інакше кажучи, G(ϕ)→gc, ϕ→0, 
де нижня межа gc для даної країни буде коли-
ватися у відрізку (-∞; 0] і залежить від розви-
тку фінансового ринку й якості інституційного 
середовища країни. Чим більше розвинений 
фінансовий ринок та інституційне середовище 
в країні, тим вищою є gc.

Відповідно, навіть якщо для підприєм-
ства без політичних зв'язків експорт чи ПЗІ 
є потенційно привабливими, неможливість 
фінансування додаткових постійних видатків 
за рахунок власних коштів і висока вартість 
зовнішнього фінансування можуть перешко-
джати виходу підприємства на зовнішні ринки. 
На кожен долар капіталовкладень, які слід 
зробити підприємству, потрібно буде сплатити  
1 + r – G(ϕ). Позначимо даний вираз як  
G(ϕ) = 1 + r – G(ϕ), тоді Gʹ(ϕ) < 0, Gʹʹ(ϕ) > 0 і  
G(ϕ)→1, ϕ→∞. G(ϕ) – це фактично обсяг грошей, 
які фірма має повернути з кожного позиченого 
долара, тому постійні витрати, помножені на 
G(ϕ), репрезентують загальну вартість необхід-
них капіталовкладень з урахуванням вартості 
залучення фінансування.

Для відображення відмінностей у впливі 
політичних зв'язків було використано набір 
коефіцієнтів η, μ, ρ для вітчизняного виробни-
цтва, експорту та ПЗІ. Всі коефіцієнти η, μ, ρ є 
більшими від нуля і менші або рівні одиниці. Ці 
коефіцієнти впливу виступають множниками 
до G(ϕ), відповідно, чим меншим є коефіцієнт, 
тим більш значимими є політичні зв’язки для 
підприємства. 

Як і в моделі Хелпмана (2004 р.), припус-
кається, що споживачі мають однакові смаки 
із загальною функцією корисності в будь-якій 
країні:

U x y v dva
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де х – це споживання однорідного товару, 
що виробляється у секторі 1, а y(v) – це спожи-
вання диференційованого товару, що виробля-
ється у секторі 2 у n різновидах. Смаки щодо 
різновидів товару мають постійну еластич-
ність заміщення (ПЕЗ), причому еластичність 
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γ
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доходу, яка витрачається на однорідний товар, 
екзогенно визначена як 1- a, тобто a – це частка 
доходу, яка витрачається на диференційований 
товар сектору 2.

Якщо смаки є однаковими і гомогенними, 
відповідно, й попит у кожній країні є гомо-
генним, тобто відносний споживчий попит 
залежить лише від відносних цін, не від рівня 
доходу. Відповідно, у кожній окремій країні 
ціни є однаковими і попит існує на однакову 
кількість продукції.

Таким чином, попит на різновиди v можна 
вивести, розв’язавши типове рівняння максимі-
зації корисності споживача.

По-перше, лінеаризуємо функцію корисності 
і визначимо V=log(U) як вимір корисності, тоді 
трансформована функція корисності матиме 
вигляд:

V a x
a

y v dv
v

n

= −( ) ⋅ + ⋅ ( )
=
∫1
1

log ( )�
γ

γlog

Споживач максимізує V відповідно до бюджет-

ного обмеження p x p v y v dv Ex
v

nc

⋅ + ( ) ⋅ ( ) ≤
=
∫
1

,  

де р
х
 – ціна на товар сектору 1, а p(v) – ціна на 

різновиди v, n – кількість різновидів, доступ-
них у даній країні, Е – сукупні витрати країни.

Поділ умов першого порядку щодо двох різ-

новидів vi та vj дає 
y v

y v

p v

p v
i

j

i

j

( )
( ) =

( )
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−σ

, що еквіва-

лентне до 
p v y v

p v y v

p v

p v
i i

j j

i

j

( ) ⋅ ( )
( ) ⋅ ( ) =

( )
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−1 σ

для будь-яких i 

та j. Взявши зворотну функцію від вищенаведе-
ного рівняння та просумувавши по j, отримаємо 
попит для різновиду і:

y v
p v y v dv

p v dv
pi

v

n

v

n vi( ) =
( ) ⋅ ( )

⋅=

=

−

−∫
∫
1

1

1( ) σ

σ

Оскільки частка доходів, що витрачається 
на сукупність диференційованих товарів сек-
тору 2, екзогенно задана функцією корисності 

як а, то 
v

n

p v y v dv a E
=
∫ ( ) ⋅ ( ) = ⋅
1

. Тепер позначимо 

співвідношення 
a E

p v dv
v

n

⋅

( )
=

−

∫ 1

1 σ
 як В. Відповідно, 

індивідуальний виробник із сектору 2 уважає В 
заданим, що спрощує формулу попиту для різ-
новидів v у певній країні до

y(v) = B ∙ p(v)−σ,
 де σ > 1 – це еластичність заміщення різно-

видів товару.
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Для будь-якого підприємства й у секторі 
2 максимізація його вітчизняного прибутку 

π
θ

η φÂ i i
i

i
Bp v y v

y v w
f G= ( ) ( ) −

( ) ⋅
− ( )  за умови, 

що ринковий попит на його бренд становить  

y(vi) = B∙p(vi)
−σ. Ціна максимізації прибутку 

становить p
w

B
i

* = ⋅
θ γ

1
, а обсяг виробництва за 

максимізації прибутку – y B
w

B
* = 








−

θ
γ

σ
σ . Отже, 

у точці рівноваги вітчизняний прибуток під-

приємства й становить

π θ η φσ
Â i BA f G= − ( )−1 , де A B w=

−−
−( )1
1

1σ
σ

γ
γ

     (1)

У точці рівноваги, потенційний додатковий 
прибуток від експорту для підприємства і вира-
жається формулою

π τ θ µ φσ σ
E

f
EA f G* = − ( )− −1 1 , де A B wf f=

−−
−( )1
1

1σ
σ

γ
γ

 (2)

Альтернативним способом виходу на 
зовнішні ринки є здійснення ПЗІ, що тягне 
за собою постійні видатки fI. fI , як правило, 
є вищими за fE, оскільки включають не лише 
витрати на налагодження розподільчої та 
обслуговуючої мережі, а й великий обсяг почат-
кових капіталовкладень у нове виробництво 
за кордоном. Як доводилося вище, політичні 
зв’язки допомагають підприємству послабити 
обмеження ліквідності. Відповідно, потенцій-
ний прибуток від ПЗІ для підприємства й ста-

новитиме π
θ

ρ φI i i

f

i
i Ip v y v

w
y v f G= ( ) ( ) − ( ) − ( ) , де 

ми припускаємо, що підприємство і за кордо-
ном зберігає той самий рівень продуктивності, 
а індекс f позначає рівень заробітної плати у 
зарубіжній країні.

Стикаючись із закордонним попитом  
y(vi) = Bf ∙ p(vi)

–σ , підприємство максимізує при-

буток від ПЗІ за рівноважної ціни p
w

I

f

i

* = ⋅
θ γ

1
.  

Ми припускаємо, що виробництво за кордо-
ном спрямоване лише на закордонні ринки і не 
висилається назад до «материнської» країни. 
Тоді додатковий прибуток від виробництва за 
кордоном дорівнюватиме:

π θ ρ φσ
I

f
IA f G* '= − ( )−1 , де A B wf f f' ( )=

−−
−

1
1

1σ
σ

γ
γ

  (3)

Можна визначити три граничні рівні продук-
тивності θВ, θЕ, θІ як функції політичних зв’язків 
та інших характеристик. θВ – це значення про-
дуктивності, за якої прибуток на вітчизняному 
ринку дорівнює нулю, відповідно, підприємства 
з політичними зв’язками ϕ і продуктивністю, 
нижчою за θВ, виходять із ринку. θЕ – це рівень 
продуктивності, за якого прибуток від експорту 
рівний нулю, а θІ – рівень продуктивності, за 
якого прибуток від експорту і прибуток від ПЗІ 
є рівними за заданого значення політичних 
зв’язків. Отже, порогові рівні продуктивності 
для вітчизняного виробництва, експорту та ПЗІ 
для підприємства з політичними зв’язками ϕ – 
це θВ, θЕ, θІ відповідно й усі вони є функціями 
від політичних зв’язків ϕ.

θ
η φσ

B
Bf G

A
− =

( )1                     (4)

θ
µ φ

τ
σ

σE
Ef G

A
−

−=
( )1

1
                    (5) 

θ
ρ µ φ

τ
σ

σI
I Ef f G

A A
−

−=
−( ) ( )
−

1
1

               (6) 

Із вищенаведеного випливає, що підпри-
ємство з політичними зв’язками ϕ і продук-
тивністю в інтервалі між θВ та θЕ виробляє 
продукцію тільки для вітчизняного ринку; під-
приємство з політичними зв’язками ϕ і продук-
тивністю в інтервалі між θЕ та θІ експортує свою 
продукцію на додачу до вітчизняного виробни-
цтва; підприємство з політичними зв’язками 
ϕ і продуктивністю вищою, ніж θІ, на додачу 
до вітчизняного виробництва ще здійснює іно-
земне інвестування.

Умова вільного входу на ринок для підпри-
ємств із політичними зв’язками ϕ може бути 
спрощена так: 

fП = AV(θB) + ηG(ϕ)fBF(θB) – ηG(ϕ)fB +(N-1)
{Aτ1-σ[V(θE) – V(θI)] + AV(θI) + (ρfI – μfE)G(ϕ)
F(θI) + μG(ϕ)fEF(θE) – ρG(ϕ)fI}

Проінтегруємо вищенаведене рівняння за 
політичними зв’язками:

f

AV G f F G f

N A V VÏ

B B B B
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. (7)

Відповідно, за даних функцій розподілу 
політичних зв'язків та продуктивності і функ-
ціональній формі G(ϕ), трьох вид постійних 
видатків, трьох параметрів ефективності η, μ, 
ρ, і коефіцієнтів τ і σ можна вивести А, вико-
ристовуючи рівняння (4), (5), (6) і (7). Тоді 
можна знайти три порогові значення продук-
тивності, тобто θВ, θЕ, θІ, для фірми з політич-
ними зв’язками ϕ. Для спрощення припустімо, 
що розвиток фінансового ринку та інституцій у 
всіх країнах є однаковим.

Зауважимо, що θВ, θЕ, θІ – це функції полі-
тичних зв'язків, тому їх можна проінтегрувати 
за політичними зв’язками ϕ, щоб отримати 
очікувані порогові значення продуктивності 
в країні за заданих функцій розподілу полі-
тичних зв'язків та значень інших параметрів. 
Позначимо очікувані порогові значення про-
дуктивності як θB

o , θE
o , θI

o , які є незалежними 
від політичних зв'язків і задані А та іншими 
параметрами, визначеними за рівняннями (4), 
(5), (6) і (7).

Із рівнянь (4), (5) і (6) можна взяти похідні 
по політичних зв’язках трьох порогових про-
дуктивностей (в експоненціальній формі). 
Оскільки G(ϕ), як припускається, є монотонно 
спадною по політичних зв’язках, знак усіх 
трьох похідних буде однозначно негативним.
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оскільки ρfI > μfE і τ > 1, σ > 1       (10)

Отже, всі три порогові значення продук-
тивності є спадними по політичних зв’язках, 
що означає, що продуктивність і політичні 
зв’язки працюють як взаємодоповнюючі еле-
менти у своєму впливі на загальні результати 
діяльності підприємства і прийняття рішень 
як щодо вітчизняного виробництва, так і щодо 
проникнення на зарубіжні ринки. Підприєм-
ство з хорошими політичними зв’язками зали-
шається на ринку, навіть якщо її продуктив-
ність є нижчою за продуктивність конкурентів, 
тоді як підприємство з поганими політичними 
зв’язками у такій ситуації зазнає банкрутства. 
Аналогічно наближене до влади підприємство 
швидше почне експортувати чи інвестувати за 
кордон, аніж підприємства без політичних кон-
тактів. Ця взаємодоповнюваність між політич-
ними зв’язками та продуктивністю зображена 
на рис. 1 та 2.

Якщо політичні зв’язки залишаються ста-
лими, то три прямі прибутку можна зобразити 
як на рис. 1. Змінна на осі абсцис – це індекс 
продуктивності θ σ−1, який є зростаючою функ-
цією, оскільки σ > 1. Ми використовуємо індекс 
продуктивності замість G(ϕ), оскільки у рівнян-
нях (4), (5) і (6) між ними існує пряма залеж-
ність і якісної різниці під час використання 
G(ϕ) немає. Вісь ординат являє прибуток, вимі-
ряний в одиницях праці.

Нахил прямих, що відображають вітчиз-
няний прибуток та прибуток від закордонних 
інвестицій, є однаковим і рівним А, а нахил 
прямої прибутку від експорту дорівнює Аτ1−σ, де 
τ > 1 і σ > 1. Відповідно, пряма вітчизняного 
прибутку (ΠπÂ

* ) і пряма прибутку від ПЗІ (Ππ ²
* ) є 

паралельними, а пряма прибутку від експорту 
(ΠπÅ

* ) має менший кут нахилу, оскільки τ1−σ < 1.  
Ми припускали, що ηfB < μfE < ρfI, іншими 
словами, ПЗІ є «дорожчими», ніж експорт та 
вітчизняне виробництво, відповідно, можна 
визначити відносне положення прямих при-
бутку. Точка початку прямої прибутку від ПЗІ 
на осі ординат розташована нижче від точок 
початку двох інших прямих, а точка початку 
прямої вітчизняного прибутку розташована 
найвище. 

На рис. 2 зображено два варіанти прямих 
прибутку. Суцільними лініями (підписаними 
індексом 1) відображається прибуток за ниж-
чого значення політичних зв'язків ϕ1, а пунк-
тирні лінії (з індексом 2) відповідають сильні-
шим політичним зв’язкам ϕ2, тобто ϕ1 < ϕ2. Коли 
політичні зв’язки підприємства стають більш 
інтенсивними, всі прямі прибутку переміщу-
ються догори (пунктирні прямі розміщені вище 
від відповідних суцільних прямих), а точки θВ, 
θЕ, θІ відсуваються ближче до початку коорди-
нат, тобто порогові значення продуктивності 
для вітчизняного виробництва, експорту та ПЗІ 
стають меншими, хоча й на різну величину, як 
доведено у рівняннях (8), (9), (10).

З рис. 2 очевидно, що наявність у підприєм-
ства політичних зв'язків збільшує ймовірність 
усіх трьох видів діяльності, як вітчизняного 
виробництва, так і експорту та ПЗІ. По-перше, 
політичні зв’язки збільшують імовірність того, 
що підприємство залишиться на ринку. Як видно 
на рис. 2, порогове значення продуктивності 
зсуваться від θВ1 до θВ2. Відповідно, підприєм-
ство 2 (із більшими політичними зв’язками ϕ2),  
чия продуктивність знаходиться на відрізку 
θВ2 – θВ1, продовжить свою діяльність і навіть 
отримає прибуток, тоді як підприємство 1 (із 
нижчими політичними зв’язками ϕ1) з такою 
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Рис. 1 Прямі прибутку за заданого значення параметра політичних зв'язків
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самою продуктивністю буде змушене зали-
шити навіть вітчизняний ринок, оскільки його 
прибуток буде від'ємним. Аналогічно полі-
тичні зв’язки збільшують шанси підприємств 
вийти з експортом на зовнішні ринки, що під-
тверджується зсувом від θЕ1 до θЕ2. І, нарешті, 
зменшення значення θІ свідчить, що політичні 
зв’язки збільшують шанси підприємства на 
здійснення ПЗІ. Наприклад, підприємство 1 із 
продуктивністю θІ2+∆ (де ∆ – нескінченно мала 
додатна величина) надасть перевагу експорту 
перед ПЗІ, оскільки для нього експорт є більш 
прибутковим, тоді як підприємство 2 з такою 
самою продуктивністю, але більшими полі-
тичними зв’язками буде інвестувати за кордон 
через вищі потенційні прибутки.

Висновки. Було розроблено теорію на основі 
моделі Хелпмана (2004 р.), яка зосереджується 
на впливі політичних зв'язків підприємства на 
рішення щодо ПЗІ та на взаємозв’язку полі-
тичних зв'язків та продуктивності під час при-
йняття управлінських рішень. Із теорії випливає 
кілька гіпотез. По-перше, зростання показника 
політичних зв'язків та зростання продуктив-
ності збільшують імовірність ПЗІ. Крім того, 
порогові значення політичних зв'язків та про-
дуктивності, необхідні для здійснення ПЗІ, 
збільшуються у разі погіршення інвестиційного 
клімату країни-реципієнта (який виражається 
через три показники: нижчий попит, вищі 
витрати на вхід і нижчі торгові витрати).

Гіпотеза щодо ролі політичних зв'язків узго-
джується з дослідженнями БНП із країн, що 
розвиваються, полягає у тому, що політичні 
зв’язки сприяють інвестиційній діяльності під-
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приємства. За недостатньо розвиненого фінан-
сового ринку і слабких інституціях у Китаї є 
розповсюдженою політична рента. За відсут-
ності політичних зв'язків виробничі підприєм-
ства, які могли б вийти на зовнішні ринки, не 
мають змоги знайти необхідне фінансування, 
щоб покрити додаткові початкові витрати, й 
утрачають можливість збільшити свої прибутки 
за рахунок міжнародної економічної діяльності. 
З іншого боку, підприємства з потужними полі-
тичними зв’язками легко компенсують свою 
нижчу ефективність та інвестують у зарубіжні 
країни. Врешті-решт, дочірні компанії за кор-
доном, які управляються менш ефективними 
підприємствами, терплять збитки замість того, 
щоб приносити прибуток. Така ситуація щодо 
китайських неефективних дочірніх компаній 
за кордоном є нерідкісною, тому результати 
розробленої теоретичної моделі передбачають 
важливі висновки щодо розвитку фінансового 
сектору та вдосконалення інституційного серед-
овища країни. Здорові та розвинені фінансові 
ринки й сильні інституції можуть посприяти 
зростанню ефективності закордонних дочірніх 
підприємств і загалом підвищити конкуренто-
спроможність країни.
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ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ У СИСТЕМІ “PROZORRO”:  
ПРОБЛЕМИ Й НЕДОЛІКИ

STATE PURCHASES IN THE “PROZORRO” SYSTEM:  
PROBLEMS AND PROBLEMS

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню ролі державних закупі-

вель у розвитку економіки країни. Виявлено, що оцінювання 
ефективності державних закупівель має здійснюватися на 
основі зіставлення сукупних вигод і витрат упродовж усього 
періоду корисної експлуатації блага. Визначено основні функ-
ції державних закупівель та їх характеристики, обумовлено 
сучасний механізм регулювання економіки через систему дер-
жавних закупівель. Сформовано основні переваги і недоліки 
процесу проведення електронних закупівель через систему 
“ProZorro”, а також основні тенденції розвитку процесу елек-
тронних закупівель через систему “ProZorro”.

Ключові слова: державні закупівлі, центральна база да-
них, електронні закупівлі, тендер, електронна система.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию роли государственных 

закупок в развитии экономики страны. Выявлено, что оценка 
эффективности государственных закупок должна осущест-
вляться на основе сопоставления совокупных выгод и затрат 
в течение всего периода полезного использования блага. 
Определены основные функции государственных закупок и их 
характеристики, обусловлено современный механизм регули-
рования экономики через систему государственных закупок. 
Сформированы основные преимущества и недостатки процес-
са проведения электронных закупок через систему “ProZorro”, 
а также основные тенденции развития процесса электронных 
закупок через систему “ProZorro”.

Ключевые слова: государственные закупки, центральная 
база данных, электронные закупки, тендер, электронная сис-
тема.

ANNOTATION
The article is devoted to the study of the role of state 

procurements in the development of the country’s economy. It 
has been found that the evaluation of the effectiveness of state 
procurements should be based on a comparison of the aggregate 
benefits and costs throughout the useful life of the good. The 
basic functions of state procurements and their characteristics are 
determined, the modern mechanism of regulation of the economy 
through the system of state procurements is determined. The 
main advantages and disadvantages of the process of electronic 

procurement through the “ProZorro” system are formed, as well 
as the main tendencies of the process of electronic procurement 
through the “ProZorro” system.

Keywords: state procurements, central database, electronic 
procurements, tender, electronic system.

Постановка проблеми. Однією зі статей 
видатків державного бюджету є державні заку-
півлі, які є придбанням за бюджетні кошти 
товарів, послуг і робіт для задоволення держав-
них і муніципальних потреб.

Управління витратами державного бюджету 
здійснюються з метою узагальнення та накопи-
чення в інформаційній системі даних про прове-
дені операції державного бюджету за витратами 
відповідно до вимог законодавства. Моніторинг 
видатків державного бюджету може проводи-
тись через запровадження відкритих тендерів, 
за застосування системи “ProZorro”.

Актуальність питання підтверджується 
потребою у визначенні дієвих механізмів про-
ведення державних закупівель, раціональному 
використанні державних коштів, а також під-
вищенні якості надання послуг бізнесом для 
державних установ, організацій, підприємств, 
які фінансуються з державного бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретично-методичні і практичні засади про-
ведення державних закупівель досліджувалися 
В.В. Смиричинським [5], Н.Б. Ткаченко [6], 
Г.А. Харченко [7; 8], О.Л. Зайцевим та іншими 
вченими.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Існує потреба у визначенні 
можливості щодо удосконалення механізму 
державних закупівель, що обумовлено потре-
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бою реалізації системних заходів, зокрема через 
систему “ProZorro”.

Мета статті полягає у виявленні переваг і 
недоліків практичного застосування електро-
нної системи закупівель “ProZorro” для різних 
видів та масштабів ведення бізнесу, виявленні 
пріоритетних напрямів щодо оптимізації видат-
кової частини державного бюджету.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система “ProZorro” складається з Центральної 
бази даних (далі – ЦБД) “ProZorro” та підклю-
чених до неї майданчиків, які синхронізовані 
між собою. Організатор торгів оголошує тен-
дер на одному з майданчиків, він потрапляє 
до ЦБД, а потім з’являється на усіх інших 
майданчиках. Постачальник також подає свою 
пропозицію на торги з будь-якого з майданчи-
ків, і вона через ЦБД автоматично відобража-
ється на інших [1].

У листопаді 2016 року Кабінет Міністрів 
України затвердив Постанову про реалізацію 
пілотного проекту з організації діяльності цен-
тралізованої закупівельної організації (далі – 
ЦЗО), який спрямовано на вдосконалення про-
цесу організації державних закупівель.

Державні закупівлі – це самостійний меха-
нізм регулювання господарських відносин, 
який застосовується на різних ринках. Він 
охоплює різні сфери економічної політики дер-
жави, а саме антимонопольну, антикорупційну, 
інвестиційну, інноваційну, зовнішньоеконо-
мічну, промислову, розвитку малого підприєм-
ництва і ціноутворення [3].

З огляду на високий рівень іллегальності 
економіки команда “ProZorro” розробила нову 
модель співпраці між громадськістю, підпри-
ємництвом та державою, яка дає змогу вдоско-

налити процес державних закупівель й підви-
щити рівень прозорості.

Державне підприємство «ПРОЗОРРО» (далі – 
ДП) засноване на державній власності та нале-
жить до сфери управління Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України. Відповідно 
до Наказу від 18 березня 2016 року № 473 ДП 
«ПРОЗОРРО» є власником центральної бази 
даних “ProZorro” і відповідає за навчально-
консультаційну, технічну і маркетингову під-
тримку системи публічних закупівель [3].

Командою “ProZorro” було проведено відкри-
тий моніторинг державних витрат за 2016 рік, 
який засвідчив, що загальний обсяг економії 
державних коштів становить 26 млрд. грн. саме 
завдяки проведенню відкритих торгів й доступу 
до інформаційних джерел (рис. 1).

Система “ProZorro” має чіткий процес про-
ведення закупівель, який складається з таких 
етапів (рис. 2).

Система публічних електронних закупі-
вель набирає все більшої популярності серед 
бізнесу середніх за розмірами підприємств та 
державних установ й організацій на регіональ-
ному рівні. “ProZorro” відкрито для кожного 
постачальника незалежно від розміру компа-
нії, зв’язків, відсутності або наявності попере-
днього досвіду співпраці з державними орга-
нами. Проведення електронних закупівель 
охоплює всі сфери економіки, зокрема сіль-
ське господарство.

Так, згідно з результатами дослідження 
команди “ProZorro”, визначено, що серед сіль-
ськогосподарських товарів найбільшу очіку-
вану вартість приносить категорія зернових 
культур, проте на цю категорію найменшою є 
кількість тендерів.

Рис. 2. Процес державних закупівель через систему “ProZorro”
Джерело: з використанням інформації [3]

Рис. 1. Відкритий моніторинг державних витрат
Джерело: з використанням інформації [3]
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Визначено, що кількість представників біз-
несу у системі має стійку тенденцію до зрос-
тання. За статистичною інформацією кількість 
постачальників сільськогосподарської продук-
ції у першому півріччі 2016 року була мен-
шою за тисячу, а в другому – більшою, ніж 
2,7 тисячі [1].

З урахуванням зазначеного доцільно обумо-
вити переваги і недоліки системи закупівель 
“ProZorro”. Для проведення дослідження вико-
ристано SWOT-аналіз (табл. 1).

Виявлено, що основними перевагами системи 
закупівель “ProZorro” є економія державних 
коштів та часу на пошук замовників чи поста-
чальників, що є важливим як для держави, 
так і для бізнесу; зниження рівня корупції, що 
здійснює вплив на зниження загального рівня 
тіньової економіки; підвищення якості товарів 
та послуг, які заявлено у тендерах; розширення 
ринків збуту товарів. Завдяки перерахованим 
перевагам система закупівель “ProZorro” роз-
ширює обсяги охоплення ринків для забез-
печення державних підприємств, установ й 
організацій продукцією, товарами, роботами й 
послугами.

Проте у системи закупівель “ProZorro” є 
і недоліки, основними з яких є інфраструк-
турні обмеження, зокрема відсутність доступу 
до мережі Інтернет та недостатня кількість 
фахівців. До потенційних загроз віднесено 
зниження рівня цін для продавців; вузький 
асортимент представленої продукції (товарів, 
робіт та послуг) підприємством, що призводить 
до вибору бізнесу з більш широким спектром 
товарів і послуг; велику відстань між замовни-
ком та продавцем. Вагомим обмеженням у роз-
витку й поширенні електронних закупівель є 
недостатній рівень соціальної відповідальності 

бізнесу перед потенційними споживачами й 
громадою.

Висновки. Державні закупівлі – це заку-
півля товарів (робіт, послуг) замовником за дер-
жавні кошти або від імені публічної установи 
з метою задоволення державних і муніципаль-
них потреб. У 2014 році з метою спрощення 
механізму державних закупівель, економії дер-
жавних коштів та часу, зниження рівня ілле-
гальності економіки була сформована команда 
по створенню системи закупівель “ProZorro”. 
У 2016 році через систему публічних електро-
нних закупівель “ProZorro” державні органи 
оголосили тендери тільки на сільськогосподар-
ську продукцію загальною вартістю 2 млрд. 
грн., а тендери було оголошено за участю 
суб’єктів усіх галузей національної економіки.

Проведене дослідження засвідчує, що у елек-
тронної системи, незважаючи на значну кількість 
переваг, є недоліки, які впливають на забезпече-
ність установ, організацій й підприємств держав-
ної форми власності товарами, роботами й послу-
гами. Саме тому реалізація механізму державних 
закупівель через систему “ProZorro” потребує 
удосконалення. Одним із основних обмежень 
є інфраструктурне, що пов’язане з відсутністю 
необхідних комунікацій. Доступ до інформа-
ції повинен бути забезпечений постійним інтер-
нет-покриттям, що у деяких регіонах, особливо 
сільських, є проблематичним. Більшість пред-
ставників малого і середнього бізнесу на сіль-
ських територіях не має постійної можливості 
користуватися послугами інтернет-провайдерів, 
що обмежує можливості брати участь у тендерах 
й слідкувати за змінами у пропозиціях системи 
публічних електронних закупівель. Вагомим є 
вплив соціальної відповідальності бізнесу перед 
потенційними покупцями і громадою.

Таблиця 1
Переваги і недоліки системи закупівель “ProZorro”

В
н
ут

р
іш

н
і 
ч
и
н
н
и
к
и

Потенційні переваги Потенційні недоліки

– економія часу та державних коштів;
– зниження ризиків оскаржень, перевірок  
і зниження рівня корупції у державних заку-
півлях;
– підвищення конкуренції серед учасників;
– довгострокові стратегічні відносини;
– підвищення професійного рівня в системі;
– можливість аналізувати пропозиції конку-
рентів;
– підвищення якості товарів і послуг, які за-
явлені на тендерах;
– можливість вибору за потребою;
– доступ до інформації;
– відкритість інформації

– інфраструктурні обмеження, зокрема відсут-
ність доступу до мережі Інтернет;
– недостатня кількість фахівців;
– регіональні особливості;
– недостатній рівень соціальної відповідаль-
ності бізнесу

З
о
в
н
іш

н
і 
ч
и
н
н
и
к
а Потенційні можливості Потенційні загрози

– зниження рівня корупції;
– розширення можливостей щодо участі мало-
го і середнього бізнесу у державних закупівлях;
– підвищення інформаційності процесу дер-
жавних закупівель;
– врегулювання процесу проведення держав-
них закупівель

– зниження рівня цін для продавців;
– нестача часу у малих підприємств стежити 
за тендерами;
– небажання підприємців реєструватися;
– можливість невдачі;
– вузький асортимент продукції (товарів, робіт 
та послуг) на підприємстві;
– місце розташування замовника та продавця

Джерело: власна розробка авторів
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОУЧИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО СТИЛЮ МЕНЕДЖМЕНТУ

EFFICIENCY OF COACHING AS AN INNOVATIONAL STYLE OF MANAGEMENT

АНОТАЦІЯ
Представлено результати теоретичного огляду коучингу 

як сучасного стилю менеджменту, що забезпечує ефективне 
управління організаціями, підприємствами та компаніями. Роз-
крито поняття «відкриті двері» та «закриті двері». Здійснено 
порівняння коучингу зі звичайним тренінгом. Представлено та 
охарактеризовано переваги та недоліки коучингу. Розроблено 
та висвітлено наукові засади впровадження коучингу в орга-
нізаціях як методу управління їх розвитком та ефективністю.

Ключові слова: коучинг, коуч-менеджмент, стиль управ-
ління, організація, персонал, ефективність, «відкриті двері», 
«закриті двері», інноваційні технології, конкуренція.

АННОТАЦИЯ
Представлены результаты теоретического обзора ко-

учинга как современного стиля менеджмента, что обеспе-
чивает эффективное управление организациями, предпри-
ятиями и компаниями. Раскрыты понятия «открытые двери» и 
«закрытые двери». Проведено сравнение коучинга с обычным 
тренингом. Представлены и охарактеризованы преимущества 
и недостатки коучинга. Разработаны и высветлены научные 
основы внедрения коучинга в организациях как метода управ-
ления их развитием и эффективностью.

Ключевые слова: коучинг, коуч-менеджмент, стиль управле-
ния, организация, персонал, эффективность, «открытые двери», 
«закрытые двери», инновационные технологии, конкуренция.

АNNOTATION
This article contains the results of theoretical analysis of 

coaching aspects; it is considered as a modern style of management, 
it is an effective method of managing of organizations, enterprises 
and companies. The terms “opened doors” and “closed doors” have 
been determined. Coaching has been compared with common 
training. We have also analyzed advantages and disadvantages of 
coaching. The scientific principles of implementation of coaching 
in organizations as a method of management of their efficiency 
development are researched.

Keywords: coaching, coach-management, management 
style, organization, personnel, efficiency, “open door”, “closed 
door”, innovative technologies, competition.

Постановка проблеми. Ефективність коу-
чингу зумовлює взаємну підтримку коуча та 
його підлеглого, а також засоби і стиль спіл-
кування, якими вони користуються. Коучинг 
орієнтується на майбутні можливості, а не на 
помилки минулого.

Однак тема коучингу не повністю дослі-
джена і вивчена в усіх її аспектах. Зокрема, 
недостатньо вивченою залишається проблема 
розвитку коучингу в Україні, тому виявлення 
можливостей практичного використання пере-
ваг коучингу та облік його недоліків зумовлю-
ють актуальність даної теми.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням коучингу як нового стилю 

управління займаються такі науковці, як: Дж. 
Гілфорд, М. Дауні, М. Еріксон, М. Ландсберг, 
Т.Дж. Леонард. Заслуговує на увагу діяльність 
багатьох відомих професійних коучів, таких як 
М. Аткінсон, Д. Демін та ін.

Незважаючи на вагомий внесок зарубіжних 
дослідників у систему коучингу, в Україні ще 
й досі не сформоване чітке уявлення про цей 
напрям розвитку персоналу, проте сучасні біз-
нес-компанії дедалі більше виявляють інтерес 
до основ коучингу.

З-поміж вітчизняних учених ми вивчали 
праці Н.Ю. Лева, Є.І. Логвиновського, 
І.Р. Петровської та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Наш світ швидко змінюється. 
З’являються нові технології, нові продукти, 
вироби. Ринок знаходиться в безперервному русі. 
Обсяг інформації зростає, як снігова куля.

Якщо звернутися до визначення «підпри-
ємницька діяльність», то це «діяльність, що 
ведеться на свій страх і ризик для отримання 
прибутку». Саме «свій страх і ризик» спону-
кає керівників шукати ефективні рішення, 
освоювати нові технології, інноваційні методи 
і підходи, вносити зміни в структуру і діяль-
ність. Необхідність обліку людського фактора 
в роботі виникла у зв’язку з ускладненням 
виробництва, з одного боку, коли вартість люд-
ської помилки істотно збільшилася, а також у 
зв’язку з посиленням конкурентної боротьби. 
Саме тому у сфері управління персоналом 
з’явилося багато різних інноваційних техноло-
гій, що дають змогу більш успішно керувати 
людьми. Всілякі атестації, управління з певною 
метою, заходи, спрямовані на розвиток корпо-
ративної культури і підтримка корпоративного 
духу, тренінги, коучинг, дії, покликані приско-
рити адаптацію нових співробітників, робота з 
резервом – це далеко не повний перелік того, 
що здійснюється в сучасній організації.

У світі суттєво загострилася конкуренція, 
і цьому чималою мірою сприяє швидкий роз-
виток інформаційних технологій. Нині конку-
рентну перевагу, засновану на введенні нових 
технологій, можливо утримати лише на деякий 
час. Нова ділянка конкурентної боротьби – це 
не якість двигуна або кондиціонера, а дизайн, 
гарантія, обслуговування, імідж. Інтелект і 
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невловимі активи, і, звичайно ж, люди. Люди 
роблять організацію, продукти або послуги уні-
кальними, тому як здійснюється керівництво 
людьми, від того, як організовані операції, 
залежить кінцевий успіх усього підприємства.

Мета статті полягає у розробленні наукових 
засад упровадження коучингу в організаціях як 
інноваційного методу управління їх розвитком 
та ефективністю.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Коучинг спрямований на досягнення реального 
бажаного результату. У коуча немає необхідності 
роками розбиратися у ваших минулих пробле-
мах. Ви разом із коучем дієте швидко й ефек-
тивно, отримуючи певні маленькі результати і 
зміни під час кожної сесії. А маленькі зміни 
призводять до великих змін. Коучинг стимулює 
ваше ефективне самонавчання. Коуч не тільки 
допомагає вам у вирішенні певного завдання, 
він сприяє також тому, щоб ви навчилися вирі-
шувати подібні завдання самостійно. У процесі 
вашої взаємодії з коучем значно зростає ваш 
рівень усвідомленості. Більшість людей може 
досягти такого рівня усвідомленості тільки за 
допомогою коуча. Для цього потрібні кілька 
місяців регулярних зустрічей із коучем і усві-
домлена та цілеспрямована робота над собою.

Для більшості лідерів професійні методи тре-
нінгу є контр-інтуїтивними. Характеристики 
коуча:

• Коуч-тренери не говорять, вони слухають.
• Коуч-тренери не надають інформації, 

вони задають питання.
• Коуч-тренери не дають ідей, вони генеру-

ють ідеї від клієнтів.
• Коуч-тренери не діляться своєю історією, 

вони торкаються досвіду клієнта.
• Коуч-тренери не представляють рішення, 

вони розширюють мислення клієнта.
• Коуч-тренери не дають рекомендацій, 

вони дають можливість клієнтам вибрати.
Пошук «відкритих дверей» – це неправиль-

ний шлях прийняття рішення.
Сьогодні популярно приймати рішення на 

основі «відкритих дверей». Коли ви вивчаєте 
можливості, ви шукаєте «відкриті двері». Якщо 
двері закриті, ви продовжуєте шукати, поки не 
знайдете відкриті. Ця схема прийняття рішень 
застосовується до продажів, початку нових під-
ходів для прийняття рішень, збору коштів та ін.

«Відкриті двері» можуть бути хорошим 
рішенням, але вони також можуть призвести 
до такого:

• Попередньо прийняті рішення, які не 
повністю відповідають вашим потребам.

• Шляхи, які зараз легкі, але потребують 
більше роботи «по дорозі».

• Спокусливі заходи, які відволікають вас 
від вашого бачення.

«Відкриті двері» показують, що легко, не 
обов’язково, що краще.

Не приймайте рішення на основі «відкри-
тих дверей». Деякі двері потрібно вдарити.

«Закриті двері» можуть означати багато 
речей. Вони можуть примножити доступні вам 
можливості. Можливості скрізь, якщо ви вклю-
чаєте всі двері, а не тільки ті, які є відкритими. 
Нам потрібно побачити можливості, а не про-
блеми чи виклики або «закриті двері». Кожне 
рішення має певний ризик. Не шукайте варіант 
без ризику, його не існує. «Закриті двері» можуть 
виявитися закритими, але фактично відкриті. 
Один лідер бачить їх як відкриті, а інший – як 
закриті. Хто правий? Генрі Форд добре сказав: 
«Чи ти думаєш, що можеш, або думаєш, що не 
можеш, ти маєш рацію». За твердо замкненими 
дверима може бути ваш виклик і ваша ціль. 
Вам, можливо, доведеться докласти великих 
зусиль, щоб відкрити ці двері.

Ключ до прийняття правильних рішень – це 
зрозуміти вашу мету та бути гнучким у тому, 
як цього досягти. Вилучивши відволікання 
на «відкриті» та «закриті» двері, ви помітите 
більше шляхів і зможете оцінити їх на основі 
різних факторів, а не лише одного.

Представимо алгоритм дій коуч-менеджера 
під час проведення коучингу (рис. 1).

Задіяти внутрішній потенціал співробіт-
ника – ось основне завдання коучингу.

Наприклад, порівняємо коучинг зі звичай-
ним тренінгом:

• з’являється більш чітке усвідомлення 
цілей та завдань;

• людина постійно концентрується на 
поставленому завданні;

• забезпечується більш точний аналіз  
ситуації;

• з’являється впевненість людини у своїх 
здібностях і можливостях;

• люди творчо включені в досягнення своїх 
цілей і цілей організації;

• поліпшується ефективність виконання 
персоналом своїх обов’язків;

• точніше виконуються розроблені рішення;
• використовуються нові ресурси та незаді-

яні резерви.
Крім того, одне з основних завдань будь-

якого навчання – не тільки навчити чомусь, а й 
передусім навчити вчитися: отримувати, дося-
гати, вишукувати необхідні знання. Саме коу-
чинг запускає механізми через особисту моти-
вацію учасників самостійно знаходити знання. 
І тоді будь-яке тренування, будь-який семінар 
перетворюються в ту безцінну сировину, з якої 
можна вилучати необхідні корисні знання.

Коуч не дає готових рекомендацій як і що 
робити, а навпаки, його метою є підвести клі-
єнта до самостійного розв’язання проблеми. 
Головними інструментами в роботі коуча є кон-
структивний діалог. Клієнт повинен подиви-
тися на себе і на світ іншими очима.

В середньому термін контракту коуча з клі-
єнтом – шість місяців. Графік робіт обговорю-
ється індивідуально. Бесіди – від 10 хвилин до 
двох-трьох годин. Є навіть формат телефонного 
сеансу, що триває в середньому 30 хвилин. 
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Коуч не надає рекомендації кожній конкретній 
особі, він допомагає сконцентрувати увагу та 
чіткість, а також підвищити ефективність щодо 
вирішення певного питання чи досягнення 
окремих цілей, у результаті чого приходить 
усвідомлення, як досягнути потрібного резуль-
тату, показника, поставленої мети чи як вийти 
зі складної ситуації [1].

Інтенсивний коучинг максимально ефектив-
ний у ситуаціях, коли потрібно досить швидко 
змінити ситуацію, в якій наявного рівня під-
готовленості персоналу вже недостатньо. При 
цьому потрібно навчити персонал, виробити 
необхідні для успішної діяльності навички. 
І все – без відриву від виробництва (!), застосо-
вуючи отримані знання й уміння до вирішення 
реальних проблем і досягнення цілей організа-
ції. Крім того, коучинг дає змогу:

• отримати узгоджене командою бачення 
майбутнього організації;

• розробити програму його досягнення;
• включити персонал у дії з її реалізації;
• зменшити ефект від опору змінам із боку 

співробітників;
• підвищити віддачу й особистісну зацікав-

леність персоналу у вирішенні організаційних 
завдань і проблем;

• розширити коло перспектив і можливостей.
Очевидно, що коучинг має незаперечні 

переваги порівняно з традиційними методами 
управління і розвитку. Коротко їх охарактери-
зуємо на рис. 2.

Але разом із тим коучинг має й незначні, на 
нашу думку, недоліки, а саме:

• забирає більше часу і вимагає від мене-
джера більше терпіння, але результат не заба-
риться;

• може становити небезпеку для тих мене-
джерів, які не впевнені у своїх силах або нави-
чках, необхідних для роботи, й які не хочуть 
утрачати контроль над тим, що відбувається;

• менеджери можуть виявитися неготовими 
делегувати свої повноваження;

• якщо менеджер буде допомагати станов-
ленню своїх службовців, у нього може виник-
нути сумнів у своїй подальшій корисності і 
«потрібності» компанії.

Люди часто відчувають саме внутрішні 
перешкоди в досягненні бажаної мети. Вну-
трішні перешкоди є результатом нашого мину-
лого досвіду, переконань, обмежень і звичок. 
Невпевненість, страх, роздратування – ці емо-
ції можуть стати внутрішньою перешкодою на 
шляху до результату. В процесі діалогу коуч 
стимулює нас до більш глибокого усвідомлення 
своїх цілей, ресурсів та обмежень. У процесі 
коучингу дослідження перешкод, цілей, ресур-
сів та інших складників ставлення людини до 
ситуації є одним з інструментів «знаходження 
своєї гри», тобто свого унікального способу вирі-
шення конкретної проблеми. Але (і це найваж-
ливіше) результатом коучингу завжди є ефек-
тивна дія, а не тільки слова або «розуміння». 
Коучинг – це «про майбутню дію», а не «про 
минулі помилки», хоча для цих цілей мину-
лий досвід може бути об’єктом обговорення та 
дослідження. Коучинг можливий тільки тоді, 
якщо співробітник приймає і реалізує само-
стійні рішення. Інакше кажучи, людина пови-
нна мати право прийняття рішень (або впливу 

Рис. 1. Алгоритм дій коуч-менеджера під час проведення коучингу

 

 

 

Рис. 2. Переваги коучингу



74

Випуск 19. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

на них) і нести відповідальність за результат. 
Підхід «роби, як я кажу» або «роби відповідно 
до процедури» рідко сприяє «присвоєнню» від-
повідальності за підсумковий результат вико-
навцем і гасить творчість. У ситуації рутинної 
роботи це може бути допустимо, однак якщо 
ви очікуєте від співробітників «олімпійської» 
результативності й перед ними стоять завдання 
нові та амбітні, необхідний підхід із позицій 
коучингу.

Висновки. Коучинг розвиває підприємство із 
середини починаючи з найменшого елемента – 
рядового працівника та керівника.

Коучинг – це один з інноваційних інстру-
ментів управління персоналом і компанією 
загалом, вплив на підлеглих. Компанія, яка 
здатна оволодіти міжнародним досвідом вико-
ристання коучингу, може отримати низку кон-
курентних переваг на українському ринку. 
Відповідно до розглянутого алгоритму, підхід 
до формування системи управління персона-
лом за допомогою методики коучингу істотно 
підвищує ефективність роботи персоналу в 
будь-якій сфері діяльності підприємства чи 
компанії. Оскільки коучинг розвиває компа-
нію із середини, як показує досвід зарубіжних 
компаній, його застосування відкриває нові 
сфери та засоби мотивації праці.
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РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

DEVELOPMENT OF DISTRIBUTION TRADING TECHNOLOGIES  
BY PRICE PAPER

АНОТАЦІЯ
У статті теоретично доведено, що в сучасних умовах важ-

ливими є поширення та реалізація можливостей застосування 
електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет у сфе-
рі електронної торгівлі. Аргументовано, що Інтернет відіграє 
істотну роль у світовій економіці, багаторазово прискорюючи 
циркуляцію фінансових й інформаційних потоків. Автором 
статті доведено, що загальні процеси комп’ютеризації та ін-
форматизації міцно і глибоко увійшли до різноманітних сфер 
людського життя, зокрема поширення інтернет-трейдингу, 
його доступність для різних категорій інвесторів. Зроблено ви-
сновок, що глoбaлiзaцiйнi процеси привели до змін структури 
біржового обігу. Аргументовано, що український фінансовий 
ринок є досить відокремленим від інших фінансових ринків, а 
сьогодні тільки розпочинається його інтеграція в систему між-
народних фінансових ринків.

Ключові слова: інтернет-трейдинг, фондовий ринок, фі-
нансові деривативи, ф’ючерси, опціони, біржові активи, цінні 
папери, фондові індекси, валютні курси.

АННОТАЦИЯ
В статье теоретически доказано, что в современных услови-

ях важными являются распространение и реализация возмож-
ностей применения электронно-вычислительной техники и сети 
Интернет в сфере электронной торговли. Аргументировано, что 
Интернет играет существенную роль в мировой экономике, мно-
гократно ускоряя циркуляцию финансовых и информационных 
потоков. Автором статьи доказано, что общие процессы ком-
пьютеризации и информатизации прочно и глубоко вошли в 
различные сферы человеческой жизни, в том числе распро-
странение интернет-трейдинга, его доступность для различных 
категорий инвесторов. Сделан вывод, что глoбaлизационные 
процессы привели к изменениям структуры биржевого обо-
рота. Аргументировано, что украинский финансовый рынок 
является достаточно обособленным от других финансовых 
рынков, а сегодня только начинается его интеграция в систему 
международных финансовых рынков.

Ключевые слова: интернет-трейдинг, фондовый рынок, 
финансовые деривативы, фьючерсы, опционы, биржевые 
активы, ценные бумаги, фондовые индексы, валютные курсы.

ANNOTATION
In the article it is theoretically proved that in the educational 

skills the distribution and realization of the possibilities of using 
electronic computers and the Internet in the field of e-commerce is 
important in the present. It has been argued that the Internet plays 
a significant role in the global economy, many times accelerating 
the circulation of financial and information flows. The author of the 
article proved that the general processes of computerization and 
informatization firmly and deeply entered into various spheres of 
human life, in particular, the spread of Internet trading, its availabil-
ity for various categories of investors. It was concluded that glo-
balization led to changes in the structure of exchange turnover. It 
is argued that the Ukrainian financial market is quite isolated from 
other financial markets, and today its integration into the system of 
international financial markets is just beginning.

Keywords: internet-trading, stock market, financial deriva-
tives, futures, options, stock assets, securities, stock indices, ex-
change rates.

Постановка проблеми. Створення умов для 
розвитку ринкової економічної моделі викли-
кає створення механізмів ефективного залу-
чення та використання фінансових ресурсів. 
Саме ринок цінних паперів (фондовий ринок) 
за допомогою особливих інструментів, а саме 
цінних паперів, виконує функції акумуляції 
та переміщення капіталів від інвесторів до 
виробництва, забезпечує ефективне викорис-
тання інвестиційних ресурсів, формує вторин-
ний ринок для підвищення ліквідності. Фор-
мування і розвиток ринку цінних паперів – це 
об’єктивний процес, покликаний сприяти роз-
ширенню ринкових відносин, інтеграції в сис-
тему світового ринку капіталу.

Важливими та цікавими у сьогоденні є поши-
рення та реалізація можливостей застосування 
електронно-обчислювальної техніки та мережі 
Інтернет насамперед у сфері електронної тор-
гівлі (комерції).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвиток біржової торгівлі цінними паперами, 
методи їх оцінки та торгівлі уже тривалий час 
є предметом вивчення багатьох дослідників. 
Серед них виділяються зарубіжні автори, а 
саме Б. Грекхем, М. Грем, Ф. Фаббоці, Д. Шва-
гер, В. Баффет, Ч. Доу, В Оніл, П. Пейтел, 
Д. Лівемор, які сформували основні принципи, 
методичні підходи до оцінки та торгівлі цін-
ними паперами, започаткували засновування 
технічного аналізу в біржовій електронній 
торгівлі. Серед вітчизняних авторів слід виді-
лити Е. Найманна, О. Герчика, О. Сухорукова, 
О. Елдера, які адаптували та удосконалили 
методи аналізу цінних паперів та трейдингу.

Мета статті полягає у комплексному ана-
лізі поширення інтернет-трейдингу на фондо-
вому ринку, аналізі самого фондового ринку, 
визначенні інвестиційної привабливості цін-
них паперів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасну фінансову систему неможливо пред-
ставити без особливого сегменту – фондового 
ринку. Цей компонент є важливим завдяки 
таким функціям, як регулювання сфери грошо-
вого обігу та кредиту; забезпечення переливу 
капіталу між галузями та сферами економіки; 
розподіл і перерозподіл капіталу корпорацій 
(акціонерних товариств), контроль за їхньою 
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діяльністю; залучення капіталу та забезпечення 
його ефективного використання.

Фондовий ринок – це абстрактне поняття, 
що служить для позначення сукупності дій і 
механізмів, що роблять можливою торгівлю 
цінними паперами. Очевидно, що в основі функ-
ціонування цього ринку лежить саме необхід-
ність організації торгівлі фінансовими інстру-
ментами1.

До появи електронних торгових систем (ЕТС) 
взаємодія між учасниками ринку здійснюва-
лася напряму або через посередників – біржових 
дилерів або брокерів. При цьому клієнти вистав-
ляли на ринок заявки на купівлю і продаж, які 
потрапляли в операційний зал (яму) фондової 
біржі, де велась «торгівля з голосу» [1; 2].

Після появи ЕТС роль посередника на між-
дилерському ринку істотно змінилась, оскільки 
взаємодія між дилерами стала багатосторон-
ньою, ведеться уже не через біржового спеці-
аліста, супроводжується швидкою реєстрацією 
і виконанням укладених угод. При цьому ЕТС 
повністю замінює брокерів, але це не означає, 
що брокерські фірми мали б зникнути (навпаки, 
вони почали пропонувати нові послуги в режимі 
реального часу).

Термін «електронна торгова система» охо-
плює широкий спектр різного роду систем, що 
забезпечують торги і застосовуються торговими 
майданчиками на фінансових ринках. Під тор-
говими майданчиками розуміють біржі, аль-
тернативні торгові системи (ATS) і колективні 
торгові співтовариства (MTF – Mutual Tradіng 
Facіlіtіes) [3].

Основними технічними і технологічними 
аспектами реалізації електронних торгових сис-
тем є такі [4; 5]:

– системна архітектура – спосіб побудови 
системи зі складових її компонентів та логіка 
взаємодії цих компонентів у процесі роботи, 
наприклад, централізована, клієнт-серверна, 
багаторівнева, розподілена;

– архітектура прикладних програмних 
компонентів системи (архітектура додатку) – 
спосіб побудови програмних компонентів сис-
теми та логіка передачі управління даних в 
них, наприклад, монолітна, компонентна;

– обчислювальна платформа, на якій реа-
лізована система – типи обчислювальних уста-
новок та операційних систем;

– основні проектні рішення, закладені у 
систему, наприклад, обробка інформації в осно-
вній пам’яті або з використанням бази даних, 
атомарна або багатоетапна обробка транзакцій, 
спосіб реплікації (поширення) інформації між 
компонентами системи;

– тип і характеристики телекомунікацій-
ної інфраструктури системи – локальна, гло-
бальна, пропускна здатність, яка вимагається, 
тощо;

– засоби розробки та базові програмні 
засоби, використані для реалізації системи, 
наприклад, СУБД (системи управління базою 
даних), програмне забезпечення проміжного 
шару, мови програмування, програмні інстру-
менти розробки.

Характеристики електронних торгових сис-
тем багато в чому є індивідуальними, оскільки 
визначаються потребами торгових майданчи-
ків, що їх застосовують. Умовно можна виді-
лити три покоління електронних торгових сис-
тем, об’єднаних схожими характеристиками та 
періодом реалізації та використання.

Перше покоління (середина 1980-х – поча-
ток 1990-х рр.). Функціональні можливості: 
реєстрація «переговорних» угод (зіставлення 
«сліпів»), торги по котируванням (Quote-
Drіven market). Найчастіше – локальний (роз-
міщення трейдерів у торговельних залах бірж), 
рідше – підключення по телефонних лініях, що 
комутуються. Для взаємодії з торговельними 
системами використовуються спеціалізовані 
торговельні термінали. Централізована, з тер-
мінальним доступом, клієнт-серверна.

Друге покоління (середина 1990-х – поча-
ток 2000-х рр.). Функціональні можливості: 
реєстрація «переговорних» угод (зіставлення 
«сліпів»), торги по котируванням (Quote-
Drіven market), анонімні торги (Order-Drіven 
market), дискретні аукціони для низьколіквід-
них інструментів. У деяких випадках – локаль-
ний або підключення по телефонних лініях, 
найчастіше – підключення по виділених лініях 
або по спеціалізованих мережах. Для взаємодії 
з торговельними системами використовуються 
спеціалізовані торговельні термінали. Почина-
ють поширюватися підключення до торговель-
них систем брокерських систем учасників тор-
гів і прямий доступ клієнтів брокерів до торгів 
(DMA – dіrect market access). Обчислювальні 
платформи – великі та середні бізнес-сервери 
під управлінням «відкритих» операційних 
систем UNІX і Openvms. Промислові СУБД, 
в окремих випадках – програмні продукти 
проміжного типу (MOM – message- orіented 
mіddleware). Універсальні мови програмування 
(С, С++).

Третє покоління (початок 2000-х – тепе-
рішній час). Функціональні можливості: реє-
страція «переговорних» угод (зіставлення 
«сліпів»), торги по котируванням (Quote-
Drіven market), анонімні торги (Order-Drіven 
market), дискретні аукціони для низьколіквід-
них інструментів, інтелектуальна маршрутиза-
ція заявок (вибір «найкращого» торговельного 
майданчика для виконання), «темні пули» 
(dark lіquіdіty pools), обумовлені та пов’язані 
заявки. Підключення по спеціалізованих 
мережах та мережах загального користування 

1 Фінансові інструменти – цінні папери, строкові контракти 
(ф’ючерси), відсоткові, строкові контракти (форварди), строкові 
контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності 
ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу 
(відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на 
купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструмен-
тів, зокрема тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та 
відсоткові опціони).
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(Іnternet) з використанням стандартизованих 
фінансових протоколів (FІX, FAST).

Функції клірингу в режимі реального часу 
в сучасні торгові платформи не інтегровані. 
Проведення комплексу операцій, пов’язаних з 
клірингом, здійснюється окремими спеціалізо-
ваними системами, які можуть підключатися 
до торгових платформ, зокрема у режимі реаль-
ного часу.

Сучасні електронні торгові системи забез-
печують високу продуктивність за малого 
часу реакції. Характерною для тимчасових 
торгових платформ є пікова пропускна здат-
ність близько десятків і сотень тисяч заявок 
у секунду (в деяких випадках – до мільйона 
транзакцій у секунду) при часі відгуку в межах 
десятих часток мілісекунд. [6] Усі сучасні тор-
гові системи забезпечують високу надійність 
та стійкість до збоїв і відмов за рахунок «гаря-
чого» резервування.

Як обчислювальні платформи, на яких пра-
цюють сучасні торгові системи, усе частіше 
використовуються сервери середнього класу, 
або блейд-сервери, під управлінням операційної 
системи Lіnux. Для реалізації сучасних торго-
вих систем стала широко використовуватися 
платформо незалежна технологія Java. Одер-
жало поширення використання програмного 
проміжного типу для організації єдиної інфор-
маційної шини в рамках розподіленої системної 
архітектури (зокрема, використання програм-
ного продукту MQ LLM компанії ІBM). Спектр 
систем управління базами даних (СУБД), вико-
ристовуваних сучасними торговими системами, 
досить широкий і, як правило, включає най-
більш широко поширені продукти цього класу.

Торгувати через Інтернет можна акціями, 
облігаціями і похідними фінансовими інстру-
ментами. Торгівля ведеться через онлайн-бро-
кера – професійного учасника фондового ринку 
з ліцензією на брокерську діяльність і відповід-
ним програмним забезпеченням. Участь брокер-
ської компанії (в Україні її називають «торгів-
цем», рис. 1) під час здійснення угоди на біржі 
є вимогою чинного законодавства.

Як видно, незважаючи на відносну простоту 
інтернет-торгівлі цінними паперами, вона є 
досить складною з організаційно-технічного 
боку. Участь кожного учасника передбачає 
такі дії.

Мережа Інтернет використовується для 
зв’язку між інвестором і брокером. Онлайн-
брокери для зв’язку з біржею використовують 
надійні виділені канали з великою пропус-
кною здатністю. Передача інформації за допо-
могою сучасних телекомунікацій відбувається 
за лічені секунди, що робить процес торгівлі 
більш оперативним, аніж по телефону або з 
використанням паперових документів. Загалом 
технологію інтернет-трейдингу можна відобра-
зити таким чином.

З боку біржі – встановлення правил торгівлі, 
вибір, експертиза та доступ до торгів емітентів 
та їх цінних паперів, розробка стандартизованих 
фінансових контрактів – деривативів, запрова-
дження торгової електронної системи, обмін 
інформацією про укладені угоди з розрахунково-
кліринговою та депозитарною установою.

З боку брокера – розробка внутрішньої тор-
гово-облікової системи, закупка торгового про-
грамного забезпечення для своїх клієнтів, визна-
чення правил та тарифів надання відповідної 
послуги, встановлення стандартів обміну і доку-
ментування операцій клієнта, виконання послуг 
податкового агента, підготовка договорів про бро-
керське обслуговування та надання послуг з депо-
зитарного обліку позицій клієнтів, накопичення 
капіталу та цінних паперів для кредитування клі-
єнтів, контроль їх рахунків, навчання, технічна 
підтримка, надання консультацій та роз’яснень.

З боку трейдера – обрання онлайн-брокера 
для ведення торгівлі, підписання відповідних 
договорів про обслуговування, вибір обслу-
говуючого банку та зберігача цінних паперів, 
листування з емітентами, розробка власної 
торгової чи інвестиційної стратегії, контроль 
власних позицій, оцінка їх ризиковості та при-
бутковості, кеш-менеджмент, ведення власного 
обліку і податкова звітність.

Впровадження інтернет-технологій у всьому 
світі вже привело до змін структури біржо-
вого обороту і розподілу його між різними 
класами інвесторів. Тепер торгівля на біржі 
стала настільки дешевою, швидкою і повсюдно 
доступною, що мільйони людей, включаючи 
тих, хто раніше ніколи і не думав про інвести-
ції в цінні папери, легко і швидко освоїли нові 
технології [7].

З 26 березня 2009 року, коли завдяки «Укра-
їнській біржі», у нашій країні з’явився інтер-

Рис. 1. Технологічна схема взаємодії учасників інтернет-трейдингу
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нет-трейдинг, до торгів цінними паперами та 
похідними інструментами підключилися вже 
кілька тисяч осіб. У Росії таких інвесторів уже 
сотні тисяч, в країнах Європи – мільйони, а в 
США і Китаї – десятки мільйонів [8].

Досвід показує, що торгівля цінними папе-
рами на провідних біржах світу вважається 
досить престижною. Ситуація в Україні дещо 
інша. В Україні інтернет-трейдинг на фондо-
вому ринку розвинутий досить слабко. Пере-
шкод для створення електронного майданчика 
чимало: фондовий ринок невеликий, багато 
акцій складно купити або продати через низьку 
ліквідність, розробка і впровадження відпо-
відних технологій для електронної торгівлі 
коштують досить дорого. Заохочувальні заходи 
організаторів торгівлі не сприяють концентра-
ції угод купівлі-продажу цінних паперів. Все 
це пов’язано з тим, що український фінансо-
вий ринок є досить відокремленим від інших 
фінансових ринків, а сьогодні тільки розпочи-
нається його інтеграція в систему міжнародних 
фінансових ринків. Об’єктивне уявлення про 
стан фондового ринку України дають рейтин-
гові оцінки міжнародних рейтингових агентств, 
зокрема “Standard & Poor’s”. За класифікацією 
цього агентства Україну віднесено до групи 
Frontier (Frontier markets – невеликі ринки). 
В Україні, згідно з чинним законодавством, 
створений і функціонує ринок цінних паперів, 
а саме акцій, облігацій, векселів, ощадних сер-
тифікатів тощо. Торгівля цінними паперами на 
фондовому ринку України здійснюється на фон-
дових біржах та в позабіржових торговельно-
інформаційних системах.

Висновки. Для успішної реалізація мети 
інтернет-трейдингу потрібні волатильний та 
ліквідний фондовий ринок з широкою ліній-
кою цінних паперів та фінансових і товарних 
деривативів, зокрема міні контрактів, опозиції, 
розвиненість мережі фондових бірж та брокер-
ських компаній, які реалізовують електроні 
торгові системи. За сприятливої кон’юнктури, 
насамперед зростаючого ринку, інтересу, актив-
ності та робочого капіталу інтернет-трейдерів, 
їх кількість швидко зростає.

Сучасний стан вітчизняного інтернет-трей-
дингу обмежений у розвитку депресією наці-
онального фондового ринку, високими еко-
номічними, політичними, інфляційними та 
валютними ризиками, низьким внутрішнім 
ресурсом інституційних та приватних інвесто-
рів, малою величиною та низькою ліквідністю. 
Доступ до торгів трейдерів обмежений нині фак-
тично однією Українською біржею та десятком 
онлайн-брокерів, з яких тільки чотири надають 
доступ до торгів за кордоном.

Сегмент електронної біржової торгівлі про-
тягом кількох десятків років не був освоєний 
українськими біржами, відповідно, існує нако-

пичений незадоволений попит з боку приват-
них інвесторів, потенційна кількість яких 
може обчислюватися сотнями тисяч. Зараз цією 
послугою користуються тільки близько 10 тис. 
фізичних осіб, з яких активність виявляють 
близько 2 тис., що для такої великої країни 
вкрай низько. Так, у розвинутих країнах цим 
видом діяльності займаються 2–3% дорослого 
населення, для України це означало б від-
криття до 400 тис. торгових приватних рахун-
ків. Наприклад, у січні 2016 р. щоденні обсяги 
угод тільки з ф’ючерсами на “FORTS” (термі-
новий ринок об’єднаної біржі “ММВБ-РТС”) 
перебувають у межах 100–150 млрд. руб., або 
близько 42–60 млрд. грн. Для порівняння: за 
весь 2016 рік обсяг торгів на українському 
строковому ринку склав менше 2 млрд. грн.

В сучасних умовах (обмеженість внутріш-
нього ринку, високі ризики інфляції та деваль-
вації) для розвитку вітчизняної інтернет-тор-
гівлі потрібно спростити механізм валютного 
регулювання з боку НБУ, зокрема в частині 
відмін індивідуальної валютної ліцензії для 
інвестування і торгівлі на зарубіжних ринках. 
Цю ліцензію можна видавати ліцензованому 
вітчизняному брокеру за спрощеної процедури 
і вартості. Завдяки такому заходу рівень про-
фесійної підготовки вітчизняних інвесторів 
може істотно зрости, а легалізація відповідних 
доходів та їх повернення в Україну збільшать 
валютні і податкові надходження.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ  
ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN TOURISM  
AS A ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

АНОТАЦІЯ
Глобалізаційні процеси відкривають нові можливості для 

господарської кооперації держави. Розглянуто використання 
сучасних інформаційних технологій в галузі туризму України. 
Економічна безпека функціонування та розвитку туризму за-
лежить від розвитку інформаційних технологій. Досліджено ін-
формаційні технології в сфері туризму та факт того, що вони є 
одним з елементів економічної безпеки держави.

Ключові слова:туризм, розвиток, інформаційні технології, 
безпека, держава.

АННОТАЦИЯ
Глобализационные процессы открывают новые возмож-

ности для хозяйственной кооперации страны. Расмотрено 
использование современных информационных технологий 
в сфере туризма Украины. Экономическая безопасность 
функционирования и развития туризма зависит от развития 
информационных технологий. Исследованы информационные 
технологии в сфере туризма и факт того, что они являются од-
ним из элементов экономической безопасности государства.

Ключевые слова: туризм, развитие, информационные 
технологии, безопасность, государство.

ANNOTATION
Globalization processes open up new opportunities for 

economic cooperation of the state. The use of modern information 
technologies in the field of tourism of Ukraine is considered. The 
economic security of the functioning and development of tourism 
depends on the development of information technology. The 
information technologies in the field of tourism are investigated and 
the fact that they are one of the elements of the economic security 
of the state.

Keywords: tourism, development, information technologies, 
security, state.

Постановка проблеми. Туризм сьогодні є 
однією з найбільш стрімко розвинених та най-
більш прибуткових галузей в світі. Зараз саме 
інформаційні технології розглядаються як 
стратегічний курс розвитку ділової активності, 
як спосіб підвищення конкуренції. Сьогодні 
туристичні компанії використовують багато 
інформаційних технологій, за допомогою яких 
зростає безпека та якість туристичних послуг. 
В сучасних умовах можливості туристичної 
галузі тісно пов’язані з використанням мережі 
Internet. В мережі існують та функціонують 
більшість представництв туроператорів, готе-
лів, авіакомпаній. Мережа надає інформаційну 
підтримку і створює таким чином додатковий 
канал реалізації туристичних послуг – елек-
тронний. Стримуючим фактором для стрімкого 
та результативного розвитку туризму є недо-
статня інформаційна грамотність та низький 
рівень комунікацій. Через це питання розвитку 
інформативних технологій в туристичній галузі 

є досить актуальним в умовах глобалізаційної 
економіки.

Середовище, в якому функціонують підпри-
ємства, в тому числі і туристичні, не можна 
назвати стабільним та постійним. Таке середо-
вище створює загрози та небезпеки ефективного 
функціонування туристичної галузі будь-якої 
країни. В таких умовах питання економічної 
безпеки туристичного підприємства є досить 
актуальним. Безпека функціонування та розви-
тку туризму є невід’ємною частиною економіч-
ної безпеки держави в цілому, тому ця проблема 
має бути однією з пріоритетних для подальших 
наукових досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Серед вітчизняних вчених, що займа-
ються вивченням цих питань, можна виділити 
А. Бєлоногова, А. Бондаренка, В. Василенка. Із 
зарубіжних науковців можна назвати М. Кріс-
тіана, М. Робсона, О. Тоффлера, М. Хайдеггера. 
Але варто наголосити, що поєднання інфор-
маційних технологій в туризмі та економічної 
безпеки держави є слабо вивченим, тому дослі-
дження з цього питання ще тривають.

Цілі статті. Метою написання даної статті 
є теоретичний огляд існуючих інформаційних 
технологій в сфері туризму та доведення того 
факту, що вони є елементом економічної без-
пеки держави.

Викладання основного матеріалу дослі-
дження. Туризм є досить динамічною галуззю 
господарства і нічого не передбачає скорочення 
темпів її розвитку. Крім того, міжнародний 
туризм є однією з найбільш прибутковою та екс-
портноорієнтованою галуззю і важливим еле-
ментом платіжного балансу багатьох країн світу. 
За прогнозами Всесвітньої туристичної галузі в 
2020 році кількість міжнародних туристів буде 
сягати більше ніж 1 млрд. людей, а в 2030 році 
їх кількість буде наближуватись до 2 млрд. 
людей, прибуток від міжнародного туризму буде 
складати 2400 млрд. дол. США [1]. 

Туризм являє собою інформаційно-насичену 
галузь, так як її характеризує велика різнома-
нітність бізнес-зв’язків з партнерами, динаміч-
ність ділових процесів, технологічне удоскона-
лення та високий рівень конкуренції. Таким 
чином, функціонування туристичного бізнесу 
є неможливим без використання сучасних 
інформаційних технологій, які уможливлю-
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ють: зв'язок та інтеграцію, покращення нада-
них послуг, врахування побажання кожного 
клієнта, швидке обслуговування та швидку 
обробку великого обсягу інформації і т.д. 

Інформація є дуже важливою для туризму. Її 
кінцевим споживачем є сам турист, а грошову 
вигоду від неї отримує індустрія туризму, яка 
складається із турагентів, туроператорів, тран-
спортних посередників і т.д. Інформаційні тех-
нології дозволяють надавати потрібну туристу 
інформацію за досить короткий час. Ця інфор-
мація включає в себе інформацію про країну/
місто, клімат, особливості культури, розклад 
руху транспорту, наявність вільних місць і т.д.

Індустрія туризму складається з трьох осно-
вних компонентів: транспортний сектор, сектор 
розміщення і сектор атракції (розваг). Розгля-
немо приклади використання ІТ в цих секторах.

Транспортний сектор. Наприклад, авіаком-
панії є найбільш комп’ютеризованою галуззю 
в сегменті подорожей. Комп’ютерна система 
резервування CRS досить широко використо-
вується для бронювання квитків у всіх авіа-
компаніях.  Вона генерує більш високий рівень 
зайнятості та забезпечує сферу досконалу сферу 
маркетингу для авіакомпаній [2]. 

Сектор розміщення. ІТ дозволили вести 
електронний бізнес в цій сфері. В готельному 
секторі використовуються глобальні системи 
призначення (Global Destination System), які 
містять інформацію про наявність і ціни послуг 
готелів, транспортних компаній і т.д. Найбільш 
популярними GDS є Amadeus, Apollo, Galileo, 
Worldsplan, Sabre. Вони також використову-
ються для управлінням інформацією туристич-
них агентств і авіакомпаній. Новими GDS в сек-
торі розміщення є Expedia і E-Travel.

Сектор атракції. ІТ дозволяють донести до 
туриста інформацію про природні та техногенні 
пам’ятки місцевості, а також інформацію про 
те, як туди дістатися, коли краще приїжджати 
і т.д. Все це можливо завдяки Інтернету.

Інтернет – це взаємопов’язана система 
мереж, яка з’єднує комп’ютери по всьому світу 
за допомогою протоколу TCP/IP. На сьогодніш-
ній день Інтернет є глобальною «народною мере-
жею» для спілкування і обміну інформацією. 
До його складу входять два потужних сервіси – 
електронна пошта та World Wide Web. WWW є 
глобальним інформаційним ресурсом, який міс-
тить інформацію за останні роки. 

Використання Інтернету для спілкування і 
укладання угод з клієнтами швидко набирає 
обертів в світовій туристичній та готельній 
індустрії. За допомогою Інтернету стало мож-
ливим онлайн-бронювання номерів готелів, 
білетів на транспорт, туристичних пакетів і т.д. 
Приведемо приклади використання Інтернету в 
туристичній галузі:

• Маркетинг:
– інтернет-реклама;
– просування туристичного продукту за 

допомогою електронної пошти;

– просування через соціальні мережі – від-
гуки клієнтів, відео-звіти в YouTube.

• Бронювання – останні дослідження демон-
струють тенденцію збільшення кількості турис-
тів, що використовують Інтернет для самостій-
ного бронювання подорожі в режимі реального 
часу.

• Спілкування з клієнтами – Інтернет 
дозволяє продовжити спілкування з клієнтами 
за допомогою:

– бази даних клієнтів;
– групових списків адрес електронної 

пошти для регулярних розсилань акційних 
пропозицій;

– стимулювання або заохочення клієн-
тів для розміщення відгуків та рекомендацій 
на сайтах для подорожуючих, наприклад як 
TripAdvisor;

– зворотного зв’язку від клієнта за допомо-
гою електронної пошти для покращення діяль-
ності компанії. 

В сучасній економіці без ІТ неможливо 
досягти ефективного економічного росту, раці-
онального управління суспільними процесами, 
тому застосування нових ІТ в усіх сферах еко-
номіки є просто необхідним. Але основні тен-
денції розвитку інформатизації суспільства і 
економіки показують, що ці процеси створюють 
для розвитку держав не тільки нові можливості, 
а і нові проблеми та загрози. Таким чином, в 
умовах сучасної економіки виникає необхід-
ність побудови економічної безпеки держави з 
умовою розширення інформаційної сфери. 

Економічна безпека держави означає захи-
щеність усіх рівнів економіки країни від небез-
печних дій (дії, що призводять до погіршення 
економічного стану країни), що можуть бути як 
наслідком свідомого впливу будь-якого чинника, 
так і стихійним напливом ринкових сил [3]. 

Сучасний етап розвитку ІТ та індустрії 
туризму характеризується зростаючою роллю 
інформаційної сфери, яка представляє собою 
сукупність інформації, інформаційної інфра-
структури, суб’єктів, що здійснюють збір, вико-
ристання та розповсюдження інформації. Еко-
номічна безпека держави проявляється у всіх 
сферах діяльності людини. Оскільки кожна 
сфера має свою специфіку, то формуються 
самостійні види економічної безпеки держави 
(рис. 1).

Інформаційна сфера, яка є системостворю-
ючим фактором життя суспільства, активно 
впливає на економічну і, в свою чергу, на 
інформаційну безпеку держави.

Під поняттям «інформаційна безпека дер-
жави» розуміється стан захищеності її націо-
нальних інтересів в інформаційній сфері, які 
визначаються сукупністю збалансованих інтер-
есів особистості, суспільства та держави. Інтер-
есами держави в інформаційній безпеці є розви-
ток сучасних інформаційних технологій, в тому 
числі індустрії засобів інформатизації, телеко-
мунікації та зв’язку, забезпечення потреб вну-
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трішнього ринку цією продукцією і виходу цієї 
продукції на світовий ринок, а також забезпе-
чення накопичення, збереженості і ефективного 
використання вітчизняних ІТ; захист інформа-
ційних ресурсів від несанкціонованого доступу, 
забезпечення безпеки інформаційних та телеко-
мунікаційних систем держави. 

Особливо гострою і актуальною проблемою 
інформаційної безпеки є і для туристичної 
галузі. В сфері туризму важливими об’єктами 
забезпечення інформаційної безпеки є резуль-
тати фундаментальних, пошукових і приклад-
них наукових досліджень, потенційно важ-
ливі для науково-технічного, технологічного і 
соціально-економічного розвитку туристичних 
комплексів, нові види туристичних послуг і т.д. 

В зв’язку з інтенсивним запровадженням 
зарубіжних ІТ, з широким застосуванням від-
критих інформаційно-телекомунікаційних сис-
тем, інтеграцією в міжнародних інформаційний 
простір зросли загрози застосування «інформа-
ційної зброї» проти інформаційної інфраструк-
тури як туристичної галузі, так і держави в 
цілому. До зовнішніх загроз інформаційної 
безпеки в сфері туризму можна віднести: праг-
нення розвинених країн отримати протиправ-
ний доступ до природних ресурсів держави для 

використання отриманих територій у власних 
інтересах, створення пільгових умов на ринку 
країни для іноземних туристичних послуг і т.д. 
До зовнішніх загроз інформаційної безпеки на 
рівні держави відносять: кібершпигування і 
маніпуляція унікальною інформацією, що при-
зводять до порушення балансу розвитку еконо-
міки, послаблення національної валюти, зрив 
інвестиційних проектів; ведення інформацій-
них воєн, що призводить до порушень ринко-
вих механізмів і принципів конкуренції, моно-
полізації економіки; інформаційне домінування 
розвинених країн, що призведе до отримання 
ними технологічних вигод; інформаційна нерів-
ність, що призводить до посилення економічної 
диференціації суспільства.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших досліджень у цьому напрямку. 
Таким чином, розвиток інформаційних техно-
логій безумовно впливає на функціонування 
туристичної галузі – вони стали її невід’ємною 
складовою. Саме використання інформаційних 
технологій робить можливим якісне ведення 
туристичного бізнесу, дотримання суб’єктами 
туристичної діяльності комплексу взаємодо-
повнюючих вимог, які формують якість турис-
тичних послуг. Застосування новітніх техно-

Рис. 1. Структура економічної безпеки держави
Джерело: складено на основі [3]
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логій дає туристичному підприємству перевагу 
в конкурентній боротьбі. Але не лише пози-
тив несе глибока інформатизація суспільства. 
Використання інформаційних технологій в 
туризмі може поставити під сумнів еконо-
мічну безпеку не лише однієї галузі, а і усієї 
держави. Тому дуже важливим є створення 
надійної системи економічної безпеки в галузі 
з урахуванням ризиків використання інформа-
ційних технологій.
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СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ЯК ІНСТИТУЦІЇ СТІЙКОСТІ

STRUCTURING ECONOMIC INTERESTS  
AS INSTITUTIONS OF SUSTAINABILITY

АНОТАЦІЯ
У статті ідентифіковані економічні інтереси за інституці-

ональним підходом, що передбачає визначення та їх класи-
фікацію з позицій застосування методів міждисциплінарного 
синтезу. Економічні інтереси формуються під дією правил, 
норм, традицій, які вважаються інституціями і стають основою 
для забезпечення стійкості через пошук способів задоволення 
потреб. Економічні інтереси за певного розуміння їх функціо-
нальності можуть бути кваліфіковані як особлива інституція, 
сформована поведінкою економічного агента у визначеному 
державою, суспільством і ринком інституційному середови-
щі. Реалізація економічних інтересів здійснюється в системі 
інституціоналізації через узгодження з метою забезпечення 
стійкості. Економічні інтереси й інституції перебувають у тіс-
ному взаємозв’язку, тому в методичному плані необхідно виді-
ляти об’єктивно-ринкові, суб’єктивно-індивідуальні економічні 
інтереси, сформовані під впливом дотичних до цього процесу 
інституцій.

Ключові слова: інституціоналізм, інститут, інституція, еко-
номічний інтерес, стійкість, трансакційні витрати, середовище.

АННОТАЦИЯ
В статье идентифицированы экономические интересы 

по институциональному принципу, который предусматри-
вает определение и их классификацию с позиций примене-
ния методов междисциплинарного синтеза. Экономические 
интересы формируются под действием правил, норм, 
традиций, которые считаются институциями и становятся 
основой для обеспечения стойкости через поиск способов 
удовлетворения потребностей. Экономические интересы 
при определенном понимании их функциональности могут 
быть квалифицированы как особая институция, сформиро-
ванная поведением экономического агента в определенной 
государством, обществом и рынком институционной среде. 
Реализация экономических интересов осуществляется в 
системе институционализации через согласование с целью 
обеспечения стойкости. Экономические интересы и инсти-
туции находятся в тесной взаимосвязи, поэтому в методи-
ческом плане необходимо выделять объективно-рыночные, 
субъективно-индивидуальные экономические интересы, 
сформированные под влиянием касательных к этому про-
цессу институций.

Ключевые слова: институционализм, институт, инсти-
туция, экономический интерес, стойкость, трансакционные 
затраты, среда.

ANNOTATION
The article identifies economic interests in an institutional 

approach that involves defining and classifying them from the 
standpoint of applying interdisciplinary synthesis methods. 
Economic interests are formed under the influence of rules, norms, 
traditions, which are considered institutions and become the basis 
for ensuring stability through the search for ways to meet needs. 
Economic interests with a certain understanding of their functionality 
can be qualified as a special institution formed by the behavior of 
an economic agent in the state, society and market institutional 
environment. Realization of economic interests is carried out in the 
system of institutionalization through coordination with the purpose 
of maintenance of stability. Economic interests and institutions 

are closely interrelated, therefore, in the methodological plan it 
is necessary to allocate objectively market, subjective-individual 
economic interests, formed under the influence of institutions 
tangent to this process.

Keywords: institutionalism, institute, institution, economic 
interest, transaction costs, environment.

Постановка проблеми. Інституціоналізм є 
специфічною методологічною конструкцією 
наукового пошуку, яка базована на аспектах 
еволюціонізму. Багатогранність наукових трак-
тацій доповнимо власною дослідницькою пози-
цією ідентифікації економічних інтересів як 
інституційного утворення, приводячи концепти 
сутності й аспекти методичних основ інституці-
оналізму разом із засадами його становлення як 
цілісної наукової методології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відомо, що інституціоналізм є методологією 
міждисциплінарного синтезу, яка увібрала в 
себе аспекти соціальних, політичних та еконо-
мічних методів дослідження, що засвідчує його 
широкоаспектність. Основоположні ідеї інсти-
туціоналізму належать Г. Адамсу, Т. Веблену, 
Дж. Коммонсу, У. Мітчелу, А. Алчіану, Д. Бью-
кенену, Дж. Кларку, Р. Коузу, Дж. Гелбрейту, 
М. Олсону, О. Уільямсону, Дж. Ходжсону, 
Д. Норту, Д. Гамільтону та іншим науковцям. 
Їх дослідницькі напрацювання дають змогу 
сучасникам набувати знань з інституційних 
проблем, зокрема тих, що стосуються базових 
категорій (інституція та інститут), а також їх 
функціональних ознак в системі ринку щодо 
механізму взаємодії, імплементації, упорядку-
вання економічних інтересів.

Мета статті. Економічні інтереси форму-
ються, взаємодіють та реалізуються у певній 
інституційній системі, тому в досліджуваній 
тематиці важливо визначитися щодо їх інсти-
туціоналізації (становлення, упровадження) у 
практику, зокрема, ринкового обміну. Логіка 
наукового пошуку в цьому контексті розбудови 
методологічної конструкції розкриття змісту 
економічних інтересів вимагає визначення сут-
ності інституціоналізму і положень інституціо-
налізації економічних інтересів для наведення 
змістовних характеристик інституціональної 
концепції з прив’язкою їх до аспектів утвер-
дження економічних інтересів в інституційній 
системі ринку.



84

Випуск 19. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інституційна теорія багатогранна й багато-
аспектна, саме це дає можливість теоретично 
ідентифікувати еволюційний контекст пози-
ціонування економічних інтересів й інтересів 
загалом, які здебільшого ми ладні вважати еко-
номічними, залежно від типу економічної сис-
теми в історичному вимірі розвитку держави. 
Інституційно доведеним є факт того, що моти-
ваційними пріоритетами економічної поведінки 
людей є досягнення різного роду цілей завдяки 
інституціоналізації своїх інтересів. Проте в 
інституційному плані економічні інтереси не 
ототожнюються з мотивами, бо в економіці від-
сутній синонімічний підхід до розуміння пред-
метів і явищ. Виходячи з цього, приведемо 
ідентифікаційні ознаки інституційного упоряд-
кування факторів інституціоналізації економіч-
них інтересів залежно від типу економічної сис-
теми (табл. 1).

Приведені аспекти інституціоналізації еко-
номічних інтересів розкривають еволюційний 
контекст цієї теорії, свідчать про те, що еко-
номічні інтереси завжди перебувають в центрі 
уваги інституційних конструкцій економічних 
систем. Така логіка викладу матеріалу, власне, 

і дає можливість ідентифікувати економічні 
інтереси в інституційному плані, адже кожна 
з позиціонованих в економічній теорії концеп-
цій розвитку економічних систем має свою осо-
бливу інституційну природу, що впливає на їх 
реалізацію.

Варто зауважити, що роль інституцій, 
тобто встановлених у суспільстві «правил 
гри», є визначальною. Вони сприяють зни-
женню трансакційних витрат, дають можли-
вість покладатися на закономірності і традиції 
поведінки у певних ситуаціях. Трансакційні 
витрати – «гвинтики» інституціоналізації еко-
номічних інтересів, які забезпечують прикладну 
частину їх позиціонування, а їх рівень впливає 
на задоволеність потреб. Від рівня трансакцій-
них витрат залежить еластичність інституцій-
ної системи, її здатність ефективно упорядкову-
вати дії економічних агентів, головним чином у 
задоволенні економічних інтересів.

Особливу увагу проблемам економічних 
інтересів приділили представники неоінституці-
ональної концепції, яка наслідує більшість еко-
номічність поглядів, зокрема поглядів на інсти-
тути й економічні інтереси як форму їх прояву. 
На відміну від Т. Веблена та його послідовників, 

Таблиця 1
Інституційні контури й аспекти визначення економічних інтересів залежно від моделі 

економіки та теоретичних концепцій її розвитку
Форма (тип, 
концепція) 
економіки

Інституційні аспекти позиціонування (ідентифікації)  
економічних інтересів

Представники 
(модератори)

Меркантилізм

Головний інституційний конструкт позиціонування економічного 
інтересу у накопиченні грошей. Вихідною базою розуміння економіч-
ного інтересу є теза про обмеженість ресурсів, їх фіксований обсяг. 
Економічний інтерес, на думку меркантилістів, є глобальним за своєю 
інституціоналізацією.

Т. Манн, 
Д. Локк

Фізіократія

Економічні інтереси формуються й реалізуються в природному еконо-
мічному середовищі, зокрема в сільськогосподарському виробництві, 
яке є визначальним у розвитку людини, а промисловість є лише допо-
міжною сферою діяльності.

Ф. Кене

Класична модель

Економічні інтереси розглядаються як конструкція поведінки люди-
ни, що реалізована в системі «попит – пропозиція», задовольняється 
в умовах відповідної кон’юнктури ринку, а регулюється «невидимою 
рукою».

А. Сміт

Економічні інтереси позиціонуються у контексті оцінок наявності 
ресурсів для розвитку людства і мотивації їх отримання залежно від 
рівня розвитку суспільних формацій – науково-технічного прогресу.

Д. Рікардо

Мальтузіанство
Економічний інтерес розглядається через призму народонаселення, 
збільшення якого позиціонується як фундаментальна основа посилення 
ролі економічних інтересів у розвитку суспільних формацій.

Т. Мальтус

Закон Сея  
і класична  
теорія грошей

Економічні інтереси інституційно ідентифікуються у виробництві 
товарів, збільшенні їх пропозиції, витратах і сформованому попиту на 
ринку.

Ж.-Б. Сей

Марксова  
економіка

Економічні інтереси імплементовано в науково-практичний обіг через 
трудову теорію вартості і капітал, мають «експлуатаційний» характер.

К. Маркс,  
Ф. Енгельс

Маржиналізм
Формування економічних інтересів та їх імплементація у практичну 
дійсність відбуваються за принципами спадної граничної корисності.

У. Джевонс, 
К. Менгер, 
Л. Вальрас

Маршалова 
економічна на-
ука: корисність і 
попит

Мета задоволення економічного інтересу відображена в корисливих 
мотивах його носія, який застосовує для реалізації усі наявні в нього 
засоби, дотримуючись інституційного порядку. А. Маршал

Кейнсова  
система

Економічні інтереси постають об’єктом обов’язкового державного регу-
лювання незалежно від форми їх прояву. Дж.М. Кейнс

Джерело: сформовано на основі [12]
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представники неоінституціоналізму вважають 
інститути не стільки культурним або психоло-
гічним феноменом, скільки набором правових 
норм і неформальних правил, що утворюють 
рамки, обмеження, які жорстко спрямовують 
економічну поведінку індивіда та організацій.

Так, Д. Норт визначає інститут як створені 
людиною обмеження, які структурують полі-
тичну, економічну й соціальну взаємодію [1], 
або як «правила, механізми, що забезпечують 
їхнє виконання, і норми поведінки, що струк-
турують повторювані взаємодії між людьми» 
[2], або як «формальні правила, неформальні 
обмеження і засоби забезпечення дієвості обме-
жень» [2], або як правила гри в суспільстві 
чи обмеження, які формують взаємодії між 
людьми. Інститути зменшують невизначеність 
у поведінці людей та структурують економічне 
середовище. «Інститути, – пише Д. Норт, – 
створюють базові структури, за допомогою яких 
люди протягом усієї історії домоглися порядку і 
таким чином знизили ступінь своєї непевності» 
[1]. Вони виступають так званими інформацій-
ними орієнтирами в складному економічному 
середовищі [3].

У пострадянські часи науковці по-різному 
трактували поняття «інститути». На думку 
О. Платонової, «суспільні інститути слід поді-
ляти на дві групи. По-перше, це зовнішні 
інститути, під якими розуміються права діяль-
ності, закріплені в законодавстві, й переду-
мови, необхідні для існування тієї чи іншої 
економічної системи. Другу групу становлять 
внутрішні інститути, які є результатами роз-
витку тієї або іншої системи, і являють собою 
конкретні форми, в яких проявляються закрі-
плені в законодавстві права діяльності. Вони, 
як і механізми, виражають різні форми влас-
ності, упорядкування суспільного життя. Вну-
трішні інститути як сукупність прав діяль-
ності називаються також організаціями» [4]. 
Тобто дослідник пропонує поділити інститути 
відповідно до охоплення ними зовнішньої та 
внутрішньої сфери діяльності у соціально-еко-
номічній системі. Однак за такого підходу зали-
шається нерозкритим питання їх виникнення, 
структури, їх системної характеристики.

На думку О. Нестеренко, класифікують 
інститути-норми (правила поведінки людей ) 
та інститути-організації, які створюють люди 
на основі цих правил. Однак науковець робить 
акцент на неврахуванні такого характерного 
розходження поза рамками інституціональної 
теорії [5], і з його думкою ми цілком погоджу-
ємося. «Якою би не була природа інститутів, – 
зазначає О. Нестеренко, – у реальному сучас-
ному житті вони приймають форму правових 
норм, традицій, неформальних правил, куль-
турних стереотипів» [5]. Запропонована струк-
тура інститутів допомагає у визначенні їх сис-
темної сутності, функцій та ролі.

Ґрунтуючись на інституціональному підході, 
під інститутами ринкової економіки О. Носова 

розуміє певні норми та правила, дотримання 
яких обумовлює ефективність функціонування 
системи на інноваційній основі, скорочуючи 
при цьому трансакційні витрати [6]. Інститути 
обумовлюють раціональну поведінку суб’єктів 
економічних відносин.

Російський економіст А. Шастітко під 
інститутами розуміє сукупність формаль-
них і/або неформальних правил, які створені 
людьми і виконують функцію обмежень щодо 
вибору, а також механізмів, які обумовлюють 
дотримання цих правил [7]. Правила, на його 
думку, – це набір різних розпоряджень щодо 
заборонених і дозволених дій, які стосуються 
не однієї людини і обмежують її можливості 
щодо максимізації своєї цільової функції [7].

Поняття «правило», згідно з інституціональ-
ним підходом, трактують у широкому розу-
мінні як умову, що містить норми поведінки, 
юридичні та формальні правила. Так, інсти-
тути мають бути засновані на певних засадах, 
і тільки за таких обставин їх функціонування 
буде обґрунтованим.

Одним з першорядних понять інституціо-
нальної теорії є термін «трансакційні витрати», 
визначення якого доречно надати для прове-
дення ґрунтовного аналізу. Це витрати функ-
ціонування ринкового механізму, спрямовані 
на засоби виробництва, взаємовідносини між 
економічними суб’єктами, органами влади, 
контроль і нагляд, вихід на ринок та реалі-
зацію [8]. До них відносяться [8] витрати на 
пошук інформації, ведення переговорів, укла-
дання контрактів, оцінку товару, захист прав 
власності, колективне прийняття рішень тощо. 
Отже, вагомим чинником вибору інститутів є 
прагнення їх скоротити.

Оцінку інститутів слід здійснювати з ура-
хуванням альтернативних можливостей, які 
можна використати на підставі економії тран-
сакційних і трансформаційних витрат. Саме це, 
на думку А. Чаусовського, обумовить перео-
цінку традиційних форм державного втручання 
в економіку [9]. Таким чином, на нашу думку, 
визначення поняття «інститути», яке запропо-
новано А. Чаусовським, є цілком правильним. 
Інститути – це, по-перше, формальні (зафіксо-
вані в юридичних нормах, писаному праві) і 
неформальні (зафіксовані у неписаному або зви-
чаєвому праві, а саме у традиціях, звичаях, сте-
реотипах мислення і ділової поведінки) норми 
та правила, які структурують взаємодії між 
людьми в економічній, політичній і соціальній 
сферах; по-друге, інстанції та процедури, які 
забезпечують дотримання (зокрема, примусове) 
цих правил [9].

Дослідження теоретичних основ інституціо-
налізму і сутності його базових категорій дає 
нам підстави стверджувати, що інституціо-
нальна наука багатогранна, а її концептуальні 
положення дають змогу застосувати наявний 
арсенал методів до широкого кола предметів 
і явищ, що вказує на їх універсальність. Для 
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підтвердження цієї думки більш чітко озна-
чимо згадану можливість щодо підтвердження 
універсальності інституціональної методології, 
зокрема в ідентифікації економічних інтересів.

В інституційному плані економічні інтереси 
позиціонуються як інституція, тобто система 
правил, в межах яких формуються мотивації 
діяльності учасників ринкового обміну. Нау-
кова ідентифікація економічних інтересів може 
бути здійснена за критеріями означення функ-
ціональності базисних і похідних інститутів, 
отже, виділяємо базисні та похідні економічні 
інтереси (рис. 1). Логіка інституціоналізму 
полягає в тому, що інституції змінюються, а 
це означає прийнятність підходу до наукової 
ідентифікації економічних інтересів як системи 
правил і норм, усвідомлено змінюваних під 
впливом потреб суб’єктів ринку та його зако-
нів, а також регулятивних норм. Таким чином, 
теоретично фіксуємо власне авторське бачення 
інституційних підвалин наукової ідентифіка-
ції економічних інтересів: 1 група – базисні; 
2 група – похідні (рис. 1).

Саме у цьому полягає новизна нашого 
дослідницького підходу, адже економічні інтер-
еси об’єктивно слід пов’язувати з економічними 
інститутами, тобто сукупністю формальних і 
неформальних норм та правил, які регулюють 
поведінку людей в економічній сфері діяль-
ності. Взаємозв’язок економічних інтересів з 
економічними інститутами очевидний, хоча 

можна певними чином заперечити рівень цього 
зв’язку залежно від типологічних характерис-
тик інституційних утворень.

Економічні інтереси позиціонуються і реалі-
зовуються під впливом інституцій та у відповід-
ному середовищі, створеному людиною, підпри-
ємством, державою, ринком.

Зазначене дає підстави і означає необхід-
ність говорити про теоретичні засади інституці-
оналізації (узгодження) економічних інтересів 
як важливої теоретично-методичної конструк-
ції розуміння сутності інституційних аспектів 
їх наукової ідентифікації. Остання нами схема-
тично зображена, виходячи з означених аспек-
тів реалізації економічних інтересів (рис. 2).

В такому спрощеному вигляді ми задали 
теоретичні контури інституціоналізації та іден-
тифікації економічних інтересів, проте надалі 
означимо наукові концепти цього питання в 
більш розширеному вигляді. Логіка наукового 
пошуку дає підстави для застосування концеп-
ції інституціоналізації, а також інших науко-
вих конструкцій й методичних положень, які 
дадуть змогу зрозуміти теорію економічних 
інтересів в інституційному контексті як форму 
прояву економічних відносин.

Інституціоналісти наголошують на тому, 
що економічні інтереси й інституції перебу-
вають у тісному взаємозв’язку, взаємодіючи 
одне з одним і взаємовизначаючи одне одного. 
Це аксіоматичний висновок, який в теоретич-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інституціональна система економіки і ринку 

Похідні Інституції (інститути) Базисні 

Управління, 
підприємництво, ринок, 

ефективність, 
продуктивність, ціна 

Влада, власність, 
вартість, праця 

Економічні інтереси 

Інтереси: ефективності, 
балансування попиту-пропозиції, 

забезпечення продуктивної 
зайнятості й високодохідної 
підприємницької діяльності 

Інтереси: влади, набуття 
власності, зайнятості (праці), 

справедливого перерозподілу 
вартості 

Рис. 1. Функціонально-інституціональна ідентифікація економічних інтересів
Джерело: сформовано автором на основі власних досліджень та методологічних узагальнень
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ному плані засвідчує зміст інституціоналізації, 
а також дає підстави для логічного викладу 
інституціонального підходу в методиці наукової 
ідентифікації економічних інтересів.

Інституції, згідно з Д. Нортом (правила, 
норми, традиції), створюються для того, щоб 
слугувати інтересам тих, хто впливає на фор-
мування нових правил [1]. Це ще одне під-
твердження того, що інституційна теорія іде-
ологічно підтримує ідею тісного зв’язку між 
інтересами й інституціями. О. Вільямсон, 
досліджуючи раціональність економічної пове-
дінки, описував цей процес як такий, що зорі-
єнтований на економічний інтерес індивіда 
[10]. За Д. Фостером, інституції кодифікуються 
як встановлені зразки економічної поведінки 
[11], що є ще одним вагомим підтвердженням 
думки про взаємозалежність, взаємодоповнюва-
ність економічних інтересів й інституцій, а у 
певних випадках вони можуть навіть замінити 
одне одного. Це, звісно, наукове припущення, 
але ми вважаємо, що інституції в ситуативному 
плані можуть бути визнані економічними інтер-
есами або ж системним їх проявом, зокрема 
економічними інституціями (інститутами). 
Наприклад, інститут влади імплементується в 
практику як інтерес законної можливості його 
носія спрямовувати поведінку агентів ринку 
у певне русло задля досягнення відповідних 
економічних ефектів – реалізації економіч-
них інтересів; інститут власності – засвідчення 
належності об’єкта (майна, землі, результату 
тощо) якомусь суб’єкту, який завдяки цьому 
(власності) реалізовує економічний інтерес; 
інститут підприємництва – форма й спосіб імп-
лементації економічних інтересів у практику з 
метою отримання прибутку; інститут конкурен-
ції – свідчення боротьби за ресурси й ринки з 
метою задоволення потреб. Інші інститути сис-
темно взаємодіють з економічними інтересами, 
що дає підстави для ствердного висновку про 
те, що інституціональні аспекти наукової іден-
тифікації економічних інтересів приносять 
новизну у визначення цього процесу, надаючи 
йому характеру еволюційності.

Висновки. Зазначене дає підстави говорити 
про теоретичні засади інституціоналізації (узго-

дження) економічних інтересів як важливої 
теоретично-методичної конструкції розуміння 
сутності інституційних аспектів їх наукової 
ідентифікації. Нами задано теоретичні контури 
інституціоналізації та ідентифікації економіч-
них інтересів, а також зроблено висновок про 
те, що згадані інтереси формуються у відповід-
ному, створеному державою і ринком інститу-
ційному середовищі, а також підпадають під 
вплив інституційного механізму регулювання 
як важіль забезпечення стійкості аграрної 
сфери.
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ОСНОВИ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ  
СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

FUNDAMENTALS ОF СОNSTRUСTIОN ОF THE DEVELОPMENT STRATEGY 
ОF THE ALСОHОL INDUSTRY ОF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто та проаналізовано основи побудови 

стратегії розвитку галузі спиртової промисловості України. 
Досліджено, що проект стратегії повинен базуватися на поло-
женнях нормативно-правового забезпечення, на основі якого 
доцільно розпочати роботу з розробки стратегії розвитку га-
лузі спиртової промисловості України. Дослідження виявили, 
що нині пріоритетними видами є інноваційні розробки, такі як 
спирт «Пшенична сльоза» та виробництво біоетанолу. У статті 
запропоновано модель стратегії розвитку галузі, яка має інно-
ваційних характер, розроблено також етапи, завдання реалі-
зації стратегії розвитку, висвітлено результати запропонованих 
заходів та очікувані ефекти. Визначено, що галузь спиртової 
промисловості не зможе досягнути розвитку, якщо не буде чіт-
ко сформовано стратегію розвитку на перспективу, тому, зна-
ючи основи побудови стратегії розвитку галузі спиртової про-
мисловості України, можна досягнути ефективного результату 
в досліджуваному напрямі.

Ключові слова: розвиток, стратегія розвитку, галузь спир-
тової промисловості, нормативно-правове забезпечення, мо-
дель стратегії розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены и проанализированы основы постро-

ения стратегии развития отрасли спиртовой промышленности 
Украины. Доказано, что проект стратегии должен базироваться 
на положениях нормативно-правового обеспечения, на основе 
которого целесообразно начать работу по разработке страте-
гии развития отрасли спиртовой промышленности Украины. 
Исследования показали, что на данный момент приоритетными 
видами являются инновационные разработки, такие как спирт 
«Пшеничная слеза» и производство биоэтанола. В статье 
предложена модель стратегии развития отрасли, которая 
имеет инновационных характер, разработаны также этапы, 
задачи реализации стратегии развития, освещены результаты 
предложенных мероприятий и ожидаемые эффекты. Опред-
елено, что отрасль спиртовой промышленности не сможет 
достичь развития, если не будет четко сформирована страте-
гия развития на перспективу, поэтому, зная основы построе-
ния стратегии развития отрасли спиртовой промышленности 
Украины, можно достичь эффективного результата в исследу-
емом направлении.

Ключевые слова: развитие, стратегия развития, отрасль 
спиртовой промышленности, нормативно-правовое обеспече-
ние, модель стратегии развития.

АNNОTATIОN
The artiсle соnsiders and analyzes the fundamentals оf 

building a strategy fоr the develоpment оf the alсоhоl industry 
in Ukraine. It was investigated that the draft strategy shоuld be 
based оn the prоvisiоns оf the legal and regulatоry framewоrk, 
оn the basis оf whiсh it wоuld be advisable tо start wоrk оn the 
develоpment оf a strategy fоr the develоpment оf the alсоhоl 
industry оf Ukraine. Studies have revealed that innоvative speсies 
are nоw the priоrity speсies – wheat flоur spirit and biоethanоl 
prоduсtiоn. In the artiсle the mоdel оf the develоpment strategy 
оf the industry, whiсh has an innоvative сharaсter, is alsо оffered, 
stages оf the implementatiоn оf the develоpment strategy and 
the results оf the prоpоsed measures and expeсted effeсts are 

eluсidated. It is determined that the branсh оf the alсоhоl industry 
сannоt aсhieve develоpment withоut a сlear develоpment strategy 
fоr the future, therefоre, knоwing the basis fоr building a strategy 
fоr the develоpment оf the alсоhоl industry оf Ukraine сan aсhieve 
an effeсtive result in the studied direсtiоn.

Key wоrds: develоpment, develоpment strategy, branсh оf 
alсоhоl industry, nоrmative-legal suppоrt, mоdel оf develоpment 
strategy.

Постановка проблеми. Спиртовий національ-
ний комплекс є підгалуззю української харчо-
вої та переробної промисловості, яка є систе-
моутворюючою сферою економіки України, що 
формує агропродовольчий ринок, продовольчу 
й економічну безпеку. У зв’язку з цим страте-
гія визначає динаміку розвитку галузі спирто-
вої промисловості України, виходячи з підви-
щення добробуту населення країни, досягнення 
продовольчої безпеки держави за рахунок раці-
онального використання сировинних та енер-
гетичних ресурсів, збереження і поліпшення 
екологічного середовища в промислових зонах 
підприємств цієї галузі, враховує сформовані 
останніми роками позитивні і негативні зміни 
в макроекономічній політиці і соціально-еконо-
мічне становище аграрного сектору економіки, 
посилення впливу на нього процесів, що відбу-
ваються на світових агропродовольчих ринках, 
входження України на європейський ринок 
і розвиток інтеграційних процесів в європей-
ському просторі та просторі країн СНД, яких 
не можна позбавляти статусу потенціальних 
ринків збуту спиртовмісної продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблематики основ побудови 
стратегії розвитку галузі спиртової промис-
ловості України розглядає низка науковців. 
Серед них слід назвати таких, як Г. Калетнік 
[1], О. Пащенко [2], О. Шаманська [3]. Уза-
гальнення здобутків вчених-економістів дає 
можливість зробити висновок, що основи побу-
дови стратегії розвитку галузі спиртової про-
мисловості базуються на нормативно-правовому 
забезпеченні та на інноваційних технологіях.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Нині для ефективного роз-
витку галузі спиртової промисловості України 
побудова стратегії є необхідною та важливою 
умовою для її результативного функціонування. 
Тому пошук пріоритетних напрямів розвитку, 
визначення основ побудови стратегії цієї галузі 
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дасть змогу вийти на новий рівень розвитку, що 
дасть можливість побудувати стратегію, спря-
мовану на економічний, соціальний та еколо-
гічний ефект.

Мета статті полягає у дослідженні основ 
побудови стратегії розвитку галузі спиртової 
промисловості України у сучасних умовах, фор-
мулюванні пропозицій щодо їх використання у 
процесі розроблення стратегії саме для розви-
тку галузі спиртової промисловості з урахуван-
ням специфіки галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах постійних економічних змін галузі 
спиртової промисловості слід звертати значну 
увагу на розширення та поглиблення дослі-
джень в галузі формування стратегії розвитку. 
Ефективна стратегія розвитку галузі спирто-
вої промисловості повинна бути гнучкою сис-
темою, що буде змінюватись, пристосовуватись 
до ринкових умов, при цьому виробляти якісну 
продукцію та забезпечувати загальний розви-
ток галузі. А розвиток є однією з найважли-
віших категорій методичного базису стратегіч-
ного розвитку. Розвиток для галузі спиртової 
промисловості розглядається, з одного боку, як 
такий тип змін, що підвищує ступінь органі-
зованості системи, а з іншого – як виділена у 
складі галузі система, в якій об’єднані інно-
ваційні процеси, що ведуть до кількісних та 
якісних змін, а також контури її управління на 
основі зворотних зв’язків, у яких розв’язуються 
задачі стратегічного управління й запускаються 
механізми самоорганізації оперативного управ-
ління розвитком [2, с. 100].

Стратегія розвитку має бути покликана не 
тільки створити необхідні умови для вирішення 
питань модернізації галузі спиртової промисло-
вості України, формування нового технологіч-
ного укладу, фінансово-економічних та соціаль-
них проблем, але й сприяти реалізації всього 
комплексу цілей соціально-економічного роз-
витку країни на найближчі роки. Метою про-
понованої стратегії розвитку галузі спиртової 
промисловості є створення організаційно-еконо-
мічних умов для ефективного соціально спря-
мованого розвитку спиртового промислового 
сектору, стабільного забезпечення населення 
якісною та безпечною вітчизняною спиртов-
місною та алкогольною продукцією і промис-
ловості спиртовмісною сировиною технічного 
призначення, виробництво спиртовмісної та 
алкогольної продукції з високою доданою вар-
тістю, нарощування обсягів на світовому ринку 
спиртовмісної продукції.

Під час розроблення стратегії необхідно вра-
ховувати зростаючу роль продовольства в умо-
вах глобалізації світової економіки і зумовлене 
цим зростання цін на продукти харчування 
(зокрема, алкогольну та спиртовмісну продук-
цію харчового призначення), що визначається:

– незамінністю продовольства для задово-
лення найбільш важливих життєвих потреб 
населення, часткою продовольчих товарів 

на споживчому ринку країни, що перевищує 
44%, питому вагу витрат населення на про-
довольство в загальному обсязі витрат на кін-
цеве споживання, що становить більше 37%, 
а в групах з низькими доходами досягає 65%, 
необхідністю забезпечення продовольчої неза-
лежності держави;

– впливом на динаміку цін на продовольчі 
товари (зокрема, алкогольну та спиртовмісну 
продукцію харчового призначення), інфляцію, 
життєвий рівень населення та інші основні 
макроекономічні показники;

– забезпеченням здоров’я нації (алкогольна 
продукція українського та іноземного виробни-
цтва повинна бути дуже високої якості), зрос-
танням тривалості життя населення і поліп-
шенням демографічної ситуації в країні;

– впливом на поліпшення навколишнього 
середовища, зростаючим значенням у форму-
ванні експортного потенціалу України, підви-
щенні фінансової стійкості економіки держави 
в умовах гострої економічної та політичної 
кризи.

Визначено, що розробка стратегії має базува-
тися на таких методичних положеннях:

– питома вага української спиртової про-
дукції в загальному обсязі сільськогосподар-
ської продукції та в структурі сукупного ВНП 
країни, визначених Законом України про про-
довольчу безпеку;

– допустимі норми споживання спиртової 
продукції (зокрема0 спирту та спиртовмісної 
продукції харчового призначення та алкоголь-
ної продукції), що відповідають безпечним 
вимогам, таким, що не загрожують здоров’ю 
людини, відповідно до Державних гігієнічних 
правил і норм «Регламент максимальних рів-
нів окремих забруднюючих речовин у харчових 
продуктах» (затверджені Наказом Міністер-
ства охорони здоров’я України від 13 травня 
2013 р. № 368);

– перспективні баланси виробництва і спо-
живання основних видів спирту, спиртовмісної 
та алкогольної продукції, розраховані на основі 
раціональних норм споживання харчових про-
дуктів, прогнозованої чисельності населення, 
його доходів і платоспроможного попиту.

При цьому проект стратегії повинен базува-
тись на положеннях Закону України «Про дер-
жавне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів», Закону 
України «Про безпечність та якість харчових 
продуктів», Закону України «Про вилучення 
з обігу, переробку, утилізацію, знищення або 
подальше використання неякісної та небез-
печної продукції», Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного середовища», 
Закону України «Про стандартизацію», Закону 
України «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини», 
Закону України «Про Митний тариф України», 
Закону України «Про органічне виробництво», 
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Закону України «Про стимулювання розвитку 
сільського господарства», Стратегії соціально-
економічного розвитку України до 2020 р., 
Стратегії розвитку промислового комплексу 
до 2020 р., Енергетичної стратегії України на 
період до 2030 р. (стосовно виробництва біо-
палива на основі біоетанолу), рекомендованих 
раціональних нормах споживання харчових 
продуктів, що відповідають вимогам здорового 
харчування, а також низки чинних відомчих 
цільових програм з проблем розвитку агропро-
мислового комплексу країни [5].

Слід зазначити, що цілі стратегії розвитку 
підприємств спиртової галузі повинні корелю-
вати з цілями сталого розвитку на 2016–2030 рр., 
прийнятими в кінці 2015 р. рамках 70-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН на Саміті. За резуль-
татами проведеного Саміту, відповідно до офі-
ційного прес-релізу, було зазначено, що в Укра-
їні суспільство готове брати участь у розробленні 
довгострокового стратегічного документа, який 
визначив би нові цілі сталого розвитку. Цілі 
сталого розвитку в Україні становитимуть нову 
систему взаємоузгоджених управлінських захо-
дів за економічним, соціальним та екологічним 
(природоохоронним) вимірами, спрямовану на 
формування суспільних відносин на засадах 
довіри, солідарності, рівності поколінь, безпеч-
ного навколишнього середовища [4].

Тобто результати аналізу пакета необхід-
ного нормативно-правового забезпечення, на 
основі якого доцільно розпочати роботу з роз-
робки проекту стратегії розвитку спиртової 
промисловості України, показали, що нині прі-
оритетними видами спирту, спиртовмісної та 
алкогольної продукції є її високотехнологічні 
та інноваційні види, такі, як, наприклад, у 
сфері харчового призначення спирт «Пшенична 
сльоза», що виробляють структурні підрозділи 
ДП «Укрспирт», та технічного призначення – 
біоетанол.

Варто також звернути увагу на відсутність 
державного фінансування програм розвитку 
спиртової галузі на основі нарощування вироб-
ництва біоетанолу та біопалива. Останні такі 
програми було розроблені Урядом ще в 2010 р., 
але теж не знайшли своєї реалізації. Тому отри-
мані результати дослідження говорять про те, 
що стратегія розвитку спиртової промисловості 
України обов’язково має містити інноваційну 
складову, а також має бути розроблений відпо-
відний план її реалізації.

Пропонована модель має інноваційний 
характер, оскільки заснована на розставленні 
пріоритетів, пов’язаних з інноваційними напря-
мами розвитку спиртової галузі – виробництва 
біоетанолу та біопалива на його основі, а також 
виробництва «чистих» спиртів (зокрема, спирту 
«Пшенична сльоза»).

Модель сформована за системним підходом, 
а саме виокремлено головні складові розвитку 
галузі спиртової промисловості, такі як іннова-
ційна, технологічна, нормативно-правова, соці-

альна та маркетингова. Слід зазначити, що між 
зазначеними складовими розвитку спиртової 
промислової галузі існує істотний причинно-
наслідковий зв’язок (рис. 1).

Це має підвищити конкурентоспроможність 
українського спирту, спиртової та алкогольної 
продукції, що створить певний поштовх для 
подолання бар’єрів входження у перспективні 
європейські ринкові спиртові ниші. Планується 
провести реалізацію стратегії у два основні 
етапи. Враховуючи комплексний характер вза-
ємодії складових розвитку галузі (рис. 1), етапи 
було розроблено відповідно до сутності запропо-
нованих складових. Етапи реалізації стратегії 
наведено у вигляді схеми на рис. 2.

Результати розробки послідовності реаліза-
ції стратегії, висвітлені на рис. 2, обумовлені 
тим, що інноваційний розвиток галузі спирто-
вої промисловості в Україні в 2017–2025 рр. 
передбачається здійснити в 2 етапи, які обу-
мовлені розвитком агропромислового (вироб-
ництво натуральних сировинних ресурсів для 
виробництва інноваційних видів спирту хар-
чового призначення – «Пшеничної сльози», а 
також нехарчового призначення – біоетанолу) 
та паливно-енергетичного (в рамках Енерге-
тичної стратегії, прийнятої Урядом в 2015 р., 
що передбачає збільшення виробництва біо-
етанолу для виробництва екологічних видів 
палива – біодизелю тощо) комплексів загалом 
та можливістю залучення інвестицій у модер-
нізацію спиртової промисловості, бюджетних 
витрат на НДДКР. Строк реалізації стратегії: 
2017–2025 рр.

– 2017–2020 рр. – перший етап;
– 2021–2025 рр. – другий етап.
Послідовність вирішення задач визнача-

ється зовнішніми факторами, що впливають 
на паливно-енергетичний комплекс і харчову 
та переробну промисловість загалом, а також 
окремо на галузь спиртової промисловості. У 
середньостроковий період до основних з них 
слід віднести:

– тривалу політичну та фінасово-еконо-
мічну кризу, пов’язану з окупацією Росією 
східних територій України, де була розташо-
вана чимала територія площ агропромисло-
вого комплексу, замінування значних площ 
сільськогосподарських угідь, розташованих на 
прифронтових територіях; загалом це створює 
бюджетні обмеження на надання галузевої дер-
жавної підтримки;

– початок євроінтергаційного процесу, 
розвиток торговельно-економічних відносин 
«Україна – ЄС»;

– демонополізаційну реформу у спиртовій 
галузі;

– жорсткість контролю за забруднення 
навколишнього середовища, якість виробленої 
продукції;

– очікувану нову технологічну інноваційну 
хвилю у провідних країнах світу, пов’язану з 
поширенням нових технологій, що якісно змі-
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нюють властивості товарів, які випускаються, 
зокрема у галузі спиртової промисловості.

У цих умовах в перші 4 роки (2017–2020 рр.) 
повинні бути вирішені такі завдання:

– розширення конкурентних переваг про-
дукції спиртової промисловості (відповідно до 
інноваційної складової Стратегії – інновацій-
них високоекологічних видів спирту етило-
вого харчового призначення та біоетанолу), що 
вимагають великих капітальних витрат;

– створення пільгових податкових умов 
для залучення сторонніх інвестицій та налаго-
дження співробітництва у здійсненні взаємних 
інвестицій в рамках інструментів співробітни-
цтва та партнерства ЄС, формування економіч-
них інститутів, стимулюючих підприємницьку 
та інвестиційну активність, зокрема в націо-
нальних інноваційних системах;

– гармонізація законодавчої та правоприй-
мальної практики з країнами ЄС, міжнародними 
стандартами з серії ІSО, розробка екологічних 
стандартів виробництва спирту, спиртовмісної 
та алкогольної продукції;

– створення ефективної системи утилізації 
відходів виробництва та споживання;

– відновлення системи підготовки кадрів 
середнього та нижчого рівнів, здатних управ-
ляти сучасними інноваційними технологічними 
процесами в галузі виробництва спирту.

Вирішення цих задач створює основу для 
початку переходу до нового технологічного 

укладу з використанням ресурсозбереження 
біо- та нанотехнологій, розширення диверсифі-
кації виробництва та дотримання нових вимог 
екологічного законодавства. В Україні наявні 
всі природно-економічні умови для виробни-
цтва та реалізації біопалива, а саме земельні 
ресурси, науковий, технічний і кадровий потен-
ціал, діяльність законодавчо-правових актів 
розвитку ринку біопалив. Працюють близько 
42 спиртових заводів, внутрішні потреби у 
спирті для виготовлення лікеро-горілчаних 
виробів повністю задовольняються, хоча працю-
ють вони на 30% своїх загальних потужностей. 
Однак реконструкцію для випуску біоетанолу 
здійснює мала кількість спиртових заводів, 
таким чином, галузь спиртової промисловості 
має неабиякий потенціал для ефективного роз-
витку [1, с. 31].

У зв’язку з цим на другому етапі 
(2021–2025 рр.) будуть вирішені такі завдання:

– подальше впровадження інноваційних 
технологій у галузь спиртової промисловості;

– подальша інтеграція науки, освіти та 
бізнесу (створення проектів, розробка програм 
співробітництва державного сектору та бізнес-
сектору у виробництві та реалізації спирту та 
спиртової продукції);

– розширення позицій українських компа-
ній на світових спиртових ринках зі створен-
ням таким чином необхідних умов для еконо-
мічного зростання;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
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Рис. 2. Етапи і завдання реалізації стратегії розвитку  
галузі спиртової промисловості

Джерело: розробка автора
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– забезпечення інтенсивної технічної модер-
нізації виробництв на базі ресурсозбереження 
екологічно безпечних технологій (зокрема, в 
енергетичному секторі – виробництві видів еко-
логічного палива на основі біоетанолу);

– формування зон вільної торгівлі із заці-
кавленими країнами-сусідами в євразійському 
просторі, зі світовими економічними центрами, 
розширення участі в регіональних організаціях 
ЄС та Азіатсько-Тихоокеанського регіону;

– зниження територіальної диференціації 
за споживання основних спиртових продук-
тів, спиртовмісної та алкогольної продукції, а 
також дотримання їх до рівня раціональних 
норм споживання [3].

Позитивні результати реалізації заходів, 
передбачених пропонованою Стратегією розви-
тку спиртової промисловості, є базисом за для 
розширення долі ринку на західних ринках та, 
власне, збільшення обсягів продажів на вну-
трішньому ринку. Зрештою, це має забезпечити 
здійснення найбільш очікуваних результатів, 
таких як подолання кризових явищ в спирто-
вій промисловості, технологічне оновлення під-
приємств, забезпечення інноваційного рівня 
розвитку національної спиртової промислової 
галузі, підвищення рівня конкурентоспромож-
ності українського спирту, спиртової та алко-
гольної продукції, зниження енергомісткості 
та енергоефективності виробництва спирту, а 
також досягнення головної мети, яка полягає 
у забезпеченні сталого економічного зростання 
промислової спиртової галузі країни.

Щодо ефективності реалізації пропонованого 
в роботі Проекту стратегії необхідно виділити 
такі позитивні очікувані ефекти:

– досягнення ефектів антикризового 
менеджменту в управлінні підприємствами ДП 
«Укрспирт», які мають забезпечити подолання 
кризових явищ, що перешкоджають стабіль-
ному розвитку галузі;

– технологічне оновлення спиртових під-
приємств, що демонстрували негативні резуль-
тати діяльності протягом багатьох років до 
2025 р. включно;

– забезпечення інноваційного рівня розви-
тку промисловості за рахунок включення до 
проекту Стратегії інноваційної складової, що 
має містити проекти та концепції з реструк-
туризації і технічного переоснащення підпри-
ємств спиртової галузі;

– трансформаційні та інституційні перетво-
рення державних спиртових заводів у контексті 
демонополізаційної та приватизаційної реформ;

– збільшення обсягу виробництва та реа-
лізації спирту (зокрема, нового виду спирту – 
«Пшенична сльоза», який виробляють підпри-
ємства ДП «Укрспирт» на основі натуральної 
пшениці та інноваційних технологій, що дають 
змогу нівелювати побічні дії для людини під 
час його споживання);

– підвищення рівня конкурентоспромож-
ності спиртової та алкогольної продукції, виро-

бленої українськими підприємствами, на вну-
трішньому та зовнішньому ринках;

– забезпечення зростання частки інно-
ваційно активних спиртових підприємств та 
частки інноваційної продукції в загальному 
обсязі реалізованої спиртової продукції, що 
дасть можливість значно покращити забезпе-
чення зростаючих потреб економіки в сучасних 
видах спирту, спиртових продуктів для різних 
галузей промисловості та суспільства;

– зниження енергомісткості та енергоефек-
тивності виробництва спирту.

Таким чином, розвиток після 2017 р. буде 
спрямований на закріплення провідних пози-
цій України на європейському та світовому 
просторі, перетворення інновацій у провідний 
фактор економічного зростання та формування 
збалансованої структури галузі спиртової про-
мисловості. До 2020–2025 рр. накопичений 
потенціал технологій та інвестицій, який від-
повідає промислово розвинутим країнам, 
визначить збереження тенденцій сталого роз-
витку галузі спиртової промисловості з опорою 
на інноваційний вектор розвитку як основну 
рушійну силу економічного зростання.

Висновки. Враховуючи специфіку виробни-
цтва продукції галузі спиртової промисловості, 
слід сказати, що особливе місце у виробничому 
процесі посідає підвищення якості продук-
ції. Підвищення якості продукції підприємств 
галузі спиртової промисловості забезпечить, 
по-перше, зростання економічної ефективності 
всієї діяльності галузі, по-друге, повніше задо-
волення попиту споживачів, а також сприятиме 
формуванню іміджу галузі, що спричинить 
подальший розвиток галузі в майбутньому. 
Так, важливим та ефективним напрямом підви-
щення якості продукції є поліпшення стандар-
тизації, адже саме стандарти та технічні умови 
відображають сучасні вимоги до технічного 
рівня та інших якісних характеристик виробів; 
тенденції розвитку науки і техніки; а також 
підвищення рівня технічної оснащеності вироб-
ництва, що також вагомо впливатиме на якість 
продукції.

Одним із напрямів побудови стратегії еко-
номічного розвитку галузі спиртової промисло-
вості є оптимальне планування виробничої про-
грами, що враховує поточний стан виробництва 
у вигляді рівня його ефективності і максималь-
них виробничих потужностей. Це дасть змогу 
ефективно визначити виробничу стратегію 
підприємств галузі шляхом розширення ефек-
тивних чи перепрофілювання малоефективних 
виробничих підприємств галузі спиртової про-
мисловості з урахуванням технологічних та 
вартісних змін.

Галузь спиртової промисловості не може 
досягнути розвитку, якщо не буде чітко форму-
вати стратегію свого розвитку на перспективу, 
потрібно постійно збирати інформацію про стан 
цільових ринків, становище на них конкурен-
тів, а також про власні перспективи й можли-
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вості. Ефективна стратегія розвитку передбачає 
кваліфіковане управління галуззю спиртової 
промисловості; наявність фахівців, здатних 
виконувати функції планування й прогнозу-
вання необхідної кількості та складу ресурсів; 
визначення напрямів їх використання; органі-
зацію, координацію та аналіз фінансової, тех-
нологічної, управлінської, маркетингової та 
інноваційної складових.
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СТАТИСТИКА МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:  
БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ МАЛЕНЬКИХ ВЕЩЕЙ

STATISTICS OF MOBILE ECONOMY:  
THE GREAT INFLUENCE OF SMALL THINGS

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано явление мобильной революции, 

ставшей причиной существенных изменений в мире, и про-
демонстрировано ее все возрастающее влияние на разные 
сферы жизни человечества. Раскрыта сущность мобильной 
экономики и ее влияния на экономическое и социальное раз-
витие отдельных стран. Проведен анализ развития мобильных 
технологий, которые облегчают жизнь людей и повышают ее 
качество. Показаны проблемы развития мобильной экономики 
в Украине. Обоснована необходимость исследования самого 
феномена мобильной экономики в стране. Предложены реко-
мендации по развитию мобильной экономики в Украине.

Ключевые слова: цифровая революция, мобильный Ин-
тернет, мобильная экономика, информация, бизнес, экономика.

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено явище мобільної революції, що стала 

причиною істотних змін у світі, і продемонстровано її все біль-
ший вплив на різні сфери життя людства. Розкрито сутність 
мобільної економіки та її вплив на економічний і соціальний 
розвиток окремих країн. Проведено аналіз розвитку мобіль-
них технологій, які полегшують життя людей і підвищують його 
якість. Показано проблеми розвитку мобільної економіки в 
Україні. Обґрунтовано необхідність дослідження самого фено-
мена мобільної економіки в країні. Запропоновано рекоменда-
ції щодо розвитку мобільного економіки в Україні.

Ключові слова: цифрова революція, мобільний Інтернет, 
мобільна економіка, інформація, бізнес, економіка.

ANNOTATION
In this paper, the phenomenon of the mobile revolution, 

which has become the cause of significant changes in the world, 
has been investigated and its increasing influence on different 
spheres of human life has been demonstrated. The essence of 
the mobile economy and its influence on the economic and social 
development of individual countries are revealed. The analysis of 
the development of mobile technologies, which facilitate the life of 
people and improve its quality, is carried out. The problems of the 
mobile economy development in Ukraine are shown. The necessity 
of research of the phenomenon of a mobile economy in the country 
is substantiated. Recommendations on the development of the 
mobile economy in Ukraine are offered.

Keywords: digital revolution, mobile internet, mobile economy, 
information, business, economics.

Постановка проблемы. Во всем мире 
смартфоны, планшеты и прочие приспосо-
бления растущей семьи «умных» переносных 
устройств трансформируют жизнь людей, их 
досуг и способы общения, придавая инфор-
мационной революции все более мобильный 
характер. Мобильное проникновение растет, 
затраты на доступ и устройства снижаются, 
все больше людей в развитых и развиваю-

щихся странах используют мобильный Интер-
нет в качестве своего первого, а зачастую и 
единственного способа выхода в сеть. 

Разумеется, остаются важные нерешенные 
проблемы с сетевой инфраструктурой, досту-
пом к удаленным зонам, конфиденциально-
стью и защитой данных, но сочетание потре-
бительского спроса и рыночных инноваций 
последовательно и успешно стимулирует рост 
мобильного Интернета, создавая огромные 
экономические и социальные выгоды, которые 
необходимо оценивать. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Согласно данным статистики, 
сегодня существует 7 млрд. зарегистрирован-
ных мобильных устройств, практически по 
одному на каждого жителя планеты. Более 
трети этих устройств – смартфоны, а приблизи-
тельно 60% из них имеют доступ во всемирную 
сеть. Для сравнения, еще пять лет назад доступ 
имели только 18% мобильных устройств. Этот 
рост обеспечен, прежде всего, увеличением 
выбора «умных» устройств на рынке, а также 
масштабным сетевым покрытием. 

Около 60% населения мира теперь охвачено 
связью 3G; страны ЕС имеют 90% 3G-покрытия; 
США – 96% покрытия 4G. Даже гора Эверест 
находится в режиме онлайн с возможностью 
подключения 4G на высоте более 5 тыс. м; на 
развивающихся рынках, где охват 3G и Wi-Fi 
меньше, разработчики оптимизируют прило-
жения для доступа к более старым сетям 2G 
[1, с. 6]. По прогнозам экспертов, к 2020 г. 
беспроводной Интернет покроет 85% Земного 
шара, а количество подключенных к мировой 
сети устройств превысит 50 млрд. [2, с. 20].

Эти явления несут за собой множество измене-
ний как в техническом, так и в экономическом, 
социальном и поведенческом плане. Мобиль-
ный Интернет оказывает огромное экономиче-
ское и социальное воздействие, поскольку он 
все больше охватывает разные сферы жизни 
человечества. Он становится важным фактором 
на многих, если не на большинстве, рынках по 
всему миру, а также значительным генератором 
экономической активности, трансформируя ее в 
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мобильный формат. Однако явление мобильной 
экономики в силу своей новизны является не до 
конца изученным, что обуславливает актуаль-
ность темы исследования. 

Цель статьи заключается в оценке глобаль-
ного влияния цифровой революции на мировую 
экономику и разработке рекомендаций по оце-
ниванию состояния и развития мобильной эко-
номики Украины. 

Изложение основного материала исследова-
ния. Ближайшее будущее человечества – повсе-
местное применение информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) в парадигме 
Интернета вещей. Проекты с использованием 
ИКТ создают системы «умных» городов, транс-
порта и здравоохранения, улучшая наше каче-
ство жизни и безопасности.

По мере того как разворачивалась мобильная 
революция, усиливалась конкуренция в опе-
рационных системах и технологиях, что при-
вело к быстро развивающимся инновациям в 
функциональности «умных» устройств. Так, в 
2000 г. Nokia и Ericsson запустили первые смарт-
устройства с мультимедийными функциями. В 
период с 2001 по 2007 г. BlackBerry внесла зна-
чительный вклад в такие инновации, как шиф-
рование и отправка push-сообщений. Запуск iOS 
от Apple и операционных систем Google Android 
привел к широкому внедрению устройств, обла-
дающих сенсорным экраном, простым в исполь-
зовании полнофункциональным мобильным 
веб-браузером и большим объемом мобильных 
приложений.

Конкуренция между операционными систе-
мами и экосистемами приложений также 
вызвала взрыв в разработке и продаже 
устройств, а на многих рынках, особенно в раз-
витых странах, смартфоны быстро стали доми-
нировать в продажах мобильных телефонов. 
На сегодняшний день существует более 18 тыс. 
мобильных устройств типа Android, выпускае-
мых различными компаниями.

Мобильная революция стала причиной 
существенных изменений в поведении людей. 
Непрерывный доступ к информации, друзьям 
и развлечениям (среди множества других 
вещей) изменяет то, как миллиарды людей 
проводят свой день. Выкладка фото и видео 
прямо на ходу становится таким же обычным 
делом, как и быстрая выкладка постов на 
Twitter и Facebook (рис. 1). В апреле 2017 г. 
численность активных ежедневных пользова-
телей Facebook составила почти 2 млрд. чело-
век, причем 80% из них – пользователи 
мобильных устройств. 

В то же время мобильные приложения 
облегчают жизнь людей и повышают ее каче-
ство. Один из ведущих разработчиков при-
ложений, Fitbit, позволяет пользователям 
контролировать свою активную и пассивную 
жизнедеятельность, например учитывать 
количество шагов в течение дня, а также дли-
тельность и качество ночного сна. В Кении, 
где имеется серьезная нехватка медицинского 
персонала (7 тыс. практикующих врачей на 
40 млн. жителей), приложение MedAfrica 
предоставляет медицинскую консультацию 
для 10 млн. кенийцев с мобильным доступом 
в сеть, тем самым позволяя дождаться при-
езда квалифицированной помощи. Сервис 
Wheelmap, запущенный в Германии в 2010 г., 
читает местоположение пользователя и пре-
доставляет карту, показывающую районы 
ресторанов, туалетов, школ, церквей и дру-
гих пунктов назначения, рассчитанных по их 
доступности для инвалидных колясок прак-
тически во всем мире [3]. Microsoft презенто-
вала проект Cities unlocked, представляющий 
собой навигацию для слепых. 

Общий положительный эффект от распро-
странения мобильной экономики переходит и 
на другие неэкономические сферы жизнедея-
тельности человека: здоровье, климатические 
действия и т. д. (табл. 1).

Рис. 1. Динамика удельного веса мобильных и прочих устройств  
в общем времени просмотра видео в сети, %
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Однако мобильные технологии меняют не 
только быт людей, они влияют и на экономи-
ческую ситуацию в стране; мобильный Интер-
нет создает совершенно новые бизнес-модели 
и предоставляет особые бизнес-возможности. 
Это позволяет нам говорить об инновационной 
бизнес-реальности – мобильной экономике. Все 
виды бизнеса используют мобильные техно-
логии для улучшения операций, сокращения 
издержек, выхода на новые рынки и привлече-
ния большего числа клиентов. С повсеместным 

использованием мобильных устройств цифро-
вая экономика процветает, так как потреби-
тели получают доступ к приложениям, музыке, 
видео, книгам, журналам и другому контенту в 
любое время дня и ночи, что дает им возмож-
ность покупать необходимые приложения мгно-
венно. Они также могут покупать физические 
товары на ходу, используя специальные прило-
жения для розничной торговли из таких мага-
зинов, как Walmart, Belle International, Cromā 
(наших национальных аналогов – «Таврия В» 

Таблица 1
Мобильная экономика в поддержке инициатив устойчивого развития

Направление 
мобильного 
приложения

Характеристика Пример

Уменьшение 
бедности

Мобильные деньги облегчают до-
ступ к финансовым услугам более 
чем 400 млн. зарегистрированных 
пользователей, уменьшая их уязви-
мость к экономическим, социальным и 
экологическим потрясениям и бедствиям.

Исследования о влиянии мобильных денег в 
Кении показывают, что эта услуга с 2007 г. 
помогла вывести около 194 тыс. кенийцев из 
нищеты, разрешив им отправлять и получать 
платежи по низкой цене.

Повышение 
производи- 
тельности  
в сельском  
хозяйстве

Мобильный Интернет имеет уникальные 
возможности для быстрой доставки кри-
тически важной информации, необходи-
мой мелким фермерам, что позволяет им 
принимать более эффективные решения 
и инвестиции, которые повышают их 
производительность и прибыль.

В декабре 2015 г. Telenor Pakistan запустила 
мобильную сельскохозяйственную службу 
Khushaal Zameendar, которая сегодня пред-
оставляет более 2 млн. человек доступ к 
консультативной информации о сельском 
хозяйстве через IVR, SMS и исходящие пред-
упреждения, предоставляющие пользовате-
лям важную информацию дважды в день.

Климатические 
действия

Достаточно большая часть населения 
планеты проживает в местах с суровыми 
климатическими условиями, что 
вызывает необходимость своевременного 
предупреждения человека о возможной 
опасности.

Мобильный оператор Шри-Ланки Dialog 
разработал сеть чрезвычайного предупре-
ждения после цунами в Индийском океане 
2004 г. Сеть соединяет абонентов мобильной 
связи с национальным центром мониторинга 
в чрезвычайных ситуациях.

Борьба с 
социальным  
неравенством

Для многих маргинальных групп по 
всему миру смартфон является первым 
шагом к инклюзивному участию в 
объединенном обществе.

Различные мобильные приложения наподобие 
упомянутых ранее Cities unlocked и Wheelmap 
позволяют людям с ограниченными возмож-
ностями активно участвовать в повседневной 
жизни.

Чистая вода

Решения, обеспечивающие мобильную 
связь, могут повысить эффективность 
услуг в области водоснабжения и санита-
рии.

В Кении Sanergy пилотирует использова-
ние сотовых датчиков в туалетах Fresh Life, 
которые повышают эффективность их исполь-
зования путем более точного прогнозирования 
необходимости сбора отходов.

Здоровье

Мобильная связь может повысить каче-
ство здравоохранения и снизить затраты 
на него. В настоящее время в развива-
ющихся странах насчитывается более 
1000 мобильных служб здравоохранения, 
предназначенных для предоставления 
медицинских услуг по диагностике.

Wazazi Nipendeni – мобильная служба здра-
воохранения в Танзании, предлагающая напо-
минания о назначениях клиники беременным 
женщинам, матерям с новорожденными мла-
денцами и воспитателям с целью пропаганды 
здорового поведения во время беременности и 
ухода за ребенком.

Энерго- 
эффективность

Около миллиона солнечных домашних 
систем используют мобильные платежи 
и технологию M2M для обеспечения над-
ежной и чистой энергии.

В Уганде большинство людей не имеют досту-
па к электрическим сетям. Fenix International 
совместно с MTN удвоила свою клиентскую 
базу за 12 месяцев. В частности, ReadyPay 
Power от Fenix позволяет клиентам распла-
чиваться за свои солнечные энергетические 
системы с отсрочкой при помощи мобильного 
телефона.

Инфраструктура

Мобильная индустрия помога-
ет в расширении и модернизации 
своей инфраструктуры, подклю-
чении удаленных и недостаточно 
обслуживаемых сообществ, стимулирова-
нии экономического участия и поддерж-
ке инноваций, связанных с ИКТ.

В январе 2017 г. GSMA объявила о начале 
первого соглашения о роуминге в Танза-
нии и Восточной Африке. Airtel, Millicom и 
Vodacom запустили шесть пилотных сайтов 
для роуминга 3G, чтобы проверить устойчи-
вое предоставление услуг мобильной широко-
полосной связи. Пилотный проект поможет 
охватить 70 тыс. новых пользователей в 
сельских районах Танзании.
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и «Обжора»), или из Интернет-торговых плат-
форм, таких как Amazon, Rakuten, Taobao и 
Rozetka.

Становятся все более популярными пла-
тежные приложения, и некоторые компании 
полностью отказываются от наличных рас-
четов (например, DA SH, GoCardless, Uber 
и Hailo). Розничные торговцы также все 
больше осваивают не только e-коммерцию, 
но и m-коммерцию – коммерцию мобиль-
ных устройств. Так, только 10% покупок из 
Walmart происходят непосредственно в мага-
зине. Согласно данным опроса, проведенного 
в США, более 85% клиентов B2B, просма-
тривают интересующий их контент на своих 
мобильных устройствах, а по меньшей мере 
50% покупателей читают обзоры, получают 
доступ к информации о продукте и сравнивают 
функциональные характеристики товаров с 
помощью мобильных устройств [1, с. 11].

Мобильный Интернет привлекает значи-
тельные инвестиции. Крупные компании – от 
поставщиков телекоммуникационных и кабель-
ных услуг (Verizon, Comcast и т.д.) и произво-
дителей оборудования, программного обеспе-
чения и полупроводников (Hewlett-Packard, 
Microsoft, Qualcomm) до поставщиков контента 
(Netflix, Pandora) инвестируют миллиарды 
долларов на НИОКР и капитальные затраты. 
Немалые денежные средства привлекают и 
инновационные стартапы. С 2010 г. только опе-
раторами связи в сферу ИКТ было инвестиро-
вано 1,2 трлн. долл. США [4, с. 3].

Мобильный Интернет пока только поверх-
ностно коснулся многих отраслей, но уже соз-
дал множество дополнительных рабочих мест и 
обеспечил рост ВВП. В 2016 г. мобильные тех-
нологии и услуги составили 4,4% ВВП во всем 
мире, что эквивалентно 3,3 трлн. дол. США 
(рис. 2). Кроме того, по прогнозам, к 2020 г. 

этот показатель вырастет до 4,2 трлн. долларов 
(4,9% ВВП). 

В 2016 г. мобильная экосистема обеспечила 
примерно 28,5 млн. прямых и косвенных рабо-
чих мест по всему миру (рис. 3). Мобильный 
сектор также вносит существенный вклад в 
финансирование государственного сектора: 
около 450 млрд. дол. США были привлечены 
в 2016 г. в форме общего налогообложения. 
Кроме того, почти 19 млрд. дол. были привле-
чены в виде государственных доходов на аук-
ционах.

Согласно исследованиям Groupe Special 
Mobile Association, 10%-е увеличение мобиль-
ной широкополосной связи в странах с низ-
ким и средним уровнями доходов повышает их 
ВВП на 1,4% [1, с. 15], что говорит о большом 
позитивном влиянии смарт-технологий на эко-
номику Украины, где они только начали раз-
виваться.

Национальная комиссия, которая осущест-
вляет государственное регулирование в сфере 
связи и информатизации (НКРСИ), утверждает, 
что именно рынок мобильных услуг является 
наиболее активно развивающимся украин-
ским рынком. Только за 2016 г. Территория, 
покрытия сетями 3G, увеличилась примерно в 
2,4 раза, а рост количества смартфонов и план-
шетов создал условия для увеличения спроса 
потребителей на ИКТ-услуги и привел к зна-
чительному увеличению объемов мобильного 
Интернет-трафика. Обеспеченность населения 
мобильной связью на 100 жителей в среднем 
по Украине составляет 133,1. При этом средняя 
стоимость смартфона составляет 150 долларов 
США (в среднем по миру – 241 доллар), а их 
проникновение равняется 50%.

При этом мобильные операторы утверж-
дают, что сегодня происходит постепенное 
«отмирание» классических телефонных звон-
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Рис. 2. Вклад мобильных технологий в мировой ВВП, 2016 г.
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ков и смс – все большее количество абонентов 
активно пользуется мобильным Интернетом. 
Несмотря на то что в небольших населенных 
пунктах преобладают обычные звонки, но когда 
оператор расширяет покрытие на новую терри-
торию, только за две недели объем Интернет-
трафика возрастает в четыре раза. Например, 
в lifecell за 2016 г. объем Интернета, исполь-
зованного в сети 3G+ компании, и вовсе вырос 
в семь раз [5]. Поэтому основная задача нацио-
нальных мобильных операторов сегодня – раз-
витие именно 3G-покрытия. 

В то же время дальнейшее внедрение на 
телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния Украины перспективных радиотехнологий 
требует проведения значительного комплекса 
мер по рефармингу радиочастотного ресурса 
[6, с. 11]. В свою очередь, развертывание сети 
LTE ведущие мобильные операторы телеком-
муникаций должны проводить самостоятельно, 
без государственной поддержки.

Существуют и другие проблемы для разви-
тия мобильной сети в Украине:

– низкая эффективность управления теле-
коммуникационной сетью общего пользования;

– отсутствие Национального центра опера-
тивно-технического управления сетями теле-
коммуникаций;

– неравномерность обеспечения потребите-
лей телекоммуникационными услугами;

– массовые и систематические повреждения 
злоумышленниками абонентских линий;

– увеличение случаев несанкционирован-
ного вмешательства абонентов в работу теле-
коммуникационных сетей (абонентский рефайл, 
мошеннические действия) [6, с. 8].

Уже несколько лет мировое сообщество 
обсуждает явление четвертой цифровой револю-
ции и ее порождения – цифровой экономики. 
Развитые страны, такие как Великобритания, 
Южная Корея, Сингапур и т. д., уже давно 
пожинают ее плоды. Совсем недавно подклю-
чилась к тренду и Украина: так, в мае 2017 г. 
премьер-министр В.Б. Гройсман обнародовал 

проект распоряжения Кабинета министров о 
переходе к цифровой экономике [7]. Данный 
проект предполагает работу сразу по несколь-
ким направлениям:

1) нормативное и методологическое обеспе-
чение;

2) цифровое развитие индустрии;
3) цифровое развитие приоритетных сфер 

жизнедеятельности;
4) развитие цифровых компетенций и навы-

ков граждан;
5) развитие цифровой инфраструктуры.
В то же время стоит отметить, что проект пока 

не принят и находится в стадии разработки, а 
вот о развитии мобильной экономики – детища 
цифровой революции – речи у нас пока и вовсе 
не идет. О ней не говорят политики, игнорируют 
экономисты, более того – даже обычный поиск 
в строке Google на тему мобильной экономики 
в Украине и вовсе не дает результатов. Тогда 
стоит вопрос: а есть ли мобильная экономика в 
Украине? Так, сегодня на 100 местных жителей 
приходится 130 телефонов, половина из кото-
рых – смартфоны. Количество стандартных 
звонков и смс сокращается, а мобильные опе-
раторы все больше ориентируют свои тарифы 
в сторону удешевления мобильного Интернета 
и бесплатных мегабайт трафика. Более того, 
некоторые из них предлагают постоянный и 
бесплатный доступ в соцсети, которые доста-
точно часто служат торговыми площадками 
для частных и малых предпринимателей. То 
есть все предпосылки для развития мобильной 
экономики есть, а вот никакой статистики по 
ней – нет.

Выводы. Проведенное исследование пока-
зало, что мобильная экономика является суще-
ственным фактором развития экономики в 
целом. Она повышает ВВП, улучшает благо-
состояние и качество жизни, позволяет невоз-
можное ранее – выход малого и среднего биз-
неса на мировой рынок. Это дает основание 
утверждать, что в развитии экономики смарт-
устройств – будущее и нашей страны. 

Рис. 3. Количество рабочих мест, обеспеченных мобильной экосистемой, 2016 г.
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В связи с этим мы предлагаем следующие 
шаги, которые стоит сделать для изучения 
самого феномена мобильной экономики в Укра-
ине, а также для его развития в стране.

1. Ввести в употребление современную тер-
минологию в цифровой и мобильной сфере в 
соответствии с мировыми стандартами (циф-
ровая экономика, мобильная экономика, 
м-коммерция и т. д.).

2. Разработать индикаторы развития 
мобильной экономики в Украине. 

3. Провести исследования мобильной эконо-
мики, используя наиболее авторитетные мето-
дики в этой области: European Digital Progress 
Report, 2016; OECD Digital Economy Outlook, 
2015; The United Nations E-Government Survey 
2016: E-Government in Support of Sustainable 
Development, 2016; WEF The Global Information 
Technology Report: Innovating in the Digital 
Economy, 2016; ITU Measuring the Information 
Society, 2016; Growth Of The Global Mobile 
Internet Economy, 2015.

4. Организовать постоянное статистическое 
наблюдение за развитием рынка мобильных 
устройств.

5. Оптимизировать налогообложение IT-сферы 
для стимулирования ее развития.

6. Осуществлять планирование расходов 
государственного бюджета на выполнение меро-
приятий цифрового и мобильного развития.

7. Способствовать внедрению 4G.
8. Разработать план мероприятий по исполь-

зованию широкополосного доступа в сеть для 
преодоления цифрового неравенства, особенно в 
сельской местности и депрессивных регионах. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА 

DEVELOPMENT OF SHEEP INDUSTRY PERSPECTIVES

АНОТАЦІЯ
Проведено економічну оцінку сучасного стану розвитку 

галузі вівчарства в Україні та Сумській області та розроблено 
пропозиції щодо її поліпшення. Визначено, що, незважаючи 
на кризові явища, які зумовили занепад галузі вівчарства, ця 
галузь усе ще має потенціал для свого відродження. Запропо-
новано основні заходи щодо зміцнення галузі, а саме: переорі-
єнтація галузі на утримання м’ясних та молочних порід овець 
для розширення виробництва ягнятини та баранини, виробни-
цтво сирів з овечого молока, інтеграція з переробними підпри-
ємствами, формування культури споживання цінної ягнятини, 
сирів та вовняного одягу вітчизняного виробництва.

Ключові слова: галузь вівчарства, галузь козівництва, 
економічна оцінка, державна підтримка, відродження.

АННОТАЦИЯ
Проведена экономическая оценка современного состоя-

ния развития отрасли овцеводства в Украине и Сумской облас-
ти, разработаны предложения по ее улучшению. Определено, 
что, несмотря на кризисные явления, которые обусловили 
упадок отрасли овцеводства, она все еще имеет потенци-
ал для своего возрождения. Предложены основные меры по 
укреплению отрасли, а именно: переориентация отрасли на  
мясные и молочные породы овец для  расширения производ-
ства ягнятины и баранины, производство сыров из овечьего 
молока, интеграция с перерабатывающими предприятиями, 
формирование культуры потребления ценной ягнятины, сыров 
шерстяной одежды отечественного производства.

Ключевые слова: отрасль овцеводства, отрасль козо-
водства, экономическая оценка, государственная поддержка, 
возрождение.

АNNOTATION
The article provides an economic assessment of the current 

state of development of the sheep breeding industry in Ukraine and 
the Sumy region, and proposes suggestions for its improvement. 
It is determined that despite the crisis   that led to the decline of 
sheep farming industry, the industry still has potential for their 
recovery. The main measures were proposed to strengthen the 
industry, namely: reorientation of the industry to maintain meat and 
dairy breeds of sheep in order to expand the production of lamb 
and mutton, production of cheese from sheep's milk, integration 
with processing enterprises, formation of a culture of consumption 
of valuable lamb, cheese, and wool Domestic clothing.

Keywords: branch of sheep breeding industry, economic 
evaluation, government support, revival.

Постановка проблеми. Галузь вівчарства є 
традиційною галуззю для України, оскільки 
має велике народногосподарське значення, а 
умови нашої країни цілком сприятливі для роз-
ведення овець.

Цінність овець полягає у тому, що вони 
краще пристосовуються до різних умов годівлі, 
утримання та умов зовнішнього середовища, 

ніж інші сільськогосподарські тварини. Вівці 
мають набагато вищі темпи відтворення порів-
няно з великою рогатою худобою, оскільки 
характеризуються прискореним оборотом 
стада та високою плодючістю. В розрахунку 
на 100 вівцематок за рік можна отримати 
120–140 ягнят, а від 100 корів за дотримання 
умов годівлі та утримання можна отримати 
лише 90–92 теляти. Крім того, вівці характе-
ризуються добрими селекційними якостями, 
оскільки корисні властивості батьківських осо-
бин добре успадковуються потомством.

Вівчарство потребує менше затрат фінан-
сових вкладень на будівництво приміщень 
порівняно зі свинарством, оскільки більшу 
частину року вівці випасаються на природних 
пасовищах.

Від овець отримують різноманітну продук-
цію: вовну, шкурки, смушки, м’ясо, молоко, 
що є цінною сировиною для текстильної, шуб-
ної та харчової промисловості. 

Вироби з овечої вовни мають цінні гігієнічні 
властивості, що не можуть бути повністю замі-
нені синтетичними волокнами. Смушки моло-
дих ягнят каракульської породи відзначаються 
красою та оригінальністю завитків. Недоліком 
українського вівчарства є те, що багато років 
основним був тільки вовняний напрям у зв’язку 
з тим, що вівчарство за радянських часів пра-
цювало на легку промисловість.

Нині ж виробництво баранини та овечого 
молока – один із перспективних напрямів. 
Безумовно, вирощування овець не є настільки 
високорентабельним, як виробництво птиці, 
яке займає невеликі площі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти функціонування галузі вівчар-
ства та його економічної ефективності досліджу-
вали як зарубіжні, так і вітчизняні науковці: 
В.А. Добриніна,  Л.С. Дьяченко, Б.О. Вовченко, 
B.C. Заритовський, М.Ф. Іванов, Л.В. Жарук, 
Г.А. Калієва, В.А. Коробейникова, З.С. Курі-
нова, Левинський, А.А. Ніконова, А.Ф. Сєр-
кова, Г.І. Сокіл, В.В. Стороженко, А.В. Стру-
ков, В.О. Сухарлев, І.М. Топіха, К.М. Ханова, 
Л.С. Шелест, М.В. Штомпель та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак окремі важливі 
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аспекти ефективного розвитку галузі ще й 
досі перебувають на стадії розроблення та вдо-
сконалення, особливо в період її відродження 
та розвитку. Більшість публікацій за даним 
напрямком присвячено  вирішенню проблем у 
розвитку галузі на державному рівні, у зв’язку 
з чим проблема розглядалася достатньо широко 
без урахування регіональних особливостей та їх 
впливу на формування національної системи. 
На нашу думку, доцільним було б охарактери-
зувати розвиток галузі вівчарства в окремих 
регіонах та розглянути підходи до вирішення 
питань, пов'язаних зі стабілізацією і відновлен-
ням ефективності функціонування галузі, яким 
присвячується означена наукова публікація.

Мета статті полягає у проведенні економіч-
ної оцінки сучасного стану розвитку  галузі 
вівчарства в Україні та Сумській області та роз-
робленні пропозиції щодо її  поліпшення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Баранина відзначається високими поживними 
якостями. Особливо цінним є незначний уміст 
холестерину в жирі (29 мг%) порівняно з ялови-
чим (75 мг%) та свинячим (74,5 мг%) жирами 
[1]. Баранину та особливо ягнятину рекомендо-
вано фахівцями для дієтичного харчування, а 
також як профілактику в боротьбі з онкологіч-
ними захворюваннями. 

Овече молоко – повноцінний продукт харчу-
вання. Воно вміщує понад 100 поживних речо-
вин, з яких найважливіші – білок, жир, молоч-
ний цукор, вітаміни. Калорійність цього молока 
в 1,5 рази, вміст сухих речовин в 1,4, жиру і 
білка в 1,8 рази вищі, ніж коров’ячого. Білки 
овечого молока найцінніші серед білків тварин-
ного походження [1]. З овечого молока виготов-
ляють високоякісні м’які та тверді сири, серед 
яких найбільш поширеним сортом є бринза.

Таким чином, вівчарство має велике зна-
чення для народного господарства. Однак 
останні два десятиліття вівчарство зазнає кри-
зових явищ, у результаті чого значно зменши-
лося поголів’я овець (табл. 1). 

Дані таблиці свідчать, що поголів’я овець та 
кіз скоротилося в два рази за перші п’ять років 
аналізованого періоду, а за весь період дослі-
дження – у 6,4 рази, що становить 7 103,9 тис. 
голів. Причиною зменшення поголів’я стали 
загальні кризові явища в економіці України, а 
також зменшення попиту на продукцію вівчар-
ства. Зокрема, значне зменшення попиту на 
вовну відбулося через скорочення армії, а також 
внаслідок відмови від традиційного шерстяного 
військового одягу на користь одягу зі штучних 
матеріалів, що є значно дешевшим, і, як пере-
конують виробники такого одягу, такі матері-
али не поступаються за якісними властивос-
тями вовні. Також унаслідок значної експансії 
імпортних дешевих товарів на ринок України 
збанкрутували багато підприємств легкої про-
мисловості, що також вплинуло на зменшення 
попиту на вовну. 

Зменшення попиту на вовну спричинило 
зменшення закупівельних цін неї. Також поява 
дешевших імпортних товарів кінцевого спожи-
вання зменшила попит та ринкові ціни на вов-
няні вироби вітчизняного виробництва. Отже, 
займатися виробництвом вовни сільськогоспо-
дарським виробникам стало не вигідно, внаслі-
док чого й зменшилося поголів’я овець.

Наступною причиною скорочення поголів’я 
є зменшення виходу приплоду на 100 маток. 
Цей показник може становить 120–140 ягнят 
від 100 маток за дотримання умов утримання 
та годівлі тварин. Фактично в підприємствах 
вихід ягнят був дуже низьким навіть на початок 
періоду – 92 гол., а на 2014 р. вихід приплоду 
скоротився взагалі до 73 голів. Це свідчить, що 
дана галузь продовжує перебувати в кризі, тоді 
як у галузі скотарства та свинарства відбува-
лося деяке пожвавлення та приток інвестицій.

Зменшення поголів’я спричинило скоро-
чення виробництва баранини та козлятини 
в 3,4 рази та вовни в 14,2 рази. Обсяг вироб-
ництва вовни скоротився також унаслідок 
зменшення продуктивності, оскільки настриг 

Таблиця 1 
Динаміка показників розвитку галузі вівчарства та козівництва в Україні

Показники
Роки

1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016
Поголів’я овець, тис. гол. 8418,7 4098,6 1875,0 1629,5 1731,7 1371,1 1325,3 1314,8
Реалізація на забій сільськогосподар-
ських тварин, у живій масі; тис. т 102,8 87,7 38,8 43,0 30,6 28,9 27,8

Виробництво баранини та козлятини, 
тис. т 45,8 39,5 17,2 16,2 21,0 14,4 13,7 13,4

Середня жива маса тварини, реалізо-
ваної на забій, кг 31 32 31 32 34 29 32 32

Виробництво вовни, тис. тон 29,8 13,9 3,4 3,2 4,2 2,6 2,3 2,1
Середній річний настриг вовни від од-
нієї вівці, кг 3,4 2,9 3,0 3,5 3,4 3,0 2,9 2,8

Рівень рентабельності виробництва 
баранини та козлятини, % 2,3 -31,9 -46,4 -32,1 -29,5 -43,0 -23,6 -35,3%

Рівень рентабельності виробництва 
вовни, % -2,4 -61,3 -75,8 -72,8 -82,2 -75,1 -61,9 -31,8

Джерело: укладено авторами на основі [2; 3]
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вовни від однієї вівці зменшився на 17,3%, але 
основною причиною все ж таки є зменшення 
поголів’я, яке зменшилося до 83,4%. 

З таблиці бачимо, що виробництво бара-
нини, козлятини та вовни майже завжди було 
збитковим (винятком є виробництво баранини 
в 1990 р.). При цьому збитковість вироб-
ництва збільшувалася протягом аналізова-
ного періоду з незначними коливаннями і на 
кінець періоду становила - 35,3% по виробни-
цтву баранини та козлятини та -31,8% – по 
виробництву вовни. Причинами збитковості є 
недостатність  попиту на вовну, збільшення 
вартості кормів та інших ресурсів. В Україні 
стало невигідно займатися вівчарством уна-
слідок того, що виникло значне відставання 
ринкових цін на вовняні вироби кінцевого 
споживання від закупівельних цін на сиро-
вину. Темпи зростання цін на вовну з 1990 р. 
в середньому в 50 разів нижчі, ніж темпи 
зростання цін на корми, паливо, техніку [4], 
у результаті ціни на продукцію не перекрива-
ють собівартості виробництва продукції. Вна-
слідок значної збитковості більшість підпри-
ємств відмовилася від галузі вівчарства.

Ми вважаємо, що нині вівчарство може стати 
об’єктом бізнесу для невеликих приватних або 
сімейних господарств, оскільки воно не вима-
гає великої кількості працівників та виробники 
мають можливість задіяти невеликі площі для 
випасу тварин.

Позитивним явищем у виробництві є те, що 
дещо збільшилося  виробництва молока. При-
чиною збільшення виробництва молока є те, що 
вівчарство та козівництво нині розвинене лише 
в невеликих приватних та домашніх господар-
ствах (85,8% від загальної кількості підпри-
ємств, табл. 2), які утримують овець та кіз не 
стільки для отримання вовни, оскільки її вироб-
ництво є збитковим, скільки заради отримання 
молока та баранини як цінних продуктів харчу-
вання, які можна продати за високими цінами 
на ринку. Також з овечого молока можна виго-
товити бринзу, яку продати за порівняно висо-
кими ринковими цінами. 

Як бачимо, за аналізований період відбу-
лася зміна структури поголів’я овець та кіз 
на користь домашніх господарств населення, в 
яких утримується 85,8% вівце- та козопоголів’я 
та 14,2% в сільськогосподарських підприєм-
ствах, що є діаметрально  протилежним 1990 р.

Для підтвердження вищезазначеного нами 
був проведений SWOT- аналіз стану галузі 
вівчарства, результати якого представлені в 
табл. 3.

Однак вівчарство традиційно розвивалося і в 
Східній Україні. Нині ще залишився значний 
потенціал селекційних центрів вівчарства, і за 
належної підтримки галузі вона може стати 
конкурентоспроможною як на вітчизняному, 
так і на світовому ринку, оскільки є попит із 
боку інших країн на вітчизняні вовну та бара-
нину, особливо дієтичну. Також ще залишилися 
переробні підприємства, які можуть форму-
вати попит на вовну за належної їх підтримки 
та формування сучасної стратегії їх розвитку. 
Отже, галузь має шанси на життя.

Аналіз показав, що попри наявність слабких 
сторін та потенційних загроз галузь має достат-
ньо переваг, серед яких: вікові традиції, селек-
ційний потенціал, швидкі темпи відтворення 
поголів’я, близькість кордонів, можливість 
кооперації, вищі ціни на дієтичну ягнятину 
та сири з овечого молока, потужний генофонд, 
виробничі потужності, кормова база та трудо-
вий потенціал галузі. Всі фактори можуть стати 
основою відродження галузі вівчарства.

Однією з можливостей розвитку галузі 
вівчарства є незадоволений попит на баранину. 
Як свідчать численні публікації, нині в умовах 
формування здорового способу життя зростає 
попит на дієтичну ягнятину та баранину як із 
боку вітчизняних, так і з боку іноземних спо-
живачів. Ринкова ніша баранини є не зайня-
тою, а попит – незадоволений (табл. 4).

Як свідчать дані таблиці виробництва м’яса 
усіх видів, у тому числі баранини й козлятини, 
за період зменшилося на 46,7% у цілому та на 
70,7% по баранині та козлятині. При цьому в 
структурі виробництва м’яса частка баранини 
та козлятини не перевищувала 1% (виняток 
1995 р.), а на 2016 р. становила всього 0,6%. 
Це свідчить про те, що населення віддає пере-
вагу іншим видам м’яса, зокрема свинині. 

Зменшення загального виробництва м’яса 
зумовило й зменшення його в розрахунку на 
одну особу – з 84 кг до 54,4 кг. При цьому 
виробництво баранини та козлятини в 2016 р. 
становило всього 310 г на особу.

Наслідком зменшення виробництва стало 
й зменшення споживання м’яса всіх видів на 
одну особу за рік – із 68,2 кг до 51,4 кг. При-
чиною зменшення виробництва м’яса є те, що 
нині сільськогосподарські виробники надають 
перевагу високорентабельним видам продукції 
галузі рослинництва, внаслідок чого тваринни-
цтво у цілому та вівчарство зокрема зменшують 
свої масштаби.

Порівнюючи фактичне споживання м’яса 
однією особою за рік із рекомендованими нор-

Таблиця 2 
Структура поголів’я овець та кіз за категоріями господарств, %

Вид підприємства 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Сільськогосподарські підприємства 85,1 59,1 22,0 16,6 17,2 15,3 14,3 15,0 14,1 14,2

Господарства населення 14,9 40,9 78,0 83,4 82,8 84,7 85,7 85,0 85,9 85,8
Джерело: розраховано автором за [2]
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мами, відзначаємо, що фактичне споживання 
знаходиться на рівні мінімальної норми і зна-
чно поступається раціональній – фактичне 
споживання менше від раціональної норми на 
28,6%. Усе це свідчить про те, що можна зна-
чно збільшувати виробництво баранини та коз-
лятини, оскільки попит незадоволений. Але 
при цьому слід формувати у споживачів куль-
туру споживання ягнятини та баранини, поши-
рюючи інформацію про її корисність для орга-
нізму людини.

Зазначимо, що для збільшення виробни-
цтва баранини вівчарство слід переорієнту-
вати на розведення овець м’ясного напряму. 
Наявність селекційних підприємств в Україні 
зможе забезпечити потребу в таких породах, 

а вовна має виступати супутньою продукцією 
вівчарства.

Крім розведення м’ясних порід також можна 
формувати в породі овець і молочні якості, 
оскільки збільшення молочної продуктивності 
овець дасть можливість більше виробляти сирів, 
ціни на які вищі, ніж на сири з коров’ячого 
молока. Але при цьому також слід формувати 
попит на сири з овечого молока, поширюючи 
інформацію про їх поживні та цілющі якості 
для організму людини. При цьому ця ніша на 
ринку не зайнята, оскільки молокопереробні 
підприємства не займаються переробкою ове-
чого молока. Це повинні бути невеликі домашні 
господарства, що займаються виробництвом 
сирів, але держава повинна створити сприят-

Таблиця 3 
Матриця SWOT-аналізу стану галузі вівчарства

Сильні сторони – S Слабкі сторони (проблеми) – W
– вікові традиції в галузі вівчарства;
– Наявність племзаводів та племрепродукторів 
(напр., НДІ Асканія-Нова);
– наявність порід овець різних напрямів господар-
ського використання, придатних для розведення в 
умовах України;
– можливість швидкого відновлення та розвитку 
вівчарських підприємств (2-3 роки) завдяки висо-
ким темпам відтворення овець порівняно з іншими 
тваринами;
– вівчарство може виступати додатковою галуззю, 
поєднуючись зі скотарством та зерновою галуззю, 
що сприяє ефективному використанню землі;
– сприятливі природно-кліматичні умови, геогра-
фічне положення, близькість до кордонів

– Відсутність на вітчизняному ринку продуктив-
них тварин високої генетики (з 1229 порід овець 
світу придатними для молочного виробництва є 100 
високопродуктивних порід овець);
– Недостатньо розвинений попит на баранину та 
продукти з овечого молока;
– недостатній розвиток вітчизняної галузі кормо 
виробництва;
– збитковість виробництва вовни та живої ваги 
овець;
– значний рівень зносу основних фондів 

Сприятливі можливості – O Потенційні загрози – T
– можливість кооперації вівчарських підприємств 
із текстильними;
– незадоволена вітчизняна потреба у м’ясі;
– розвиток культури споживання баранини;
– незайнята ніша ринку овечого молока і продук-
тів його переробки;
– вища ціна на сири з овечого молока, ніж на 
сири з коров’ячого;
– формування попиту на овітерапію (лікування 
вівцями: харчування, практичне застосування речей 
із вовни, біоенергетика)

– скрутне становище вітчизняних вовняних тек-
стильних підприємств (наприклад, ПрАТ «Суми-кам-
воль», ПрАТ «Глухівська суконна фабрика» та ін.);
– зменшення попиту на одяг з овечого хутра через 
низькі доходи громадян та наявність дешевого ім-
порту;
– зміна модних тенденцій на користь одягу із су-
часних синтетичних матеріалів, що є легшими, ніж 
хутро;
– відсутність державної підтримки галузі вівчар-
ства та ін.

Джерело: власна розробка

Таблиця 4 
Виробництво та споживання м’яса в Україні

Показники 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016
М'ясо всіх видів (у забійній вазі), тис. т 4357,8 2293,7 1662,8 1597,0 2059,0 2359,6 2322,6 2323,6
у т.ч. баранина та козлятина 45,8 39,5 17,2 16,2 21,0 14,4 13,7 13,4
частка баранини та козлятини, % 1,0 1,7 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6
Виробництво м’яса всіх видів на одну 
особу, кг у забійній вазі 84,0 44,5 33,8 33,9 44,9 54,9 54,1 54,4

у т. ч. м’яса овець та кіз … … … … 0,45 0,32 0,32 0,31
Споживання м’яса на одну особу за рік, кг 68,2 38,9 32,8 39,1 52,0 54,1 50,9 51,4
Мінімальна норма м’яса та 
м’ясопродуктів* 52

Раціональна норма м’яса та 
м’ясопродуктів ** 80

*Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 № 656 [5]
** За термінологією МОЗ України «Орієнтовний набір основної продовольчої сировини і харчових продуктів 
для забезпечення у середньому на душу населення на 2005–2015 роки»  [6]
Джерело: розраховано авторами за [2; 7]
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ливі умови для їх функціонування починаючи з 
фінансової підтримки вівчарських господарств. 
Отже, збільшення виробництва овечого молока 
та продуктів його переробки може стати наступ-
ним напрямом відродження галузі вівчарства. 
Доїння овець і переробка молока на сири і 
бринзу з наступною реалізацією вовни, м’яса 
та бринзи на ринку дає можливість отримати 
рівень рентабельності +67,2% [8].

Окрім, забезпечення населення цінними 
продуктами харчування, відродження галузі 
вівчарства стане й напрямом розвитку сіль-
ських територій та збільшення рівня зайнятості 
сільського населення. 

Наступним напрямом відродження вівчар-
ства є вдосконалення регіонального розміщення 
та структури виробництва продукції вівчарства 
на основі її диверсифікації [9]. Цей захід спри-
ятиме більш рівномірному поширенню вівчар-
ства на території України, використовуючи при 
цьому найбільш сприятливі умови кожного регі-
ону. Так, наприклад, у Херсонській та Харків-
ській областях доцільно відродити великі спе-
ціалізовані селекційні підприємства, оскільки 
там збереглися потужні наукові установи, а в 
Сумській області доцільно розмістити м’ясне 
вівчарство. Відродження вівчарства доцільно 
проводити з одночасною інтеграцією з вовнопе-
реробними підприємствами, яких в Україні є 
ще достатня кількість, наприклад «Криворізька 
вовнопрядильна фабрика» (Дніпропетровська 
обл.), Одеське виробничо-торговельне об’єднання 
«Блакить», Золочівське виробничо-торгівельне 
акціонерне підприємство (Одеська обл.), «Сум-
ська камвольно-прядильна фабрика» (Сумська 
область) та ін. При цьому переробні підпри-
ємства можуть надавати фінансову допомогу 
вівчарським підприємствам, забезпечуючи над-
ходження сировини за пільговими цінами, а 
вівчарські підприємства матимуть ринок збуту 
вовни, тобто переваги отримають обидві сторони 
інтегрованої структури. 

Також вівчарство доцільно поєднувати з рос-
линницькою галуззю та галуззю скотарства, 
оскільки вівчарство дає додатковий обсяг орга-
нічних добрив рослинництву, а вівці менше 
витоптують землю, ніж велика рогата худоба. 
Вівці краще, ніж інші сільськогосподарські 
тварини, використовують природні пасовища 
і грубі корми, їх можна випасати по байра-
кам, крутим схилам, на напівпустельних пасо-
вищах, де неможливо випасати решту видів 
худоби. Все це сприятиме більш ефективному 
використанню землі.

Але, створюючи умови для розширення вироб-
ництва вовни та вітчизняних продуктів її пере-
робки, державі слід ужити протекціоністських 
заходів для захисту внутрішнього ринку від 
дешевих низькоякісних імпортних товарів [10]. 

Так само як із ягнятиною та овечим молоком, 
виробникам текстильної продукції слід ужити 
заходів по формуванню попиту на вітчизняні 
вовняні вироби. Наприклад, нині вже достат-

ньо сформований попит на вишиванки, отже, 
можна запропонувати ринку вовняні жіночі 
сукні та ділові костюми з елементами вишивки.

Слід також забезпечити вівчарство осно-
вними виробничими фондами, більша частина з 
яких є застарілою. У роботі Р.М. Архипової [11] 
запропоновано використовувати наявні примі-
щення, здійснювати реконструкцію закинутих, 
а також будувати сучасні мобільні модульні 
приміщення.

Одним із рушійних чинників стабільного 
розвитку цієї галузі є  державна підтримка. 
Сумська область в 60–70-ті  роки була одним із 
регіонів, де успішно розвивалася галузь вівчар-
ства, тому в Програмі розвитку агропромисло-
вого комплексу та сільських територій Сумської 
області на період до 2020 р. [12] передбачено 
часткове відшкодування з обласного бюджету 
суб’єктам господарювання – юридичним особам 
(незалежно від організаційно-правової форми та 
форми власності) за закуплені ними поголів’я 
племінних вівцематок, баранів, ярок із племін-
них заводів та племінних репродукторів у роз-
мірі до 50% вартості, але не більше 850 грн. за 
одну голову молодняку (за умови якщо суб’єкт 
господарювання не отримував часткового від-
шкодування з державного бюджету за вказаним 
напрямом у поточному році).

Розрахункова сума відшкодування на рік 
за придбані щорічно до 200 голів племінного 
молодняку розраховується так. Орієнтовна вага 
однієї голови молодняку – 35 кг, закупівельна 
ціна – 55 грн. (35 кг х 55 грн. = 1 750 грн., із 
них 50% = 850 грн. за одну голову молодняку 
овець). Таким чином, сума відшкодування, яка 
буде надана, становитиме 0,170 млн. грн. 

Часткове відшкодування не надається 
суб’єктам господарювання, стосовно яких пору-
шено справу про банкрутство, яких визнано 
банкрутами, що перебувають на стадії лікві-
дації або мають прострочену більше ніж шість 
місяців заборгованість перед державним бюдже-
том, Пенсійним фондом України та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, що підтверджується відповідними 
органами державної фіскальної служби [13].

Для отримання відшкодування необхідно 
подати заявку для участі в конкурсному від-
борі до Комісії з питань виконання заходів 
Програми розвитку агропромислового комп-
лексу та сільських територій Сумської області 
на період до 2020 р. через Департамент агро-
промислового розвитку Сумської обласної дер-
жавної адміністрації.

До заявки необхідно додати такі документи:
– довідку про відсутність (наявність) забор-

гованості зі сплати податків і зборів;
– довідку про відкриття поточного рахунка, 

видану банком;
– засвідчені підписом керівника, скріпле-

ним печаткою (за наявності) суб’єкта господа-
рювання, копії відповідних платіжних доку-
ментів;
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– акт про передачу (продаж) і закупівлю 
худоби за договором;

– копію звіту про стан тваринництва (форма 
24-сг) (на останню звітну дату на момент 
подання документів);

– виданий у встановленому порядку витяг з 
Єдиного державного реєстру тварин;

– копії племінних свідоцтв (сертифікатів) 
або сертифікатів племінних (генетичних) ресур-
сів, засвідчені підписом керівника, скріпленим 
печаткою (за наявності) суб’єкта господарю-
вання;

– письмове зобов’язання повернути до 
обласного бюджету в місячний строк бюджетні 
кошти у разі зменшення поголів’я станом на 
1 січня двох наступних років з урахуванням 
приросту та обсягу закупівлі;

– довідку департаменту про те, що суб’єкт 
господарювання не отримував часткового від-
шкодування з державного бюджету за вказаним 
напрямом у поточному році.

Вищевказані документи свідчать про те, 
що часткове відшкодування можуть отримати 
тільки ті суб’єкти господарювання, які зареє-
стровані відповідно до чинного законодавства, 
мають рахунок в банку та ведуть звітність. На 
жаль, таке відшкодування не передбачено для 
особистих підсобних та селянських господарств.

Але, незважаючи на це, така підтримка є 
дуже важливою та може стати поштовхом до 
розвитку галузі.

Висновки. Таким чином, незважаючи на 
кризові явища, що зумовили занепад галузі 
вівчарства, ця галузь усе ще має потенціал для 
свого відродження. Основними заходами для 
зміцнення галузі є: переорієнтація галузі на 
утримання м’ясних та молочних порід овець 
для розширення виробництва ягнятини та 
баранини, виробництво сирів з овечого молока, 
інтеграція з переробними підприємствами, 
формування культури споживання цінної ягня-
тини, сирів та вовняного одягу вітчизняного 
виробництва. З боку держави обов’язковими 
є державна підтримка вівчарства та запрова-
дження протекціоністських заходів для обме-
ження імпорту дешевих неякісних товарів із 
метою розширення споживання вітчизняних 
товарів.

Також слід запроваджувати прогресивні тех-
нології, підвищувати ефективність викорис-
тання трудового потенціалу, зменшувати собі-
вартість продукції.
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старший викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі
Національного університету біоресурсів і природокористування України

АКТУАЛЬНІСТЬ БІРЖОВОГО РИНКУ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

ACTUALITY OF THE EXCHANGE MARKET: UKRAINIAN ASPECTS

АНОТАЦІЯ
У статті теоретично доведено, що метою та основним за-

вданням біржі є не одержання прибутку, а створення таких 
умов для торгівлі, які дають змогу одержувати значні прибутки 
учасникам біржової торгівлі, які переважно є членами біржі, за 
рахунок скорочення надлишків під час закупівлі і продажу това-
рів, прискорення обігу капіталу, страхування від несприятливих 
змін. Аргументовано, що на біржових торгах ціна формується 
під впливом конкурентних дій покупців і продавців однорідних 
товарів, тому реально відображає фактичний стан ринку та є 
його індикатором. Зроблено висновок, що біржова діяльність 
для України є досить новим і нерозвіданим інструментом ста-
білізації економічних процесів.

Ключові слова: товарна біржа, фондова біржа, акції, фі-
нансові інструменти, ф’ючерси, опціони, активи, депозитарій, 
клірингова палата, фондові індекси, облігації.

АННОТАЦИЯ
В статье теоретически доказано, что целью и основной 

задачей биржи является не получение прибыли, а создание 
таких условий для торговли, которые позволяют получать 
значительные прибыли участникам биржевой торговли, пре-
имущественно являющимся членами биржи, за счет сокраще-
ния излишков при закупке и продаже товаров, ускорение обо-
рота капитала, страхование от неблагоприятных изменений. 
Аргументировано, что на биржевых торгах цена формируется 
под влиянием конкурентных действий покупателей и продав-
цов однородных товаров, поэтому реально отражает факти-
ческое состояние рынка и является его индикатором. Сделан 
вывод, что биржевая деятельность для Украины является до-
статочно новым и неизведанным инструментом стабилизации 
экономических процессов.

Ключевые слова: товарная биржа, фондовая биржа, акции, 
финансовые инструменты, фьючерсы, опционы, активы, депози-
тарий, клиринговая палата, фондовые индексы, облигации.

ANNOTATION
In the article it is theoretically proved that the purpose and 

main task of the exchange is not profit, but the creation of such 
conditions for trade, which make it possible to obtain significant 
profits to the members of the stock exchange, which are mainly 
members of the exchange, due to the reduction of surpluses in 
the purchase and sale of goods, acceleration of capital turnover, 
insurance against adverse changes. It is argued that. at the 
exchange trades price is formed under the influence of competitive 
actions of buyers and sellers of homogeneous goods, therefore 
actually reflects the actual state of the market and is its indicator. It 
is concluded that stock exchange activity for Ukraine is a fairly new 
and undisclosed instrument for stabilizing economic processes.

Keywords: commodity exchange, stock exchange, stocks, 
financial instruments, futures, options, assets, depositary, clearing 
house, stock indices, bonds.

Постановка проблеми. В умовах переходу 
ринкових відносин України на новий рівень, 
який передбачає стрімкий розвиток міжнарод-
них економічних зв’язків з індустріально роз-
винутими країнами світу, великого значення 
набувають проблеми більш суттєвого захисту 
майнових і фінансових інтересів суб’єктів ринку. 

Особливої значущості набуває фінансова 
діяльність біржових організацій. Ефективне 
функціонування ринку біржових послуг є одним 
з основних чинників розвитку вітчизняної еко-
номіки. Водночас для успішного вирішення 
поставлених перед українським суспільством 
завдань в економічній сфері ключове значення 
має формування ефективних механізмів вклю-
чення органів регулювання в систему біржових 
зв’язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвиток біржової торгівлі цінними паперами, 
методи їх оцінки та торгівлі тривалий час є 
предметом вивчення багатьох дослідників. 
Серед них виділяються праці зарубіжних авто-
рів: Б. Грекхема, М. Грем, Ф. Фаббоці, Д. Шва-
гера, В. Баффета, Ч. Доу, В. О’Ніла, П. Пей-
тел Д. Лівемор. Актуальність дослідження 
біржового ринку для вдосконалення системи 
регулювання його функціонування в умовах 
глобалізації зростає через посилення конку-
рентної боротьби бірж за капітал інвесторів та 
акціонерів. Розвиток біржової справи в Укра-
їні досліджували такі вітчизняні науковці, як 
О.М. Сохацька, О.М. Шпичак, В.П. Ситник, 
В.П. Горьовий, М.В. Протасов, Г.О. Шевченко, 
П.І. Гайдуцький, Б. Губський, Г.Ю. Міщук, 
Ю.П. Воскобійник, О.О. Рябченко та ін.

Мета статті полягає у вивченні теоретичних 
та практичних аспектів функціонування біржо-
вого ринку України та формуванні пропозицій 
щодо вдосконалення системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кожний товарний ринок є складною динаміч-
ною системою, яка підпадає під постійні коли-
вання і де присутня велика кількість учас-
ників. Саме завдяки наявності на біржовому 
ринку великої кількості учасників він є ефек-
тивним і сприяє тому, щоб товар потрапляв від 
виробника до споживача найшвидше і за най-
кращими цінами, забезпечуючи повноцінний 
перерозподіл товарів.

Учасники біржової торгівлі можуть про-
водити між собою будь-які операції з приводу 
купівлі-продажу біржового активу.

Торгівля, що здійснюється на біржі, або бір-
жова торгівля, на відміну від будь-яких інших 
видів торгівлі торгової діяльності має такі осно-
вні риси [1]:

– приуроченість до певного місця і часу, 
тобто біржова торгівля проводиться тільки в 
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спеціально відведеному для цього процесу місці 
і тільки в установлені години роботи біржі;

– підпорядкованість установленим прави-
лам біржової торгівлі: кожна біржа виробляє 
свої правила торгівлі, і всі учасники торгівлі 
повинні дотримуватися цих правил;

– публічність, тобто біржова торгівля 
ведеться в присутності всіх членів біржі з їх 
відома;

– гласність, тобто результати біржової тор-
гівлі є відкритими для широкої публіки, відо-
мості про них надходять в суспільство через 
ЗМІ;

– регульованість із боку держави і громад-
ськості; держава через свої законодавчі і норма-
тивні акти встановлює правила, відповідно до 
яких біржі будують свою діяльність;

– концентрація попиту і пропозиції по 
товарах, що реалізуються на біржі, оскільки 
біржа – це найкраще місце, де легко можна 
знайти покупця на товар, що продається, або 
продавця необхідного товару. На цій основі 
складаються біржові (ринкові) ціни.

Організаційна структура біржового ринку 
та його основних учасників представлена на 
рисунку 1. 

Таким чином, основними структурними еле-
ментами біржового ринку є [2]:

– інформаційно-правова база;
– біржовий ринок із його учасниками, 

видами контрактів;
– біржова інфраструктура.
До основних елементів інфраструктури бір-

жового ринку належать: 

– товарна біржа, яка забезпечує організацію 
і проведення біржових торгів деривативами; 

– клірингова палата, яка є фінансовим 
інститутом, до основних обов’язків якого вхо-
дить забезпечення розрахунково-клірингових 
послуг для основних учасників даного ринку;

– біржові ліцензовані склади, які забезпе-
чують зберігання і трансферт товарних потоків. 
Основною умовою їх ефективної діяльності є 
ознака локалізації, яка має відповідати опти-
мальним вимогам учасників щодо найбільш 
вигідних районів розміщення та транспорту-
вання; 

– інформаційно-правове поле, основними 
складовими елементами якого є цілісна база 
законодавчо-правового регулювання та розви-
нутий економічно-інформаційний простір; 

– інститут посередницьких структур – це 
категорія учасників, яка диференціюється на 
професійних та непрофесійних учасників. 

До першої групи належать брокерські і 
дилерські контори, а також учасники, безпосе-
редньо задіяні у здійсненні операцій на товар-
них біржах. Усі інші – непрофесійні учасники. 

Важливим при цьому є також поділ учасни-
ків залежно від цілей застосування дериватив-
них інструментів на: 

– хеджерів – учасників ринку, які викорис-
товують деривативи для страхування від ціно-
вих ризиків, пов’язаних з угодами на спотовому 
ринку; 

– спекулянтів – учасників біржової тор-
гівлі, які прагнуть отримати прибутки від 
гри на біржових цінових і курсових різницях, 

Рис. 1. Організаційна структура біржового ринку 
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що виникають на біржових торгах у часі і  
просторі; 

– арбітражерів – учасників, які одержують 
прибутки від одночасної купівлі-продажу одних 
і тих самих деривативів на різних біржах і спо-
тових ринках, якщо на них спостерігаються 
різні ціни; 

– інвесторів, які використовують інстру-
менти ринку деривативів у своїх стратегіях 
портфельного менеджменту. На західних рин-
ках деривативів до цієї групи учасників нале-
жать інвестиційні, страхові фонди, банки, а 
також інші фінансові установи. 

Стан функціонування і розвитку усіх вище-
зазначених сегментів організаційної структури 
біржового ринку прямо відображає як ступінь 
розвиненості біржової інфраструктури, так і 
рівень ліквідності біржової торгівлі в Україні, а 
також визначає поточний кон’юнктурний стан 
і перспективи розвитку біржової торгівлі товар-
ними та фінансовими деривативами та її відпо-
відність наявним потребам суб’єктів ринку. 

Біржова торгівля є універсальним механіз-
мом ринкової організації, масштабом викорис-
тання якого можна вимірювати стан розвитку 
економіки країни [3, c. 6].

У сучасних умовах біржовий ринок виконує 
роль одного з інструментів, покликаних регу-
лювати рух капіталів і забезпечувати їх вільне 
переміщення з однієї галузі економіки в іншу. 

Біржовий ринок, увібравши риси всіх попе-
редніх форм оптової торгівлі, слугує для полег-
шення процесу торгівлі, створення ефектив-
нішого механізму укладання торгових угод, а 
також для захисту інтересів як продавців, так і 
покупців від несприятливих змін цін. 

Таким чином, біржовий ринок являє собою 
один із видів організованого ринку, який функ-
ціонує у визначеному місці, за єдиними зако-
нодавчо встановленими правилами та нормами, 
де здійснюють торговельні операції брокери та 
брокерські контори для одержання прибутку. 

Роль біржового ринку пояснюється через 
виконання ним соціально-економічних функ-
цій. До класичних функцій біржового ринку 

належать:
– управління ціновими ризиками (хеджу-

вання); 
– забезпечення прозорості процесу ціноут-

ворення через концентрацію й збалансування 
попиту та пропозиції у часі і просторі; 

– спекулятивна функція; 
– поширення економічної інформації; 
– а останнім часом, відповідно до вимог 

сучасних умов конкурентного розвитку біржо-
вої індустрії, науковці і практики почали виді-
ляти як функцію інженерію нових видів товар-
них деривативів. 

Зокрема, функціональне призначення біржо-
вого ринку на мікроекономічному рівні забез-
печується через виконання ним таких осно-
вних організаційно-економічних функцій, як 
[4, c. 123]: 

– трансферт цінових ризиків; 
– прозорість ціноутворення; 
– перерозподіл товарних і фінансових пото-

ків у часі і просторі;
– прогнозування майбутньої цінової 

кон’юнктури на товарних ринках;
– доступність кредитних ресурсів; 
контроль і відшкодування витрат на збері-

гання.
Роль біржового ринку неможливо переоці-

нити через специфічні функції, які він вико-
нує. На основі узагальнення поглядів біль-
шості науковців та практиків запропоновано 
схему функціонального призначення біржового 
ринку в умовах становлення ринкових відносин 
(рис. 2). 

Відповідно до запропонованої схеми, спо-
стерігається функціональний вплив біржового 
ринку на розвиток і становлення економічних 
відносин у країні як на макро-, так і на мікро-
економічному рівні, поєднуючи як ринкові, так 
і державні важелі регулювання. 

Біржовий ринок також виконує такі допо-
міжні функції, як: 

– організація біржових торгів; 
– забезпечення клірингу та біржового арбі-

тражу; 
– біржова інженерія нових інструментів і 

технологій; 
– науково-просвітницька діяльність про-

фесійних та непрофесійних учасників біржової 
торгівлі.

Виходячи з вищезазначеного, біржовий 
ринок покликаний виконувати такі загальное-
кономічні функції, як підвищення конкуренто-
спроможності учасників біржової торгівлі та їх 
клієнтів; стабілізація товарних та фінансових 
ринків. 

У зв’язку з тим, що в сучасних умовах біржо-
вий ринок є міжнародним, координація зусиль 
із використання його інструментів відбувається 
усіма країнами і міжнародними організаціями, 
адже на макроекономічному рівні призначення 
біржового ринку зводиться до встановлення 
макроекономічної рівноваги, забезпечення еко-
номічної безпеки країни, інтеграції у світовий 
економічний простір, впливу на формування 
світового ціноутворення, залучення світового 
спекулятивного капіталу [5, c. 172]. 

Отже, створення цього сегмента в країні стає 
доцільним, ураховуючи те, що завдяки сво-
єму багатофункціональному призначенню він 
покликаний створити передумови для ефектив-
нішого функціонування економічної системи. 

Вивчення ролі та значення біржового ринку 
в економічній системі вимагає також аналізу 
його організаційної структури, тобто елементів, 
з яких він складається, і напрямів їх взаємодії. 
Для цього слід розглядати біржовий ринок як 
складне системне утворення, яке має надзви-
чайно багату організаційну структуру.

Головною метою функціонування товар-
них бірж в Україні є створення цивілізованих 
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умов для економічних відносин між виробни-
ками і споживачами товарів на внутрішньому 
та зовнішньому ринках, тому біржа як органі-
зація не є стороною в угодах купівлі-продажу, 
а створює сприятливе середовище для ведення 
комерційної діяльності. Відповідно до вітчиз-
няного законодавства, товарна біржа є непри-
бутковою організацією та не займається комер-
ційним посередництвом [6]. Участь у біржових 
торгах беруть господарюючі суб’єкти, які про-
йшли процедуру акредитації та отримали ста-
тус члена біржі. Вони можуть представляти 
власні інтереси з купівлі-продажу товарів та 
виконувати доручення своїх клієнтів.

До основних функцій біржі належить, 
по-перше, концентрація попиту і пропози-

ції в одному місці. На торгах зосереджуються 
покупці та продавці однорідних видів товарів, 
зацікавлені в укладенні угод, які укладаються 
за принципом рівноправності учасників торгів, 
застосування вільних (ринкових) цін, публіч-
ного проведення біржових торгів.

По-друге, формування ринкових цін, 
оскільки тільки під час конкурентних торгів 
визначається реальна вартість товару. Цим 
біржова ціна відрізняється від договірних цін 
позабіржового ринку. На біржових торгах ціна 
формується під впливом конкурентних дій 
покупців і продавців однорідних товарів, тому 
реально відображає фактичний стан ринку та 
є його індикатором. Своєю чергою, договірна 
ціна визначається двома особами – продавцем і 
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Рис. 2. Схема функціонального призначення біржового ринку
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покупцем товару та не завжди відображає ситу-
ацію на ринку.

По-третє, розповсюдження інформації про 
кон’юнктуру біржового ринку всім зацікавле-
ним суб’єктам господарської діяльності. Немає 
різниці, реалізується продукція на біржі чи 
збувається на позабіржовому ринку – суб’єкти 
договірних відносин мають знати біржову ціну, 
відповідно до якої самостійно визначати вар-
тість власного товару.

Необхідно зазначити, що ефективність бір-
жового ринку залежить від того, наскільки 
збалансовані його функціональні підсистеми. 
Організатори та регулятори ринку мають мож-
ливість впливати на них, активізуючи або 
блокуючи функції, що виконуються, і, таким 
чином, регулювати темп розвитку біржового 
ринку. 

Єдність рішень, які приймають організа-
тори та регулятори біржового ринку, їхня 
послідовність і погодженість забезпечуються 
певними принципами біржової торгівлі, що 
сприяє повнішій реалізації потенційних пере-
ваг організованого ринку. Своєю єдністю 
принципи утворюють систему загальних 
правил організації, функціонування та регу-
лювання ринку, яка відображує об’єктивну 
логіку становлення й подальшого розвитку 
біржового ринку. 

Аналіз вітчизняного і світового досвіду роз-
витку біржового ринку дав змогу виділити 
п’ять основних принципів: 

1. Принцип соціально-економічної значи-
мості. Цей принцип зобов’язує організаторів 
ринку до того, щоб нормативно-правова база, 
технології, інститути й фінансові потоки на бір-
жовому ринку працювали не тільки на користь 
професійних учасників, а й сприяли вирішенню 
макроекономічних завдань, які мають пріори-
тетне значення для суспільства. 

2. Принцип інформаційної прозорості 
ринку. Передбачає розроблення єдиних пра-
вил проведення біржових угод і операцій. 
Стандарти та норми поведінки професійних 
учасників розробляються на основі спеціаль-
них нормативних актів, що регулюють ринок. 
Нормативна база надає можливість відбору й 
ліцензування професійних учасників ринку; 
розкриття інформації про основних емітентів, 
значних інвесторів та учасників ринку; вста-
новлення жорсткого контролю над дотриман-
ням законодавчих норм і правил проведення 
операцій на біржовому ринку. 

3. Принцип технологічності. Одним із най-
важливіших результатів конкуренції на фінан-
совому ринку в цілому й на біржовому ринку 
зокрема є впровадження в практику біржової 
торгівлі прогресивних технологічних рішень, 
наприклад автоматизованого програмно-тех-
нічного комплексу, який забезпечує бездоку-
ментарний спосіб укладання угод. При цьому 
гарантується персональна відповідальність за 
прийняті рішення.

4. Принцип універсальності. Вдосконалення 
програмно-технічного комплексу та вико-
ристання модифікованих версій програмного 
забезпечення дає змогу здійснювати торгівлю 
різними похідними цінними паперами, забез-
печити депозитарне обслуговування учасників 
торгів, здійснювати кліринг і розрахунки за 
результатами угод, надає можливість установ-
лення зв’язків і взаємодії між віддаленими 
учасниками торгів. 

5. Гарантування розрахунків. Найбільшою 
перевагою цивілізованого ринку є своєчасне та 
чітке виконання зобов’язань за всіма угодами 
й операціями, що забезпечує високу довіру до 
системи біржової торгівлі з боку її учасників та 
їх інвесторів. 

У цілому сформульовані принципи організа-
ції біржового ринку утворюють єдину систему, 
взаємно доповнюючи один одного, та відповіда-
ють сучасному етапу становлення ринку.

Біржовий ринок являє собою один із видів 
організованого ринку, який функціонує у 
визначеному місці, за єдиними законодавчо 
встановленими правилами та нормами, де здій-
снюють торговельні операції брокери та брокер-
ські контори для одержання прибутку. 

Таким чином, біржовий ринок, а, відповідно, 
і біржі – це класичний інститут ринкової еко-
номіки, який формує оптовий ринок товарів чи 
фінансових інструментів і має організаційну, 
економічну й юридичну (правову) основу. Проте 
до нинішнього рівня біржовий ринок розви-
вався еволюційним шляхом. Сучасні товарні 
біржі мають понад п’ятивікову історію. У сво-
єму розвитку вони пройшли низку етапів – від 
звичайних форм оптового до сучасного ринку 
інструментів фінансової інженерії, у процесі 
яких змінювалися характер угод, їх економічна 
сутність та організаційна структура.

Висновки. В Україні тривалий час здійснюва-
лися операції з форвардними контрактами, які 
є етапом у переході до ф’ючерсно-опціонних, 
але через низьку дисципліну виконання, зло-
вживання та нестабільність у зовнішньоеконо-
мічній і фінансовій політиці тепер такі контр-
акти практично не укладаються. 

Набагато більше нерозв’язаних питань на 
сировинних ринках України, у тому числі най-
важливіших для нашої країни аграрно-сиро-
винному та енергетичному, серед яких можна 
виділити такі, як відсутність чіткого структу-
рування цих ринків на поточний і строковий 
із позиції державної політики; відсутність нор-
мативно-законодавчої підтримки чинних агро-
промислових бірж та їх узгодженої діяльності 
з галузевими міністерствами, натомість ними 
створюються власні відомчі біржі; відсутність 
на аграрно-сировинному ринку інфраструктур-
них інститутів, таких як приватні елеватори, 
оскільки це подовжує тривалість перевезень 
урожаю від лану до державних елеваторів, а 
від сховища до покупців, тому поточний ринок 
може функціонувати лише теоретично. 
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВЛИВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

CLUSTERING AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT  
OF RURAL TERRITORIES

АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено основні положення сталого розвитку 

України, виявлено основні чинники, що його забезпечують. 
Досліджено переваги та розкрито основні аспекти функціо-
нування кластерної моделі соціально-економічного розвитку 
сільських територій. Розглянуто практичні приклади застосу-
вання кластерної моделі розвитку на прикладі агрорекреа-
ційного кластеру. Запропоновано структурну модель сталого 
розвитку сільської території, в основу якої покладено клас-
терну структуру. 

Ключові слова: розвиток, сталий розвиток, інновації, інте-
грація, кластер, кластерна модель, агрорекреаційний кластер.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщены основные положения устойчивого 

развития Украины, выявлены основные факторы, которые 
его обеспечивают. Исследованы преимущества и раскрыты 
основные аспекты функционирования кластерной модели 
социально-экономического развития. Рассмотрены практичес-
кие примеры применения кластерной модели регионального 
развития на примере туристического и агропромышленного 
кластеров. Предложена структурная модель устойчивого ре-
гионального развития, в основу которой положена кластерная 
структура. 

Ключевые слова: развитие, устойчивое развитие, инно-
вации, интеграция, кластер, кластерная модель, агрорекреа-
ционный кластер.

ANNOTATION
There were summarized main positions of constant 

development of Ukraine, there were discovered and described the 
main factors which provide it: environmental, economic and social. 
There were found basic directions of Renewing the management of 
regional social and economic sectors related to the integration and 
union of the efforts of government, socially responsible business 
and people of the region to solve the most important tasks which 
are related to creating a comfortable and safe environment 
for human life. It was studied the advantages and revealed the 
main aspects of functioning the cluster model of socio-economic 
development, which give possibility to the cluster not only to 
occur, but also to ensure its viability, self-sufficiency, successful 
and effective organization. It was considered practical examples of 
using of cluster model of regional development on the example of 
agriculture clusters. It was offered a structural model of constant 
regional development, which is based on cluster structure.

Keywords: development, sustainable development, innova-
tion, integration, cluster, cluster model, agro-recovery cluster.

Постановка проблеми. Сталий розвиток сіль-
ських територій – досить складне, неординарне 
та суперечливе завдання для України. Про такий 
розвиток можна говорити лише тоді, коли еко-
номічне зростання, матеріальне виробництво та 
споживання відбуваються в межах спроможної 
до відновлення екологічної системи.

Разом із цим в активній фазі здійсню-
ється адміністративно-територіальна реформа, 
результатом якої є створення нових об’єднаних 

територіальних громад. Під час цього процесу 
всі новостворені громади повинні розробити 
стратегічний план свого соціально-економіч-
ного розвитку, в якому повинні бути відобра-
жені рішення наявних на цих територіях еко-
номічних, екологічних та соціальних проблем. 
Для вирішення таких проблем для об’єднаних 
територій досить актуальним є створення та 
розвиток кластерних структур, які могли б 
забезпечити їм трансфер інновацій, допомогу 
у вирішенні екологічних питань та здійсненні 
природоохоронних заходів, здійснити промо-
цію території, залучити як внутрішні, так і 
зовнішні інвестиції, створити нові робочі місця 
і, як наслідок, поліпшити соціально-економіч-
ний стан та добробут місцевого населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розвитку кластерних структур та 
їх впливу на сталий розвиток підприємств, 
галузей, територій, регіонів, національної еко-
номіки у цілому присвячено роботи багатьох 
вітчизняних науковців. Так, Л.М. Васильєва 
[1] розглядає кластер як інструмент підви-
щення конкурентоспроможності аграрного сек-
тора економіки; М.М. Бігус, Є.Д. Голикова [2] 
досліджують кластеризацію як перспективу 
розвитку міжнародного туризму та активіза-
тор розвитку економіки Україні; В.П. Ільчук, 
І.В. Лисенко [4], Ю.О. Ульянченко [6], роз-
глядають формування кластерів як засіб ста-
лого соціально-економічного розвитку регіону; 
Л.І. Катан [7] у своїх працях розглядає теоре-
тичні засади формування регіонального іннова-
ційно орієнтованого кластера аграрної сфери. 

Питанням розвитку кластерів у контек-
сті сталого розвитку присвячено роботи як 
вітчизняних, так і закордонних науковців: 
А. Алієвої, М. Портера [4], В. Самофатової, 
С. Cоколенка, В. Федоренка, А. Гойка, В. Дже-
бейла, К. Хуртаєва.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Але, незважаючи на зна-
чний теоретичний досвід у питаннях розвитку 
кластерів, нинішній стан національної еконо-
міки свідчить, що мають місце відчутні наукові 
прогалини, зокрема в частині аналізу доціль-
ності, планування і прогнозування результа-
тів та соціально-економічних наслідків від 
створення кластерних структур для окремих 
сільських територій, особливо з урахуванням 
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територіальних, структурних, технологічних і 
екологічних змін.

Мета статті полягає у дослідженні та обґрун-
туванні доцільності створення та розвитку клас-
терних структур як структурних ланок сталого 
розвитку сільських територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Модель сталого, стійкого розвитку, як і будь-
яка інша соціальна модель, є системою інте-
грованих компонентів, їх суттєвих відносин і 
зв’язків, що відображають основний зміст про-
цесів збалансованого соціально-економічного та 
екологічного розвитку.

У всіх вихідних умовах сталого розвитку 
йдеться про перехід від стихійності до керова-
ності. Виходячи із цього, можна охарактеризу-
вати модель сталого розвитку України такими 
основними положеннями [3, с. 9]:

• у центрі уваги мають бути люди та їх 
право на здорове й плідне життя в гармонії з 
природою;

• охорона довкілля повинна стати 
невід’ємним компонентом процесу розвитку, 
що не може розглядатися окремо;

• розвиток і збереження довкілля має поши-
рюватися не тільки на нинішнє, а й майбутнє 
покоління;

• для досягнення стійкого розвитку держави 
слід вилучати або обмежувати моделі виробни-
цтва та споживання, які йому не сприяють.

До основних компонентів, що забезпечують 
сталий розвиток, належать [3, с. 10]:

• екологічний – визначає умови й межі від-
новлення екологічних систем унаслідок їх екс-
плуатації;

• економічний – передбачає формування еко-
номічної системи, гармонізованої з екологічним 
чинником розвитку;

• соціальний – утверджує право людини на 
високий життєвий рівень в умовах екологічної 
безпеки та благополуччя.

Розвиток соціально-економічної сфери сіль-
ських територій нині є одним із найважливі-
ших стратегічних завдань розвитку України. 
Це, з одного боку, свідчить про необхідність 
кардинального поліпшення якості життя сіль-
ського населення, а з іншого – вказує на неви-
рішеність багатьох організаційних і теоретико-
методологічних проблем управління соціальною 
сферою села, на недостатню ефективність наяв-
ної системи управління соціально-економічним 
територіальним, регіональним і, як наслідок, 
національним розвитком.

Стає очевидним, що наявна модель організа-
ції управління соціально-економічною сферою 
села потребує оновлення, пов'язаного, насам-
перед, з інтеграцією, об'єднанням зусиль орга-
нів місцевого самоуправління, соціально відпо-
відального бізнесу та населення території для 
вирішення найважливіших завдань, що сто-
суються створення комфортного і безпечного 
навколишнього середовища для життєдіяль-
ності людини.

Сьогодні для забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку державне регулювання 
має сконцентрувати свої зусилля на забезпе-
ченні постійно відтворювального соціально-еко-
номічного зростання та підвищення конкурен-
тоздатності в умовах міжнародної інтеграції. 
Для забезпечення цього розвитку на перше 
місце має виходити доволі поширений інстру-
мент державної політики постійно відновлю-
вального економічного зростання й підвищення 
конкурентоздатності – кластерна стратегія. За 
твердженням одного з фундаторів кластерного 
підходу М. Портера, найбільш конкурентоз-
датні галузі розвиваються за принципом клас-
теру, а державна політика з підтримки ство-
рення кластерів підвищує конкурентоздатність 
компаній – учасниць кластеру й національної 
економіки у цілому [4].

Як зазначають В. Ідьчук та І. Лисенко, 
«кластерний підхід – це реалізація інтеграцій-
них процесів у сфері виробництва, започатку-
вання нових форм економічної активності, які 
функціонують на високому рівні агрегації, що 
забезпечує високу ефективність управління, 
цілеспрямоване використання сукупного вироб-
ничого потенціалу та організаційно-економіч-
ного ресурсу всіх учасників кластерного утво-
рення» [5].

Враховуючи вищезазначені засади сталого 
розвитку, слід зазначити, що концепція клас-
теризації як соціально-економічного інституту 
компенсує зростаючий в умовах глобалізації 
рівень невизначеності соціальних та еконо-
мічних процесів, створює специфічний інфор-
маційний простір, який формує економічних 
суб’єктів з новими мотиваціями, розвиває бага-
товимірність економічного простору.

Перехід від галузевої економіки до еконо-
міки кластерів означає перехід до нової форми 
спільної праці, за якої координація діяльності 
здійснюється на основі вільного інформацій-
ного обміну по горизонталі, обміну знаннями, 
вміннями і навичками, спільного використання 
нематеріальних активів. Трансакції в кластері 
можуть не супроводжуватися ринковими уго-
дами з передачі прав власності, а базуватися на 
їх спільному використання або передачі окре-
мих деталізованих повноважень.

Кластери, з одного боку, характеризу-
ються міцними технологічними чи фінан-
совими взаємозв’язками між учасниками, з 
іншого – нагадують асоціації, тому що дають 
змогу учасникам не тільки зберігати юри-
дичну самостійність, але й конкурувати між 
собою. Схожість з асоціаціями підкреслюється 
також можливістю участі у кластері всіх осно-
вних економічних суб’єктів: бізнесу, держави 
і населення. Іншими словами, в кластерах 
формується складна комбінація конкуренції 
та кооперації. Вони знаходяться наче в різ-
них площинах і доповнюють один одного, осо-
бливо в інноваційних процесах. Своєю чергою, 
зазначена форма об’єднання потребує високої 
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довіри, стійких, особливих взаємин між орга-
нізаціями [6, с. 5].

Отже, основною ідеєю соціально-еконо-
мічного кластера є підвищення якості життя 
населення сільської території, та ефективності 
діяльності його учасників на основі коопера-
ції і співробітництва. Завдяки використанню 
ресурсного, управлінського та інтелектуального 
потенціалів елементів, що входять до кластеру, 
і механізму взаємовідносин між його учасни-
ками проявляється синергетичний ефект, що 
дає змогу збільшити результативність роботи 
кожної структури. 

Ми пропонуємо модель функціонування та 
розвитку аграрної економіки та сільських тери-
торій на базі агрорекреаційного кластеру.

Етапи становлення агрорекреаційного клас-
теру:

1-й етап – розвиток сімейних ферм (СФ);
2-й етап – розвиток сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів на базі сімейних 
ферм;

3-й етап – розвиток туризму та вирішення 
екологічних питань (проблем); 

4-й етап – запровадження використання 
власних альтернативних джерел енергії (напри-
клад, біогазового обладнання).

Основними точками зростання, на нашу 
думку, повинні бути логістичні підприємства 
(можлива й цілком обґрунтована комунальна 
форма власності або на засадах дольової участі 
приватних інвестицій та органів місцевого 
самоврядування). Основним завданням такого 
логістичного комунального підприємства має 
бути інфраструктура для зберігання сільсько-
господарської продукції (рис. 1), що надійшла 
від сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів, що створені на базі сімейних ферм 
(рис. 2).

Логістичне комунальне підприємство (ЛКП) 
чи районне логістичне комунальне підприєм-
ство (РЛКП) може бути створене за кошти міс-
цевих громад, за кошти районного чи обласного 
бюджету, за грандові кошти чи кошти ДФРР 
за технологічним напрямом, який необхідний 
для конкретного сільськогосподарського обслу-
говуючого кооперативу (СОК). Тобто якщо СОК 
забезпечує виробництво та переробку молочної 
продукції то й напрям технологічного забезпе-
чення повинен відповідати зберіганню молочної 
продукції. За аналогією створюються ЛКП для 
зберігання ягід, фруктів, овочів, м’яса, риби та 
інших видів сільськогосподарської продукції.

Отже, на окремій сільськогосподарській 
території може бути створено декілька логіс-
тичних комунальних підприємств.

Одним із напрямів підвищення конкурен-
тоспроможності сільських територій є ство-
рення на базі кооперативних формувань та 
інфраструктурних об’єктів агрорекреаційного 
кластеру (рис. 3), який на регіональному рівні 
зможе об’єднати матеріальні, грошові та тру-
дові ресурси. Оскільки кластери підвищують 
інноваційну діяльність, продуктивність праці 
та рентабельність саме малих та середніх під-
приємств, які є основою кооперативного руху 
України, то можна припустити, що кластери-
зація для кооперативного сектору економіки є 
природним, еволюційним процесом поступаль-
ного розвитку.

Агрорекреаційний кластер за своєю суттю та 
змістом є набагато ширшим, аніж кооператив-
ний кластер, хоча й відповідає всім його харак-
теристикам, тому що він націлений не лише 
на конкурентний розвиток кооперативів в його 
середовищі, а й на розвиток несільськогоспо-
дарських видів виробництва, вирішення еколо-
гічних проблем, розвиток «зеленого» туризму, 
розвиток та використання альтернативних дже-
рел енергії.

Кластерний підхід розвитку сільських тери-
торій дасть змогу об’єднати зусилля сільськогос-
подарської кооперації для вирішення завдань 
щодо підвищення життєвого рівня сільського 
населення, відродження сільськогосподар-
ського виробництва, соціального устрою села. 
Особливу актуальність ці питання набувають в 
умовах вступу України до Всесвітньої організа-
ції торгівлі та інтеграції до європейського про-
стору, посилення конкуренції на внутрішньому 
та зовнішньому ринках.

Кластер формує бренди сільської території, 
визначає її спеціалізацію та позиціонує її на 
зовнішньому ринку.

Переваги кластерної моделі сталого розви-
тку для суб’єктів кластера: 

– розширення та зміцнення взаємозв'язків у 
своєму сегменті ринку;

– забезпечення більш гарантованого ринку 
збуту продукції, послуг; 

– підвищення доступності фінансових 
ресурсів; 

Рис. 1. Основне завдання логістичного 
комунального підприємства

Джерело: розроблено автором 
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– розширення інформаційної бази; 
– поліпшення умов для появи та реалізації 

нових ідей; 
– активізація інноваційних та інвестиційних 

процесів; 
– підвищення гнучкості в організації підпри-

ємницької діяльності; 
– підвищення ефективності виробництва 

за рахунок скорочення витрат (на маркетинг, 
рекламу, підготовку кадрів та ін.); 

– поліпшення якості робочої сили; 
– розширення можливостей виходу на зару-

біжні ринки; 
– розширення можливостей в одержанні 

більш кваліфікованих послуг із консалтингу; 
– підвищення культури підприємництва; 
– удосконалювання бази оподаткування. 
На об’єктивних перевагах кластерної полі-

тики у своїх роботах наголошує й Л.І. Катан 
[7]. Досліджуючи концептуальні засади сталого 
розвитку аграрної сфери, автор звертає увагу на 
необхідності забезпечити: 

– реалізацію багатофункціональності сіль-
ського господарства, що забезпечує унікаль-
ність його як інструмента сприяння розвитку, 
а саме виду економічної діяльності, джерела 
доходів і постачальника екологічних послуг;

– проголошення еколого-соціального імпе-
ративу з погляду на особливе значення його 
насамперед для задоволення людських потреб 
у харчуванні та формуванні умов життєдіяль-
ності сільського населення;

– розвиток сільського господарства не лише 
як сектору економіки, а й як важливого укладу 
життя значної частини українців;

– екологічність розвитку, що генетично при-
таманна і важлива для аграрної галузі, оскільки 
вона має справу з природними ресурсами; раці-

ональне формування агроландшафтів і довго-
тривале збереження їх продуктивності;

– зрівноваженість галузевого і територіаль-
ного розвитку;

– оптимальне поєднання великих і малих 
форм агрогосподарювання;

– більш інноваційне і комплексне застосу-
вання наявних знань, досягнень науки і тех-
ніки, включаючи «офіційну» науку, традиційні 
та нетрадиційні знання, а також нові підходи 
інтегрованого управління аграрними і природ-
ними ресурсами.

Висновки. Отже, як на нашу думку, так і 
на думку багатьох вітчизняних науковців, пер-
спективним для забезпечення сталого розви-
тку об’єднаних територіальних громад є вико-
ристання кластерного підходу, заснованого на 
горизонтальній кооперації та співробітництві 
управлінських структур, некомерційних та 
наукових організацій, різних виробничо-гос-
подарських та фінансово-кредитних структур, 
населення. 

Так, кластерна структура на окремо взятій 
території буде сприяти сталому розвитку цієї 
території на засадах ініціативності, інновацій-
ності, інформованості, інтегрованості, інтересу, 
що, своєю чергою, призведе до:

– збільшення кількості робочих місць;
– розвитку нових бізнес-послуг на основі 

співпраці різних науково-дослідних установ;
– створення сприятливих умов для залу-

чення інвестицій та впровадження нових інвес-
тиційних проектів;

– впровадження і використання інновацій-
них технологій у рамках співпраці суб’єктів 
кластеру;

– вирішення більшості соціально-економіч-
них та екологічних питань та проблем.

 

Рис. 2. Схема співпраці логістичного комунального підприємства  
із СОК на базі сімейних ферм

Джерело: розроблено автором
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Рис. 3. Модель територіального агрорекреаційного кластера
Джерело: дослідження автора
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ЦИКЛИ ЕВОЛЮЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО ПЛАНУВАННЯ  
В РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

EVOLUTION СYCLES OF ARCHITECTURAL PLANNING  
IN THE DEVELOPMENT OF URBAN AND RURAL SETTLEMENTS

АНОТАЦІЯ
Стаття представляє серію дискурсів, кожен з яких містить 

найбільш типові, ймовірні конфігурації архітектурного плану-
вання в розвитку поселень і територій на різних історичних 
етапах. Визначено основні залежності в архітектурному пла-
нуванні поселення залежно від діючого циклу розвитку. Автор 
припускає вплив на розвиток планування міст елементів по-
передніх субкультур,  а також штучний характер розвитку ве-
ликих міст.

Ключові слова: цикл розвитку, архітектурне планування, 
експансія, агент змін, стратегія, програмно-орієнтований під-
хід.

АННОТАЦИЯ
Статья представляет серию дискурсов, каждый из которых 

содержит наиболее типичные, вероятные конфигурации архи-
тектурного планирования в развитии поселений и территорий 
на разных исторических этапах. Определены основные зави-
симости в архитектурном планировании поселения в зависи-
мости от действующего цикла развития. Автор предполагает 
воздействие на развитие планирования городов элементов 
предыдущих субкультур, искусственный характер развития 
крупных городов.

Ключевые слова: цикл развития, архитектурное плани-
рование, экспансия, агент изменений, стратегия, программно-
ориентированный подход.

ANNOTATION 
The article presents a series of discourses, each of 

which contains the most typical, likely architectural planning 
configurations in the development of settlements and territories 
at different historical stages. The main dependencies in the 
architectural planning of the settlement are determined, depending 
on the current development cycle. The author implies the influence 
of elements of previous subcultures on the development of urban 
planning, the artificial nature of large cities’ development.

Keywords: development cycle, architectural planning, 
expansion, agent of changes, strategy, program-oriented approach.

Постановка проблеми. Розвиток поселень, 
планований макроінтересами, показує нам чіт-
кий практичний прояв програмно-орієнтова-
ного підходу [1] до розвитку поселень. Він, як 
припускається, існував давно й існує принаймні 
з початку розвитку нашої мікроцивілізації [2].  
Він виявляється і в управлінні періодами істо-
ричного розвитку території (великим та вкладе-
ним у нього малим), так само і в оперативному 
управлінні малими підциклами розвитку регіо-
нів –  історичних театрів, у межах яких місто 
відіграє чітку роль залежно від типового етапу 
циклу та особливостей цього перебігу на поточ-
ному соціально-технологічному рівні. Хоча 

низка дослідників людського капіталу посе-
лень [3] досліджує агентів змін та управління 
елементами програмно-орієнтованого підходу, 
а саме ініціаторів та адептів змін, проте біль-
шої уваги потребує вивчення співвідношень та 
залежностей, що визначають особливості розви-
тку планування в першу чергу міст і в другу 
чергу – регіону, у т. ч. сільських поселень. 
Також, недостатньо досліджено відмінності між 
підходами до планування та розвитку міських 
та сільських поселень.

Мета статті  полягає у зверненні уваги на 
невідповідність найбільш раціональних методів 
містопланування наявним історичним залиш-
кам, щоб указати на несумісність сучасної 
логіки розвитку поселення та стилю мислення 
історичних попередників, а також указати на 
централізований характер планування розви-
тку більшості міст.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для наочної ілюстрації шляху найбільш дореч-
ного та доцільно-раціонального планування 
міських поселень пропонуємо вам поглянути 
на це очима лідера невеликого племені, що 
живе натуральним господарством і чий лад 
недалеко відійшов від первіснообщинного, ймо-
вірно, на початку чергового періоду розвитку 
нашої цивілізації. У вас у групі 70–80 осіб, які 
разом полюють, займаються збиральництвом та 
ведуть у цілому спільне господарство. В групі є 
чотири-п’ять сталих союзів чи родин, які сліду-
ють за вами і ви кочуєте в помірному кліматі. 
Ви у цілому намагаєтеся бути там, де тепліше 
та більше їжі, але часом потрапляєте у раптові 
зими та знаєте, що таке холод та сніг1. Напри-
клад, ви знайшли хороше місце серед пагорбів, 
із річкою або джерелом і визначили потребу 
в будівництві укріплення. Ймовірно, це тепла 
пора року або рання весна, тому що взимку ви 
не побудуєте нічого витривалого за умови від-
сутності розвинутих інструментів, а влітку не 
бачите в укріпленні великої потреби. Однак 
саме ранньої весни, у березні чи на початку 
квітня, голодним хижим звірям навколо вас 
нічого їсти і вони становлять небезпеку. Ви 
вже можете працювати з деревиною та ґрун-
том, тому що земля вже розмерзлася. Припус-
тимо, що це клімат помірної зони, і ви після 
перших нападів звірів чи голодних розбійників 
вирішуєте укріпити вашу стоянку. У вас при-

1 Однак ви не можете поки що визначити чіткі залежності між час-
тиною світу та кліматом, а також між напрямами світу та кліматом 
залежності від пори року.
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близно 30 чоловіків, близько 10 дітей і всі інші 
жінки. Оці 30 чоловіків становитимуть п’ять 
«будівельних бригад» та ще п’ять будуть охоро-
няти будівництво чи полювати. Ви не зможете 
зрубати великі дерева та не зможете закопати 
їх по периметру поселення чи стоянки, тому що 
це важко та у вас немає необхідних знань та 
інструментів. Однак ви можете зрубати молоді 
деревця висотою до 4 м, очистити їх від гілок 
та закопати по периметру як кілки, до яких 
прив'язати розпори або привалити їх камін-
ням. Потім ви зможете зробити паркан типу 
«перелазу», завивши тонші прямі гілки між 
основними опорами, та закидаєте, бо це найпро-
стіше, проміжки глиною, брудом чи сумішшю 
підніжного матеріалу, краще зі дна чи берегів 
річки. Скоріш за все, річка буде у вас текти 
по центру поселення, або, якщо вона велика, з 
одного боку. Стіну ви будуватимете невеликими 
рівними ділянками, але не дотримуватиметеся 
пропорцій, хоча розумітимете, що потім ви 
використаєте цю стіну як опору для монтажу 
навісів від дощу і снігу всередині для ваших 
людей. Таким чином, ви отримаєте за тиждень 
часу і за вдалих обставин огороджений «кара-
ван-сарай», а коли побачите, що дощ руйнує 
ваші стіни зверху, змонтуєте наверху пласкі 
камінці або частини дерев, щоб не затікало. Тоді 
ж ви збудуєте в голові бачення щодо гонту або 
дранки. Всередині навісів жінки вашої групи 
створять килимки із залишків кори та тон-
ких гілок, щоб усередині було чистіше. Якщо 
ви знаєте вогонь, то через місяць у поселенні 
з'являться декілька грубок відкритого типу 
або з простих камінів, збудованих так само, 
як стіни – з гілок та каміння, обмазаних гли-
ною. І ось ви у травні та захищені від зовніш-
ніх небезпек. Так за бажання можна жити пару 
поколінь, а молоді люди зможуть будувати такі 
поселення недалеко від вашого.  І ви розумієте, 
що ніхто з ваших «бояр» не погодиться власно-
руч копати стіни-фундаменти глибиною два-три 
метри і будувати з великих брил, адже у вас як 
лідера малого племені недостатньо влади для 
цього і змусити їх ви не можете.

Звісно, ви можете зустрітися з нападом орга-
нізованої групи розбійників, але вас більше і 
ви пересидите в укріпленні. Реальну небезпеку 
становитиме лише добре оснащений загін, у два 
або три рази більший за ваше плем'я. Якщо ви 
вистоїте, що також можливо, або заплатите їм 
данину і вони підуть, то після цього, відремонту-
вавши пробоїни,  ви сильно зміцните свої стіни, 
створите більше озброєння та стимулюватимете 
народжуваність молодих воїнів. Але звісно, не 
руйнуватимете старий «глинобит» – ви обкла-
дете його камінням або краще обставите ззовні 
стволами дерев, що обпалені до вугілля та 
обмазані глиною. Ви створите три-чотири спо-
стережних пункти навколо «караван-сараю» та 
у разі повернення кочівників знищите їх усіх 
до єдиного. Але ні, ви за цей сезон не винай-
дете спосіб випалення цегли, черепицю з кера-

міки або литво бетону в опалубку. Так само ви 
не знатимете геометрії і вам не відомо буде ані 
коло, ані овал, ані шестикутник, ані прямий 
кут, хоча ви матимете уявлення (з досвіду) про 
трикутники і саме ними будуватимете стійкі 
конструкції. Ви щорічно опікуватиметеся запа-
сами на зиму, і коли до вас під стіни  – не зараз, 
а через 10–15 років – прийдуть чергові розбій-
ники, можливо, навіть із вогнепальними гар-
матами, ви матимете достатньо потуги для їх 
знищення за рахунок кількості, а проти гармат 
придумаєте обкласти ваші стіни диким лама-
ним або річковим каменем – це буде дорого, 
але ви зможете це собі дозволити, з огляду на 
величину та добробут поселення. Можливо, 
якщо ви активно торгуватимете, то матимете у 
цьому «караван-сараї» щось схоже на вулиці, 
які викладете половинками дерев, розколотих 
уздовж  (а може, витратите більше ресурсів, а 
також додумаєтеся до навісної підлоги на лагах 
або ж викладете це камінням, що буде простіше 
та дешевше за бажаного вами рівня якості) – і 
цей тротуар щасливо проіснує декілька десят-
ків років за умов догляду і вчасної заміни окре-
мих його елементів. Якщо б ви хотіли торгувати 
так, щоб до вас приїжджали з товаром, то за 
жодних умов ви не дозволите будувати ринкове 
місце всередині «караван-сараю» – ви натомість 
виділите під це найгіршу, але пласку ділянку 
поблизу стін зовні, оточите її простим парка-
ном та однією-двома вишками і туди кликати-
мете торгівців. Ви, скоріше, не дозволятимете 
чужоземцям купувати вашу землю чи місця на 
ринку. Вони зможуть, можливо, залишати свій 
товар у вашому ринку на сезон, але вся неру-
хомість належатиме вам. Ви не розбудовувати-
мете ринок більше ніж просто ринок  – такий, 
які ще можна знайти біля містечок Херсон-
щини та в Криму на виїзді з міст, біля запра-
вок, адже, розрісшись, він створить вашій владі 
небезпечну конкуренцію та відволіче забагато 
ресурсів на його утримання. 

Подивимося тепер на структури міст мину-
лого. Цегла, повсюди кам'яні стіни, фахверк 
зі складними системами з'єднань, чіткі геоме-
тричні форми та височезні товстелезні стіни. 
Овали, розрахунки через квадратні корені, 
восьмикутники та венеціанські арки, які 
описуються диференціальними рівняннями. 
Високі стелі зі склепіннями, які можна було 
б легко замінити простими балками. Ароч-
ного типу бруковані вулиці, які можна було 
б замінити диким камінням-сланцем. Каналі-
зація, що закопана на 5–6 м вглиб вулиць та 
містить залізні та керамічні елементи. Розви-
нуті ринки по центру, створені нібито у ті часи, 
коли кочівники все ще нападали на околиці та 
було небезпечно вночі вийти на вулицю. Все це 
вимагає високого рівня технологій, які в прин-
ципі можна і не використовувати, якщо просто 
прагнути спокійного життя. Адже навіть зараз 
будують саманне житло та «кордвуд» (англ. 
cordwood – «перетягнуте шнурком дерево») – 
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просто та натуралістично, і ці будівлі, як і укра-
їнські хати-мазанки, можуть стояти принай-
мні до ста років. Звісно, ми можемо сказати, 
що розвивалися наука і технології, тому міста 
стали саме такими. Але й без розвитку науки 
поселення цілком реально існували би також 
на рівні «саманного караван-сараю», адже хати 
саманного типу або глинобитно-каркасні кон-
струкції успішно існували та й зараз є без суттє-
вих змін у сільській місцевості за їх належного 
догляду. І так було по всьому світі, у тому числі 
в найрозвинутіших країнах. Це існує поряд з 
алюмінієм, ядерною фізикою та польотами в 
космос, що виникли та розвинулися у міському 
середовищі. 

Перенесемося тепер ближче, у часи пізнього 
середньовіччя, де, як нам відомо, суспільство 
не знало у своїй масі  ані медицини, ані гра-
моти. Уявіть собі, що ви - лідер племінної гро-
мади, яка вирішує оселитися на гарній, тихій, 
мирній і теплій місцевості, на стратегічному 
перехресті, де ви можете контролювати тран-
зитні каравани й обкладати їх даниною, а за це 
пропонувати їм свій захист і складські площі. 
Ви поступово побудуєте щось типу «стихійного 
ринку», на якому в деякому віддаленні стоя-
тимуть «царські палати» – ваші і ваших най-
вірніших соратників-партнерів. Ви, звичайно, 
будете жити з того, що відбиратимете частину 
прибутку з торговців, проте і про землю й 
городи не забудете. У вас точно не буде такої 
великої кількості населення, яке можна знайти 
в давніх містах.

Ось інша конфігурація поселення: ви – 
місцевий феодал, який живе в замку на горі 
й контролює місцевий рудник. Вам для видо-
бутку необхідна велика кількість незалежних 
старателів, яких ви запрошуєте до себе на землі 
і вони живуть у вас в умовах жорсткої дисци-
пліни й у відносній бідності, тому що більшу 
частину прибутку забираєте ви. Оскільки вони 
бідні, у них немає власної землі, адже землі 
належать вам і ви заселяєте сім'ї гірників у 
робочі бараки та при цьому розраховуєте на те, 
що в кожному кварталі є свій колодязь та якась 
подоба каналізації, а продукти харчування гір-
ники куплять собі на ринку неподалік, куди 
вільні селяни з навколишніх сіл (або кріпаки 
на доручення поміщика) привозять свій товар і 
обмінюють його у гірників на кустарні вироби 
або на гроші. При цьому в місті може бути 
один шикарний палац – ваш. Можливо, у вас 
є досить багата торгова вулиця Центральна, де 
також знаходяться магазини і живуть заможні 
купці. Ваші адміністратори, а їх максимум 
до 20 сімей, живуть теж непогано. Всі інші 
живуть бідно і брудно. І так ви будете жити 
десь до Першої світової війни, бо завжди зна-
йдуться безробітні гірники, які зможуть при-
стосуватися до такого ладу.

Розглянемо тепер третю конфігурацію посе-
лення: ви – лідер колективу багатих купців, 
які вирішили заснувати незалежний укріпле-

ний перевалочний центр у зручному захище-
ному місці. Ви оточуєте його стінами, а все-
редині розбиваєте торгові місця з можливістю 
облаштування готелю на другому поверсі, і 
між стінами будуєте «кубушки» для збере-
ження товару або людей на випадок рапто-
вого захоплення вашого «караван-сараю». І 
так ви живете 10 або 15 поколінь, час від часу 
запрошуючи художників для прикраси стін, 
щоб було веселіше. Максимум ви добудовуєте 
схожі «кубушки» та прикрашаєте їх новими 
завитушками.

Подивіться тепер на Львів, Париж, Відень, 
Санкт-Петербург та інші міста, в яких вже на 
початку XVIII ст. були міське планування, май-
стерно побудовані шедеври архітектури, висока 
культура і мистецтво. Для простого прожи-
вання і навіть профільного розвитку людського 
суспільства тих часів просто не потрібно було 
такого скупчення людей та будівель із такою 
високою архітектурою та настільки продума-
ним містоплануванням. Цю величезну кіль-
кість людей таке місто, в нашому розумінні 
того, як функціонувала його економіка, ледь 
здатне було би прогодувати, що вже говорити 
про достатню кількість каналізації для усіх! 
А якщо місто балансує на межі виживання, то 
складно думати про високу культуру й есте-
тику. Приклади минулого лише показують 
нам абсолютну ірраціональність можновладців 
того періоду з нашої теперішньої точки зору. 
У нашій «системі суспільних координат» про-
сто немає економічного місця такій розкоші, 
що відтінялася тоді вражаючою, описуваною 
для того часу бідністю. Ці суспільства, кажуть 
нам, існували протягом цілих поколінь, що 
складно відповідає рамкам нашого нинішнього 
сприйняття. Такий значний відрив реально 
існуючого «високоархітектурного» міста від 
найбільш логічних, описаних дещо вище, «про-
стих» форм міського поселення, вказує на 
циклічність розвитку та занепаду мікроциві-
лізацій, що добре відповідає [4] припущенням 
про перебіг періодів та циклів. Навіть якщо в 
час розвитку «високої архітектури» існували 
чіткі соціальні класи, то всі вони повинні були 
б стояти на куди більш високому рівні роз-
витку науки, техніки і соціальних наук, ніж 
нам відомо, для того щоб забезпечити стійкість 
такої дивної системи. У нашій економіці таке 
місто було би просто економічно недоцільним 
навіть зараз, а тим більше в період початку роз-
витку наших науки і техніки, в доступній нам 
для огляду історії Нового часу.

Перенесемося тепер ще ближче, у період 
ХІХ – початку ХХ ст. Коли ми розгляда-
ємо структуру міст та сіл минулого в Європі 
аж до початку Другої  світової війни, то ми 
помічаємо, що в селах переважно існує одно- 
і часом двоповерхова забудова, тоді як у міс-
тах – три-, чотириповерхова забудова у центрі, 
одно-, двоповерхова – на околицях і багато-
поверхова – на промислових об'єктах. Можна 
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зрозуміти бажання будувати в місті будинки 
«котеджного типу» для професіоналів чи робіт-
ників, де на першому поверсі живуть дорослі, 
а на другому поверсі – неповнолітні діти цієї 
сім'ї. Також зрозуміла така забудова в селах. 
Ми маємо й цілком логічне пояснення багато-
поверховості у промзонах чи в офісних центрах, 
де фізичне розташування об'єкту прив’язане до 
права власності промислової ділянки  та у під-
приємця є природне бажання зекономити на 
площі землі під будівлею. Однак, на перший 
погляд, незрозумілим є така риса, як поши-
рення багатоповерховості в містах, особливо в 
середині 1950-х років і далі. До цього промис-
ловці цілком обходилися двоповерховими буди-
ночками для робітників.

Багатоповерховість завжди означає, що еко-
номічний агент викуповує обмежену ділянку 
землі у «чужому» місті і там будує власну «коло-
нію», нібито видовжуючи її догори. Почнемо з 
того, що дивними виглядають чотириповерхові 
будинки у центрі, наприклад на площі Ринок, 
що у Львові. Це як мінімум дивно з позиції 
простої логіки, хіба що це були готелі, ресто-
рани та робітничі цехи у приватній власності та 
побудовані на своїй, але дуже обмеженій землі 
(придбаній у зовнішнього власника), а ніяк не 
лише будинки для життя. Далі – більше. Якщо 
у 1930-х роках (на тій стадії розвитку промис-
лового капіталізму) промисловець обходився 
дво-, триповерховою забудовою у великому 
місті для робітників та службовців у промисло-
вій зоні та прилеглих вулицях, то починаючи 
з 1950-х років, із настанням нового етапу вже 
масового промислового виробництва, нові під-
приємства почали будувати багатоповерхівки, 
розраховуючи на те, що виробництва того часу 
залучатимуть у декілька разів більше людей і 
їх усіх потрібно було селити у багато «шарів» 
та на обмеженій площі. Користуючись звичай-
ною економічною логікою, видається прості-
шим побудувати тимчасове житло «котеджного 
типу» замість «хрущовки», яка у перші роки 
була ненадійним та експериментальним жит-
лом, і тим не менше будували саме багатопо-
верхівки. Ця традиція  у містах поширюється 
й нині з переважанням 10–12-поверхової забу-
дови та найдешевших можливих матеріалів, де 
житловий будинок часто будується в колишніх 
промзонах.  Єдиним поясненням є зайнятість 
решти землі під приватну власність, і за таких 
умов розгортання у місті етапу масового про-
мислового виробництва можливе лише, якщо 
поряд із заводом отримати чи купити у міста 
обмежену ділянку землі, і там багатоповерхівка 
бачиться єдиним способом розмістити сім’ї 
великої кількості трудових мігрантів – робітни-
ків та фахівців, які прибули з інших територій. 

Додатковим фактором розвитку багатопо-
верховості є порівняння людинонавантаженості 
виробництва у селі та місті у 1960-х роках. Тоді 
у селах, де у ті роки було взято курс на укруп-
нення сільськогосподарського виробництва, 

запускали великі колгоспи та ферми, на яких 
ручною працею займалося майже все населення 
села. Але ці великі централізовані підприєм-
ства все ж не захотіли будувати будинки-бага-
топоверхівки у селі, хоча земля у селі теж, як 
і в місті, має свою цінність. Розбудова у селі 
велася або барачно-гуртожитковим способом 
(для службовців та тимчасових сезонних робіт-
ників), або котеджним (для постійних праців-
ників-селян, які у 1960-х вже потребували при-
садибної ділянки). Але так само не можна було 
зробити у містах, де частка ручної праці була та 
є нижчою, а рівень інтелектуалізації продукту 
завжди був вищим. Так само цю присадибну 
ділянку навіть через 15 років після Другої світо-
вої війни не віддали жителям міст, попри те що 
вони багато років у період масового промисло-
вого виробництва страждали від весняного аві-
тамінозу. До того ж ареал проживання робітни-
ків у цей період переважно аж до 1980-х років 
не виносили за межі міста, натомість керівни-
цтво підприємств вперто будувало житло для 
сезонних працівників та їхніх сімей на терито-
ріях «Великого центру», навіть попри можливі 
проблеми з ґрунтовими водами, археологією 
та ін. Ми припускаємо, що така дивна логіка 
була пов’язана, серед іншого, з характером та 
вимогами перебігу Циклів розвитку терито-
рій, про які ми вже згадували в інших дослі-
дженнях. А саме для прискореного розвитку 
урбаністичного мислення та способів широ-
комасштабного виробництва в період розгор-
тання такого циклу саме у містах треба було 
швидко, протягом  одного покоління, змінити 
свідомість молодих селян, часто насильно пере-
міщених у міста, і перетворити їх на молодих 
міщан, здатних створити із себе та із своїх 
дітей соціальний капітал міст. Тоді як у селах 
такого завдання надшвидкого соціального про-
гресу не ставилося. Також додатковим і дещо 
простішим поясненням «скупчення у місті» є 
зручність у користуванні комунальною інфра-
структурою. Якщо збудувати новий район міста 
з усією інфраструктурою «у полі», то через 
20–30 років туди, з 90%-ю ймовірністю, при-
йдуть бажаючі розмістити там свої об’єкти. 
Особливо сильно навантаження на наявну 
«попередню» інфраструктуру зростає на етапах 
масового будівництва у вже заселених районах.  

Висновки. Незрівнянно високий рівень тех-
нологій у містах навіть на початку XVIII ст. 
привнесений тими, хто будував їх. І це були 
зовсім не ті лідери «корінних» чи історичних 
родів [5] чи племен, що вели життя за первіс-
нообщинного ладу, але, імовірно, колонізатори 
тих територій, що занепали на фінальному 
етапі чергової мікроцивілізації. Таким чином, 
міста створено людьми із заданим вектором 
технологічного розвитку в свідомості, а сіль-
ські поселення общинного типу створено зовсім 
іншими людьми, які мають інші цілі, що зде-
більшого полягають у збереженні стабільності, 
регулювання соціальної структури всередині 
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поселення, а також тихого, ритмічного та про-
гнозованого життя. Простіше кажучи, великі 
міста збудовані колонізаторами, а села у сво-
єму простому розумінні – попередніми корін-
ними мешканцями. Звідси радикальна різниця 
у системах цінностей та шляхах розвитку місь-
кого та сільського поселень у нашому контек-
сті, який сформувався з дуже суттєвим впливом 
компоненту колонізації.

Ми є суспільством, що спостерігає наслідки 
попередньої ірраціональної, у нашому розу-
мінні, мікроцивілізації, що існувала в період, 
який передував «Новому часу», проте най-
більше, чого ми можемо навчитися у них, – це 
уникати їхніх моделей та рішень, бо їх суспіль-
ство з нашим майже не корелює, як за рівнем 
технологій, так і за рівнем цінностей. Отже, 
наші міста у стратегії розвитку повинні керу-
ватися лише тим історичним досвідом, логіка 
якого нам у цілому зрозуміла і знайома, але 
ніяк не наслідувати незрозумілі, стародавні, 
чужі і не вивчені приклади розвитку, в яких не 
зрозумілі ані фундаментальні, ані мотиваційні 
фактори, і навіть чиї економіка та політика є 
недостатньо вивченими.

Якщо ми дивимося на велике місто, треба 
відкинути ідею про те, що його розвиток був 
природнім. Воно цілковито розвивалося і буде 
розвиватися в результаті експансій нових тех-
нологій та зовнішньокерованих періодів та 
циклів розвитку, і, отже, для розуміння під-
ходів у розвитку міських поселень треба при-
йняти зовнішню природу такого планування 
і тоді, відповідно, можна осягнути методи та 
очікувані результати розвитку великих міст. 
Якщо люди приїжджають до великого міста, то 
їм треба пам'ятати, що у нього є свої власники, 
свій план, свої економіка та правила життя, які 
новоприбулим здебільшого варто, в міру свого 
розуміння, прийняти. 

У передумовах розвитку будь-якого міста, 
яке може дозволити собі самостійно заплатити 
за розроблення власної стратегії, має бути вка-
заний фактор обмеженості наявної площі під 
забудову та необхідність будувати вгору та вниз,  
а також фактор високого навантаження на 
наявну комунальну інфраструктуру (особливо в 
періоди піків промислового чи житлового будів-
ництва у заселених районах) та необхідність її 
постійно розбудовувати і ремонтувати. 

Якщо йдеться про розгортання циклів розви-
тку, що передбачають зміну типу економічного 
виробництва, а також перекваліфікацію і пересе-
лення значної кількості людей, то макроцілями 
можуть бути не лише досягнення економічних 
показників іншого рівня, але й, тісно у зв’язку 
з економікою, зміна мислення та ментальності 
працюючих та членів їх сімей для прискорення 
їх адаптації до нового циклу та полегшення 
запуску і роботи його економічних систем.
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 
НЕБАНКІВСЬКОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

ABOUT THE NECESSITY TO STRENGTHEN SOCIAL ORIENTATION  
OF NON-BANKING INSTITUTIONAL INVESTMENT IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
Розглянуто методи та інструменти, що можуть бути засто-

совані в державній політиці для забезпечення більшої соціаль-
ної спрямованості небанківського інституційного інвестування 
в Україні. Зазначено, що розвиток соціально орієнтованих ін-
ституційних інвесторів у країні є недостатнім. Інструменти сти-
мулювання їх розвитку відзначаються низькою ефективністю 
і недостатньо виконують завдання залучення до механізмів 
пенсійного забезпечення та убезпечення життя працездатних 
громадян. Наголошено на необхідності підвищення фінансової 
грамотності населення і загальної інвестиційної культури сус-
пільства, популяризації діяльності успішно функціонуючих фі-
нансових інститутів. Зроблено висновок, що посилення соціаль-
ної спрямованості небанківського інституційного інвестування в 
Україні  є можливим лише за умови стабільного економічного 
зростання, успішної реалізації економічних реформ, збільшення 
доходів  роботодавців і працюючих громадян як джерел ресур-
сів соціально орієнтованих фінансових інститутів.

Ключові слова: небанківські інституційні інвестори, інсти-
туційне інвестування, недержавні пенсійні фонди, компанії зі 
страхування життя, публічні фінансові інститути.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены методы и инструменты, которые могут быть 

применены в государственной политике для обеспечения 
большей социальной направленности небанковского инсти-
туционального инвестирования в Украине. Отмечено недо-
статочное развитие социально ориентированных институцио-
нальных инвесторов в стране. Инструменты стимулирования 
их развития характеризуются низкой эффективностью и недо-
статочно выполняют задания привлечения к механизмам пен-
сионного обеспечения и страхования жизни трудоспособных 
граждан. Определена необходимость повышения финансовой 
грамотности населения и инвестиционной культуры общества, 
популяризации деятельности успешно функционирующих 
финансовых институтов. Сделан вывод о том, что усиление 
социальной направленности небанковского институциональ-
ного инвестирования в Украине станет возможным при усло-
вии стабильного экономического роста, успешной реализации 
экономических реформ, увеличения доходов работодателей и 
работающих граждан как источников ресурсов социально ори-
ентированных финансовых институтов.

Ключевые слова: небанковские институциональные 
инвесторы, институциональное инвестирование, негосудар-
ственные пенсионные фонды, компании по страхованию жиз-
ни,  публичные финансовые институты.

ANNOTATION
The methods and tools that can be used in state policy to ensure 

a greater social focus of non-banking institutional investment are 
considered in the article. It is noted that development of socially-
oriented institutional investors in Ukraine is insufficient. In modern 
conditions tools of stimulating the development of socially-oriented 
investors in Ukraine are characterized by low efficiency and do not 
perform the tasks of involving working citizens into pension and life 
insurance mechanisms. In the context of increasing the financial 
literacy of the population and general investment culture of the 
society it is necessary to implement the measures to promote 
the activity of successfully functioning financial institutions. The 
strengthening of the social orientation of non-banking institutional 

investment in Ukraine is possible only under the condition of 
stable economic growth, successful implementation of economic 
reforms, increasing the revenue of employers and working people 
as resource sources of socially-oriented financial institutions.

Keywords: non-bank institutional investors, institutional 
investment, non-state pension funds, life insurance companies, 
public financial institutes.

Постановка проблеми. Досвід функціону-
вання розвинених країн світу засвідчує високу 
ефективність небанківського інституційного 
інвестування, основу якого формує діяльність 
соціально орієнтованих фінансових інститутів 
у процесах залучення та використання інвес-
тиційних ресурсів. Соціальна спрямованість 
небанківського інституційного інвестування 
є наслідком більш справедливого розподілу 
національного багатства, за якого зростають 
доходи працюючих громадян та збільшується 
обсяг заощаджень у суспільстві. У соціально 
орієнтованих економіках держава за рахунок 
координації процесів виробництва та розподілу 
забезпечує формування більших обсягів інвес-
тиційних ресурсів, які згодом  спрямовує в 
необхідному напрямі для забезпечення сталого 
розвитку соціально-економічних систем.

У вітчизняних реаліях розвиток соціально 
орієнтованих фінансових інститутів, таких як 
компанії зі страхування життя, недержавні 
пенсійні фонди (далі – НПФ), публічні інвес-
тиційні фонди, кредитні спілки, є недостатнім. 
Обсяги заощаджень населення, що залучаються 
соціально орієнтованими фінансовими інститу-
тами до процесів інвестування, залишаються в 
країні незначними. Зазначене визначає відмін-
ності вітчизняної моделі небанківського інсти-
туційного інвестування від подібних систем у 
розвинених країнах світу і вимагає розроблення 
більш дієвих інструментів та механізмів сти-
мулювання розвитку соціально орієнтованих 
фінансових інститутів в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові підходи до вивчення особливостей 
діяльності соціально орієнтованих фінансових 
інститутів у фінансовій системі країни у цілому 
і в небанківському інституційному інвестуванні 
зокрема містяться в дослідженнях С. Бірюка 
[1], З. Ватаманюка [2], Т. Кушніра [2], О. Голе-
вої [3], С. Мошенського [4], Ю. Сиротюк [5] та 
ін. Науковцями досліджено, що особливості 
функціонування фінансового сектора країни 
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визначаються рівнем економічного розвитку, 
специфікою законодавства, традиціями в реалі-
зації фінансових операцій, менталітетом нації 
тощо. Важливий вплив на розвиток окремих 
складників фінансового сектора країни здій-
снює державна регуляторна діяльність, унаслі-
док реалізації якої одні види фінансових інсти-
тутів одержують можливості для прискореного 
розвитку, а інші впродовж тривалого періоду 
перебувають у стадії становлення та поступо-
вого нарощування своєї вагомості на ринку. 
Підтвердженням цієї тези є сформовані диспро-
порції у вітчизняному небанківському інститу-
ційному інвестуванні внаслідок недостатнього 
розвитку діяльності соціально орієнтованих 
фінансових інститутів.  

Мета статті  полягає у виявленні сучасних 
тенденцій розвитку діяльності соціально орі-
єнтованих фінансових інститутів в Україні та 
розробленні рекомендацій щодо посилення 
соціальної спрямованості небанківського інсти-
туційного інвестування в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тенденції зміни структури сукупних активів 
небанківських інституційних інвесторів протя-
гом 2006–2015 рр. свідчать про значні нерів-
номірності в розвитку фінансових інститутів. 
З одного боку, відзначається активний розви-
ток бізнес-орієнтованих фінансових інститу-
тів, якими є венчурні та закриті невенчурні 
інвестиційні фонди. З іншого боку, на відміну 
від світової практики, за якої недержавні пен-
сійні фонди і страхові компанії є потужними 
інвесторами національних економік, вітчиз-
няні фінансові інститути цих видів займають 
другорядні позиції в процесах інституційного 
інвестування в Україні. 

Нерівномірний розвиток фінансових інсти-
тутів за їх видами притаманний багатьом кра-
їнам світу. Передусім він зумовлений історич-
ними особливостями становлення та розвитку 
інституційної структури фінансової системи 
країни. У більшості розвинених економік най-
довший період функціонування та розвитку 
серед досліджуваних інститутів є характерним 
для страхових компаній і інвестиційних фон-
дів. НПФ виникли лише в ХХ ст. Модель пен-
сійного забезпечення через пенсійні фонди має 
англо-американське походження. Перші види 
таких інститутів утворилися у Великобританії, 
США і Канаді. І лише наприкінці ХХ ст. діяль-
ність таких інститутів поширилася на країни з 
континентальною європейською системою пен-
сійного забезпечення. У сучасних умовах най-
вищі значення співвідношення пенсійних акти-
вів до ВВП спостерігаються в англосаксонських 
країнах, безумовним лідером серед яких є США 
(104% ВВП) [6, с. 154].

На думку С. Бірюка, на співвідношення 
активів інвестиційних фондів, страхових ком-
паній і НПФ у різних країнах впливають тип 
фінансової системи і структура власності в 
акціонерних товариствах [1, с. 3–7]. Вплив на 

ці процеси спричиняють й інші чинники, такі 
як ефективність державної політики щодо сти-
мулювання розвитку фінансових  інститутів, 
спроможність населення нагромаджувати зао-
щадження, схильність громадян до інвестицій, 
сприятливий інвестиційний клімат для залу-
чення зовнішніх інвесторів, інфляційні очіку-
вання, стабільність макроекономічної і полі-
тичної ситуації в країні та ін.

У сучасних умовах найбільшими інститу-
тами за величиною активів в секторі небанків-
ського інституційного інвестування в США, 
Франції та Італії є інвестиційні та пенсійні 
фонди, у Великобританії – пенсійні фонди та 
страхові компанії, у Нідерландах, Німеччині та 
Японії – страхові компанії [6, с. 432]. Незважа-
ючи на ці відмінності, спільною рисою в розви-
тку фінансових систем багатьох країн є поши-
рення механізмів колективного інвестування, 
які зумовлюють активний розвиток передусім 
інвестиційних фондів і залучення до спільних 
інвестиційних операцій широких верств індиві-
дуальних інвесторів.

У вітчизняній практиці серед небанківських 
інституційних інвесторів першими виникли 
страхові компанії і кредитні спілки. Активи 
страхових компаній займали пріоритетну 
частку в сукупних активах досліджуваної групи 
інститутів до кінця 2006 р., тоді як частка про-
дуктивних активів кредитних спілок не переви-
щувала 10% [7; 8]. Із 2007 р. лідерські позиції 
в небанківському інституційному інвестуванні 
перейшли до інститутів спільного інвестування 
(далі – ІСІ). Враховуючи спрямованість діяль-
ності вітчизняних ІСІ на заможний прошарок 
інвесторів, високий динамізм їх розвитку був 
зумовлений збільшенням обсягу заощаджень у 
суспільстві та появою попиту на більш доходні 
інвестиції, ніж забезпечували банківські депо-
зитні продукти.

Серед основних чинників, що визначили 
темпи розвитку небанківських інституцій-
них інвесторів в Україні та співвідношення 
нагромаджених ними активів, слід відзначити 
й банкоцентричний тип моделі фінансового 
посередництва, історичні особливості розвитку 
вітчизняних фінансових інститутів, специфіку 
нормативно-правової бази, незначні обсяги 
заощаджень населення, нерозвиненість у кра-
їні звичаїв і традицій щодо участі в колектив-
ному інвестуванні та ін. Сумарна дія зазначе-
них чинників визначила лідерів та аутсайдерів 
небанківського інституційного інвестування в 
Україні.

У сучасних умовах вагомість діяльності 
соціально орієнтованих фінансових інститу-
тів у розвитку колективного інвестування в 
небанківському фінансовому секторі країни 
залишається незначною і виявляє тенденцію до 
подальшого зниження. За останні десять років 
частка сукупних активів цієї групи інститутів, 
до складу якої увійшли недержавні пенсійні 
фонди, компанії зі страхування життя та кре-
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дитні спілки, в сукупних активах небанків-
ських інституційних інвесторів зменшилася з 
10,7% у 2006 р. до 4,3% у 2015 р. (рис. 1). 
Незважаючи на певні здобутки недержавних 
пенсійних фондів і компаній зі страхування 
життя в нарощуванні активів, темпи розвитку 
закритих інвестиційних фондів були в Україні 
набагато вищими. 

Для порівняння в Республіці Казахстан 
найбільшими інституційними інвесторами 
за обсягами нагромаджених активів є НПФ, 
частка активів яких на кінець 2015 р. стано-
вила 81,7%. На ризикові інвестиції припадало 
близько 6,8%, на змішані – 11,5% [9]. У США 
сукупні активи пенсійних фондів і компаній зі 
страхування життя в 2014 р. займали 2/3 акти-
вів небанківського інституційного інвестування 
[10]. Наведені показники характеризують пере-
важання активів соціально-орієнтованих фінан-
сових інститутів у світовій практиці.

У вітчизняному колективному інвестуванні 
в сучасних умовах переважають ризикові та 
непрозорі механізми інвестування, що є доступ-
ними для обмеженого кола інвесторів. Діяль-
ність публічних інвестиційних фондів в Укра-
їні не отримала належного розвитку, а діючі 
фонди цього типу поступово згортають свою 
діяльність. Малопоширеними залишаються й 
послуги НПФ, компаній зі страхування життя. 
Втратили свою вагомість у розвитку небанків-
ського інституційного інвестування й кредитні 
спілки. Зазначені вади характеризують недо-
ліки державної політики щодо розвитку соці-
ально орієнтованих фінансових інститутів, 
діяльність яких становить основу інституцій-
ного інвестування в розвинених економіках.

Нетривалий період функціонування соці-
ально орієнтованих інституційних інвесто-
рів в Україні та недовіра населення до нових 
форм колективного нагромадження заоща-
джень зумовили низькі показники участі гро-
мадян у діяльності цих інститутів. У 2015 р. 
із загальної кількості громадян працездатного 
віку лише 4,8% були учасниками НПФ, 4,4% – 
учасниками кредитних спілок, 28,4% – застра-

хованими особами за договорами страхування 
життя [7]. Нерозвиненість у країні масових 
форм колективного інвестування суттєво зни-
жує можливості досліджуваних інститутів 
щодо соціального захисту громадян. Водно-
час завдання забезпечення більшої соціальної 
спрямованості небанківського інституційного 
інвестування в сучасних умовах видаються над-
звичай складними з огляду на низький рівень 
доходів більшої частини населення країни, 
недовіру громадян до інститутів фінансового 
сектора і механізмів колективних інвестицій, 
низький рівень фінансової грамотності та інвес-
тиційної культури суспільства.

Розроблені державою механізми стимулю-
вання участі громадян і роботодавців у програ-
мах із недержавного пенсійного забезпечення 
і страхування життя виявилися недостатньо 
ефективними, не здатними забезпечити їх 
активний розвиток, що потребує розроблення 
більш дієвих інструментів. 

Посилення соціальної спрямованості 
небанківського інституційного інвестування 
в країні, на нашу думку, стане можливим 
за рахунок упровадження цілого комплексу 
заходів, серед яких – удосконалення податко-
вого стимулювання участі в НПФ і компаніях 
зі страхування життя для громадян і робо-
тодавців-вкладників; розроблення програм 
відродження вітчизняних кредитних спілок 
та зміцнення їх фінансової надійності; ство-
рення державних і солідарних фондів захисту 
(гарантування) капіталу для громадян і неква-
ліфікованих інвесторів; формування єдиної 
загальнодоступної інформаційної бази фінан-
сових інститутів за критеріями їх надійності; 
популяризація механізмів колективних інвес-
тицій серед громадян; розвиток регіональної 
інфраструктури небанківського інституцій-
ного інвестування тощо. 

Значний поштовх у посиленні соціальної 
спрямованості небанківського інституційного 
інвестування забезпечить формування в державі 
комплексної системи захисту прав громадян – 
учасників колективних інвестицій (табл. 1).

Рис. 1. Частка сукупних активів соціально орієнтованих інститутів  
у системі небанківського інституційного інвестування в Україні в 2006–2015 рр., %

Джерело: складено автором за [7; 8]
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Повноцінне функціонування комплексної 
системи захисту прав громадян – учасників 
небанківського інституційного інвестування в 
країні стане можливим за умови ефективного 
функціонування всіх її підсистем, серед яких – 
законодавчо-нормативна, захисна, контрольна, 
інформаційна, просвітницька, комунікаційна. 
Найбільший обсяг діяльності із забезпечення 
реалізації цієї програми припадає на регулято-
рів фінансового сектора та саморегулівні орга-
нізації професійних учасників ринку.

Сьогодні найбільш розробленими складни-
ками Комплексної системи залишаються зако-
нодавчо-нормативна та контрольна, меншою 
мірою – захисна. На законодавчому рівні дер-
жавою визначено гарантії захисту капіталу 
індивідуальних інвесторів у фінансових інсти-
тутах, серед яких: вимоги до складу активів; 
граничні нормативи та напрями інвестування; 

порядок відшкодування збитків за наслідками 
інвестування; порядок ліквідації фінансового 
інституту, проведення розрахунків з учасни-
ками фінансового інституту, визначення вар-
тості чистих активів фонду та одиниці пенсій-
них активів та ін. Окремо визначено обмеження 
для некваліфікованих інвесторів щодо участі в 
ризикових інвестиційних операціях.

Менш сформованими залишаються інфор-
маційна, просвітницька та комунікаційна під-
системи, внаслідок чого учасники колективних 
інвестицій є недостатньо проінформованими 
про механізми захисту своїх прав, можли-
вості вибору та зміни інвестиційного інституту, 
наявні на ринку пропозиції колективного інвес-
тування.

Для розбудови інформаційного складника 
Комплексної системи захисту прав громадян 
необхідними, на нашу думку, є створення 

Таблиця 1
Складники комплексної системи захисту прав громадян –  

учасників небанківського інституційного інвестування
Підсистеми Заходи реалізації Суб’єкти реалізації

Законодавчо- 
нормативна

Визначення вимог до складу активів фінансового інституту та 
нормативів їх диверсифікації

Верховна Рада Украї-
ни, НКЦПФР, Нацком-

фінпослуг

Визначення порядку відшкодування збитків КУА внаслідок не-
ефективної інвестиційної діяльності
Регламентація порядку визначення чистої вартості активів 
фондів
Регламентація порядку визначення чистої вартості одиниці 
пенсійних внесків
Регламентація порядку розподілу інвестиційного доходу між 
учасниками фондів
Регламентація порядку розрахунків з учасниками при ліквіда-
ції фінансового інституту
Визначення обмежень для некваліфікованих інвесторів стосов-
но участі в механізмах ризикованих інвестицій

Захисна
Створення державних і солідарних  компенсаційних механізмів 
захисту  інвестицій громадян за видами соціально-орієнтова-
них фінансових інститутів

Верховна Рада, саморе-
гулівні організації

Контрольна

Забезпечення нагляду за фінансовими інститутами на основі 
пруденційних принципів

НКЦПФР, Нацкомфін-
послуг, саморегулівні 

організації

Забезпечення належного порядку розрахунків з учасниками фі-
нансового інституту у разі його ліквідації відповідно до вимог 
законодавства
Розгляд скарг громадян за випадками порушення зобов’язань 
із боку фінансових інститутів
Застосування заходів впливу до фінансових установ за пору-
шення прав громадян у процесах колективного інвестування

Інформаційна

Створення інформаційної бази фінансових інститутів, надій-
ність яких відповідає вимогам законодавства, і саморегулівних 
організацій та розміщення її в мережі Інтернет Саморегулівні органі-

зації, фінансові інсти-
тутиСтворення інформаційної бази інституційних інвесторів, діяль-

ність яких базується на принципах соціально відповідального 
інвестування, і розміщення її в мережі Інтернет

Просвітницька

Проведення роз’яснювальної роботи, семінарів із підвищення 
фінансової грамотності громадян Місцеві органи, само-

регулівні організації, 
фінансові інститутиПроведення семінарів із популяризації досвіду успішно функ-

ціонуючих фінансових інститутів

Комунікаційна

Налагодження комунікаційних зв’язків між регуляторами 
фінансового сектора і громадянами – одержувачами фінансових 
послуг

НКЦПФР, Нацкомфін-
послуг, саморегулівні 

організації.
Надання консультаційних послуг громадянам

Джерело: розроблено автором
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інформаційної бази фінансових інститутів, 
надійність яких характеризується високим 
класом, та інституційних інвесторів, діяль-
ність яких базується на принципах соціально 
відповідального інвестування, і розміщення її 
в мережі Інтернет. Такі засоби інформування 
полегшать процес вибору громадянами надій-
них інвестиційних інститутів та більш при-
вабливих для них механізмів колективних 
інвестицій. 

Розвиток просвітницького складника зазна-
ченої системи стане можливим за рахунок 
широкої популяризації діяльності успішно 
функціонуючих соціально орієнтованих інсти-
туційних інвесторів, публічних інвестиційних 
фондів через засоби масової інформації, теле-
бачення, радіо, мережу Інтернет, навчальні 
програми, семінари, інші заходи з підвищення 
фінансової грамотності громадян.

Комунікаційний складник Комплексної 
системи необхідно розвивати за рахунок нала-
годження комунікаційних зв’язків між регу-
ляторами,  саморегулівними організаціями та 
одержувачами послуг небанківських інститу-
ційних інвесторів. Серед ефективних інструмен-
тів комунікацій – «гарячі» лінії для клієнтів 
(учасників) фінансових інститутів, що дадуть 
змогу оперативніше реагувати на факти пору-
шення майнових прав громадян та надавати їм 
вчасну консультаційну допомогу. В практиці 
пруденційного нагляду європейських країн 
існує практика залучення клієнтів фінансових 
установ до наглядових процедур.

Успішні розбудова та реалізація Комплек-
сної системи захисту прав громадян – учас-
ників небанківського інституційного інвесту-
вання здатні забезпечити зростання довіри в 
суспільстві до інститутів фінансового сектора, 
залучити в інвестиційну сферу заощадження 
ширшого кола інвесторів із різним рівнем дохо-
дів, сприяти розвитку соціально орієнтованих 
фінансових інститутів і, таким чином, поси-
ленню масовості небанківського інституційного 
інвестування.

Посилення соціальної спрямованості та 
масовості небанківського інституційного інвес-
тування в країні може бути досягнуте за раху-
нок більш активного розвитку його регіональ-
ної інфраструктури. Колективне інвестування 
за регіонами країни поширене надзвичай нерів-
номірно, що вимагає розроблення організацій-
ного механізму вдосконалення та розвитку його 
регіональної інфраструктури.

Каталізаторами процесів розвитку регіональ-
ної інфраструктури небанківського інституцій-
ного інвестування в країні повинні виступити 
місцеві органи влади спільно із саморегулів-
ними організаціями. Розвиток регіональної інф-
раструктури доцільно забезпечувати за рахунок 
створення регіональних НПФ, передусім від-
критих і корпоративних, розширення філій-
ної мережі компаній зі страхування життя, 
кредитних спілок, що дасть змогу залучити до 

діяльності таких інститутів ширші кола зао-
щаджувачів регіону та місцевих роботодавців. 
Водночас ці процеси будуть сприяти регіональ-
ному поширенню діяльності інфраструктурних 
фінансових інститутів, зокрема компаній з 
управління активами, зберігачів, професійних 
адміністраторів НПФ та ін.

Дієвими інструментами стимулювання гро-
мадян і роботодавців регіону до участі в діяль-
ності досліджуваних інститутів можуть бути: 
податкові пільги зі сплати місцевих податків 
для учасників інститутів колективних інвести-
цій, застрахованих осіб за договорами страху-
вання життя; здешевлення вартості адміністра-
тивних і фінансових послуг для роботодавців; 
налагодження механізмів державно-приватного 
партнерства у важливих сферах господарського 
комплексу регіону із залученням коштів інсти-
туційних інвесторів; випуск облігацій місцевих 
позик для розміщення їх серед соціально орі-
єнтованих фінансових інститутів; проведення 
роз’яснювальної роботи та популяризація 
досвіду успішних фінансових інститутів в гро-
мадах регіону.

Успішний розвиток регіональної інфра-
структури небанківського інституційного інвес-
тування забезпечить залучення в інвестиційну 
сферу коштів ширшого кола інвесторів із неви-
соким рівнем доходу та вимагатиме від фінан-
сових інститутів розроблення більш доступних 
механізмів інвестування, що сприятиме підви-
щенню масовості небанківського інституцій-
ного інвестування.

Посилення соціальної спрямованості небан-
ківського інституційного інвестування в країні 
може бути забезпечене й за рахунок активного 
впровадження в діяльність фінансових інститу-
тів механізмів соціально-відповідального інвес-
тування. НПФ, публічні інвестиційні фонди, 
кредитні спілки як соціально орієнтовані 
фінансові інститути можуть виступати в ролі 
каталізаторів розвитку цього напряму інвес-
тування. Розвиток соціально відповідального 
інвестування повинен здійснюватися за актив-
ної підтримки держави. Спираючись на світову 
практику, в Україні слід розробити законо-
давчу базу, яка б регламентувала правові рамки 
соціально відповідального інвестування та була 
спрямованою на збільшення його кількісних 
параметрів.

У ситуації нестабільності на валютному 
ринку та знецінення національної грошо-
вої одиниці публічні інституційні інвестори 
потребують додаткових механізмів мініміза-
ції фінансових ризиків шляхом змін у валют-
ному законодавстві та надання їм можливості 
використовувати валютні цінності в спільних 
інвестиційних операціях. Нагальними є ство-
рення загальнодоступної інформаційної бази 
інституційних інвесторів за видами фінансових 
інститутів, популяризація досвіду діяльності 
успішних соціально орієнтованих фінансових 
інститутів для підвищення фінансової грамот-



129Глобальні та національні проблеми економіки

ності громадян, загальної інвестиційної куль-
тури суспільства та залучення більших обсягів 
заощаджень, наявних в суспільстві, до колек-
тивних інвестиційних операцій. 

Висновки. Проведене дослідження засвід-
чило недостатній розвиток соціально орієнто-
ваних небанківських інституційних інвесто-
рів в Україні. Має місце зменшення вагомості 
діяльності зазначених інститутів у розвитку 
небанківського інституційного інвестування 
в Україні. Механізми та інструменти держав-
ної політики щодо стимулювання розвитку 
в Україні публічних фінансових інститутів 
є недостатньо ефективними. Небанківське 
інституційне інвестування в країні повинно 
одержати більше соціальне спрямування. 
Забезпечення виконання цього завдання мож-
ливе за умови реалізації цілого комплексу 
заходів, серед яких – формування комплек-
сної системи захисту прав громадян – учас-
ників колективних інвестицій, розвиток 
регіональної інфраструктури небанківського 
інституційного інвестування, впровадження 
засад соціально відповідального інвестування 
в діяльність фінансових інститутів, удоскона-
лення податкових інструментів стимулювання 
участі працюючих громадян і роботодавців у 
діяльності НПФ і компаній зі страхування 
життя тощо. Серед макроекономічних пере-
думов забезпечення посилення соціальної 
спрямованості небанківського інституційного 
інвестування в Україні слід відзначити ста-
більне економічне зростання, успішну реа-
лізацію економічних реформ, збільшення 
доходів  роботодавців і працюючих громадян 
як джерел ресурсів соціально орієнтованих 
фінансових інститутів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПОШУКУ ТА НАЙМУ  
СПЕЦІАЛІСТІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні етапи процесу пошуку, відбору 

та найму спеціалістів у туристичних підприємствах. Запропо-
новано проведення аналізу ринку праці туристичної сфери на 
основі переліку ключових показників. Представлено рейтинг 
сайтів пошуку роботи в Україні. Надано практичні рекомендації 
щодо процесу формування зворотного зв’язку між кандидата-
ми та роботодавцем на офіційному сайті туристичного підпри-
ємства.

Ключові слова: кадрове забезпечення, спеціалісти турис-
тичної сфери, ринок праці, співбесіда, підбор персоналу.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные этапы процесса поиска, 

отбора и найма специалистов на туристических предприятиях. 
Предложено проведение анализа рынка труда туристической 
сферы на основе перечня ключевых показателей. Представ-
лен рейтинг сайтов поиска работы в Украине. Даны практи-
ческие рекомендации относительно процесса формирования 
обратной связи между кандидатами и работодателем на офи-
циальном сайте туристического предприятия.

Ключевые слова: кадровое обеспечение, специалисты 
туристической сферы, рынок труда, собеседование, подбор 
персонала.

ANNOTATION
In the article the main stages of search, selection and hiring 

process of specialists at tourist enterprises are shown. A labor 
market analysis in tourism based on a list of key indicators are 
offered. The rating list of job search sites in Ukraine is presented. 
Practical recommendations of feedback process formation 
between candidates and the employer on the official website of the 
tourist enterprise are presented.

Keywords: personnel, specialists in the tourism sector, the 
labor market, interviews, recruitment.

Постановка проблеми. Потреби сфери 
туризму в нових умовах господарювання зна-
чною мірою зосереджені на необхідності кадро-
вого забезпечення усіх напрямів розвитку, видів 
і форм туризму. Основна проблема полягає в 
багатопрофільному характері туристичної діяль-
ності, яка, з одного боку, потребує формування 
та залучення кадрів різних професій, спеціаль-
ностей, кваліфікацій, а з іншого – появи прин-
ципово нових технологій обслуговування турис-
тів та екскурсантів, потреби в яких виникають 
у міру розвитку суміжних галузей народногос-

подарського комплексу і формування фахівців 
суміжних видів професійної діяльності.

Процеси пошуку та відбору кадрів для турис-
тичних підприємств повинні ґрунтуватися на 
наукових засадах, оскільки помилки, допущені 
під час їх здійснення, негативно позначаються 
на фінансових показниках, роботі управлін-
сько-організаційної системи  та соціально-пси-
хологічному кліматі колективу.

Слід звернути особливу увагу на роботу із 
зовнішніми джерелами пошуку, такими як 
ВНЗ туристичного профілю. Кількість таких 
закладів в Україні з кожним роком зростає, а 
проблема невідповідності рівня підготовки сту-
дентів та випускників вимогам сучасного турис-
тичного ринку залишається. Отже, розроблення 
спільних програм попереднього навчання та 
стажування на базі туристичних підприємств 
досі є актуальним питанням, що сприятиме 
формуванню мотивованих, неупереджених пра-
цівників у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням кадрового менеджменту в туристич-
ній галузі присвячено роботи таких зарубіжних 
та вітчизняних авторів, як: В.К. Федорченко, 
І.В. Зорин, В.А. Квартальнов, Н.І. Кабушкін, 
С.С. Скобкін, Л.В. Сакун, Е.К. Онищенко та ін. 
Однак слід зазначити постійний розвиток  Інтер-
нет-мережі, яка стає основною платформою для 
пошуку спеціалістів та зростання рівня обізна-
ності вітчизняних туристів, що, відповідно, 
спричиняє підвищення рівня вимог до здобу-
вача з боку роботодавців. Отже, питання визна-
чення найбільш оптимальних джерел, методів, 
технологій пошуку та найму спеціалістів турис-
тичної галузі знаходиться у постійному дина-
мічному розвитку.

Мета статті полягає у дослідженні ринку 
праці України у сфері туризму та наданні прак-
тичних рекомендацій щодо вдосконалення сис-
теми пошуку для найму персоналу на підпри-
ємствах відповідної галузі.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок праці характеризується як одне з най-
більш складних соціально-економічних явищ 
суспільства, в якому відбиваються всі сторони 
його життєдіяльності, проявляється вся різно-
манітність його інтересів та протиріч. Процес 
його функціонування постійно знаходиться у 
колі зору держави, оскільки відтворення такого 
товару, як робоча сила, – це відтворення трудо-
вих ресурсів й у цілому продуктивних сил сус-
пільства. Дослідження ринку праці для оцінки 
потенціалу пошуку та найму кваліфікованих 
спеціалістів для підприємств туристичної галузі, 
на нашу думку, має здійснюватися на основі 
комплексного дослідження таких показників:

1) Кількість суб'єктів туристичної діяль-
ності в Україні за регіонами, показує кількість 
юридичних та фізичних осіб – підприємців, 
що здійснюють та забезпечують туристичну 
діяльність, а також кількість осіб, які не є під-
приємцями та надають послуги з тимчасового 
розміщення, харчування. Порівняно з 2014 р. 
показник із кожним роком зменшувався в усіх 
регіонах України. Оскільки вимоги до фахів-
ців із кожним роком зростають, тому кількість 
суб’єктів зменшується. Найбільша кількість 
суб’єктів туристичної діяльності зареєстрована 
в Дніпропетровській області.

2)  Валовий регіональний продукт (ВРП) – 
показник, що вимірює валову додану вартість 
та обчислюється шляхом віднімання із сумарної 
валової продукції обсягів її проміжного спожи-
вання. Станом на 2016 р. найвищі показники 
були в Одеській та Дніпропетровській областях, 
найменші – у Кіровоградській, Чернівецькій, 
Чернігівській та Хмельницькій областях.

3) Кількість туристів, обслугованих 
суб’єктами туристичної діяльності, показує 
результати роботи спеціалістів туристичної 
галузі, тобто скільки людей, скориставшись 
послугами турагентів чи туроператорів, здій-
снили подорож. Цей показник має тенденцію до 
щорічного зростання за регіонами, отже, можна 
сказати, що працівники туристичної галузі 
мають попит на ринку праці.

4) Індекс розвитку ринку праці доцільно роз-
глядати для відстеження позитивних змін на 
ринку праці, до нього входять: рівень економіч-
ної активності та рівень її реалізації, тривалість 
пошуку роботи та коефіцієнт плинності кадрів. 
Проаналізувавши дані за 2014–2016 рр., можна 
зробити висновок, що найвищий показник у 
Закарпатській та Харківській областях, най-
нижчий – у Чернівецькій, Черкаській та Тер-
нопільській областях. 

5) Показник економічно активного насе-
лення у віці 15–70 років дає змогу оцінити 
кількість потенціальних робітників туристич-
ної та інших галузей, які можуть бути залучені 
до пошуку та найму у туристичній сфері. Також 
цей показник показує потенціальних туристів, 
які будуть здійснювати подорожі або в межах 
країни, або за кордон. 

6) За допомогою показника «кількість 
найманих працівників у закладах тимчасового 
розміщування й організації харчування» можна 
відстежити зміни кількості робітників у сфері 
гостинності. Цей показник не мав значних змін 
за 2014–2016 рр., був приблизно стабільним в 
усіх областях України. Найнижчі показники у 
Кіровоградській, Сумській та Тернопільській 
областях.

Відповідно до стратегічних індикаторів реа-
лізації стратегії розвитку туризму і курортів 
2016–2020 рр. планується: зростання внеску 
сферу туризму у ВВП країни до 12%, збіль-
шення в’їзного туристичного потоку до 30 млн. 
осіб на рік (у 2016 р., за офіційними даними, 
цей показник становив 12,7 млн. осіб) та під-
вищення рівня зайнятості населення у сфері 
туризму до 1,6 млн. осіб, кожне 11-те робоче 
місце припадатиме на сферу туризму [1]. Отже, 
подальше методичне забезпечення управління 
трудовими ресурсами на туристичних підпри-
ємствах набуває все більшого значення.

Відбір спеціалістів туристичного підприєм-
ства здійснюється службою управління персо-
налом відповідно до тактичних і стратегічних 
завдань, отже, необхідно враховувати, щоб 
реалізація цього процесу сприяла виконанню 
таких із них:

- під час набору з числа усіх заявлених кан-
дидатів були відібрані найбільш відповідні для 
організації працівники;

- витрати, пов'язані із залученням робочої 
сили, були незначними щодо результатів;

- зберігалася структура кадрів з одночасним 
припливом нових ідей в організації;

- не постраждав психологічний клімат у 
колективі;

- особисті очікування працівників організа-
ції були втілені в життя [2]. 

Підбір персоналу туристичного підприємства 
проводиться, як правило, в таких послідовних 
формах: пошук, відбір, найм. Під час організа-
ції процесу підбору персоналу туристичного під-
приємства необхідно враховувати вплив цілого 
комплексу чинників: законодавчих обмежень і 
можливостей, специфіки підприємства, стану 
ринку робочої сили, безпосереднього оточення, 
місця розташування підприємства і т. д. Чим 
вища посада, на яку претендують кандидати, 
тим складніше та триваліше процес відбору. 
Загальна схема процесу, що сполучає в собі 
процедури пошуку, відбору та найму персо-
налу, представлена на рис. 1.

Зазвичай під час пошуку кандидатів турис-
тичні підприємства все більше звертаються до 
зовнішніх джерел. Зовнішні джерела можна 
умовно розділити на недорогі та дорогі. До 
недорогих джерел належать, наприклад, дер-
жавні агентства зайнятості, контакти з вищими 
навчальними закладами. До більш дорогих дже-
рел – кадрові агентства, публікації в засобах 
масової інформації (друковані видання, радіо, 
телебачення).
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Нині досить популярними є зовнішні дже-
рела, використання яких може бути й зовсім 
безкоштовним для організації. Насамперед, 
йдеться про безкоштовні Інтернет-портали, що 
присвячені публікаціям вакансій і розміщенню 
резюме шукачів. 

На заході Європи активний розвиток Інтер-
нет-рекрутменту припав на середину 90-х років. 
Незважаючи на те що вітчизняний електронний 
рекрутмент відстає від західного на 7–10 років, 
за останні роки в Україні ця галузь встигла 
досягти досить високого рівня.

Ядром Інтернет-рекрутменту є job-сайти, 
найбільш популярні з них представлено в 
табл. 1 (охоплення по Україні за період з 
17.08.2017 по 16.09.2017) [4].

Пошук кандидатів в Інтернеті має як пере-
ваги, так і недоліки, але, безсумнівно, є  одним 
із сучасних засобів і може бути ключовим допо-
вненням до традиційних способів працевлашту-
вання.

Оскільки процес пошуку роботи в мережі 
Інтернет є досить популярним, доцільним є 
встановлення зворотного зв’язку між кадровою 
службою підприємства та потенційними канди-
датами на вакансії.

Для цього, крім розміщення оголошення на 
сайтах пошуку роботи, роботодавцям турис-
тичних підприємств слід додавати посилання 
на свій  офіційний сайт, де в розділі «Вакан-
сії» кожен бажаючий буде мати змогу зали-
шити свою анкету для подальшого її розгляду 
кадровим відділом. У розділі «Вакансії» має 
бути список вакансій, на які відкрито набір, 
де у будь-якого відвідувача сайту буде можли-
вість заповнити «Анкету кандидата» та наді-
слати власне резюме для розгляду кадровим 
відділом. Також у цьому розділі доцільно роз-
міщувати інші вакансії підприємства, на які 
в даний час не проводиться набір, «Анкета 
кандидата», надіслана на таку посаду, буде 
збережена у базі потенційних працівників і 
в майбутньому розглянута під час набору на 
дану вакансію, що дасть змогу формувати базу 
кадрового резерву. 

Анкету слід розробляти з урахуванням спе-
цифіки тих або інших посад. Вона може мати 
стандартну форму і містити біографічні відо-
мості про претендента, його освіту, стаж і 
досвід роботи, а також відкриті питання, що 
дають змогу побачити, як кандидат висловлює 
та формує власні думки.

 

Система пошуку кадрів: 
- визначення потреби в персоналі; 
- визначення чи розроблення вимог 
до посади та посадової інструкції; 
- визначення пріоритетності 
джерел майбутнього пошуку; 
- визначення розміру витрат на 
залучення робочої сили;  
- пошук кандидатів 

Відбір кадрів: 
- попередній відбір 
кандидатів; 
- первинна співбесіда; 
- оцінка кандидатів 
(тестування, глибинне 
інтерв’ю); 
- перевірка достовірності 
наданої документації 
 

Рішення про 
найм 

Відхилення 
кандидата 

Направлення до 
кадрового резерву 

Прийом на роботу: 
-  випробувальний 
термін; 
- оформлення 
трудового договору; 
- наказ про прийом; 
- медична довідка; 
- оформлення трудової 
книжки 

Таблиця 1
Рейтинг сайтів пошуку роботи в Україні

Ресурс Охоплення  
за 30 днів Усього хостів Хостів із 

регіону 
Частка входів 

із регіону
WORK.ua – сайт пошуку роботи №1 в 
Україні 9,87 % 97 850 83 008 84,83 %

rabota.ua – сайт пошуку  можливос-
тей 8,16 % 80 085 69 769 87,12 %

JOBS.UA – Знайди роботу в Україні 
за кілька хвилин! 2,3 % 13 993 11 272 80,55 %

HeadHunter (hh.ua) - Online Hiring 
Services 2,03 % 12 489 10 215 81,79 %

Vnutri.org – Відгуки про роботодавців 0,61 % 4 132 2 582 62,49 %

 Рис. 1. Загальна схема процедури пошуку, відбору та найму персоналу [3]
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На основі інформації, що міститься у первин-
ній анкеті, здійснюються знайомство з кандида-
том на посаду і відсіювання претендентів, що 
не відповідають вимогам формальних характе-
ристик. З урахуванням відомостей, наведених 
в анкетах, здійснюється підготовка до прове-
дення первинної співбесіди. 

Наступним етапом є відбір кандидатів на 
основі первинної співбесіди спеціалістом від-
ділу кадрів. У ході відбіркової співбесіди 70% 
часу має бути відведено для розповіді канди-
дата і 30% – інтерв'юера. Таке співвідношення 
виправдано для туристичної сфери, з огляду на 
її контактність та високий рівень людського 
фактору. Це вимагає від менеджера вміння 
формулювати питання. Основні навики, якими 
повинен володіти менеджер для проведення від-
біркової співбесіди: вміння ставити питання; 
вміння контролювати хід співбесіди; уміння 
слухати (сприймати почуте, запам'ятовувати, 
аналізувати); уміння складати судження або 
приймати рішення. 

Досить популярною за останній час стала 
практика проведення стрес-інтерв'ю, зазви-
чай їх проводять для претендентів на вакансії 
обслуговуючого персоналу готелів, підприємств 
сфери харчування та менеджерів із продажу. 
Мета його проведення полягає у створенні для 
претендента таких стресових ситуацій, які 
в майбутньому матимуть місце під час його 
роботи на певній посаді [5]. Можливе також 
окреме включення стресових питань у звичайну 
співбесіду, тому що, яу свідчить практика, від-
соток претендентів, які відсіюються після такої 
співбесіди, досить високий.

Останній етап процесу відбору персоналу – 
прийняття остаточного рішення про наймання. 
Зазначені питання регламентуються діючим на 
підприємстві положенням про найм. Для при-
йняття рішення про найм аналізується весь 
обсяг інформації, зібраний під час проведення 

відбору. Найм працівника на роботу завершу-
ється обговоренням та оформленням трудового 
контракту. Так, після прийняття рішення про 
прийом працівника на роботу кадрова служба 
підприємства повинна юридично закріпити ті 
відносини, що встановлюються між працівни-
ком і підприємством-роботодавцем: підготовка 
і підписання трудового договору або контракту, 
видання наказу про зарахування на роботу.

Висновки. У туристичній сфері якість 
кадрового складу формує рівень конкуренто-
спроможності підприємства. Використання 
сучасних інформаційних технологій здатне 
значно поліпшити ефективність роботи кадро-
вої служби туристичного підприємства під час 
вирішення завдань набору та відбору співробіт-
ників. Накопичення та аналіз анкетних даних 
про період роботи на посаді, обов’язки, нави-
чки, досягнення, додатковий досвід роботи 
дадуть змогу точніше оцінювати відповідність 
кандидата наявній вакансії, розробляти моделі 
кар’єри для працівників та формувати кадро-
вий резерв.
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OF DEVELOPMENT STRATEGIES OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті та узагальнені наявні підходи до кла-

сифікації стратегій розвитку промислових підприємств. Визна-
чені основні групи стратегій та критерії їх класифікації. Надано 
власний підхід до класифікації стратегій, який базується на 
комплексному критерії, що включає товар, ринок, структуру, 
виробництво та технологію. На основі запропонованого підхо-
ду виокремлено такі групи стратегії розвитку: революційні, про-
гресивні, формуючі, подальшого розвитку, підтримки. Окремо 
виділені стратегії зростання та скорочення.

Ключові слова: стратегія розвитку, промислове підприєм-
ство, машинобудування, інтеграція, концентроване зростання, 
інтегроване зростання, диверсифіковане зростання.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены и обобщены существующие подходы 

к классификации стратегий развития промышленных предпри-
ятий. Определены основные группы стратегий и критерии их 
классификации. Предоставлен собственный подход к клас-
сификации стратегий, базирующийся на комплексном крите-
рии, который включает товар, рынок, структуру, производство 
и технологию. На основе предложенного подхода выделены 
следующие группы стратегии развития: революционные, 
прогрессивные, формирующие, дальнейшего развития, по-
ддержки. Отдельно выделены стратегии роста и сокращения.

Ключевые слова: стратегия развития, промышленное 
предприятие, машиностроение, интеграция, концентрирован-
ный рост, интегрированный рост, диверсифицированный рост.

ANNOTATION
The existing approaches to the classification of development 

strategies for industrial enterprises are reviewed and summarized. 
The main groups of strategies and criteria for their classification are 
defined. The author presents his own approach to the classification 
of strategies, based on comprehensive criteria, including goods, 
market, structure, production and technology. On the basis of 
the proposed approach, the following groups of development 
strategies are distinguished: revolutionary, progressive, shaping, 
further development, support. Growth and reduction strategies are 
singled out separately.

Keywords: development strategy, industrial enterprise, 
engineering, integration, concentrated growth, integrated growth, 
diversified growth.

Постановка проблеми. Нестабільність еконо-
мічного середовища і високий рівень ринкових 
ризиків спонукають суб’єктів господарювання 
до активного пошуку ефективних, таких, що 
відповідають сьогоднішнім викликам, стратегій 
розвитку. В умовах, коли підприємства щодня 
мають розробляти, обґрунтовувати й приймати 
економічно вивірені господарські та управлін-
ські рішення, питання тактики і стратегії роз-
витку є пріоритетними.

У кризових умовах зростає потреба у фор-
муванні адекватних стратегій розвитку, які 

б ураховували невизначеність зовнішнього 
середовища функціонування підприємства й 
давали змогу максимально зменшити вплив 
несприятливих соціально-економічних чин-
ників, мінімізувавши тим самим ймовірність 
негативного результату або навіть банкрутства 
підприємства. Таким чином, удосконалення 
процедур моделювання поведінки економічних 
суб’єктів (зокрема, виробничих підприємств як 
складних економічних систем) під впливом як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища є 
важливим і актуальним науково-практичним 
завданням.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню проблем, пов’язаних із 
формуванням та вибором стратегії розви-
тку підприємства, присвячені праці бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних вчених, 
зокрема роботи І. Ансоффа, В.О. Василенка, 
О.С. Виханського, О.П. Градова, В.М. Гри-
ньової, Ю.М. Дерев’янка, І.А. Ігнатьєвої, 
В.А. Забродського, А.Т. Зуба, Т.І. Лепейко, 
А.А. Мазаракі, В.П. Мартиненка, Л.Г. Мель-
ника, Б.М. Мізюка, В.С. Пономаренка, М.Е. Пор-
тера, О.І. Пушкаря, А. Стрікленда, Т.І. Тка-
ченко, А.А. Томпсона, З.Є. Шершньової.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас наукові дослі-
дження і практика господарювання засвідчу-
ють, що існують обґрунтовані причини неди-
намічного розвитку підприємств промисловості 
загалом та машинобудівної галузі зокрема, такі 
як недостатній рівень забезпеченості суб’єктів 
господарювання методичними рекомендаціями 
щодо діагностики та прогнозування розвитку 
зовнішнього середовища функціонування, недо-
сконалість розроблених методологічних засад 
щодо вибору стратегії розвитку підприємств, 
діагностики та контролю системи показників, 
які б відображали хід реалізації стратегії роз-
витку й давали змогу оцінити ефективність її 
впровадження.

Мета статті полягає в розгляді та узагаль-
ненні наявних підходів до класифікації страте-
гій розвитку промислових підприємств, наданні 
власного підходу до класифікації стратегій, 
який базується на комплексному критерії, що 
включає товар, ринок, структуру, виробництво 
та технологію.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Незважаючи на подібність підходів до класи-
фікації, існує суттєва різниця між наданими 
видами та навіть групами (табл. 1). Так, біль-
шість дослідників виокремлює 3 групи страте-
гій розвитку: інтегровані, диверсифіковані та 
концентровані. Низка авторів розглядає стра-
тегії скорочення в рамках класифікації страте-
гій розвитку.

Дж. Джонсон, К. Скоулз, Р. Уіттінгтон 
[12] надають зазначену класифікацію (табл. 1) 
як корпоративні стратегії. О.Ю. Єрмаков, 
О.О. Лайко [11] представляють власні три 
групи: подальшого розвитку, стабілізації (під-
тримки), виживання.

Крім наданих вище, є інші підходи до кла-
сифікації стратегій розвитку. Так, М.С. Кро-
чак надає такі три види, як формуюча, адап-
тивна і та, яка зберігає право на участь у грі. 

Критерієм класифікації тут виступає невизна-
ченість зовнішнього середовища. Як зазначає 
автор, формуюча стратегія передбачає ради-
кальну реорганізацію стабільних галузей за 
досить точно прогнозованого майбутнього або 
контролю над розвитком ринку в галузях з 
більш високою невизначеністю. Відповідно, 
адаптивна стратегія є реакцією на структуру 
галузі. Остання (право на участь у грі) від-
повідає таким видам невизначеності: альтер-
нативні варіанти, діапазон варіантів і повна 
невизначеність, а також передбачає поступове 
здійснення інвестицій з метою досягнення 
привілейованого положення. Це дає мож-
ливість отримати резерв часу для зниження 
невизначеності та вибрати стратегію в май-
бутньому [13].

Весь наданий набір стратегій розвитку 
А.П. Міщенко [10] та М.О. Боярська [8] кла-

Таблиця 1
Узагальнена класифікація стратегій розвитку
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Стратегії розвитку
Концентроване зростання +
посилення позиції на споживчому ринку 
(розвиток товару) + + + + + + + +

розвиток споживчого ринку (розвиток ринку) + + + + + + +
розвиток продукту (розвиток нового товару) + + + + + + + +
освоєння нового ринку + +
Інтегроване зростання + +
зворотна вертикальна інтеграція + + + + + +
пряма вертикальна інтеграція (попередня) + + + + +
стратегія глобалізації (зворотна і пряма вер-
тикальна) +

горизонтальна інтеграція + + + +
Диверсифіковане зростання + +
центрована диверсифікація + + + + +
горизонтальна диверсифікація (технологічна) + + + + +
конгломеративна диверсифікація + + + + +
Однорідна +
Стратегії скорочення (виживання)
ліквідація компанії + + +
«збір урожаю» (розвороту) + + +
скорочення частини компанії (відділення) + + + + +
скорочення витрат (відновлення) + + + +
реструктуризація +
переорієнтація +
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сифікують за такими ознаками: 1) продукт; 
2) ринок; 3) галузь; 4) положення підприєм-
ства всередині галузі; 5) технологія. Врахову-
ючи сутність наданих вище видів стратегій, 
ми вважаємо, що критерії необхідно уточ-
нити. Продукт, ринок та технологію, без-
умовно, варто залишити як критерії, адже 
якісні зміни в цих сферах дійсно відобража-
ють набуття нового рівня, що відповідає нада-
ному розумінню поняття «розвиток». Варто 
зауважити, що ці критерії класифікують як 
стратегії концентрованого зростання, так і 
стратегії диверсифікованого зростання. Інте-
гроване зростання – це фактично зміна струк-
тури підприємства, що дає підстави виділити 
саме його як критерій класифікації. Окремі 
стратегії диверсифікованого зростання також 
включають введення чи не введення нового 
виробництва як частини матеріально-техніч-
ної бази, що також дає змогу ввести як крите-
рій класифікації виробництво. Щодо критеріїв 
галузі та положення підприємства всередині 
галузі, то, по-перше, серед всіх наданих стра-
тегій розвитку жодна група не базується на 
них; по-друге, ринок як критерій відобра-
жає різницю в стратегіях залежно від дій 
підприємства, а дублювання не є доцільним; 
по-третє, аналіз галузі, як відомо, є завданням 
розробки конкурентних стратегій, які хоча і 
тісно взаємопов’язані зі стратегіями розвитку, 
проте становлять окрему групу; по-четверте, 
конкурентна позиція в галузі є критерієм 
вибору скоріше стратегій розвитку, ніж класи-
фікацій, що підтверджується відомою матри-
цею Томпсона-Стрікленда з 4-ма квадрантами, 
де розміщені вищерозглянуті типи стратегій 
залежно від конкурентної позиції та зростання 
ринку. Таким чином, ми пропонуємо ввести 
такі п’ять критеріїв класифікації стратегій 
розвитку: 1) продукт; 2) ринок; 3) структура; 
4) виробництво; 5) технологія.

Недоліком цих типів стратегій є поєднання 
різного набору критеріїв. Так, стратегії кон-
центрованого зростання передбачають комбі-
нації критеріїв «ринок – продукт». Причому 
посилення позицій фактично відображає лише 
кількісне зростання, що не передбачає набуття 
нового рівня якості, що відображає розвиток. 
Інтегроване зростання передбачає різні форми 
зміни структури, що не включає можливість 
зміни інших параметрів, тобто вихід на нові 
ринки з новою продукцією тощо. Найбільш 
прогресивна стратегія – конгломератна дивер-
сифікація, яка передбачає впровадження нових 
технологій на новому виробництві для нового 
продукту й нового ринку, може бути реалі-
зована поряд зі зміною структури – окремим 
видом інтеграції.

Для вирішення цих проблем розглянемо під-
хід до класифікації з позиції значення наданих 
критеріїв, які можуть бути такі: «1» – новий 
стан, «0» – старий стан, без змін. Комбінації 
критеріїв мають такий вигляд:

{Товар; Ринок; Структура; Виробництво; 
Технологія} = {«1» чи «0»; «1» чи «0»; «1» чи 
«0»; «1» чи «0»; «1» чи «0»}.

В рамках розробленої класифікації зміна 
структури (різні види інтеграції) детально не 
розглядається, адже наголос робиться на набутті 
нею нового розширеного стану – об’єднання з 
іншими структурами. Також уточнимо поняття 
«товар». Базою дослідження є машинобудівні 
підприємства, які мають свої особливості, а 
саме їх продукція є досить наукоємною, що 
значно ускладнює швидку переорієнтацію. 
Причому потреби, які задовольняє ця продук-
ція, є визначеними. Отже, під новим товаром 
варто розуміти або принципово новий продукт, 
або суттєво вдосконалений наявний. Оскільки 
це машинобудування, то суттєва модифікація 
може вимагати навіть більших інвестицій, ніж 
початок виробництва нового (наприклад, вироб-
ництво сільськогосподарського машинобуду-
вання, такого як, зокрема, комбайни, сіялки). 
Отже, окремі комбінації наданих критеріїв 
є недоцільними: наприклад, {0; 0; 1; 1; 1} –  
наявний товар на освоєному ринку за нової 
технології, нового виробництва та нової струк-
тури. Адже провадження нової технології та/
або нового виробництва автоматично приведе 
до виникнення нового товару. З урахуванням 
вищезазначеного стратегії розвитку набувають 
такого вигляду (табл. 2).

Звернемо увагу на те, що в цій класифіка-
ції принципово виділено стратегію зростання, 
яка не є стратегією розвитку, адже не дає змогу 
дістатися нового якісного рівня. Крім того, 
окремо стратегії скорочення виділені як необ-
хідна альтернатива для вибору для вітчизняних 
промислових підприємств (зокрема, для маши-
нобудування), адже для більшості з них страте-
гії розвитку є недосяжними через несприятливе 
середовище. Детальна класифікація стратегій 
скорочення не наведена через те, що це не є 
завданням дослідження та характерно пере-
важно для антикризового менеджменту.

Висновки. Таким чином, надана класифіка-
ція, по-перше, дає змогу розділити стратегії на 
групи залежно від рівня прогресивності ново-
введень, які відображають як ступінь ризикова-
ності, так і рівень успіху; по-друге, дає можли-
вість узагальнити всі наявні стратегії розвитку 
за одним комплексним критерієм; по-третє, 
на відміну від попередніх, які більше мають 
дескриптивний характер, має комплексний 
характер та дає можливість визначити, яким 
підприємствам яку групу стратегій розвитку 
варто вибирати залежно від результатів страте-
гічного аналізу, бо вибір в рамках однієї групи 
є альтернативою між подібними варіантами 
стратегій, а вибір між різними групами є прин-
циповим, адже, як ми можемо стверджувати, 
реалізація стратегій з різних груп можлива 
лише за відповідного рівня потенціалу, стану 
зовнішнього середовища загалом та ринкових 
тенденцій зокрема.
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Таблиця 2
Класифікація комплексних стратегій промислового підприємства

Групи  
стратегій Типи стратегій

Стратегії розвитку

Революційні

конгломератна диверсифікованість у взаємодії зі зворотною вертикальною інтеграцією {1; 1; 
1; 1; 1};
конгломератна диверсифікованість у взаємодії з прямою вертикальною інтеграцією {1; 1; 1; 1; 1};
конгломератна диверсифікованість у взаємодії з горизонтальною інтеграцією {1; 1; 1; 1; 1}

Прогресивні

новий продукт на новому виробництві з новою технологією на наявному ринку за зміненої 
структури {1; 0; 1; 1; 1};
конгломератна диверсифікованість {1; 1; 0; 1; 1};
новий продукт на наявному виробництві з новою технологією на новому ринку за зміненої 
структури {1; 1; 1; 0; 1};
новий продукт на новому виробництві з наявною технологією на новому ринку за зміненої 
структури {1; 1; 1; 1; 0}

Формуючі

новий продукт на освоєному ринку за наявної структури на новому виробництві з новою 
технологією {1; 0; 0; 1; 1};
новий продукт з використанням нової технології з новою структурою на наявному ринку та 
наявному виробництві {1; 0; 1; 0; 1};
новий продукт на освоєному ринку за зміненої структури на новому виробництві з викорис-
танням нової технології {1; 0; 1; 1; 0};
новий продукт на новому ринку на наявному виробництві за наявної структури з викорис-
танням нової технології {1; 1; 0; 0; 1};
новий продукт на новому ринку за зміненої структури на наявному виробництві з викорис-
танням наявної технології {1; 1; 1; 0; 0};
новий продукт на новому ринку за наявної структури на новому виробництві з використан-
ням наявної технології {1; 1; 0; 1; 0}

Подальшого 
розвитку

новий товар на новому ринку {1; 1; 0; 0; 0};
новий товар за зміненої структури {1; 0; 1; 0; 0};
новий товар на новому виробництві {1; 0; 0; 1; 0};
новий товар на новій технології {1; 0; 0; 0; 1};
маркетинг нових ринків з наявною продукцією у взаємодії з інтеграцією {0; 1; 1; 0; 0}

Підтримки

розвиток нового товару{1; 0; 0; 0; 0};
освоєння нового ринку {0; 1; 0; 0; 0};
зворотна вертикальна інтеграція {0; 0; 1; 0; 0};
пряма вертикальна інтеграція {0; 0; 1; 0; 0};
горизонтальна інтеграція{0; 0; 1; 0; 0}

Стратегія зростання
стратегія розвитку основного товару {0; 0; 0; 0; 0}

Стратегії скорочення
ліквідація компанії; «збір урожаю» (розвороту); скорочення частини компанії (відділення); скорочення 
витрат (відновлення); реструктуризація
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ  
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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано важливість та необхідність форму-

вання управлінських знань, вмінь та навичок у керівників під-
приємств аграрної сфери. Висвітлено результати досліджень, 
що допоможуть майбутнім фахівцям з менеджменту акценту-
вати увагу на тих знаннях, які з практичної точки зору є найваж-
ливішими. Проаналізовано та оцінено сукупність особистісних 
якостей і здібностей, які виступають чинниками відповідності 
керівників запитам сучасного ринку праці. Виокремлено роль 
та значення логічного мислення як складової формування 
успішного менеджера.

Ключові слова: менеджер, аграрна сфера, ринок праці, 
знання, навички, здібності, особистісні якості, лідер, логічне 
мислення, управлінські рішення.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы важность и необходимость форми-

рования управленческих знаний, умений и навыков у руково-
дителей предприятий аграрной сферы. Отражены результаты 
исследований, которые помогут будущим специалистам по ме-
неджменту акцентировать внимание на тех знаниях, которые с 
практической точки зрения являются важнейшими. Проанали-
зирована и оценена совокупность личностных качеств и спо-
собностей, которые выступают критериями соответствия ру-
ководителей запросам современного рынка труда. Выделены 
роль и значение логического мышления как составляющей 
формирования успешного менеджера.

Ключевые слова: менеджер, аграрная сфера, рынок тру-
да, знания, навыки, способности, личностные качества, лидер, 
логическое мышление, управленческие решения.

ANNOTATION
The article substantiates the importance and necessity of the 

formation of managerial knowledge, skills and abilities of man-
agers of agrarian enterprises. The results of researches that will 
help the future management specialists to focus on the knowledge 
which, from the practical point of view, are the most important are 
highlighted. The complex of personal qualities and abilities, which 
act as factors of compliance of leaders with the demands of the 
modern labor market, is analyzed and evaluated. The role and sig-
nificance of logical thinking as a component of the formation of a 
successful manager is singled out.

Keywords: manager, agrarian sphere, labor market, knowl-
edge, skills, abilities, personality traits, leader, logical thinking, 
managerial decisions.

Постановка проблеми. Як зазначає А. Моріта 
[1], ніяка теорія, програма чи урядова політика 
не можуть зробити підприємство успішним; це 
можуть зробити лише люди. У ринкових умо-

вах господарювання роль працівника суттєво 
змінюється: з пасивного виконавця він перетво-
рюється на активного учасника виробництва, а 
джерелом влади стають знання, організаційні 
навички та досвід. Керувати   це вміти викорис-
товувати владу в цілях організації. Менеджер 
має справу з людьми, що володіють різними 
психічними властивостями, різною готовністю 
до тієї чи іншої діяльності. Водночас ефек-
тивність будь-якої організації залежить від 
діяльності самого керівника, його соціально-
психологічних властивостей, характерних для 
нього прийомів, навичок, способів поводження 
з людьми, рівня активності тощо. У процесі 
розвитку управлінської науки під впливом 
соціально-економічного й інформаційно-техно-
логічного середовища змінюються вимоги до 
менеджерів усіх рівнів управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У зарубіжній і вітчизняній літературі багато-
разово робилися спроби описати структуру осо-
бистості успішного менеджера. У цьому напрямі 
проводили дослідження науковці різних 
галузей управління, зокрема Т.П. Абдулова, 
О.Д. Гудзинський, А.П. Єгоршин, В.М. Данюк, 
Й.С. Завадський, А.Я. Кибанов, А.М. Колот, 
Е.М. Коротков, А. Менегетті, М.І. Мурашко, 
В.М. Петюх, З.Є. Скрипник, Дж. Стивенс, 
В.В. Юрчишин. Протягом довгого часу як осно-
вні здібності керівника виділялися інтелек-
туальні та аналітичні, але за ступенем розши-
рення наукових пошуків цей перелік зазнавав 
зміни. Більшість науковців і практиків кри-
тично ставиться до використання різноманіт-
них варіантів представлення моделі ідеального 
менеджера, підкреслюючи індивідуальність та 
унікальність кожної людини. Однак більшість 
з них сходиться в думці, що менеджер, реалі-
зуючи основні свої функції, зобов’язаний забез-
печити прибуток і подолати конкуренцію. Для 
виконання останніх необхідні такі навички 
діяльності, як практичне володіння предметом 
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Таблиця 1
Результати анкетування керівників за питанням «Які з визначених видів знань є найбільш 

значущими для ефективного виконання Ваших обов’язків в організації?»

Фактор (відповідь на 
питання)

Рівень важливості фактора

на думку керівників 
господарств

на думку інших 
управлінських 
працівників

Сумарний 
ваговий 

коефіцієнт

Підсумковий 
ранг

ваговий 
коефіцієнт ранг ваговий 

коефіцієнт ранг

Економічні 0,337 1 0,323 1 0,330 1
Управлінські 0,184 2 0,186 3 0,185 2

Соціально-психологічні 0,162 4 0,152 4 0,157 4

Правові 0,176 3 0,189 2 0,183 3

Технічні 0,143 5 0,150 5 0,146 5
Примітка: розраховано за результатами анкетування, проведеного серед керівників сільськогосподарських 
підприємств

діяльності (тобто знання виробничих процесів, 
технології, обладнання, політики збуту тощо); 
організаційні навички (планування, реоргані-
зація, внесення змін, спрямування зусиль під-
приємства в єдине економічно обґрунтоване 
русло, визначення пріоритетів, орієнтація в 
навколишньому соціально-економічному серед-
овищі тощо); управлінські навички (вміння 
працювати з людьми, знання психології органі-
заційних процесів, навички оцінки і впливу на 
людей, вміння стимулювати і спрямовувати) [2].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дискусійність та багато-
аспектність поняття «менеджер», зміна вимог 
до компетенцій менеджера, зокрема керівника 
підприємства аграрної сфери в сучасних умовах 
господарювання, потребують продовження від-
повідних досліджень, а також розробки раці-
ональних пропозицій та обґрунтувань щодо 
якостей, вмінь, навичок, володіючи якими та 
вдосконалюючи які, фахівець з менеджменту 
міг би не лише використати для забезпечення 
власної конкурентоздатності на ринку праці, 
але й спрямувати перш за все на створення 
оптимальних умов для розвитку підприємни-
цтва в аграрному секторі України.

Мета статті полягає в науковому обґрунту-
ванні положень формування менеджерів аграр-
ної сфери в контексті потреб сучасного вітчиз-
няного ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Менеджерам різних рівнів управління неодна-
ковою мірою необхідні різні навички. Керівни-
ками не народжуються   ними стають. Незважа-
ючи на те, що управлінська діяльність висуває 
певні схожі вимоги до всіх керівників, кожна 
конкретна керівна посада вимагає деякого уні-
кального поєднання умінь і здібностей. Для 
менеджера важливо, щоб його вміння та зді-
бності відповідали цим вимогам.

Опитування керівників різних управлін-
ських рівнів сільськогосподарських підпри-
ємств (Львівської, Дніпропетровської, Хмель-
ницької, Вінницької, Київської областей 
України) в ході проведеного анкетування дало 
можливість визначити найбільш значущі види 

знань для забезпечення виконання покладених 
на них обов’язків (табл. 1). Результати цього 
дослідження доречно використовувати під час 
надання рекомендацій майбутнім менеджерам 
щодо вибору ними напряму підготовки, звер-
нення їх уваги на ті види знань, які, на думку 
керівників-практиків, є найважливішими.

Більшість респондентів найбільш важли-
вими визначила економічні знання. Дійсно, в 
сучасних умовах дефіциту фінансових ресур-
сів та прагнення всіх учасників ринку отри-
мати максимальні прибутки управлінці будь-
якого рівня вимушені, приймаючи рішення, 
враховувати їх економічну доцільність. Також 
ключовими вважаються управлінські та пра-
вові знання, рівень яких визначається спеці-
альною підготовкою, а важливість – необхід-
ністю розширення методів ефективного впливу 
на підлеглих та уникнення правових проблем 
шляхом врахування юридичних норм під час 
прийняття управлінських рішень. В умовах 
фактичної орієнтації системи менеджменту на 
отримання короткотермінового прибутку важ-
ливість соціально-психологічних та технічних 
знань невиправдано занижується, що підтвер-
джують результати анкетування, які вказують 
на невисокий рівень їх підтримки з боку опи-
таних (сумарний ваговий коефіцієнт дорівнює 
0,157 та 0,146 відповідно). Дійсно, застосу-
вання таких видів знань, особливо в теперіш-
ніх умовах, не завжди передбачає отримання 
економічного ефекту в короткостроковій пер-
спективі, але загалом для ефективного функ-
ціонування підприємства вони незамінні та 
актуальні, оскільки передбачають можливість 
формування і підтримки сприятливого для 
продуктивної праці мікроклімату в трудовому 
колективі, а також дотримання технічних і 
технологічних вимог виробництва, реалізації, 
обліку продукції тощо.

Процедура відбору працівників у підпри-
ємство передбачає пошук найкращих кандида-
тів, тих, що будуть якнайповніше відповідати 
потребам організації. Беручи до уваги специ-
фічність та ширину спектру знань, необхід-
них менеджеру для роботи в аграрній сфері, 
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а також для належного виконання відповід-
них функцій, можна констатувати, що рівень 
кваліфікації є одним із важливих параметрів. 
Крім рівня теоретичної підготовки, який відо-
бражений у відповідних документах про освіту, 
важливо враховувати інші критерії, одним із 
яких є стаж роботи в сільськогосподарському 
виробництві. Так, на думку анкетованих керів-
ників різних рівнів сільськогосподарських під-
приємств (табл. 2), стаж роботи за спеціаль-
ністю у вітчизняних підприємствах є найбільш 
важливим критерієм сьогодні (ваговий коефі-
цієнт складає 0,332). Зазвичай керівники звер-
тають увагу на освітній рівень (0,306), рідше, 
на жаль, на успішність навчання у вищих 
навчальних закладах (0,196) та стажування за 
кордоном (0,165).

Зважаючи на факт насичення навчальних 
планів підготовки спеціалістів різного про-
філю дисциплінами економічного, управлін-
ського та правового циклів знань, випускників 
вищих навчальних закладів під час відбору на 
вакантні посади керівників необхідно оціню-
вати з обов’язковим врахуванням успішності 
навчання зі згаданих предметів, адже вона вка-
зує на якість знань претендента.

Важливим є також те, що багато студен-
тів аграрних вищих навчальних закладів 
від’їжджають на навчання, стажування за кор-
дон, чим вони можуть принести багато користі, 
впроваджуючи свої знання і набутий досвід 
роботи з новітньою технікою і технологіями в 
практику вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств.

Таким чином, сьогодні питання якісної 
професійної підготовки фахівців для аграрної 
сфери залишається актуальним. Щоб управ-
ляти сучасним колективом грамотних, квалі-
фікованих працівників, керівник повинен бути 
ерудованим, високоосвіченим. Світова практика 
стверджує, що керівником, як і художником, 
скульптором, композитором тощо, може бути 
лише незначний прошарок людей, які мають 
відповідні, закладені природою і набуті протя-
гом життя здібності, навіть певний талант. Від-
повідність природних даних бажанню керувати 

підприємством, а також наявність природного 
інтелекту в сукупності з високим професіоналіз-
мом мають вирішальне значення для успішної 
кар’єри менеджера [3]. Узагальнено можна ска-
зати, що лише кожний десятий керівник сіль-
ськогосподарських підприємств має такі управ-
лінські й організаційні знання та здібності, які 
роблять його стабільно надійним керівником. 
Загалом же відчувається потреба у працівниках 
нових професій для підприємницької діяль-
ності, керівниках нового типу, які б мали зна-
ння у галузі маркетингу, менеджменту, права, 
володіли іноземними мовами й новими техно-
логіями, а також характеризувались високою 
здатністю до навчання.

Особливу увагу підготовці спеціалістів, які 
б відповідали запитам ринку, приділяє Націо-
нальний університет біоресурсів і природоко-
ристування України. В організації навчального 
процесу на магістерських програмах беруть 
участь відомі вітчизняні та іноземні науково-
педагогічні працівники і наукові співробітники, 
молоді люди, які отримали освіту в кращих 
зарубіжних університетах. Для формування у 
магістрів практичних навиків для викладання 
запрошуються спеціалісти-практики, вироб-
ничники. Магістерські програми університету 
представлені 32 спеціальностями (у рамках 
яких налічується 56 спеціалізацій), які корис-
туються попитом на ринку. Вони дають змогу 
студентам будь-якого напряму спеціалізуватись 
в таких сферах, як дослідницька, педагогічна, 
експертно-контрольна і управлінська.

Велике значення при цьому також мають 
нові навчальні і дослідницькі лабораторії, 
навчально-дослідні господарства (станції), 
науково-інноваційні центри тощо. Вони дають 
змогу об’єднати навчальну, наукову, дослід-
ницьку та інноваційну діяльність універси-
тету з проблемами виробничої сфери. Остання 
має можливість корегувати дослідницьку і 
навчальну роботу. З цією метою університет 
використовує навчально-дослідні господарства, 
в яких представлені всі етапи виробництва, 
обробки і зберігання різних видів сільськогос-
подарської продукції. Крім того, в університеті 

Таблиця 2
Результати анкетування управлінських працівників за питанням «Які критерії оцінки рівня 

кваліфікації Ви кладете в основу під час відбору працівників?»

Критерії (відповіді на питання)

Рівень важливості критерію

на думку керівників 
господарств

на думку інших 
управлінських 
працівників

сумарний 
ваговий 

коефіцієнт

підсумковий 
ранг

ваговий 
коефіцієнт ранг ваговий 

коефіцієнт ранг

Стажування за кордоном 0,166 4 0,165 4 0,165 4
Стаж роботи за спеціальністю у 
вітчизняних господарствах 0,345 1 0,319 1 0,332 1

Освітній рівень 0,303 2 0,310 2 0,306 2

Успішність навчання у ВНЗ 0,186 3 0,206 3 0,196 3
Примітка: розраховано за результатами анкетування, проведеного серед керівників сільськогосподарських 
підприємств
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створено Раду роботодавців, представники якої 
дають конкретні пропозиції та чіткі орієнтири 
щодо змісту навчальних планів під час їх вдо-
сконалення та оптимізації в рамках освітньої 
програми.

Під час підготовки керівників необхідно 
враховувати фактор індивідуалізації за рів-
нем спрямованості особистості на лідерство [4]. 
Успішна професійна діяльність сучасного мене-
джера залежить не лише від накопичених ним 
знань, умінь і навичок, але й від особистісних 
якостей і здібностей, гнучкості й оригінальності 
мислення, вміння формувати ефективні страте-
гії вирішення техніко-економічних і соціаль-
них завдань. Одна з безперечних позитивних 
якостей особистості менеджера   це його лідер-
ські якості. Лідера можна визначити як най-
більш авторитетну особистість у визначеному 
соціальному співтоваристві, що відіграє цен-
тральну роль в організації спільної діяльності і 
регулюванні взаємовідносин у групі. Менеджер 
не може не бути лідером, оскільки він повинен 
згуртувати навколо себе людей і надихнути їх 
на досягнення високої мети. Він матиме успіх 
у своїй діяльності, лише якщо зможе переко-
нати своїх підлеглих у спроможності досягати 
такого рівня виконання завдань, який раніше 
здавався їм недоступним. Ця здатність лідера 
тісно пов’язана з такими якостями, як уміння 
формувати оптимістичні плани, посилювати 
надії на успіх, пояснювати суть інновацій, згур-
товувати колектив у кризових ситуаціях тощо.

В сучасних умовах, як зазначають науковці, 
лідер, приймаючи рішення, повинен з’ясувати 
наявність всіх можливих шляхів вирішення 
проблемних питань, при цьому врахувати і оці-
нити думку співробітників [5].

На думку А. Менегетті [6], лідер   це людина, 
яка, задовольняючи власний егоїзм, реалі-
зує громадський інтерес. Розвиваючи власну 
діяльність, він розподіляє матеріальні блага 
і забезпечує роботою сотні людей. При цьому 
лідер стимулює прогрес в суспільстві і вносить 
пожвавлення в економіку, що дає поштовх 
еволюції суспільства. Економічний лідер   це 
оперативний центр безлічі відносин і функцій, 

який створює нові робочі місця, приносить при-
буток і сприяє розвитку сфери послуг.

А. Менегетті вважає, що лідер має три групи 
якостей, серед яких умовно можна виділити 
інтелектуальні здібності, особистісні якості і 
набуті вміння (табл. 3).

Цей далеко неповний перелік особистісних 
якостей передбачає пошук серед них найбільш 
важливих, без яких успіх підприємницької 
діяльності буде істотно ускладнений. Як зана-
чає З.Є. Скрипник [7], аналіз діяльності укра-
їнських і зарубіжних підприємців показує, 
що серед різноманітних особистісних якостей 
можна виділити п’ять найбільш важливих, 
що сприяють успіху в керівництві, а саме 
самостійність, амбіційність, наполегливість, 
працьовитість, стійкість. Ще один важливий 
момент, що стосується ефективного керівни-
цтва власним бізнесом, полягає в тому, що 
успішний керівник повинен завжди вміти зна-
ходити оптимальний баланс між двома край-
ностями. Аналіз особистісних чинників най-
більш успішних лідерів бізнесу США показує, 
що більшість з них має декілька таких пар 
якостей, які на перший погляд здаються про-
тилежними: амбіційність – скромність; стра-
тегічне мислення – увага до дрібниць; енту-
зіазм – внутрішній спокій; здатність йти на 
ризик – уміння отримувати користь з поми-
лок. Найцікавіший момент полягає в тому, що 
будь-яка з цих якостей за надмірного розвитку 
перетворюється на недолік, а лише в балансі 
зі своєю протилежністю знаходить гармонію і 
веде до успіху.

Науковцями також було виявлено особис-
тісні якості, що перешкоджають успіху в під-
приємницькій діяльності, серед яких слід 
назвати емоційну неврівноваженість, лінь, 
пасивність, вразливість до нав’язування чужої 
волі, надмірну старанність і пунктуальність.

Дж. Стівенс [8] виділив низку особистісних 
якостей характеру, які заважають людині гар-
монійно й успішно жити і діяти. Він назвав їх 
драконами й показав, що особистісні чинники 
можуть бути як корисними, так і шкідливими 
для людини. До їх числа Дж. Стівенс відніс:

Таблиця 3
Особистісні якості успішних підприємців

Інтелектуальні здібності Риси характеру особистості Набуті вміння
– розвинене логічне мислення;
– проникливість;
– оригінальність мислення;
– цікавість;
– здатність засвоювати нові зна-
ння та навички;
– інтуїція;
– освіченість

ініціативність;
– гнучкість;
– схильність до творчості;
– сміливість;
– впевненість у собі;
– врівноваженість;
– самостійність;
– амбіційність;
– адекватність самооцінки;
– обов’язковість;
– енергійність;
– надійність;
– владність;
– працездатність;
– незалежність

– уміння заручатися підтрим-
кою;
– уміння співпрацювати;
– уміння завойовувати популяр-
ність і престиж;
– уміння висловлювати думки;
– такт і дипломатичність;
– уміння брати на себе ризик і 
відповідальність;
– уміння організовувати інших 
людей;
– уміння переконувати;
– уміння розуміти гумор;
– уміння розбиратися в людях

Джерело: [6]
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– зарозумілість, в основі якої може хова-
тися страх перед власною незахищеністю, нега-
тивними оцінками або завищене уявлення про 
власну значущість;

– нетерплячість, яка виявляється в страху 
втратити час; люди, заражені подібним стра-
хом, постійно перебувають у стані стресу, нама-
гаються здобути максимум за короткий про-
міжок часу та існують мріями про майбутнє, 
не вміючи жити в сьогоденні; зовнішніми проя-
вами поведінки таких людей будуть легка збуд-
ливість, грубість, дратівливість, запальність і 
поспішність у рішеннях; внутрішніми   неспо-
кій, схильність до паніки, дратівливість і при-
мхливість;

– жадібність, яка зовні виявляється в егоїзмі, 
скнарості, схильності до гендлярства і заздрості 
до чужого багатства, а на внутрішньому рівні – в 
почутті обділеності й ненаситності.

Зовсім позбутися цих рис характеру немож-
ливо, але їх можна «приручити» і використову-
вати на благо собі і людям.

Слід зазначити, що, крім власне особистіс-
них якостей, володіння набором специфічних 
знань, умінь і навичок в тій сфері, в якій працює 
менеджер, важливим фактором також виступає 
здатність логічно мислити, тобто здатність мір-
кувати, проводити паралелі, аналізувати інфор-
мацію, що надходить, і робити правильні висно-
вки. Саме логічне мислення дає змогу приймати 
правильні рішення. Ця здатність є важливою 
для всіх працівників, робота яких пов’язана з 
прийняттям логічних рішень на основі комп-
лексної інформації. Зазвичай визначення таких 
здібностей передбачає використання тестів, що 
перевіряють вербальні і аналітичні здібності, а 
також які можна проводити разом або окремо. 
Тест на роботу з вербальними даними визначає 
здатність розуміти інформацію і робити логічні 

висновки на підставі комплексних текстових 
даних. Такий тест дає можливість оцінити кри-
тично важливу здатність до аналізу вербальних 
даних для тих співробітників, які залучаються 
до проведення аналізу письмових звітів та про-
цесу прийняття раціональних управлінських 
рішень. Тест на роботу з нумеричними даними 
визначає здатність зрозуміти, критично оці-
нити широкий спектр числових даних та зро-
бити логічні висновки на підставі цих даних. 
Він важливий для оцінки здібностей керівників 
і фахівців, які працюють з фінансовою, цифро-
вою та статистичною інформацією.

Розвитку мислення надають великого зна-
чення в усьому світі. У більшості високороз-
винених країн існують національні програми з 
розвитку розумових і творчих здібностей дітей. 
Продуктивне мислення формується під час 
розв’язування нестандартних завдань, пошуку 
нових підходів до стандартних. Особливо акту-
альним є питання розвитку мислення у майбут-
ніх керівників як потужного інструмента для 
якісного оволодіння знаннями та навичками, 
творчого використання їх на практиці.

З метою підвищення продуктивності мис-
лення, розвитку здібності та вміння мислити 
рішучо, творчо, нестандартно студентам, які 
навчаються на різних спеціальностях освітніх 
ступенів «Бакалавр» (4 курс) і «Магістр» Наці-
онального університету біоресурсів і природо-
користування України, було запропоновано 
вирішити тестове завдання на здатність логічно 
мислити.

За результатами проведеного тестування 
встановлено, що, незалежно від спеціальності, 
студенти показали практично однаковий рівень 
здатності логічно мислити (рис. 1), щоправда, 
показники дещо кращі у студентів, які здобува-
ють освітній ступінь «Магістр».

Рис. 1. Результати проходження тесту на здатність логічно мислити студентами
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Питання розвитку мислення особливо акту-
альне сьогодні, оскільки час висуває нові вимоги 
до фахівців майже у всіх галузях людської 
діяльності. Постає необхідність розвитку мис-
лення як потужного інструмента для якісного 
оволодіння знаннями та навичками, творчого 
використання їх на практиці, для здобування 
нових знань. Крім того, постійне зростання 
обсягу інформації вимагає її аналізу, виділення 
суттєвого, узагальнення, встановлення при-
чинно-наслідкових зв’язків і прийняття на цій 
основі рішень.

Варто зазначити, що якщо логічне мислення 
й уява добре розвинені у людини, то вона здатна 
творчо мислити і творчо підходити до постав-
лених завдань. Розвитку логічного мислення 
необхідно вчитися. Потрібно вміти користува-
тися логічним мисленням і уявою. Потрібно 
також розвивати логічне мислення та всіляко 
цьому сприяти. Для його ефективного розвитку 
необхідно вирішувати різні ситуаційні задачі 
і загадки, стандартні та нестандартні логічні 
завдання, головоломки.

Висновки. Для забезпечення своєї ефектив-
ної діяльності менеджери всіх рівнів управ-
ління завжди повинні пам’ятати, що, як зазна-
чав Ф. Пікабіа [8], є лише один спосіб змусити 
людей йти за вами   рухатися вперед швидше, 
ніж вони.
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DEVELOPMENT STRATEGY FORMATION OF A PROJECT–ENGINEERING 
COMPANY IN CONDITIONS OF INSTABILITY OF THE UKRAINIAN ECONOMY

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено підходи до визначення сутності по-

няття стратегії, а також визначено особливості та проблеми 
стратегій розвитку на українських підприємствах. Розглянуто 
проблеми формування стратегії розвитку проектно-конструк-
торського підприємства, визначено фактори, що впливають 
на ефективність вибраної стратегії. Вибір стратегії та її реа-
лізації є основною частиною змісту діяльності зі стратегічного 
управління. Також проаналізовано методологію стратегічного 
планування та його етапи, розроблено загальний алгоритм 
формування стратегії розвитку для проектно-конструкторсько-
го підприємства України. Стратегічне управління сьогодні є 
найважливішим фактором успішного виживання у все більш 
складних ринкових умовах, проте в діях більшості організацій 
постійно бракує стратегічності, що часто і призводить до по-
разки в конкурентній боротьбі. Запропоновано рекомендації 
для покращення ефективності праці проектно-конструктор-
ських підприємств в Україні.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы подходы к определению сущнос-

ти понятия стратегии, а также определены особенности и 
проблемы стратегий развития на украинских предприятиях. 
Рассмотрены проблемы формирования стратегии разви-
тия проектно-конструкторского предприятия, определены 
факторы, влияющие на эффективность выбранной страте-
гии. Выбор стратегии и ее реализации является основной 
частью деятельности по стратегическому управлению. Также 
проанализированы методология стратегического планирова-
ния и его этапы, сформирован и предложен общий алгоритм 
формирования стратегии развития для проектно-конструктор-
ского предприятия Украины. Стратегическое управление се-
годня является важнейшим фактором успешного выживания 
во все более сложных рыночных условиях, однако в действиях 
большинства организаций постоянно не хватает стратегичнос-
ти, что часто и приводит к поражению в конкурентной борьбе. 
Предложены рекомендации для повышения эффективности 
работы проектно-конструкторских предприятий в Украине.

Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, 
стратегия развития предприятия, стратегическое планирова-
ние, базовая стратегия развития, конкуренция, конкурентная 
стратегия, маркетинговая стратегия.

ANNOTATION
The article highlights the approaches to the definition of the 

concept of strategy essence and identifies the features and prob-
lems of development strategies at the Ukrainian enterprises. In 
the article the problems of formation of the development strate-
gy for project-engineering companies are considered, the factors 
that influence the effectiveness of the chosen strategy are deter-

mined. The choice of strategy and its implementation is the main 
part of the strategic management activities. The article analyzes 
the methodology of strategic planning and its stages, the general 
algorithm for development strategy for a Ukraine project-engineer-
ing company is being developed in the article. Today’s strategic 
management is the most important factor in successful survival 
in increasingly difficult market conditions, however, in the actions 
of most organizations, there is a lack of strategic importance that 
often leads to a defeat in the competition. The article also suggests 
recommendations for improving the efficiency of a Ukraine proj-
ect-engineering company operation.

Keywords: strategy, strategic management, enterprise devel-
opment strategy, strategic planning, basic development strategy, 
competition, competitive strategy, marketing strategy.

Постановка проблеми. У сучасній ринковій 
економіці кожне підприємство будь-якої галузі 
постійно має пристосовуватися до нестабіль-
ності зовнішнього середовища і конкурувати з 
конкурентами, що надають такі ж послуги або 
випускають аналогічну продукцію. Саме це зму-
шує кожне підприємство розробляти та шукати 
свій шлях розвитку згідно з вимогами ринку, це 
включає пошук нових форм застосування капі-
талу, інноваційних економічно ефективних тех-
нології виробництва, сучасних форм репрезенту-
вання продукції на ринку, але не обмежується 
ним. Одним з ключових компонентів страте-
гічного управління є стратегія розвитку. Вибір 
стратегії і її реалізації є основною частиною 
змісту діяльності зі стратегічного управління. 
Зрештою, реалізація стратегії повинна забезпе-
чити розвиток. Стратегія розвитку є загальною 
програмою дій, спрямованих на постійне вдоско-
налення діяльності бізнесу. В умовах жорсткої 
конкуренції та мінливої ситуації в Україні буді-
вельно-проектні та проектно-конструкторські 
компанії можуть поліпшити свої конкурентні 
позиції перш за все завдяки здатності адаптува-
тися до зовнішнього середовища. Тому необхідно 
сформувати загальну схему розробки стратегії 
розвитку, щоб кожне проектно-конструктор-
ське підприємство мало змогу пристосувати її до 
своїх унікальних умов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам і перспективам розвитку стратегіч-
ного управління підприємств присвячені роботи 
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багатьох закордонних та вітчизняних учених. 
Питанням теорії та практики формування стра-
тегії присвячено праці провідних закордон-
них учених, таких як М. Мескон, М. Альберт, 
Ф. Хедоурі, І. Ансофф, Шандель, Хаттен, Хіг-
генс, П. Друкер, Ф. Котлер, М. Портер [5] Вели-
чезний внесок також зробили вітчизняні учені, 
а саме Д.О. Горєлов [2], С.Ф. Большенко [2], 
Л.Є. Довгань [3], Ю.В. Каракай [3], Л.П. Арте-
менко [3], З.Є. Шершньоа [4], Т.В. Калінеско, 
Ю.А. Романовька, О.Д. Кирилова. Також слід 
згадати про інтерес з боку вітчизняних науков-
ців до будівельної та проектно-конструктор-
ської галузі України, слід виділити таких уче-
них, як В. Анін [10], Е. Ванієва, Н. Коваленко, 
Ю. Пінда, Р. Подольський.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Слід відзначити, що про-
блемам системного підходу до формування й 
реалізації стратегій розвитку проектно-кон-
структорських та будівельно-проектних органі-
зацій і будівельного комплексу загалом приді-
лено вкрай мало уваги.

Мета статті полягає у дослідженні підходів 
до визначення сутності поняття стратегії; визна-
ченні особливостей та проблем стратегії розвитку 
на підприємствах; розгляданні проблем форму-
вання стратегії розвитку проектно-конструктор-
ського підприємства; визначенні факторів, що 
впливають на ефективність вибраної стратегії; 
вивченні методології стратегічного планування 
та його етапів; виведенні загального алгоритму 
формування стратегії розвитку для проектно-
конструкторського підприємства України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині в нашій країні проблемам, пов’язаним з 
теорією та практикою стратегічного управління, 
приділяється недостатньо уваги. Підприємці 
переважно зацікавлені в отриманні прибутку, 
а у своїй діяльності вони приділяють значну 
увагу лише оперативному управлінню. Мож-
ливо, це пов’язано з відсутністю знань про сут-
ність поняття «стратегічне управління» та його 
важливістю в ефективній роботі підприємства. 
Стратегічне управління сьогодні розглядається 
як комплекс не тільки стратегічних управлін-
ських рішень, які визначають довгостроковий 
розвиток підприємства, але й як конкретні 
заходи, що забезпечують швидку реакцію під-
приємства на зміни зовнішнього середовища, 
що може спричинити необхідність стратегіч-
ного маневру, перегляду цілей і вибору нового 
напряму розвитку.

Термін «стратегічне управління» вперше був 
застосований на стику 60–70-х рр. для того, щоб 
позначити різницю між поточним управлінням 
на рівні виробництва та управлінням, здійсню-
ваним на вищому рівні [1, с. 6]. З того часу 
поняття «стратегічне управління» змінювало та 
поглиблювало значення. В теорії менеджменту 
термін «стратегія» трактується як модель дій, 
набір правил і прийомів, за допомогою яких 
досягають довгострокових цілей розвитку орга-

нізації [2, с. 9]. Проте сучасне визначення стра-
тегії важко сформулювати лише одним речен-
ням. Багато авторитетних вчених пропонували 
власне бачення змісту стратегії, але їхні визна-
чення мають різний зміст.

Можна виділити декілька конструктивних 
визначень, запропонованих авторитетними роз-
робниками теорії стратегічного управління. 
Американські дослідники М. Мескон, М. Аль-
берт і Ф. Хедоурі розуміють стратегію як деталь-
ний всебічний комплексний план, призначений 
для того, щоб забезпечити здійснення місії орга-
нізації і досягнення її цілей [2, с. 10]. Шандель 
і Хаттен вважали, що стратегічне управління – 
це процес визначення та встановлення зв’язку 
організації з його середовищем, що полягає в 
реалізації вибраних цілей та в спробах досягти 
бажаного стану відносин із навколишнім серед-
овищем шляхом розподілу ресурсів, що дає 
змогу організації та її підрозділам працювати 
ефективно та продуктивно. На думку Хіггенса, 
стратегічне управління – це процес управління 
для реалізації місії організації шляхом управ-
ління взаємодією організації з її навколишнім 
середовищем. Пірс і Робінсон визначають стра-
тегічне управління як набір рішень та дій для 
формування та реалізації стратегій, призначе-
них для досягнення мети організації. Відомий 
вчений І. Ансофф виділяє декілька характер-
них рис стратегії [2, c. 10–11]: процес розробки 
стратегії не завершується якою-небудь негай-
ною дією; визначена стратегія повинна викорис-
товуватися для розробки стратегічних проектів 
методом пошуку; певна стратегія перестає бути 
необхідною, як тільки реальний розвиток подій 
стане відповідним бажаному організацією; під 
час розроблення стратегій неможливо перед-
бачити всі можливості, які виникнуть під час 
конкретизації цілей і формування заходів; під 
час появи більш точної та більш повної інфор-
мації може виникнути сумнів щодо обґрунтова-
ності прийнятої стратегії.

У роботі вітчизняних вчених Т.В. Калінеску, 
Ю.А. Романовької, О.Д. Кирилова пропону-
ється [2, с. 11] «за доцільне розглядати страте-
гію як встановлений набір напрямів діяльності 
(цілей та способів їх досягнення) для забезпе-
чення поновленої відмінності та прибутковості 
підприємства».

Стратегічне управління сьогодні є найваж-
ливішим фактором успішного виживання у все 
більш складних ринкових умовах, проте в діях 
організацій постійно бракує стратегічності, що 
часто і призводить до поразки в конкурентній 
боротьбі.

Сучасне визначення стратегічного управ-
ління – це динамічний процес аналізу, вибору 
стратегій, планування, забезпечення та реаліза-
ції розроблених планів організацією [3, с. 11].

На практиці розробка стратегії включає 
виконання таких етапів [2, c. 11]:

– визначення стратегічної установки, місії, 
цілей існування;
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– політика розвитку підприємства;
– аналіз стратегічного потенціалу підпри-

ємства;
– аналіз зовнішнього середовища підпри-

ємства;
– визначення можливих стратегічних зон 

господарювання;
– визначення стратегічних альтернатив та 

формування «стратегічного набору» підприємства;
– розробка довгострокових планів, програм, 

тактичних планів, оперативних організацій-
них планів; ці етапи можуть повторюватися та 
коректуватися в процесі формування стратегії.

Розширення і поглиблення ринкових відно-
син в країні і регіонах висувають перед кож-
ним будівельним підприємством необхідність 
пошуку напрямів і заходів збереження своїх 
позицій на ринку. Нині будівельні підприєм-
ства недостатньо адекватно орієнтуються на 
зміни попиту, не здатні повною мірою плану-
вати свою діяльність на більш-менш тривалий 
період. Такий стан речей пояснюється відсут-
ністю чіткої, науково обґрунтованої теоретич-
ної та методичної бази стратегічного плану-
вання розвитку підприємств, що стримує його 
застосування на практиці. В умовах жорсткої 
конкуренції і мінливої ситуації будівельні під-
приємства можуть покращувати свою конку-
рентну позицію насамперед за рахунок вміння 
пристосуватися до зовнішнього середовища.

До основних проблем, з якими стикаються 
лідери будівельно-проектних та проектно-кон-
структорських організацій, можна віднести 
наявність зовнішніх проблем та загроз (високі 
податки, інфляція, економічна та політична 
нестабільність тощо); слабке знання ринку; недо-
статній рівень кваліфікації персоналу; брак зна-
ння та навичок для мотивації працівників, роз-
робки стратегій розвитку підприємства, вибору 
ефективних способів підвищення інноваційного 
потенціалу, використання результатів маркетин-
гових досліджень та пошуку ефективних шляхів 
боротьби з бюрократією організації тощо.

Для того щоб менеджмент був насправді 
стратегічним, необхідно втілити в життя осно-
вні принципи стратегічного управління. Прин-
ципи стратегічного управління – теоретичний 
фундамент, на базі якого формуються основні 
його характеристики (властивості), що втілені 
у загальних правилах та положеннях, регулю-
вальні процеси застосування варіантів страте-
гічного управління, а також норми поведінки 
організації загалом та окремих її членів, якими 
керуються власники та менеджери у процесі 
розроблення та реалізації стратегічних рішень 
у конкретних умовах, сформованих у серед-
овищі [4, с. 14].

До основних принципів стратегічного управ-
ління належать [4, с. 15–16] :

– цілеспрямованість (орієнтує будь-яку 
створену систему стратегічного управління на 
визначення мети як вихідного етапу управлін-
ського впливу);

– безперервність (система стратегічного 
управління теж має безперервно розвиватися, 
адаптуватися до вимог середовища, саме так 
здійснювати управлінський вплив на об’єкт, 
щоб і він відповідним чином змінювався, забез-
печуючи існування організації у довгостроковій 
перспективі);

– теоретико-методологічна обґрунтованість 
форм і методів стратегічного управління (дає 
змогу здійснити вибір таких форм і методів 
управлінського впливу, що застосовуються у 
стратегічному управлінні, які були б адекват-
ними внутрішньому та зовнішньому середо-
вищу організації у всій його складності та пер-
спективам розвитку);

– системний, комплексний підхід до роз-
робки стратегій та системи стратегічного управ-
ління загалом (щоб об’єкт (організація) мав 
змогу розвиватися стратегічно, усі стратегії, які 
охоплюватимуть комплекс визначених цілей та 
альтернативних варіантів їх досягнення, пови-
нні мати системні характеристики з моменту 
розробки до їх виконання);

– наявність необхідної послідовності етапів 
(кожен з етапів стратегічного управління має 
для здійснення широкий спектр перевірених 
практикою методичних прийомів (інструмен-
тів), варіантів компоновки послідовності опе-
рацій);

– циклічність (стратегічне управління 
передбачає трансформацію організації (підпри-
ємства) із наявного стану до бажаного, що озна-
чає необхідність постійних змін (коригування) 
усіх елементів системи як реакцію на зміни в 
середовищі; зміна параметрів середовища вима-
гає повторення проходження етапів страте-
гічного управління, тобто циклу, результатом 
якого буде або підтвердження раніше встанов-
лених настанов, або зміна (уточнення) цілей, 
стратегій, планів, механізмів управління тощо);

– унікальність систем стратегічного управ-
ління конкретними підприємствами (базуються 
на твердженні про неможливість застосування 
однакових систем стратегічного управління для 
різних організацій);

– використання невизначеності майбут-
нього як стратегічних можливостей (це означа-
тиме до деякої міри змогу впливати на середо-
вище відповідно до власних потреб та цілей або 
формувати його; з іншого боку, невизначеність 
як можливість треба розглядати в контексті 
інноваційного підходу до впровадження ново-
введень, їхніх елементів та НТП загалом);

– гнучка адекватність систем стратегічного 
управління змін та умов функціонування орга-
нізацій (коли система стратегічного управління 
своєчасно та адекватно вдосконалюється, вона 
виступає «потягом» для своєї організації, дає 
змогу посісти належне місце в середовищі);

– результативність та ефективність (спря-
мовує систему стратегічного управління на 
досягнення високих результатів, причому не 
будь-яким, а найбільш ефективним способом).
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Під час реалізації стратегічного менеджменту 
виникає багато проблем та труднощів [9, с. 24], 
про які необхідно знати завчасно, щоб мати 
змогу підготуватися до них. Розробка стратегії 
організації не обмежується витратами на мате-
ріальні та фінансові ресурси. Велике значення 
мають інформація та інтелектуальні ресурси. 
Розробка та реалізація стратегічних рішень 
вимагають наявності величезної інформації – 
зібраної, систематизованої та проаналізованої 
протягом всього періоду ведення бізнесу. Без 
інформації стратегія відсутня, але інформаційні 
ресурси організації тісно пов’язані з інтелекту-
альними, адже організація повинна мати пер-
сонал, який не просто може розробити новий 
бізнес-план, ґрунтуючись на одному з методів, 
але й визначити тенденції у розвитку зовніш-
нього середовища, перспективи будівельно-про-
ектного та проектно-конструкторського бізнесу 
загалом, організації, обґрунтувати необхідність 
концентрації коштів у стратегічних цілях.

Вибір стратегії розвитку підприємства зале-
жить від безлічі умов, а саме форм конкурент-
ної боротьби і ступеня її жорсткості, темпів 
і характеру інфляції, економічної політики 
уряду, порівняльних переваг національної еко-
номіки на світовому ринку та інших так зва-
них зовнішніх чинників, а також внутрішніх 
факторів, пов’язаних з можливостями самого 
підприємства, тобто його виробничими і фінан-
совими ресурсами.

Процес формування стратегії розвитку для 
будівельно-проектного та проектно-конструк-
торського підприємства має включати:

– формування загальної, базисної стратегії 
розвитку;

– формування конкурентної стратегії;
– формування маркетингової стратегії.
Базова стратегія розвитку – стратегія, що 

формується залежно від змін зовнішнього і 
внутрішнього середовища; є загальною концеп-
цією поведінки фірми на даному етапі її функ-
ціонування; вона може включати стратегії, 
які передбачають збільшення розмірів фірми і 
вимагають достатніх ресурсів, а також зосеред-
ження на наявних напрямах і їх підтримки.

Вона включає такі дії:
– диверсифікація шляхом поглинання 

менш сильних конкурентів (конгломерація);
– відкриття нових філій по країні та за кор-

доном;
– міжфірмове співробітництво і кооперація 

з метою контролю за ринками потенційних клі-
єнтів;

– зовнішньоекономічна діяльність як еле-
мент географічної експансії;

– стратегічні зрушення в бік посилення 
функцій управління тощо.

Конкурентна стратегія – довгострокові 
заходи наступального або оборонного харак-
теру, покликані зміцнювати становище фірми 
з урахуванням факторів інтенсивної конкурен-
ції. Формування конкретної стратегії підприєм-

ства націлено на досягнення його конкурентних 
переваг.

Економіст М. Портер [5] виділив три основні 
стратегії, які мають універсальний характер і 
можуть застосовуватися щодо будь-якої конку-
рентної сили. Це перевага у витратах, диферен-
ціація, фокусування.

Перевага у витратах створює велику сво-
боду вибору дій як в ціновій політиці, так і під 
час визначення рівня прибутковості. Мінімі-
зація витрат під час виконання певних розра-
хункових і конструкторських робіт за рахунок 
використання сучасних інноваційних методів і 
обладнання може привести до загального зни-
ження вартості кінцевої послуги, що зробить 
компанію більш привабливою для замовників.

Диференціація означає створення компанією 
унікального нового ефективного способу для 
створення унікальних проектів.

Фокусування – це зосередження уваги на 
одному із сегментів ринку, на особливій групі 
замовників або на обмеженому географічно сек-
торі ринку. Така стратегія підходить для неве-
ликих компаній-початківців, проте не підхо-
дить для компаній, що бажають розвиватися і 
збільшувати свої масштаби.

Маркетингова діяльність також є невід’ємною 
частиною системи управління підприємством. 
Важливість використання маркетингових 
інструментів у розвитку будівельно-проектних 
та проектно-конструкторських підприємств під-
тверджується вже і тим, що більшість їх не має 
чіткої стратегії, тоді як зростаюча конкурен-
ція вимагає швидкого і гнучкого реагування 
на зміни зовнішнього середовища, що можливо 
тільки за наявності науково обґрунтованої та 
ефективної маркетингової стратегії розвитку.

Практичною основою формування марке-
тингової стратегії проектно-конструкторського 
підприємства є комплексне дослідження регіо-
нального ринку, що включає вивчення потреб 
ринку в будівельній продукції й вимог до її 
споживчих властивостей; визначення рівня 
конкурентоспроможності продукції, що випус-
кається; аналіз ринкової сегментації й вияв-
лення сегментів ринку, найбільш відповідних 
профілю будівельної продукції; вивчення під-
приємницької структури ринку, перш за все 
підприємств-конкурентів, проведення відповід-
них досліджень про ступінь їхніх конкурент-
них переваг; дослідження форм і методів збуту; 
вивчення соціально-психологічних особливос-
тей покупців [6].

Використовуючи досвід вітчизняних та зару-
біжних провідних будівельно-проектних та про-
ектно-конструкторських компаній, можна виді-
лити такі шість важливих кроків для розробки 
ефективного стратегічного маркетингового 
плану розвитку (табл. 1).

Стабільність конкурентних переваг проек-
тно-конструкторського підприємства можна 
забезпечити шляхом створення відчутних від-
мінних рис своєї продукції для конкретного 
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сегменту ринку. Створення відмінних рис про-
дукції підприємства доцільно реалізувати з 
використанням маркетинг-міксу, і це є найбільш 
загальноприйнятим підходом, тому що він не 
вимагає детального знання методів пропозиції 
аналогічної продукції конкурентами, а вимагає 
тільки сприйняття власної позиції на ринку. 
Маркетинг-мікс (англ. “marketing–mix”) –  
згідно з Джером МакКарті, це комплекс захо-
дів, які визначають позиціонування продукту 
на ринку, він складається з «чотирьох P» 
(Product, Price, Place, Promotion): продукту, 
ціни, місця (системи розподілу товару або сис-
теми дистриб’юції) та просування.

В маркетинг-міксі важливо приділити увагу 
саме останньому “P” – просуванню, адже дуже 
важко виділити свою будівничо-проектну компа-
нію лише за рахунок перших трьох “P”, тому що 
за сучасних ринкових умов вони майже однакові 
в усіх подібних компаніях. Просування має бути 
ненав’язливим, часи непотрібної спам-реклами 
вже пройшли, нині популярна реклама, орієн-
тована на клієнта. Так, доцільно створити блог 
на своєму веб-сайті з цікавими та корисними 
статтями, також важливо використовувати SEO-
оптимізацію, щоб ваш веб-сайт завжди був на 
першій сторінці пошуку в браузері.

Під час вибору маркетингової стратегії 
розвитку будівельно-проектних та проектно-
конструкторських підприємств пропонується 
керуватися системою об’єктивних переду-
мов формування базових стратегій, оскільки 
потенціал залежить не тільки від раціональ-
ної організації виробництва, зниження витрат, 
ефективності використання ресурсів, росту 
продуктивності праці та інших організаційних 

і виробничих факторів, але й насамперед від 
уміння пристосуватися до зовнішнього серед-
овища, включаючи запити споживачів, конку-
ренцію товаровиробників, канали розподілу й 
руху товарів, споконвічно орієнтуючи вироб-
ничу діяльність будівельного підприємства на 
кінцевого споживача.

Висновки. Отже, в наш час нестабільності 
економіки країни набуло дуже великого зна-
чення формування стратегії розвитку проектно-
конструкторського підприємства. Ми розгля-
нули поняття, основні принципи, етапи та рівні 
проблеми стратегії управління; необхідність в 
індивідуальному підході під час розроблення 
стратегії управління конкретного підприєм-
ства, враховуючи його ресурсний потенціал та 
розвиток через призму галузевої адаптації. Роз-
глянули чотири різних рівні підприємств з боку 
конкурентоспроможності та реакції на ринкові 
сигнали, спроможності зайняти саме цю нішу 
на галузевому ринку. Стратегія управління сьо-
годні є найважливішим фактором виживання 
підприємства в конкурентній боротьбі. І тут 
багато залежить від ресурсів проектно-кон-
структорського підприємства, не тільки матері-
альних та фінансових, але й інтелектуальних, 
що використають системний підхід до форму-
вання стратегії, будуть мати швидку реакцію 
не тільки на зміну зовнішніх факторів серед-
овища, але й внутрішніх, на зміну підприєм-
ством сегменту ринку, зміну ресурсного напо-
внення підприємства. У формуванні стратегії 
треба акцентуватись на перевазі у витратах, 
диференціації та фокусуванні. Проектно-кон-
структорські підприємства повинні звертати 
увагу на якість, точність виконуваної роботи, 

Таблиця 1
Кроки для розробки ефективного стратегічного маркетингового плану розвитку

1. Визначити мету під-
приємства.

1. Необхідно зосередитись на будівельних секторах, які зростають. Згідно з 
даними дослідницької фірми “IBIS World” можливості отримання прибутку 
зростають відповідно до економіки і збільшення інвестицій бізнесу. Моніторинг 
економічних тенденцій і огляд галузі будуть гарантувати успіх діяльності під-
приємства.
2. Також необхідно шукати можливості в нішах вибраного сектору, де мож-
на використати навички фахівців компанії. Спеціалізація означає наявність 
меншої кількості конкурентів у вибраній ніші та допомагає створити компанії 
репутацію експерта.

2. Виконати SWOT-
аналіз, аналіз сильних 
та слабких сторін, мож-
ливостей і загроз.

Проаналізувати сильні і слабкі сторони компанії і розробити план боротьби зі 
слабкими сторонами. Використати аналіз, щоб визначити можливості і загрози 
бізнесу. Порівняти можливості компанії з можливостями конкурентів в даній 
сфері, щоб забезпечити орієнтир для розвитку бізнесу.

3. Проаналізувати по-
точне ринкове серед-
овище.

Визначити відмінні характеристики бізнесу. Виділити ті чинники, які є важ-
ливими для проекту очами замовника, такі як швидкість завершення, вико-
ристання інноваційних методів проектування або матеріалів чи стійких методів 
будівництва та використовувати їх у майбутньому для презентацій.

4. Створювати бюджет маркетингу для проектно-конструкторського бізнесу.
5. Розробити стратегію 
та створити список так-
тик (маркетинг-мікс).

Розробити комплекс стратегій для досягнення цільового ринку. В це можуть 
входити реклама в журналах, публікація рекламних матеріалів, реклама на 
радіо та телебаченні, спонсорство спортивних та інших регіональних подій, 
створення та просування веб-сайту тощо. Також гарною ідеєю було б створення 
калькулятора цін на веб-сайті, а також надання клієнтам змогу прорахувати 
приблизну вартість задуманого проекту. Дуже важливо спрямувати маркетинго-
ву стратегію саме на клієнтів, відповідати на їх запити та задовольняти потреби.

6. Моніторинг резуль-
татів.
Джерело: побудовано авторами на основі джерела [7–8]
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ціну та час на виконання замовлення, а також 
рівень обслуговування, довести їх до найвищого 
рівня. Ми розробили шість основних кроків для 
розробки стратегічного маркетингового плану 
розвитку проектно-конструкторських підпри-
ємств в умовах нестабільності України.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ

THEORETICAL ASPECTS OF MARKETING MANAGEMENT  
AS AN ELEMENT OF FINANCIAL INSTITUTION MANAGEMENT

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність термінів «маркетинг» та 

«маркетинговий менеджмент». Визначено його місце і роль 
в системі управління фінансовою установою. Встановлено 
взаємозв’язок між функціями управління, маркетингу та мар-
кетингового менеджменту в процесі господарської діяльності 
економічного суб’єкта. Досліджено особливості функціонуван-
ня маркетингового менеджменту в сучасних умовах. Проаналі-
зовано історичні етапи розвитку маркетингового менеджменту.

Ключові слова: маркетинг, менеджмент, маркетинговий 
менеджмент, фінансова установа, концепції, господарська ді-
яльність.

ANNOTATION
In the article is described the essence of terms “marketing” 

and “marketing management”. Is specified its place and role in 
the system of financial institution management. The correlation 
between functions of management, marketing and marketing 
management in the process of economic activity of an economic 
entity is determined. The peculiarities of operating of marketing 
management under the current conditions are examined. The 
historical periods of development of marketing management are 
analyzed. 

Keywords: marketing, management, marketing management, 
financial institution, perspectives, economic activity.

Постановка проблеми. Економічні зміни 
в Україні суттєво вплинули на інфраструк-
туру ринку та умови функціонування усіх її 
складників, що призвело до підвищення рівня 
конкуренції, розвитку комунікацій та змін у 
ринковій кон’юнктурі. Для адаптації до умов 
зовнішнього середовища та побудови якісно 
нової та ефективної системи управління біль-
шість вітчизняних підприємств поступово 
намагаються зробити кроки щодо зміни страте-
гії відповідно до нової філософії світового гос-
подарства [2]. 

У цьому контексті однією з основних умов 
для сталого розвитку підприємства та форму-
вання ринкових відносин є маркетинговий 
менеджмент, який посідає важливе місце в сис-
темі управління підприємством. Вибір найефек-
тивніших засобів маркетингового управління 
фірмою залежить від уміння керівників своє-
часно враховувати тенденції, характерні для 
розвитку сучасного ринку. Основні з них – під-
вищення значення якості, ціни і задоволення 
споживачів, необхідність побудови стійких 

взаємовідносин із ними; вміння мислити гло-
бально; посилення в бізнесі ролі галузей із 
високими технологіями; підвищення значення 
маркетингу послуг, формування довіри до уста-
нови тощо [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові праці багатьох учених присвячено 
проблематиці формування та функціонування 
маркетингового менеджменту на підприємстві. 
Серед них – класики маркетингу Ф. Котлер 
та К. Келлер, які розглядають маркетинговий 
менеджмент із позицій загальних уявлень про 
управління маркетингом підприємства залежно 
від умов ринку, потреб споживачів та можли-
востей суб’єкта господарювання їх задоволь-
нити. Також даний аспект у зарубіжній еко-
номічній теорії вивчали Г. Багієв, П. Зав'ялов, 
К. Макконнелл, Е. Уткін та ін. Серед україн-
ських учених над указаним питанням працю-
вали П. Березівський, А. Вовчак, В. Збарський, 
В. Котков, С. Захарін, П. Саблук, Д. Олійник, 
Г. Черевко, М. Шульський, В. Юрчишин та ін. 
У їхніх працях досліджено та проаналізовано 
зміст економічної категорії маркетингового 
менеджменту (маркетингового управління), а 
також теоретичні засади формування маркетин-
гового менеджменту на підприємстві.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. За сучасних умов госпо-
дарювання для підприємств України стає необ-
хідністю застосування якісно нового підходу до 
управління виробництвом і збутом товарів та 
послуг. У зв'язку із цим особливої актуальності 
набуває вдосконалення управління підпри-
ємствами на основі використання принципів 
менеджменту і маркетингу, забезпечення стра-
тегічного підходу до діяльності підприємств, 
що здійснюється за допомогою маркетингового 
менеджменту [4].

Проте, незважаючи на велику кількість дослі-
джень у цій сфері, залишається чимало недослі-
джених аспектів маркетингового менеджменту 
як процесу управління, що охоплює усі напрями 
діяльності фінансової установи, і одним із таких 
напрямів є дослідження маркетингового менедж-
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менту як елемента управління фінансовою уста-
новою. Тому дослідження цієї теми залишається 
актуальним та зумовлює необхідність більш 
ретельного дослідження.

Мета статті полягає у дослідженні та уза-
гальненні теоретичних аспектів та особливос-
тей маркетингового менеджменту як елемента 
управління фінансовою установою.

Основним завданням даної статті є узагаль-
нення теоретичних підходів до розуміння сут-
ності категорій «маркетинг», «маркетинговий 
менеджмент» та визначення їх особливостей 
функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із ключових секторів, що так чи інакше 
зачіпають інтереси як бізнесу, так і пересічних 
громадян, є фінансовий сектор. Від розвитку 
цього сектору прямо залежить економічне зрос-
тання, а отже, добробут громадян та їхні робочі 
місця [3].

Одну з вагомих ролей у функціонуванні 
фінансової установи відіграє маркетинг у 
зв’язку з його впливом, у першу чергу, на 
показники фінансово-економічної діяльності, 
але з еволюцією наукової думки, постійним 
посиленням конкуренції в глобальному масш-
табі змінюються також і підходи до розуміння 
маркетингу як науки взагалі, що призводить до 
виокремлення його як окремої ланки, яка стає 
основою щодо ефективності функціонування 
фірми. У зв’язку з виокремленням маркетингу 
як окремої ланки в системі управління підпри-
ємством поступово призводить до того, що він 
стає самостійним об’єктом управління та однією 
з концепцій, за допомогою якої будується вся 
діяльність емітенту. Тобто відбувається інтегра-
ція маркетингу і менеджменту, де виникає нове 
поняття «маркетинговий менеджмент як кон-
цепція управління фірмою» [5].

Ефективне запровадження і використання 
маркетингового менеджменту фінансовою уста-
новою потребує, насамперед, чіткого розуміння 
суті та змісту маркетингового менеджменту, а 
також етапів його становлення. 

Природа виникнення маркетингового управ-
ління в господарській діяльності організацій 
пов'язана з його використанням як основного 
засобу досягнення ринкових (прибуткових) 
цілей підприємства. Саме з відсутністю чітко 
сформульованих цілей, або через помилковість 
у встановленні цілей пов'язані прорахунки 
в господарюванні. В другій половині XX ст. 
точилася дискусія про місце маркетингу в сус-
пільстві (це самостійне явище чи лише одна 
функцій менеджменту поряд із плануванням, 
виробництвом, збутом). Із часів «великої кризи» 
перевиробництва 30-х років минулого сторіччя 
постало питання встановлення динамічної рів-
новаги між попитом і пропозицією шляхом 
регулювання ринку, захисту виробників, спо-
живачів, розвитку колективної власності шля-
хом акціонування. З упровадженням техно-
логій масового виробництва виникла потреба 

заміни збуту продажем і згодом визнання мар-
кетингового спрямування менеджменту як най-
більш реального шляху до отримання комер-
ційного успіху. Тобто виникла реальна потреба 
в паритетному союзі двох наук – маркетингу та 
менеджменту як «маркетинг-менеджмент», або 
в нашому випадку «маркетингове управління», 
тобто управління, підпорядковане умовам мар-
кетингу [7].

Багато вітчизняних науковців для погли-
бленого розуміння сутності поняття «марке-
тинговий менеджмент» розглядають маркетинг 
і менеджмент як окремі системи знань. Хро-
нологія розвитку маркетингу свідчить про те, 
що його перші елементи (ціна, збут, реклама) 
з'явилися ще в середині XVII ст. З ім'ям С. Мак-
корміка (1809–1884) пов'язують створення осно-
вних інструментів маркетингу (організація 
сервісної політики, принципи визначення цін, 
дослідження та аналіз ринку), а запропонована 
Д. Маккарті модель «4Р» (рroduct – продукт, 
товар; рrice – ціна, рlасе – місце, збут, розподіл, 
promotion – просування) – знаменує початок 
теоретичних досліджень у сфері маркетингу [6]. 

Для розкриття суті маркетингового менедж-
менту розглянемо історичні етапи його станов-
лення (рис. 1). 

Перший етап – IV-III тис. до н. е. – перша 
половина ХІХ ст. У цей період виникли перші 
методи впливу на споживача, так звані про-
тотипи інструментів маркетингу. Вказані про-
цеси виникли внаслідок розпаду первіснооб-
щинного ладу. 

Другий етап – друга половина ХІХ ст. – перша 
половина ХХ ст. Однією з основних ознак дру-
гого етапу формування маркетингового менедж-
менту вважається введення терміну «марке-
тинг» в офіційну ділову лексику. Під поняттям 
«маркетинг» тут розуміють підпорядковане зна-
ння виробництва, тобто основне значення мали 
вимоги щодо масового виробництва, а не задово-
лення потреб покупців. Спершу маркетинг трак-
тували як одну з головних функцій управління.

Третій етап – формування маркетингового 
управління (з початку 50-х років ХХ ст. і доте-
пер) [9]. 

Наступним періодом був розвиток марке-
тингового менеджменту з погляду практичного 
застосування (табл. 1) [8].

Маркетингове управління може функціону-
вати лише за умови, якщо управління підпри-
ємством здійснено на основі принципів марке-
тингу, тобто у центрі організації повинен бути 
споживач, і, відповідно, система маркетингу та 
менеджменту повинні об’єднувати всі зусилля, 
щоб максимально задовольнити потреби спо-
живачів [9]. 

Маркетинговий менеджмент – це ширше 
поняття, ніж загальна функція менеджменту 
підприємства, це управління всіма загаль-
ними та окремими функціями підприємства, а 
також усіма підрозділами фірми на основі мар-
кетингу [10]. 
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Суть маркетингового менеджменту також 
полягає у здійсненні аналізу, планування, впро-
вадження в життя і контролю над проведенням 
певних заходів, здійснення яких спрямовано на 
встановлення і підтримку взаємовигідних рин-
кових операцій для досягнення поставлених 
цілей підприємства [4]. 

Маркетинговий менеджмент – це процес 
аналізу, планування, реалізації і контролю над 
здійсненням заходів, спрямованих на встанов-
лення і підтримання взаємовигідних зв’язків із 
цільовим ринком для досягнення певних цілей 
організації ( передусім у бізнесі – отримання 
запланованого рівня прибутку) [8].

Маркетингове управління на підприємстві 
тісно пов’язане з дослідженнями, аналізом, 
можливостями реагування фірми на зміни 
її внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Формування маркетингового менеджменту 
на підприємстві передбачає наявність знань 
основ потреб ринку, процесів виробництва, 
фінансово-господарських операцій, соціально-
економічних принципів управління фірмою 
тощо [3].

А.В. Войчак пропонує реалізацію маркетин-
гового менеджменту як логічну послідовність 
дій із досягнення підприємством поставлених 
цілей через процесний підхід, який складається 
з певних етапів, де останніми етапами процесу 
маркетингового менеджменту є реалізація мар-
кетингових програм, контроль та аналіз марке-
тингової діяльності підприємства [5].

З погляду В.В. Россохи, маркетинговий 
менеджмент – це систематичний цілеспрямо-
ваний вплив на маркетингову діяльність через 
планування, організацію, мотивацію і контроль 
для досягнення маркетингових цілей підприєм-
ства [10].

На думку Р.Х. Іванова, це цілеспрямована 
діяльність підприємства щодо регулювання своєї 
позиції на ринку за допомогою планування, 
організації, обліку, контролю виконання кож-
ного етапу поведінки підприємства з урахуван-
ням впливу закономірностей розвитку ринку та 
конкурентного середовища для досягнення при-
бутковості та ефективності діяльності [6].

Теоретичний аналіз поняття маркетингового 
менеджменту дає змогу узагальнити підходи 

Рис. 1. Етапи становлення маркетингового менеджменту 
 

3-й етап. Етап формування маркетингового 
управління  

2-й етап. Етап початку становлення та розвитку 
концепцій маркетингу 

1-й етап. Донауковий 

Таблиця 1
Розвиток маркетингового менеджменту з погляду практичного застосування

1 «Цикли життя» 50-ті роки XX ст.
Багато фірм почали розробляти й аналізувати криві життє-
вого циклу товару, займатися сегментацією ринку. Водночас 
увійшло в ужиток поняття «імідж фірми»

2 «Ера зростання» 60-ті роки XX ст.
Багато фірм почали розробляти комплекс маркетингу, а та-
кож застосовувати концепцію маркетингу. У лексиконі міцно 
закріпилося поняття «стиль життя»

3 «Ера витрат» 70-ті роки XX ст. Маркетинг став застосовуватися у сфері послуг. Виникли по-
няття соціального і стратегічного маркетингу

4 «Ера диференці-
ації» 80-ті роки XX ст.

Почали застосовувати такі поняття, як «прямий маркетинг», 
«локальний маркетинг», «глобальний маркетинг»; стали 
вживати такі «військові» терміни, як «захоплення клієнта», 
«розвідка ринку», «тактика», «стратегія». Фахівці маркетин-
гу почали говорити про «жорсткий» маркетинг японських і 
«м'який» маркетинг західнонімецьких фірм

5 «Ера персоніфі-
кації» 90-ті роки XX ст. Цей період характеризувався передусім двома поняттями: як 

«маркетингові мережі» та «маркетинг на замовлення»
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та зробити висновок про те, що в зарубіжній 
і вітчизняній літературі переважно запропоно-
вано розглядати зазначений термін із позиції 
управління всіма ланками, підрозділами, відді-
лами підприємства на засадах маркетингу.

Тобто маркетинговий менеджмент розгля-
дають як управління всіма функціями під-
приємства (загальними та окремими), всіма 
структурними підрозділами на основі марке-
тингу. Причому менеджмент і маркетинг не 
суперечать один одному. Якщо менеджмент 
установлює цілі, формує ресурси з подальшою 
оцінкою результатів, то маркетинг є засобом 
досягнення намічених цілей, а маркетинговий 
менеджмент – складником системи управління 
у цілому.

Таким чином, маркетинговий менеджмент 
має місце тоді, коли управління організацією 
побудоване на принципах маркетингу, тобто 
коли у центр організації поміщено покупця 
(споживача) і система маркетингу і менедж-
менту об'єднує всі зусилля для того, щоб 
якнайкраще задовольнити потреби і попит сто-
рін, які беруть участь в обміні. Крім того, мар-
кетинговий менеджмент розглядає маркетинг і 
менеджмент нероздільно, які до того ж взаємно 
проникають і доповнюють один одного. 

На практиці навіть у країнах із розвину-
тою ринковою економікою це далеко не завжди 
так, існує безліч організацій, у яких з огляду 
на специфіку їх діяльності, особливостей ринку, 
вподобань і переконань керівництва маркетинг 
відіграє значно скромнішу роль у їх діяльності. 
Однак більшість організацій у будь-якому разі 
має співробітників (служби), які займаються 
маркетингом, хоча концепція маркетингу не 
стала домінуючою для організації у цілому. 
Термін «маркетинговий менеджмент» у вище-
зазначеному трактуванні не охоплює всіх рівнів 
застосування концепції маркетингу (від одинич-
ного використання елементів комплексу марке-
тингу, наприклад реклами, до розглядання мар-
кетингу як філософії управління організацією), 
хоча управляти маркетинговою діяльністю необ-
хідно в усіх цих випадках. Найбільш коректним 
терміном, що охоплює всі рівні використання 

концепції маркетингу, є «управління маркетин-
говою діяльністю» або спрощений його аналог 
«управління маркетингом» [2].

Висновки. Узагальнюючи все вищесказане, 
слід зазначити, що в сучасних умовах ринкової 
економіки великого значення набуває управ-
ління підприємством на основі маркетингових 
підходів. Маркетинг як одна з наукових галу-
зей економіки характеризується наявністю 
різних теоретичних концепцій. Усі запропоно-
вані тлумачення маркетингового менеджменту 
можна умовно поділити на визначення марке-
тингу як процесу управління та визначення, 
що стосуються більш соціального складника 
ринку. Знання закономірностей та особли-
востей функціонування маркетингу дає змогу 
сформувати більш повно систему маркетинго-
вого менеджменту, а також визначити інстру-
ментарій маркетингу для застосування його на 
підприємствах.
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АНОТАЦІЯ
Проведено аналіз досліджень діагностики кризового стану 

та загрози банкрутства підприємства. Визначено низку науко-
вих поглядів, розглянуто важливість проведення діагностики 
кризового стану та загрози банкрутства підприємства. Розра-
ховано показники діагностики для підприємства та проведено 
діагностичне дослідження різних підходів і моделей у розрізі 
п’яти років. Проведено дослідження економічної діяльності 
окремого підприємства.

Ключові слова: криза, кризовий стан, банкрутство, діа-
гностика, конкурентне середовище, фаза, загроза, випадки, 
показники, моделі, функції, коефіцієнт, динаміка.

АННОТАЦИЯ
Проведен анализ исследований диагностики кризисного 

состояния и угрозы банкротства предприятия, определен ряд 
научных взглядов. Рассмотрена важность проведения диаг-
ностики кризисного состояния и угрозы банкротства предпри-
ятия, рассчитаны показатели диагностики для предприятия. 
Проведено диагностическое исследование различных подхо-
дов и моделей в разрезе пяти лет. Проведено исследование 
экономической деятельности отдельного предприятия.

Ключевые слова: кризис, кризисное состояние, банкрот-
ство, диагностика, конкурентная среда, фаза, угроза, случаи, 
показатели, модели, функции, коэффициент, динамика.

ANNOTATION
The analysis of the researches of the diagnosis of the crisis 

situation and the threat of bankruptcy of the enterprise was made, 
a number of scientific views were determined, the importance 
of conducting the diagnosis of the crisis situation and the threat 
of bankruptcy of the enterprise was considered, the diagnostic 
indicators for the enterprise were calculated and a diagnostic study 
of different approaches and models in the context of five years was 
carried out, activity of an individual enterprise.

Keywords: crisis, crisis situation, bankruptcy, diagnostics, 
competitive environment, phase, threat, cases, indicators, models, 
functions, coefficient, dynamics.

Постановка проблеми. Функціонування і 
розвиток підприємства в ринкових умовах зале-
жать від конкурентоздатності його продукції на 
ринку. Підприємство, що не зуміло вижити в 
конкурентній боротьбі, зазвичай стає банкру-
том. Таким чином, кризовий стан і банкрутство 
окремих суб'єктів підприємницької діяльності 
є об'єктивними невід'ємними частинами ринко-
вих відносин. 

У процесі ринкової економіки в Україні 
багато підприємств опинилися в кризовому 
стані. Причинами цього є вплив нестабільного 
навколишнього середовища і неоптимальні дії 

самих підприємств, що й призводить до бан-
крутства. Важливою й актуальною є проблема 
пошуку й упровадження в практику таких форм 
і методів управління, проведення такої опти-
мальної діагностики діяльності, використання 
яких дасть змогу уникнути кризового стану на 
підприємстві, а в разі його виникнення вихо-
дити з нього з найменшими втратами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Кризові явища на підприємствах досліджували 
такі вчені, як І. Ансофф, С.Г. Бєляєв, І.О. Бланк, 
О.П. Градов, А.Г. Грязнова, А.П. Ковальов, 
Г. Саймон, Е.А. Уткін, Я.А. Фомін, Д. Форрес-
тер, Д. Шим, Ю.В. Яковець та ін. Проблемам 
діагностики фінансової та економічної кризи на 
підприємстві присвячено низку праць як зару-
біжних, так і вітчизняних учених-економістів, 
зокрема Е. Альтмана, Т. Тоффлера, І. Романе, 
У. Бівера, І. Георгіца, Я. Вишнякової, Е. Корот-
кова, Г. Іванова, Л. Лігоненко, В. Василенко та 
О. Стоянової.

Дослідженню кризи як періодичного 
явища займався М.І. Туган-Барановський; як 
невід’ємна стадія життєвого циклу вона розгля-
далася у роботах Є.С. Мінаєва та В.П. Пана-
гушина. Криза як природне явище життєвого 
шляху підприємства досліджувалася в працях 
В.С. Пономаренко та З.Є. Шершньова. Криза 
як фактор порушення рівноважного стану еко-
номічної системи розглядалася Ю.Є. Гайворон-
ською, а криза як потенціал змін досліджува-
лася в роботах Л.Грінера та К.Ру-Дюфора.

Також зазначимо, що неоднозначність кон-
цептуальних підходів до проведення діагнос-
тики кризового стану та загрози банкрутства 
підприємства, а також недостатнє опрацювання 
методологічних і прикладних питань щодо 
методів і прийомів діагностування вимагають 
поглиблення наукових досліджень у цій сфері, 
аналізу сучасних методів і прийомів діагнос-
тики кризового стану та загрози банкрутства 
підприємства.

Мета статті полягає у дослідженні методів 
діагностики кризового стану та загрози бан-
крутства підприємства для подальшої ефектив-
ної й оптимальної діяльності на прикладі кон-
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кретного підприємства. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Поняття банкрутства органічно притаманне 
сучасним ринковим відносинам. Воно характе-
ризує неспроможність підприємства задоволь-
нити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, 
робіт, послуг, а також забезпечити обов'язкові 
платежі в бюджет і позабюджетні фонди 
[3, с. 276]. 

Криза – це крайнє загострення протиріч у 
соціально-економічній системі (організації), що 
загрожує її життєстійкості у навколишньому 
середовищі [1, с. 12].

Криза на рівні підприємства – це форма 
порушення параметрів життєздатності підпри-
ємства, яка проявляє себе протягом певного 
періоду, характеризується закономірністю та 
циклічністю виникнення на різних етапах 
життєвого циклу підприємства, зумовлюється 
накопиченням протиріч у межах господарської 
системи та в перебігу її взаємодії із зовнішнім 
оточенням, має певні наслідки для можливос-
тей його функціонування та розвитку [8, с. 112]. 

Криза підприємства – це вияв протиріч між 
показниками розвитку структурних елементів 
усередині підприємства або елементів зовніш-
нього середовища, які ставлять під загрозу 
подальший розвиток підприємства [2, с. 3]. 

На нашу думку, діагностика банкрутства 
не повинна обмежуватися констатацією факту 
наявності кризи на підприємстві, а й повинна 
надавати потрібну інформацію для розроблення 
можливих шляхів виходу з неї.

На думку Л.О. Лігоненко, діагностика бан-
крутства повинна розподілятися залежно від 
ініціаторів антикризового процесу на такі види 
[6, с. 136]:

1. Внутрішня діагностика банкрутства – 
здійснюється за ініціативи керівництва підпри-
ємства або його власника.

2. Зовнішня діагностика банкрутства – іні-
ціаторами можуть бути:

– кредитори – основною метою проведення 
діагностики банкрутства є визначення доціль-
ної поведінки щодо підприємства-боржника;

– інвестори (потенційні санатори) – осно-
вною метою проведення діагностики банкрут-
ства є обґрунтування доцільності участі в сана-
ції підприємства.

Отже, як було зазначено вище, діагностика 
банкрутства є комплексним економічним дослі-
дженням, яке має певну послідовність його про-
ведення.

Виділяють три фази кризових явищ підпри-
ємства, які тягнуть за собою настання кризо-
вого стану [9, с. 41]:

1. Поява окремих факторів невиконання 
обов’язків підприємства.

2. Загроза подальшому функціонуванню під-
приємства, що потребує негайного проведення 
санаційних заходів.

3. Кризовий стан підприємства, що потребує 
його ліквідації.

Настання кризового стану та загрози бан-
крутства може виникнути [10, с. 59]:

– під час переходу від стадії початкового 
розвитку до періоду зростаючого розвитку;

– під час переходу від стадії розвитку до 
стадії стабілізації;

– під час переходу від стадії стабілізації до 
періоду глобального спаду та депресії;

– від моменту оголошення банкрутом до 
ліквідації бізнесу. 

Діагностика кризового стану і банкрутства 
підприємства зазвичай починається з вияв-
лення так званих можливих її симптомів, до 
яких належать: зменшення обсягів реалізації 
продукції, спад попиту, зниження прибутко-
вості виробництва, втрата клієнтів, неритміч-
ність виробництва, низький рівень викорис-
тання господарського потенціалу, зниження 
рівня продуктивності праці, нераціональне ско-
рочення робочих місць [4, с. 81].

Діагностика починається з аналізу й оцінки 
структури балансу. Так, показником для визна-
чення кризового підприємства є виконання 
однієї з таких умов [5, с. 23]:

1. Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець 
звітного періоду є меншим за 2.

2. Коефіцієнт забезпеченості власними 
коштами є меншим за 0,1.

Результати діагностики зводяться до 
таблиці, де зазначаються використані та роз-
раховані показники зі значеннями на початок 
періоду, на дату встановлення неплатоспромож-
ності та їх нормативне значення, і за результа-
тами робляться висновки.

Дослідження кризового стану та загрози 
банкрутству підприємства базується на даних 
загального аналізу підприємства, результатах 
дослідження фінансового стану та розрахунках 
відповідних економічних показників [7, с. 171].

Покажемо проведення дослідження сис-
теми показників діагностики кризового стану 
та загрози банкрутству підприємства за п’ять 
років. 

В Україні оціночним показником, який 
використовується для діагностики кризового 
стану і банкрутства підприємства, застосову-
ється коефіцієнт Бівера. За цим коефіцієнтом 
показником незадовільної структури балансу є 
такий фінансовий стан підприємства, коли про-
тягом 1,5–2 років цей коефіцієнт не перевищує 
0,2. Наведемо його значення для об’єкта дослі-
дження – ТОВ «Агат Косметика» за п’ять років 
(табл. 1, рис. 1).

Отже, як бачимо з графіку, ймовірність 
настання кризового стану та банкрутства під-
приємства була можлива в 2014 р., тоді як далі 
стан налагодився і показник Бівера з часом 
зростає, що є позитивним. 

Наступним кроком для діагностики ризику 
настання кризового стану та банкрутства є 
використання моделі Спрінгейта. Склада-
ємо аналітичну таблицю отриманих даних  
(табл. 2).
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Далі на основі проведених розрахунків пока-
жемо графічне зображення результатів даної 
моделі. Для цього будуємо графік моделі Спрін-
гейта для ТОВ «Агат Косметика» (рис. 2).

За даною моделлю якщо Z < 0,862, то під-
приємство є потенційним банкрутом, а якщо 
навпаки, то має стабільний фінансовий стан. 
Отже, як бачимо з розрахунків і графіку про-
гнозування, ймовірність настання кризового 

стану та банкрутства підприємства зводиться до 
мінімуму, оскільки значення за моделлю Спрін-
гейта з часом зростає та є більшим за 0,862. 
Така ситуація збігається з усіма значеннями 
показників, що розраховано вище.

Наступним кроком для дослідження ймовір-
ності настання кризового стану та банкрутства 
є використання моделі Лису. Складаємо аналі-
тичну таблицю отриманих даних (табл. 3).

Таблиця 2
Значення чотирьохфакторної моделі Спрінгейта ТОВ «Агат Косметика» за 2012–2016 рр.

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Оптимальна спрямованість
Чотирьохфакторна 
модель Спрінгейта 0,827 0,879 0,915 0,967 1,43 зростання

Рис. 2. Графік імовірності настання кризового стану  
та загрози банкрутства ТОВ «Агат Косметика» за моделлю Спрінгейта

Таблиця 1
Оціночний показник Бівера ТОВ «Агат Косметика» за 2012–2016 рр.

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Оптимальна спрямованість
Коефіцієнт Бівера 0,58 0,2 0,02 0,089 0,42 зростання

Рис. 1. Графік імовірності настання кризового стану  
та загрози банкрутства ТОВ «Агат Косметика» за показником Бівера
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Далі на основі проведених розрахунків пока-
жемо графічне зображення результатів даної 
моделі.

Отже, граничне значення цієї моделі ста-
новить ZЛ = 0,037. Як бачимо з розрахунків і 
графіку, ймовірність настання кризового стану 
та банкрутства підприємства є неможливою, 
оскільки значення за моделлю Лису з часом 
зростає й є більшим за 0,037, окрім 2013 і 
2014 рр., коли ситуація дещо погіршилася. Така 
ситуація збігається з іншими моделями ризику 
кризового стану та загрози банкрутства.

Отже, провівши діагностику ризику настання 
кризового стану та загрози банкрутства в діяль-
ності ТОВ «Агат Косметика», ми побачили, що 
ймовірність їх настання по деяких методиках 
є можливою в 2014 р., але більшість методик 
доводить, що ризик настання банкрутства зво-
диться до мінімуму, оскільки всі значення за 
представленими та дослідженими моделями є в 
межах нормативних значень. 

Також сучасну діагностику кризового стану 
та загрози банкрутства підприємства можна 
провести з використанням таких моделей, як 
модель Таффлера, моделі Альтмана, функції 
Терещенка тощо. 

Висновки. Комплексна діагностика кризо-
вого стану та загрози банкрутства підприємства 
являє собою поетапну систему оцінювання, 
складається з чітко виважених шляхів, кон-
кретного економічного сценарію, детального 
дослідження за складниками фінансово-еконо-
мічного розвитку підприємства в розрізі пев-

Таблиця 3
Значення чотирьохфакторної моделі Лису ТОВ «Агат Косметика» за 2012–2016 рр.

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Оптимальна спрямованість
Чотирьохфакторна 
модель Лису 0,03 0,027 0,025 0,037 0,038 зростання

Рис. 3. Графік імовірності настання кризового стану  
та загрози банкрутства ТОВ «Агат Косметика» за моделлю Лису

ного періоду часу, а також обов’язкового про-
ведення діагностики діяльності підприємства в 
межах ринкового конкурентного середовища.
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НАПРЯМИ СИСТЕМНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
РОСЛИННИЦТВА МИКОЛАЇВЩИНИ

DIRECTIONS OF SYSTEM INNOVATIVE MODERNIZATION  
OF PLANTING IN MYKOLAYIV REGION

АНОТАЦІЯ
Особлива актуальність упровадження новітніх технологій 

в Україні зумовлена зростанням проблеми екологобезпечного 
використання земель сільськогосподарського призначення, 
яка пов'язана зі зниженням їхньої родючості, поширенням 
ерозійних процесів, збільшенням площ деградованих і за-
бруднених земель. Забезпечуючи продовольчу безпеку країни, 
рослинництво належить до стратегічно важливих галузей та є 
основою розвитку національного агропродовольчого ринку. Ви-
робництво конкурентоспроможної продукції цієї галузі можли-
во лише за умов упровадження інновацій та сучасних новітніх 
технологій сільськогосподарськими товаровиробниками.

Ключові слова: інноваційні процеси, рослинництво, орга-
нічне землеробство, конкурентоспроможність, обслуговуюча 
кооперація.

АННОТАЦИЯ
Особая актуальность введения новых технологий в Укра-

ине вызвана увеличением проблем экологически безопасного 
использования земель сельскохозяйственного назначения и 
связана со снижением их плодородности, распространением 
процессов эрозии, увеличением площадей деградированных 
и загрязненных земель. Обеспечивая продовольственную 
безопасность страны, растениеводство относится к стратеги-
чески важным отраслям и является основой развития нацио-
нального агропродовольственного рынка. Производство кон-
курентоспособной продукции этой отрасли возможно только 
при условии внедрения инноваций и современных технологий 
сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Ключевые слова: инновационные процессы, растение-
водство, органическое земледелие, конкурентоспособность, 
обслуживающая кооперация.

ANNOTATION
The special urgency of the introduction of the newest 

technologies in Ukraine is due to the growing problem of 
ecologically safe use of agricultural land, which is associated with a 
decrease in its fertility, the spread of erosion processes, increased 
areas of degraded and contaminated lands. By providing food 
security to the country, crop production belongs to strategically 
important sectors and is the basis for the development of the 
national agro-food market. The production of competitive products 
of this industry is possible only with the introduction of innovations 
and modern technologies by agricultural producers.

Keywords: innovative processes, plant growing, organic 
farming, competitiveness, service cooperation.

Постановка проблеми. Забезпечуючи продо-
вольчу безпеку країни, рослинництво належить 
до стратегічно важливих галузей та є основою 
розвитку національного агропродовольчого 
ринку. Виробництво конкурентоспроможної 
продукції цієї галузі можливо лише за умов 

упровадження інновацій та сучасних новітніх 
технологій сільськогосподарськими товарови-
робниками.

Сучасному стану інноваційного розвитку 
галузі притаманна невирішеність цілого комп-
лексу проблем, які перешкоджають довгостро-
ковому збалансованому її розвитку. Інноваційна 
ситуація сьогодні характеризується появою 
нових відкриттів і науково-технічних розробок, 
але через незадовільний фінансовий стан пере-
важної більшості сільськогосподарських під-
приємств рівень упровадження нововведень у 
реальну практику виробництва є недостатнім.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичним підґрунтям у дослідженні проблеми 
інноваційного розвитку є праці зарубіжних та 
українських учених-економістів О.М. Алімова, 
В.Ф. Бесєдіна, А.С. Гальчинського, О.Д. Гудзин-
ського, П. Друкера, Й. Шумпетера.

Формування механізму прибуткового гос-
подарювання в агропромисловому комплексі 
повинно ґрунтуватися на єдиних принципах 
та орієнтуванні всіх його сфер на досягнення 
високоефективних результатів виробництва. 
Він має забезпечувати своєчасне та гнучке реа-
гування на зміни внутрішнього й зовнішнього 
середовища, а також максимальну заінтересо-
ваність усіх працівників найповніше викорис-
товувати наявні виробничі ресурси, об’єднання 
зусиль розрізнених, самостійних підприємств 
аграрного і промислового переробного секторів 
економіки, які спрямовані на створення ціліс-
ної управлінської системи, що забезпечує раці-
ональне використання природного, трудового, 
матеріального та інвестиційного потенціалу 
економічних суб’єктів.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Передумовою розроблення 
планів соціально-економічного розвитку АПК 
України на найближчу перспективу є дослі-
дження проблем стану та функціонування його 
галузей, у тому числі важливої галузі рослин-
ництва, за їхнім виробничим та економічним 
складом витрат і забезпеченістю технічними 
засобами. Запровадження нових підходів, засно-
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ваних на необхідності здійснення розрахунків 
собівартості виробничих процесів за окремими 
галузями, дасть можливість визначити обсяги 
фінансування, які необхідні для забезпечення 
інноваційних технологічних процесів у рослин-
ництві.

Мета статті полягає в аналізі результативної 
організації виробництва продукції рослинни-
цтва в Миколаївській області та формулюванні 
напрямів системної модернізації цієї галузі на 
інноваційній основі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для організації інноваційних процесів резуль-
тати наукових досліджень, розробки, проекти 
повинні перетворюватися у фактори економіч-
ного розвитку господарських систем, тобто стати 
інноваціями і використовуватися у виробництві. 
У результаті здійснення цих процесів нові зна-
ння трансформуються у прогресивні техніку, 
технології, нові товари та послуги, більш високі 
кваліфікацію й навики працівників, нові органі-
заційно-управлінські прийоми і методи.

Існує необхідність у пошуках стратегічного 
напряму розвитку землеробства та знаходження 
альтернативних шляхів підтримки його про-
дуктивності. Світовий досвід свідчить про мож-
ливість призупинення й подолання руйнівних 
процесів сільськогосподарських угідь шляхом 
упровадження інноваційних технологій.

Землекористування в Україні зорієнтовано 
на досягнення максимальних вигод без відповід-
них заходів щодо підвищення родючості ґрун-
тів та землеохоронних витрат, здійснюється із 
суттєвими порушеннями науково обґрунтова-
ної структури посівів і спричиняє виснаження 
ґрунтів. Зниження загальної культури земле-
робства, що зумовлене нехтуванням сівозмін 
та відсутністю матеріально-технічних засобів 
останніми роками, призвело до виснажливого 
характеру використання землі, розвитку небу-
валих ерозійних процесів, погіршення якісного 
стану сільськогосподарських угідь, негативних 
наслідків розвитку агропродовольчої сфери. 
Площа деградованих ґрунтів щорічно зростає 
на 80 тис. га; 32,8% орних земель зазнали вод-

ної, а 54,2% – вітрової ерозії. Особливо страж-
дають від ерозії схилові ділянки, на яких нині 
розташовано більше 1/3 ріллі. Щорічні втрати 
ґрунту в Україні становлять приблизно 600 млн. 
т, зокрема понад 20 млн. т гумусу.

Головною метою галузі рослинництва є ство-
рення оптимальних технологічних (агроеко-
логічних) передумов виробництва необхідної 
кількості високоякісної рослинницької продук-
ції на базі інтенсивного фотосинтезу в посівах 
культур за одночасного збереження або підви-
щення родючості ґрунту.

Виробництво продукції рослинництва у 
Миколаївській області сконцентровано пере-
важно в сільськогосподарських підприємствах 
(табл. 1).

За даними статистичної звітності Держав-
ної служби статистики, наведеними в табл. 1, 
можна зробити висновок, що валові збори осно-
вних сільськогосподарських культур по всіх 
категоріях господарств у 2016 р. порівняно з 
2010 р. збільшуються.

Так, обсяги зернових та зернобобових куль-
тур збільшилися на 26 817 тис. т, або в 1,7 рази. 
По всіх категоріях господарств Миколаївської 
області цей показник зріс на 23,8%.

Обсяги виробництва соняшнику в 2016 р. 
порівняно з 2010 р. зросли як у цілому по всіх 
категоріях господарств України, так по Мико-
лаївської області в два рази. Також простежу-
ється тенденція до збільшення обсягів вироб-
ництва цукрового буряку, картоплі та овочів. 
Слід відзначити значне збільшення обсягів 
виробництва цукрового буряку в господар-
ствах усіх категорій Миколаївської області в 
2016 р. порівняно з 2010 р. За аналізований 
період цей показник зріс із 18,5 ц з 1 га до 
210,4 ц з 1 га.

Динаміка посівних площ у 2016 р. порів-
няно з 2010 р. по соняшнику збільшилася на 
1 501 тис. га у цілому по Україні та в 1,4 рази – 
по господарствах Миколаївської області.

Слід відзначити збільшення у 2016 р. порів-
няно з 2010 р. площ, відведених під цукро-
вими буряками по господарствах Миколаїв-

Таблиця 1 
Динаміка виробництва основних сільськогосподарських культур  
в Україні в усіх категоріях господарств у 2010–2016 рр., тис. т

Показники 
Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Зернові та зернобобові, всього 39271 56747 46216 63051 63859 60126 66088
 у т. ч. Миколаївська область 2200,7 2628,2 1278,3 2803,8 2864,0 2896,4 2725,5
Соняшник всього 6771,5 18740 18439 11050 10133 11181 13627
 у т. ч. Миколаївська область 586,1 632,3 692,6 939,9 727,8 938,7 1162,3
Буряк цукровий фабричний, всього 13749 18740 18439 10789 15734 10331 14011
 у т. ч. Миколаївська область 18,5 22,7 59,0 146,3 65,6 85,4 210,4
Картопля, всього 18705 24248 23250 22259 23693 20839 21750
 у т. ч. Миколаївська область 171,0 214,4 173,9 211,6 211,8 196,1 268,4
Культури овочеві, всього 8122 9833 10017 9873 9638 9214 9415
 у т. ч. Миколаївська область 354,1 481,0 521,3 463,2 492,2 483,0 500,9
 Джерело: за даними Державної служби статистики України 
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ської області, у сім разів, але в господарствах 
по Україні вони скоротилися на 209 га, або в 
1,7 рази (табл. 2).

Розглядаючи виробництво основних сіль-
ськогосподарських культур, доцільно проаналі-
зувати їх урожайність (рис. 1, табл. 3)

Інформація, наведена на рис. 1 та в табл. 3, 
свідчить про те, що врожайність основних сіль-
ськогосподарських культур по всіх категоріях 
господарств в Україні в 2016 р. порівняно з 
2010 р. має тенденцію до збільшення. 

Аналочічна ситуація з підвищенням урожай-
ності основних сільськогосподарських культур 
спостерігається в господарствах усіх категорій 
Миколаївської області (рис. 2).

Обсяги виробництва конкурентоспромож-
ної продукції залежать від багатьох факторів, 
серед яких – упровадження перспективних сор-
тів, рекомендованих для відповідного регіону, 
дотримання строків виконання виробничих про-
цесів у рослинництві, дотримання чергування 

культур у сівозмінах, забезпечення сучасною 
технікою, внесення добрив та ін.

Розгяннемо внесення добрив під основні сіль-
ськогосподарські культур у 2016 р. (табл. 4).

За даними статистичної звітності, наведеними 
в табл. 4, можна зробити висновок, що в 2016 р. 
порівняно з 2015 р. збільшуються обсяги вне-
сення мінеральних добрив усього, у тому числі 
на 1 га посівної площі. Кількість органічних 
добрив по господарствах усіх категорій Укра-
їни в 2016 р. порівняно з 2015 р., внесених на 
1 га посівів, не змінилася, але по господарствах 
Миколаївської області збільшилася в два рази.

Одним із завдань управління розвитком сіль-
ського господарства має стати створення умов 
для збільшення конкурентних можливостей 
первинних виробників сільськогосподарської 
продукції – різних за розмірами й організа-
ційно-правовими формами суб’єктів господа-
рювання з виробництва органічної продукції. 
За своєю суттю характеристики, що формують 

Таблиця 2 
Динаміка посівних площ основних сільськогосподарських культур  

у всіх категоріях господарств у 2010–2016 рр., тис. га

Показники 
Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Зернові та зернобобові, всього 15090 15724 15449 16210 14801 14739 14401
 у т. ч. Миколаївська область 876,3 958,1 836,4 952,3 940,7 948,2 834,2
Соняшник, всього 4572 4739 5194 5051 5257 5105 6073
 у т. ч. Миколаївська область 396,6 385,1 477,0 437,5 459,1 475,6 558,5
Буряк цукровий фабричний, всього 501 532 458 280 331 237 292
 у т. ч. Миколаївська область 0,5 0,4 1,4 2,8 1,3 1,5 3,6
Картопля, всього 1408 1439 1440 1388 1348 1291 1312
 у т. ч. Миколаївська область 19,6 19,2 19,4 19,3 18,4 18,9 19,0
Культури овочеві, всього 462 498 494 483 463 440 442
 у т. ч. Миколаївська область 18,5 19,6 20,6 19,3 19,4 19,4 19,1
Джерело: за даними Державної служби статистики України 
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Рис. 1. Динаміка врожайності основних сільськогосподарських культур  
по всіх категоріях господарств України 

Джерело: за даними Державної служби статистики України



161Глобальні та національні проблеми економіки

вартісні і якісні показники, забезпечуються 
сукупністю економічних, технічних, техноло-
гічних, організаційних, нормативно-правових 
та екологічних параметрів продукції, які визна-
чають її відповідність нормативним, ринковим 
та споживчим вимогам. 

Важливою передумовою конкурентоспро-
можності продукції аграрного сектора, зокрема 
продукції рослинництва, є її безпека. Без силь-
ної підтримки аграрному виробникові, особливо 
малим організаційним формуванням, майже 
неможливо вистояти у конкурентній боротьбі. 

Рис. 2. Динаміка врожайності основних сільськогосподарських культур по всіх категоріях 
господарств Миколаївської області

Джерело: за даними Державної служби статистики України

Таблиця 3 
Динаміка врожайності основних сільськогосподарських культур  
у всіх категоріях господарств України в 2010–2016 рр., ц з 1 га

Показники 
Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Зернові та зернобобові, всього 26,9 37,0 31,2 39,9 43,7 41,1 46,1
 у т. ч. Миколаївська область 25,1 28,4 16,3 29,4 30,4 30,5 32,7
Соняшник, всього, 15,0 18,4 16,5 21,7 19,4 21,6 22,4
 у т. ч. Миколаївська область 14,8 16,6 14,8 21,5 15,9 19,7 20,8
Буряк цукровий фабричний 279 363 411 399 477 436 482
 у т. ч. Миколаївська область 391,2 516,1 477,1 511,7 491,1 572,4 591,2
Картопля 132 168 161 160 176 161 166
 у т. ч. Миколаївська область 87,1 111,6 89,5 109,9 114,9 103,8 141,5
Культури овочеві 174,0 195,0 199,0 200,0 208,0 206,0 211,0
 у т. ч. Миколаївська область 191,1 246,7 256,4 240,7 253,7 248,6 263,1
Джерело: за даними Державної служби статистики України 
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Таблиця 4 
Внесення мінеральних та органічних добрив під посіви сільськогосподарських культур  

по всіх категоріях господарств у 2016 р. 

Показники

Усього, тис. ц На 1 га посівної площі, кг

2015 р. 2016 р.
2016 р. 
у % до 
2015 р.

2015 р. 2016 р.
2016 р. 
у % до 
2015 р.

Мінеральні добрива
По господарствах по Україні в цілому 14119,9 17244,0 122,1 79 96 121,5
По господарствах Миколаївської області 496,7 647,6 130,4 55 72 130,9

Органічні добрива
По господарствах по Україні в цілому 9636,3 9132,5 94,8 0,5 0,5 100,0
По господарствах Миколаївської області 111,3 143,0 128,5 0,1 0,2 200,0
Джерело: за даними Державної служби статистики України 



162

Випуск 19. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Агропродовольча продукція, вироблена з дотри-
манням екологічних нормативів, є конкуренто-
спроможною через свою безпечність і корис-
ність для людського організму. 

Проте вивчення сучасної ситуації щодо 
можливостей розвитку екологічного земле-
робства в Україні дало можливість на основі  
SWOT-аналізу визначити сильні й слабкі сто-
рони, а також можливості та загрози (рис. 3). 
Аналізуючи сильні й слабкі сторони у процесі 
становлення органічного землеробства в Укра-
їні, важливо зазначити наявність основного 
фактора – забезпеченість екологічно придат-
ними землями. 

Проведення SWОТ-аналізу має велике не 
лише аналітичне значення, а й превентивне, 
оскільки виявлення можливостей і загроз щодо 
розвитку органічного землеробства повинне 
забезпечити подальше перетворення можливос-
тей на сильні сторони й не допустити реаліза-
ції загроз шляхом ужиття відповідних заходів 
щодо їх попередження.

У матриці SWOT наведено окремі сильні 
та слабкі сторони, можливості й загрози, які 
пов’язані не лише з екологічними аспектами, а 
й з важливими для сучасного села – економіч-
ними та соціальними.

Органічне виробництво та вирощена орга-
нічна продукція вважаються такими лише після 

одержання відповідного сертифіката якості про-
дукції, за умови дотримання усіх вимог і норм 
органічного землекористування.

Для результативної організації виробни-
цтва продукції рослинництва в Миколаївській 
області необхідно створити дієвий механізм 
регулювання цього ринку. Виробництво необхід-
них обсягів продукції, досягнення відповідної 
якості продукції, забезпечення її конкуренто-
спроможності на внутрішньому й зовнішньому 
ринках зумовлюють необхідність упровадження 
відповідних технологій, наукових напрацювань 
і дотримання загальновідомих правил агро-
техніки. Галузь рослинництва як пріоритетна 
галузь агропромислового комплексу має велике 
стратегічне значення, адже від рівня виробни-
цтва її продукції залежать продовольча безпека 
держави, її економіка і добробут населення. 

За даними Головного управління статистики 
у Миколаївській області, посівні площі осно-
вних сільськогосподарських культур збільшу-
ються в 2016 р. порівняно з 2010 р. на 2,2%, 
а порівняно з 2015 р. – на 11 050 га, або на 
1,2%. У 2016 р. в господарствах Миколаївської 
області 58,2% зайнятих посівами площ було 
відведено під зернові культури – 547,0 тис. га, 
що менше порівняно з 2015 р. на 47,3 тис. га. 
Слід відзначити збільшення площ, зайнятих 
під соняшником, у 2016 р. порівняно з 2015 р. 

 Сильні сторони Слабкі сторони
значна площа необроблюваних сільськогосподар-
ських угідь;
низький рівень орендної плати;
сприятливі природно-кліматичні умови для ведення 
органічного землеробства;
задовільний стан екології навколишнього середови-
ща для ведення органічного землеробства;
наявність значної кількості незайнятих сільських 
жителів, що є передумовою формування дешевої 
робочої сили;
обізнаність сільських жителів у питаннях ведення 
землеробства, що є передумовою забезпечення якос-
ті робочої сили;
наявний досвід ведення органічного землеробства 
(вітчизняний і зарубіжний); наявний попит на еко-
логічну продукцію;
незадовільний фінансовий стан сільськогосподар-
ських підприємств як потенційних суб’єктів розви-
тку органічного землеробства 

слабкий розвиток кооперації на селі як потенційно-
го осередку розвитку органічного землеробства;
низький рівень працевіддачі сільських жителів;
низький рівень розвитку мотиваційних чинників;
низька інвестиційна привабливість сільських регіо-
нів і галузі;
низький рівень кредитного рейтингу сільськогоспо-
дарського сектора;
нерозвиненість системи бізнес-планування у сіль-
ському господарстві;
наявність фінансово сильних близьких зарубіжних 
суб’єктів господарювання, що знижує конкуренто-
спроможність вітчизняної продукції;
нерозвиненість систем менеджменту і маркетингу в 
аграрних формуваннях;
низький рівень державної підтримки розвитку сіль-
ського господарства;
слабка розвиненість виробничої та соціальної інфра-
структури сіл 

Можливості Загрози
диверсифікація виробництва у сільському госпо-
дарстві; державна підтримка розвитку органічного 
землеробства (дотації);
зниження податкового тиску на виробників еколо-
гічно чистої продукції;
зміна в споживчих очікуваннях шляхом надання 
переваги українських споживачів вітчизняним про-
дуктам харчування;
зростання інвестиційної привабливості аграрного 
сектору економіки;
вихід на нові закордонні аграрні ринки; впрова-
дження нових виробничих технологій та методів 
управління;
розвиток туризму в регіоні, що збільшить попит на 
продукцію;
розвиток кооперації господарств населення на селі

Інтенсифікація сільськогосподарського виробни-
цтва, швидке зростання виробництв із низькими 
витратами (неорганічне землеробство);
недостатня поінформованість населення щодо еко-
логічної продукції, що загрожує її недооцінкою та 
низьким попитом на таку продукцію;
розбіжність пріоритетів розвитку органічного зем-
леробства в органах державної влади, підприємців 
і населення, що не може забезпечити досягнення 
спільної кінцевої мети;
наявність сильної конкуренції з боку західних кра-
їн-сусідів;
неспроможність сільськогосподарських підприємств 
здійснити капіталовкладення для ведення органіч-
ного землеробства 

Рис. 3. Матриця SWOT-аналізу процесу розвитку органічного землеробства в Україні
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(за цей період вони зросли на 56 432 га). Якщо 
в 2015 р. питома вага посівних площ, зайнятих 
під соняшником, становила 35,3% загальної 
площі посівів основних сільськогосподарських 
культур у сільськогосподарських підприєм-
ствах, то в 2016 р. їх питома вага зросла до 
40,9%, або на 5,6 в. п.

Аналіз розмірів та структури посівів зерно-
вих культур у сільськогосподарських підпри-
ємствах Миколаївської області свідчить, що 
найбільша питома вага припадає на посіви пше-
ниці та ячменю. Так, у 2016 р. під посіви цих 
культур відведено 41,0% та 40% відповідно. 
Слід відзначити, що в 2010 р. під посівами 
ячменю було відведено більше площі порівняно 
з посівами пшениці на 68,9 га. Незначна частка 
посівних площ усіх посівів зернових припадає 
на овес, гречку та жито. За аналізований період 
майже кожен сьомий гектар відводиться під 
кукурудзу на зерно.

Нині процеси, які відбуваються на аграрному 
ринку України, мають ознаки системної кризи, 
що зумовлено тривалим періодом адаптації еко-
номіки до ринкових умов, диспаритетом цін 
на продукцію сільського господарства та про-
мисловості, недостатністю продовольчого забез-
печення і низьким рівнем доходів населення; 
тривалою дією мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення, інформа-
ційною та інноваційною відсталістю, незабезпе-
ченістю повною мірою технічним обладнанням, 
що зумовлює низьку ефективність аграрного 
виробництва. На нашу думку, одна з проблем 
низьких доходів сільськогосподарських това-
ровиробників полягає у тому, що вони займа-
ються переважно не заготівлею і переробкою 
своєї продукції, поліпшуючи якість, а потім її 
реалізацією споживачам, а відразу збутом про-
дукції суб’єктам господарювання переробної 
сфери АПК або ж посередникам. 

Посередники чи переробники диктують сіль-
ськогосподарським виробникам умови закупівлі 
агропродукції і часто занижують закупівельні 
ціни на тлі загального суттєвого зростання цін 
на більшість продовольчих товарів. Виходом із 
цієї ситуації задля забезпечення формування та 
підвищення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств є об’єднання аграрних товарови-
робників у сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи. Значення кооперації для сільсько-
господарських товаровиробників і споживачів 
полягає у реалізації зовнішнього і внутріш-
нього конкурентних ефектів. Внутрішній кон-
курентний ефект кооперації передбачає реалі-
зацію членам кооперативу економічних переваг 
від членства в ньому, даючи їм змогу уникати 
посередників, спільно використовувати об’єкти 
виробничої та соціальної інфраструктури і за 
рахунок цього знижувати собівартість продук-
ції. Зовнішній конкурентний ефект передбачає, 
що споживачі також отримують економічні 
переваги від функціонування кооперативу, 
купуючи продукцію за нижчими цінами. 

За дослідженнями Т.О. Бабан, під час реа-
лізації в рамках кооперативу зерна на експорт 
були порівняні дві умови поставки – EXW 
«Франко завод» та FOB «Вільно на борту» [1]. 
Результати проведеного аналізу засвідчили 
зростання рівня рентабельності реалізації зерна 
ячменю через кооператив на умові EXW порів-
няно з реалізацією підприємствами самостійно 
на 31,2 в. п., а за умови FOB – на 16,3 в. п. 
Розмір прибутку, отриманого на 1 т продукції, 
найбільший отримано під час експорту зерна на 
умовах FOB. Прибуток під час реалізації за умо-
вою EXW порівняно з традиційною системою 
зросте на 76,7%, за умови FOB – на 103,4%.

Однією з причин низького рівня конкурен-
тоспроможності українського зерна ячменю на 
світовому ринку є його невисока якість. Екс-
портується переважно фуражний ячмінь тре-
тього класу – 98,9% сукупного експорту. На 
нашу думку, саме кооперування сільськогоспо-
дарських товаровиробників може стати одним 
зі шляхів вирішення питання стосовно поліп-
шення якості зерна, адже ще на етапі підго-
товки до виробництва кооператив може заку-
повувати насіння ідентичної якості та сорту, 
однакові види добрив та засоби захисту рослин. 

Важливим питанням, що стоїть перед сіль-
ськогосподарськими товаровиробниками, яке 
можна вирішити за допомогою організації заго-
тівельно-збутового кооперативу, є організація 
збутової логістики. Спільне будівництво еле-
ваторів дасть можливість зекономити кошти 
на зберіганні виготовленого зерна, сформувати 
якісну партію зерна, реалізувати зерно в більш 
сприятливий із цінового погляду час.

Висновки. Пошуки нових шляхів підви-
щення конкурентоспроможності продукції 
рослинництва на інноваційній основі зумов-
люються тенденціями часу. Підвищення кон-
курентоспроможності продукції рослинництва 
повинно відбуватися з урахуванням цих про-
блем, зокрема особливу увагу слід звертати на 
екологічні фактори її забезпечення. 

Об’єднання сільськогосподарських під-
приємств дасть змогу мінімізувати витрати, 
пов’язані з придбанням основних виробничих 
ресурсів, таких як паливо-мастильні матеріали, 
засоби захисту рослин, добрива та ін. 

Створення обслуговуючих кооперативів 
надасть можливість сільськогосподарським 
виробникам максимально ефективно зберігати, 
переробляти, самостійно просувати продук-
цію на ринки збуту, що дасть змогу створити 
потужні агропромислово-торговельні струк-
тури, які забезпечать повний цикл руху сіль-
ськогосподарської продукції від виробника до 
кінцевого споживача. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF EXPORT ACTIVITIES  
OF OIL AND FAT SUBCOMPLEX OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті визначено, що одним із пріоритетних напрямів 

розвитку національної економіки є нарощування експортного 
потенціалу. Розглянуто сучасні тенденції розвитку олійно-жи-
рового підкомплексу України як експортоорієнтованої сфери 
АПК. Визначено основні чинники, що сприяють позитивній 
динаміці нарощення обсягів виробництва продукції цього під-
комплексу та актуалізують перспективність його розвитку в 
Україні. Досліджено вартісну та географічну структуру експор-
ту українського олійного насіння та продуктів його переробки. 
Охарактеризовано основні бар’єри щодо нарощення експорту 
вітчизняної олійно-жирової продукції на ринок ЄС. Визначено, 
що ключові позиції цього підкомплексу на зовнішньому ринку 
закріплюються за рахунок нереалізованого потенціалу щодо 
експорту продукції переробки сої та ріпаку.

Ключові слова: олійні культури, експорт, олійно-жирова 
продукція, конкурентні позиції.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что одним из приоритетных направ-

лений развития национальной экономики является наращива-
ние экспортного потенциала. Рассмотрены современные тен-
денции развития масложирового подкомплекса Украины как 
экспортоориентированной сферы АПК. Определены основные 
факторы, которые способствуют положительной динамике 
наращивания объемов производства продукции данного под-
комплекса и актуализируют перспективность его развития в 
Украине. Исследована стоимостная и географическая струк-
тура экспорта украинских масличных культур и продуктов их 
переработки. Охарактеризованы основные барьеры по нара-
щиванию экспорта отечественной масложировой продукции 
на рынок ЕС. Определено, что ключевые позиции данного 
подкомплекса на внешнем рынке закрепляются за счет нере-
ализованного потенциала по экспорту продукции переработки 
сои и рапса.

Ключевые слова: масличные культуры, экспорт, масло-
жировая продукция, конкурентные позиции.

АNNOTATION
It is determined that one of the priority directions of development 

of national economy is the export capacity in the article. The 
article considers the modern trends of development of oil and fat 
subcomplex of Ukraine as export-oriented agriculture. Identifies 
the main factors contributing to the positive dynamics of increasing 
volumes of production of this subcomplex and suggest the prospects 
of its development in Ukraine. Investigated the value and geographic 
structure of Ukrainian export of oil-seed and its products. The main 
barriers for increasing the export of domestic oil products to the 
EU market, among which the poor quality of the monitoring system 
of sanitary and phytosanitary measures of cultivation of oil seeds 
and the lack of harmonization of normative-legal support in foreign 
trade activities sphere. It is established that the key positions of this 
subcomplex in the foreign market foothold due to the unrealized 
potential for exports of soybean and rapeseed.

Keywords: oilseeds, export, oils and fats products, competitive 
positions.

Постановка проблеми. Одним із визначаль-
них напрямів активізації розвитку економіки 

України в умовах наростання глобалізаційних 
процесів є нарощування експорту за рахунок 
стратегічно важливих галузей. Особливе місце 
у структурі вітчизняного експорту посідає про-
дукція агропромислового комплексу, експорт 
якої у 2016 році перевищив $10 млрд., що ста-
новить третину всієї експортної виручки від 
реалізації товарів і послуг. Одним з пріоритет-
них підкомплексів в АПК є олійно-жировий, 
що забезпечує значні валютні надходження до 
країни від експорту олійно-жирової продукції, 
населення цінними продуктами харчування, а 
також розвивається швидкими темпами. Тому 
питання повноцінного використання експорт-
ного потенціалу цього підкомплексу є надзви-
чайно актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Тенденціям функціонування і розвитку 
олійно-жирового підкомплексу України у різні 
періоди присвячували праці такі вчені-еконо-
місти, як, зокрема, І.В. Чехова, С.А. Чехов, 
А.О. Заїнчковський, Т.В. Швед. Вагомий вне-
сок у дослідження ролі олійно-жирового під-
комплексу України в національній економіці та 
на світовому ринку зробили О.В. Манойленко 
та Т.А. Жадан. Питання конкурентоспро-
можності та оцінки експортних можливостей 
підприємств олійно-жирового підкомплексу 
України дістали свого дослідження у працях 
О.М. Лозовського, Л.М. Благодира, Н.Г. Виго-
нюк та інших науковців.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість наукових праць, питання подальшого 
нарощування експортного потенціалу олійно-
жирового підкомплексу України як одного зі 
стратегічно важливих в АПК потребує подаль-
ших наукових досліджень. Зокрема, з почат-
ком функціонування зони вільної торгівлі з 
ЄС виникає необхідність аналізу можливостей 
щодо нарощення експорту вітчизняної олійно-
жирової продукції.

Мета статті полягає в аналізі тенденцій екс-
портної діяльності олійно-жирового підкомп-
лексу України, визначенні недоліків та пер-
спектив її подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Олійно-жировий підкомплекс в умовах інтен-
сивного розвитку світового олійного ринку 
формує потужний потенціал соціально-еко-
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номічного розвитку нашої держави та сприяє 
поглибленню зовнішньоекономічних зв’язків 
України.

Олійно-жировий підкомплекс має колосаль-
ний експортний потенціал та демонструє стійке 
економічне зростання протягом останніх років 
(табл. 1). Серед детермінант, що сприяють 
позитивній динаміці розвитку олійно-жиро-
вого підкомплексу України, слід відзначити 
сприятливі природно-кліматичні умови виро-
щування олійних культур, збільшення кіль-
кості населення планети, переорієнтацію в 
структурі харчування населення на олії і жири 
рослинного походження [1; 2], розвиток біо-
енергетики, що обумовлює стійкий попит на 
енергетичні культури, синергічний ефект від 
виробництва олійного насіння і продуктів його 
переробки як сировини для низки інших галу-
зей промисловості.

Олійно-жирова галузь є однією з небагатьох, 
яка зазнала найменших втрат в нинішніх умо-
вах кризи, що охопила більшість секторів наці-
ональної економіки.

За період 2012–2016 років виробництво 
основних олійних культур в Україні збіль-
шилося на 58,8%, а саме до 19 057,8 тис. т., 
передусім завдяки соняшнику, валовий збір 
якого у 2016 році став рекордним для Укра-
їни – 13 626,9 тис. т. Поряд із нарощуванням 
обсягів виробництва олійних культур зроста-
ють і обсяги виробництва рослинної олії. Так, 
в 2016 році виробництво рослинної олії в наці-
ональному масштабі зросло до 5 199,5 тис. т., 
95% якої становила соняшникова олія.

Згідно з дослідженнями експертів аграр-
ного ринку [4] ще до 15% олії виробляється в 
сільській місцевості – в «хатніх олійницях». 
Вироблена ними олія, переважно соняшникова 
нерафінована, використовується для власного 
споживання та реалізується на місцевих ринках.

Наявний експортний потенціал олійно-жиро-
вого підкомплексу виступає вагомим показни-

ком розвитку агропромислового виробництва. 
В структурі експорту продукції агропромисло-
вого комплексу України частка експорту про-
дукції цієї галузі в 2016 році становила 30% 
[3]. Для України експорт має домінантне зна-
чення, оскільки в умовах загострення економіч-
них та соціальних проблем зовнішня торгівля 
виступає ефективним важелем зміцнення наці-
ональної економіки.

Сьогодні виробництво та експорт олійно-
жирової продукції є одним з найприбутковіших 
видів аграрного бізнесу України, який сприяє 
формуванню позитивного іміджу нашої дер-
жави як найбільшого світового виробника та 
експортера олійного насіння та продуктів його 
переробки.

З 2009 року Україна є лідером серед країн-
виробників та експортерів соняшникової олії. 
За підсумком 2015–2016 МР частка України у 
світовому виробництві соняшникової олії стано-
вила 30,1%, а в експорті – 54,1% (табл. 2).

Як складова агропродовольчого сектору еко-
номіки України олійно-жирова галузь безпо-
середньо бере участь у формуванні продоволь-
чої безпеки як на національному рівні, так і в 
глобальному масштабі. Обсяги виробництва олії 
повною мірою забезпечують потребу внутріш-
нього споживчого ринку. Так, у 2016 році фонд 
споживання олії в Україні склав 570 тис. т. [3] 
що становить 11% від обсягу її виробництва.

Більше 97% виробленої олії спрямовується 
на зовнішній ринок (табл. 3). В структурі екс-
порту олії переважає соняшникова, питома вага 
якої в 2016 році становила 95,2%.

Однак якщо в структурі українського екс-
порту соняшникового насіння та продуктів його 
переробки домінує продукція з доданою вар-
тістю, а саме олія, макуха (шрот), то експорт 
сої та ріпаку має сировинний напрям.

За 2012–2016 роки з України щорічно екс-
портувалося більше 43%, а в 2012 році – 61% 
врожаю сої та понад 70% врожаю ріпаку. Все-

Таблиця 1
Обсяги виробництва основних олійних культур та продуктів їх переробки в Україні, тис. т

Вид продукції
Роки Темп росту, %

2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012
Олійні культури, 
всього, зокрема: 12 001,7 16 176,5 16 213,7 16 849,3 19 057,8 158,8

– соняшник 8 387,1 11 050,5 10 133,8 11 181,1 13 626,9 162,5
– соя 2 410,2 2 774,3 3 881,9 3 930,6 4 277,0 177,5
– ріпак 1 204,4 2 351,7 2 198,0 1 737,6 1 153,9 95,8
Олія, всього, зокрема: 4 540,8 4 162,1 5 341,0 4 561,0 5 199,5 114,5
– соняшникова 4 446,0 3 990,0 5 086,0 4 243,0 4 949,7 111,3
– соєва 92,6 120,0 154,0 168,0 168,2 181,6
– ріпакова 2,2 52,1 101,0 150,0 81,6 в 37 рази
Макуха (шрот) – 
всього, зокрема: 3 526,9 3 395,2 4 689,0 4 560,0 5 095,0 144,5

– соняшникова 3 079,0 2 745,0 3 852,0 3 624,0 4 227,0 137,3
– соєва 447,0 587,0 721,0 781,0 783,0 175,2
– ріпакова 0,9 63,2 116,0 155,0 85,0 94 рази
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [3]
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редині країни переробляється до 19% від вало-
вого збору ріпаку та 20–22% сої. В 2015 році 
Україна посіла третє місце у світі за експортом 
ріпаку, а сьоме – за експортом сої [4].

Такий масовий експорт сої та ріпаку стримує 
їх переробку всередині країни. Адже внутрішня 
переробка олійних культур перш за все сприяє 
зростанню виробництва та експорту продукції 
з доданою вартістю, забезпечуючи населення 
робочими місцями, а державний бюджет – зна-
чними грошовими надходженнями.

Сировинний напрям експорту сої та ріпаку 
значною мірою обумовлений відсутністю мит-
них обмежень у вигляді вивізного мита, що діє 
на соняшник.

До 1999 року Україна позиціонувала себе 
як країна-експортер насіння соняшнику. Від-
сутність експортного мита сприяла масовому 
вивозу соняшникового насіння за кордон, який 
був практично єдиною олійною культурою, що 
вирощувалась в державі. В результаті такої не 
виваженої державної політики в країні вини-
кли проблеми забезпечення внутрішнього 
ринку насінням соняшнику та продуктами його 
переробки.

Вирішальне значення для розквіту та подаль-
шого розвитку олійно-жирового підкомплексу 
України набуло введення експортного мита на 
соняшникове насіння.

В 1999 році з прийняттям Закону Укра-
їни «Про ставки вивізного (експортного) мита 
на насіння деяких видів олійних культур» 
№ 1033-XIV [6] було встановлено експортне 
мито на насіння соняшнику в розмірі 23%. 
В подальшому з прийняттям Закону України 
«Про внесення змін до деяких Законів Укра-
їни» [7] у 2001 році експортне мито було змен-
шено до 17%. А з 2008 року після набуття 
Україною членства у СОТ набрав чинності 
Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про ставки вивізного (експортного) 
мита на насіння деяких видів олійних куль-
тур»» від 7 липня 2005 року № 2773-IV [8], 
згідно з яким передбачалося щорічне змен-
шення чинної ставки мита у 17% на 1% (до 
10% у кінцевому періоді, яка діє сьогодні) як 
одна з умов СОТ. Такі заходи дали змогу пере-
орієнтувати структуру експорту від сировинної 
до готової продовольчої продукції – олії.

Про необхідність впровадження експорт-
ного мита на сою та ріпак вже декілька років 
ведеться дискусія. У 2014 році був зареєстро-
ваний законопроект № 4693, що передбачав 
введення експортного податку на соєві боби на 
рівні 15%, який підтримали багато переробних 
підприємств, однак він не здобув підтримки у 
Верховній Раді. У 2015 році асоціація «Укролі-
япром» звернулася до влади з проханням запро-

Таблиця 2
Місце України в рейтингу серед країн-виробників та експортерів соняшникової олії, %

Країна
Маркетинговий рік

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
вир-во експорт вир-во експорт вир-во експорт вир-во експорт вир-во експорт

Аргентина 10,2 12,2 9,0 10,9 5,9 4,4 7,5 6,9 7,5 6,8
Росія 23,2 22,2 22,2 18,2 24,4 23,1 23,7 19,7 24,8 20,3
Туреччина 4,7 4,2 5,3 4,6 5,4 7,5 4,8 8,6 3,9 8,1
Україна 28,3 50,8 27,2 56,3 30,1 53,8 28,7 52,4 30,1 54,1
Країни ЄС 19,1 3,3 19,6 3,3 20,2 4,8 21,2 5,7 19,7 4,1
Інші 14,5 7,2 16,7 6,6 14,1 6,4 14,1 6,7 13,9 6,6
Джерело: розраховано за даними Міністерства сільського господарства США [5]

Таблиця 3
Експорт олійного насіння та продуктів його переробки, тис. т

Продукція
Роки Темп росту, %

2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012
Олійне насіння, всьо-
го, зокрема: 3 060,6 3 909,4 3 785,6 3 634,0 3 926,3 128,3

– соняшник 282,1 70,2 73,9 47,6 196,6 69,7
– соя 1 480,9 1 492,5 1 675,0 2 199,0 2 735,7 184,7
– ріпак 1 297,6 2 346,7 2 036,7 1 435,0 994,0 76,6
Олія, всього, зокрема: 3 676,9 3 339,8 4 561,5 4 241,4 5 086,6 138,3
– соняшникова 3 613,9 3 209,4 4 339,5 3 938,6 4 842,1 134,0
– соєва 57,8 82,1 121,6 154,3 152,6 в 2,6 рази
– ріпакова 5,2 48,3 100,4 148,5 91,9 у 18 разів
Макуха (шрот), всьо-
го, зокрема: 4 114,7 2 878,7 4 015,5 3 922,9 4 424,8 107,5

– соняшниковий 4 097,4 2 798 3 791,4 3 496,1 3 982,9 97,2
– соєвий 14,8 21,3 108,8 261,9 334,7 в 23 рази
– ріпаковий 2,5 59,3 115,2 165,0 107,2 в 43 рази
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [3]
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вадити експортне мито на сою та ріпак або ж 
принаймні не відшкодовувати ПДВ під час їх 
експорту. Однак ця пропозиція також не була 
підтримана [4].

Запровадження експортного мита на насіння 
ріпаку та сої дало б змогу спрямувати ці олійні 
культури на вітчизняні переробні підприєм-
ства і збільшити експорт продукції з доданою 
вартістю – олії та шроту. Україна має високий 
потенціал агропромислового комплексу і пови-
нна використовувати на світовому ринку свої 
конкурентні переваги у сфері виробництва про-
довольства. Втім, для цього необхідно збільшу-
вати у структурі експорту питому вагу продук-
ції з високою доданою вартістю.

Дослідження географічної структури екс-
порту продукції олійно-жирового підкомплексу 
України свідчать про зростання ролі країн ЄС 
та Азії як основних імпортерів.

Найбільшим імпортером української соняш-
никової олії є Індія та Китай, питома вага яких 
у загальній структурі експорту соняшникової 
олії у 2016 році становила 31,7% та 13,1% від-
повідно. В незначній кількості експортується і 
насіння соняшнику переважно до країн Європи. 
Найбільші обсяги поставок насіння соняшнику в 
2016 році здійснювались до Нідерландів (19,9% 
від загального обсягу) та Франції (19,5%).

Зі зниженням внутрішнього попиту Україна 
нарощує поставки шроту на світовий ринок. 
Основними ринками збуту соняшникового 
шроту за підсумками 2016 року були країни 
СНД (Білорусь – 12,5%, Польща – 9,8%).

Аналіз структури експорту ріпаку та продук-
тів його переробки показує збільшення поста-
вок на зовнішні ринки ріпакової олії і шроту та 
зниження експорту насіння.

Основними імпортерами українського ріпаку, 
ріпакової олії та шроту традиційно є країни ЄС, 
де ріпакову олію використовують для вироб-
ництва біопалива. Серед найбільших спожива-
чів українського ріпаку слід назвати Францію, 
яка імпортувала 21,7% від загального обсягу, 
та Польщу (18,1%). Саме ці країни очолюють 
рейтинг країн ЄС, у яких успішно розвивається 
відновлювальна енергетика. Енергетична Стра-
тегія ЄС передбачає до 2020 року зростання 
питомої ваги біопалива у загальному обсязі спо-
живання бензину та дизельного палива до 20% 
[9], що в подальшому дасть змогу здійснювати 
експорт до цих країн. Ріпакова олія, крім країн 
Європи, частка яких у географічній структурі 
експорту становить майже 50%, поставлялася і 
до Китаю (12,5%).

З кожним роком Україна посилює свої пози-
ції на світовому ринку з експорту сої та про-
дуктів її переробки. Однак якщо в структурі 
експорту соняшнику та ріпаку спостерігається 
тенденція до зниження частки насіння на 
користь продуктів його переробки, то ситуація 
із соєю дещо інша. Поряд з нарощенням обсягів 
переробки сої та експорту олії і шроту зростає і 
експорт самого насіння. Лідерами серед країн-

імпортерів українських соєвих бобів у 2016 році 
були Єгипет (30,7%) та Туреччина, питома вага 
якої у структурі експорту становила 27,7%. До 
1999 року Туреччина була найбільшим імпорте-
ром українського соняшникового насіння, а для 
його переробки активно нарощувала переробні 
потужності. Але після введення Україною екс-
портних мит на цю олійну культуру Туреччина 
перепрофілювала свої переробні потужності на 
сою. Соєвий шрот експортується переважно в 
країни СНД, найбільша частка якого (19,1%) 
у 2016 році поставлялася до Білорусії. Осно-
вним ринком збуту соєвої олії у 2016 році, як 
і в попередні роки, є Китай (34,4% у структурі 
загального експорту). Дещо менше (32,4%) 
української соєвої олії імпортувала Польща.

Експортна виручка від реалізації основної 
продукції олійно-жирового підкомплексу у 
2016 році склала 6 203,1 млн. дол. США. Осно-
вну позицію в структурі експортної виручки 
займала олія (63,0%) (табл. 4).

Порівнюючи географію експорту продук-
ції олійно-жирового підкомплексу України, 
необхідно відзначити, що, на відмінну від сої 
та продуктів її переробки, насіння соняшнику 
і ріпаку, а також їх супутньої продукції екс-
портується більшою мірою до країн ЄС, які є 
основними ринками збуту агропромислової про-
дукції України.

Вітчизняні виробники і переробники сої 
мають великий потенціал постачання своєї про-
дукції на ринки країн Європейського Союзу. 
Проте однією з перепон для українських екс-
портерів, згідно з неофіційними даними, є 
виробництво ГМО сої. І хоча в країнах ЄС для 
виробництва продуктів харчування та кормів 
в певній кількості дозволено використовувати 
певні види ГМО, серед яких є і соя, інтереси 
європейських імпортерів спрямовані на купівлю 
органічної продукції з високою якістю.

В Україні вирощування генно-модифіко-
ваних рослин у відкритому ґрунті заборонено 
Законом «Про державну систему біобезпеки 
при створенні, випробуванні, транспортуванні 
та використанні генетично модифікованих 
організмів» [10]. Втім, згідно з оцінками ана-
літиків аграрного ринку, кількість виробленої 
генно-модифікованої сої в Україні становить від 
45% до 80% валових зборів [4].

Відсутність належного державного регулю-
вання за обігом генетично модифікованих орга-
нізмів знижує конкурентоспроможність україн-
ської продукції на світовому ринку. Основним 
чинником неефективного функціонування сис-
теми державного регулювання ГМО в Україні 
є неналежний державний контроль та недоско-
налість нормативно-правового забезпечення. 
Значними недоліками в українському законо-
давстві є суперечливість вітчизняних і міжна-
родних стандартів якості та безпечності олійно-
жирової продукції, зокрема європейських. Так, 
в ДСТУ 4492:2005 «Олія соняшникова. Технічні 
умови», на відміну від вимог Директиви Євро-
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Таблиця 4
Виручка від реалізації продукції олійно-жирового підкомплексу України, млн. дол. США

Продукція
Роки Темп росту, %

2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012
Олійне насіння, всьо-
го, зокрема: 1 658,5 1 988,5 1 618,2 1 396,4 1 453,5 87,6

– соняшник 165,7 49,0 43,9 20,9 75,5 45,6
– соя 701,9 742,3 703,1 805,5 985,5 140,4
– ріпак 790,9 1 197,2 871,2 570 392,5 49,6
Олія, всього, зокрема: 4 039,9 3 398,4 3 731 3 240,1 3 885,0 96,2
– соняшникова 3 974,2 3 281,3 3 552,7 3 023,6 3 704,9 93,2
– соєва 59,2 74,4 95,5 106,9 111,4 188,2
– ріпакова 6,5 42,7 82,7 109,7 68,7 в 10,6 рази
Шрот, всього, зокрема: 754,8 784 980,2 884,7 864,5 114,5
– соняшниковий 746,2 755,5 897,3 746 727,3 97,5
– соєвий 7,9 11,9 55,6 103,0 116,4 в 15 разів
– ріпаковий 0,7 16,6 27,3 35,7 20,8 в 30 разів
Разом 6 453,2 6 170,9 6 329,4 5 521,2 6 203,1 96,1
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [3]

пейської Ради (ЄЕС) «Про встановлення макси-
мального рівня вмісту певних забруднюючих 
речовин у продуктах харчування», відсутня 
інформація щодо допустимого рівня діоксинів 
та бензо(а)пірену в рослинній олії і жирах [4].

Таким чином, основними бар’єрами для екс-
порту вітчизняної олійно-жирової продукції 
на ринки ЄС залишаються нетарифні бар’єри. 
Санітарні та фітосанітарні заходи із забезпе-
чення якості та безпеки продуктів харчування, 
які застосовують країни ЄС для захисту своїх 
ринків, можуть стримувати розвиток вітчизня-
ного експорту.

З початком функціонування зони вільної 
торгівлі з Європейським співтовариством перед 
Україною відкривається багато можливостей 
щодо нарощення експорту вітчизняної продук-
ції. Однак експортна діяльність в умовах функ-
ціонування зони вільної торгівлі з ЄС зобов’язує 
українську сторону виконувати взяті на себе 
зобов’язання відносно підвищення якості сис-
теми санітарно і фітосанітарних заходів, а 
також удосконалення нормативно-правового 
забезпечення в сфері ЗЕД. Першочерговими 
завданнями в умовах євроінтеграції української 
економіки постає посилення державного контр-
олю за дотриманням правил біологічної і гене-
тичної безпеки щодо сільськогосподарських 
рослин, а також гармонізація вітчизняного та 
міжнародного законодавства.

Тенденції розвитку олійно-жирового під-
комплексу України демонструють досить 
глибоку інтеграцію у світовий торговельний 
простір, що дає можливість нашій державі 
впливати на світову ринкову кон’юнктуру у 
цьому сегменті.

Висновки. Таким чином, проведені дослі-
дження свідчать про те, що продукція олійно-
жирового підкомплексу України буде зорієнто-
вана на експорт у довгостроковій перспективі. 
Ключові позиції цього підкомплексу на зовніш-
ньому ринку закріплюються за рахунок нереа-

лізованого потенціалу щодо експорту продукції 
переробки сої та ріпаку.

Вагомими проблемами подальшого розви-
тку експортної діяльності олійно-жирового під-
комплексу України залишаються впровадження 
експортного мита на ріпак та сою, підвищення 
якості системи санітарних і фітосанітарних 
заходів вирощування олійного насіння, а також 
удосконалення нормативно-правового забезпе-
чення у сфері ЗЕД, що може стати ефективним 
інструментом для покращення умов зовнішньої 
торгівлі та роботи АПК України загалом.

Подальші наукові дослідження будуть 
спрямовані на визначення факторів розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
олійно-жирового підкомплексу України.
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

FORMATION OF MODELS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF AGRARIAN SECTOR ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто завдання для вітчизняних аграріїв. 

Встановлено підходи до розуміння інновацій та їх форм. Оха-
рактеризовано еволюційний і революційний підходи до роз-
витку інновацій. Визначено тенденції інтенсивного розвитку 
агровиробництва. Досліджено моделі інноваційного розвитку 
виробництва в агросфері та окреслено основні рівні їх здій-
снення. Запропоновано план стратегічних інноваційних пере-
творень у сільському господарстві.

Ключові слова: економіка підприємств, аграрне виробни-
цтво, модель інтенсивного розвитку, інновація, інвестиції, вір-
туальне агропідприємство. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены задачи, актуальные для 

отечественных аграриев. Установлены подходы к пониманию 
инноваций и их форм. Охарактеризованы эволюционный и 
революционный подходы к развитию инноваций. Определены 
тенденции интенсивного развития производства продукции в 
сельском хозяйстве. Исследованы модели инновационного 
развития производства в сельском хозяйстве и обозначены 
основные уровни их осуществления. Предложен план страте-
гических инновационных преобразований в аграрной отрасли.

Ключевые слова: экономика предприятий, аграрное про-
изводство, модель интенсивного развития, инновация, инвес-
тиции, виртуальное агропредприятие.

ANNOTATION 
The study addresses the tasks for domestic agrarians. 

Approaches to the understanding of innovations and their forms 
are established. The evolutionary and revolutionary approaches to 
the development of innovations are described. The tendencies of 
intensive development of agricultural production are determined. 
Models of intensive development of production in the agro-sphere 
are investigated and the main levels of their implementation are 
outlined. The plan of strategic innovation transformations required 
in agriculture is proposed.

Keywords: economy of enterprises, agrarian production, 
model of intensive development, innovation, investments, virtual 
agribusiness.

Постановка проблеми. Сучасна економіка 
характеризується як якісними змінами у сфері 
виробництва і реалізації, так і кризовими яви-
щами, які зумовлені падінням попиту і зрос-
танням ціни на сировину і ресурси. У цих умо-
вах і держава, і підприємці змушені вдаватися 
до різних інструментів оздоровлення. Одним із 
таких інструментів є форсування економічних 
процесів та одержання надприбутку за рахунок 
упровадження інноваційних технологій, реалі-
зації інноваційних продуктів. 

Своєю чергою, підйом аграрного сектора 
неможливий без переходу на інтенсивний шлях 
розвитку, який є головним фактором підви-
щення ефективності в умовах ринкової еконо-
міки. Розвиток виробництва сільськогосподар-
ської продукції належить до найважливіших 
народногосподарських пріоритетів, що визнача-
ють якість життя людей і соціальне самопочуття 
суспільства. При цьому своєрідний характер 
аграрного виробництва зумовлює необхідність 
особливої державної підтримки та регулювання 
цієї сфери національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
номанітні точки зору на сутність інноваційного 
розвитку виробництва викладені у визначеннях 
науковців, які проводили дослідження у цьому 
напрямі, а саме: Н.В. Герасимяк та В.Є. Іван-
чук, Т. Загорної, О.М. Пєтухової, М.Є. Рогоза 
та К.Ю. Вергал, Л.М. Шульгіної та В.В. Юхи-
менко та ін.

Мета статті полягає у дослідженні меха-
нізму розвитку агровиробництва на інновацій-
ній основі та шляхів його вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інновацією вважається корисне впровадження 
досягнень науки і техніки або нововведення у 
вигляді продукту, що не має аналогів серед про-
дуктів, вже представлених на ринку [3]. Таким 
чином, інновація – це процес корисного вико-
ристання наукових розробок для підвищення 
якості життя, поліпшення виробництва, еконо-
мії на витратах. 

Інновація може бути технологічною, продук-
товою або організаційною. Перший тип іннова-
ції полягає у запровадженні нової технології у 
виробництво. Технологічною інновацією буде 
також упровадження підприємством технології, 
що раніше не використовувалася в рідній галузі, 
але активно застосовується в інших галузях. Про-
дуктова інновація має на увазі випуск на ринок 
продукту, який відрізняється за своїми спожив-
чими властивостями від усіх наявних товарів і 
не має аналогів. Організаційна інновація являє 
собою зміну організаційної структури для досяг-
нення позитивного економічного ефекту, більш 
раціонального використання ресурсів тощо. 
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Виділяють еволюційний і революційний підходи 
до розвитку інновацій (рис. 1).

Революційний тип розвитку передбачає ство-
рення нових ринків за рахунок утілення ідей. 
Він схожий з екстенсивним способом розвитку і 
має переважно кількісні характеристики. Ево-
люційний тип розвитку інновацій дає змогу в 
максимально реалізувати закладений в наяв-
ному продукті потенціал і підготувати умови 
для переходу до нових ідей. Інтенсивний шлях 
розвитку характеризується якісними показни-
ками. Суспільству для стійкого і динамічного 
розвитку необхідне поєднання еволюційного і 
революційного напрямів розвитку інновацій.

Тенденції інтенсивного розвитку агрови-
робництва визначаються у цілому політич-
ною обстановкою в країні, її економічною 
кон’юнктурою і інноваційним кліматом. Саме 
тому роль держави в урегулюванні цих проце-
сів досить значна, а розроблення моделі інтен-
сивного розвитку виробництва в агросфері та 
проведення інноваційної політики затребувані 
системою сільського господарства.

Така модель покликана формувати функ-
ціональне забезпечення агропідприємств в їх 
прив’язці до стадій життєвого циклу, приско-
рити процес генерування нововведень, орієнто-
вана на формування і реорганізацію структур 
на підприємствах галузі, які здійснюють інно-
ваційні процеси.

Процеси створення нових моделей інтенсив-
ного розвитку агровиробництва особливо важ-
ливі для великих підприємств (агроцентрів). 
Уважаємо, що інтенсивність розвитку вироб-
ництва сільськогосподарської продукції можна 
було б значно підвищити, якщо створювати нові 
інноваційні підрозділи і структурні одиниці, 
нові напрями в діяльності великих підприємств.

У низці випадків досить ефективною органі-
заційною моделлю підприємств аграрного сек-
тору може бути об’єднання з великою компа-

нією невеликих інноваційних фірм, діяльність 
яких входить у коло інтересів даного підпри-
ємства. Така модель передбачає здійснення 
великих одноразових витрат, але призводить до 
значного скорочення термінів виходу з новим 
продуктом на ринок, окрім того, дає змогу 
досягти синергетичного ефекту від об’єднання 
інноваційних досягнень.

Механізмом, що доповнює фазу об’єднання, 
є встановлення тісних зв’язків великої компа-
нії і малих інноваційних фірм, заснованих на 
створенні довгострокових договірних відносин, 
сукупність яких можна назвати ринковою інно-
ваційної інтеграцією [1]. Ця модель комплексно 
і системно описує ті елементи механізму, які 
дають змогу запустити (активізувати) інновацій-
ний процес на підприємствах галузі. На основі 
узагальнення змісту наведеної моделі можна 
сформувати систему інноваційних механізмів 
у цілому і представити її групами: механізми 
організації інноваційної діяльності підприємств 
аграрного сектору і механізми розроблення й 
упровадження інновацій на підприємствах – 
виробниках сільськогосподарської продукції.

Наступна модель інноваційного розвитку 
агровиробництва – це механізми розроблення й 
упровадження. До цієї групи можна включити: 
механізми пошуку інноваційних рішень, меха-
нізми розроблення і механізми впровадження. 
Механізми пошуку спрямовані на генерацію 
нових ідей, технічних рішень, створення нова-
цій. Це необхідний етап інноваційного про-
цесу, що становить основу подальших процесів, 
пов’язаних зі створенням новацій, придатних 
для впровадження в сільське господарство. 
Механізми розроблення пов’язані з доведенням 
ідей до закінченого технічного рішення, що 
може бути новацією. Для цього необхідна від-
повідна концентрація інтелектуальних, мате-
ріальних і фінансових ресурсів, їх ефективна 
комбінація в часі і просторі.

Рис. 1. Підходи до розвитку інновацій [4]

 

Основні підходи до розвитку інновацій 
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продукту 
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Моделі інноваційного розвитку агровироб-
ництва можуть здійснюватися на трьох осно-
вних рівнях: макрорівні, регіональному рівні, 
рівні підприємств аграрного сектору. На макро-
рівні вирішуються три основні завдання: фор-
мулюється державна інноваційна стратегія, 
створюється сприятливий інноваційний клі-
мат для економіки у цілому, реалізуються 
державні інноваційні програми. На регіональ-
ному рівні присутні схожі завдання, але вони 
прив’язуються до особливостей певних регіонів 
[5]. Ці інноваційні механізми покликані забез-
печити реалізацію державної та регіональних 
інноваційних стратегій на мікрорівні, спряму-
вати в руслі інноваційних пріоритетів ініціа-
тиву підприємств аграрного сектору.

Розглянуті складники моделі являють собою 
такі організаційні формування, які повинні 
створюватися тимчасово на термін розроблення 
та впровадження нововведень, тобто являють 
собою віртуальну організаційну структуру, 
включають у себе фахівців різного профілю. 
Метою створення віртуального підприємства 
в галузі є отримання прибутку шляхом мак-
симального задоволення потреб споживачів 
у продукції (товарах) або послугах швидше й 
якісніше можливих конкурентів, тобто вибира-
ються підприємства, що володіють необхідними 
ресурсами і можливостями для досягнення кон-
курентної переваги, отриманого на основі якос-
тей сільськогосподарського продукту на ринку 
продукції (товарів) і послуг.

Ці тимчасові підрозділи дають змогу 
об’єднати різних фахівців на термін розро-
блення та впровадження нововведення. Після 
закінчення цього процесу матричне об’єднання 
розформовується і його учасники повертаються 
в підрозділи, в яких вони працюють на постій-
ній основі [6]. Така модель інноваційного роз-
витку агровиробництва дасть змогу, по-перше, 
забезпечити виконання робіт у короткі терміни; 
по-друге, сконцентрувати під єдиним керівни-
цтвом фахівців різних профілів; по-третє, зна-
чно здешевити процес розроблення й упрова-
дження.

Розроблення і проведення державної та регіо-
нальної інноваційної політики – дуже актуальна 
проблема. Вважається, що вплив регіональних 
особливостей на інноваційний потенціал тери-
торії проявляється у специфіці його напрямів 
і змісту. Згідно з даними Державної служби 
статистики України (рис. 2), частка інвестицій 
в інноваційні технології в 2015–2016 рр. мала 
тенденцію до зростання. 

Таким чином, сутність інтенсивного розви-
тку агровиробництва та інноваційної діяльності 
в аграрному секторі економіки полягає у впро-
вадженні інтенсивних методів ведення госпо-
дарства, які базуються на методах ефективного 
виробництва продукції, застосуванні нового 
покоління техніки, використанні нової кадро-
вої політики і т. д. з урахуванням накопиченого 
наукового та інноваційного потенціалу.

На основі впровадження запропонованої моделі 
інтенсивного розвитку агровиробництва пропону-
ємо план стратегічних інноваційних перетворень, 
необхідних у сільському господарстві:

1) охоплення всього технологічного лан-
цюжка аграрного сектору (підготовка – вироб-
ництво – реалізація продукції) на основі ведення 
єдиної бази даних;

2) фінансове управління сільськогосподар-
ських виробників із боку інвестора;

3) облік сезонних чинників і регіональних 
особливостей;

4) ретельний аналіз інвестиційних ризиків 
для їх зниження;

5) розвиток інфраструктури виробництва в 
аграрному секторі;

6) подальше вдосконалення законодавства, 
формування правових умов підвищення інвес-
тиційної привабливості агробізнесу.

Ефективні інновації та інтенсивний розви-
ток підприємств аграрної сфери неможливі 
без наявності відповідного механізму інтелек-
туальної власності. В аналізованій моделі роз-
витку агровиробництва з погляду особливостей 
галузі сільського господарства важливо сфор-
мулювати необхідні вимоги, що висуваються до 
даної моделі. На думку науковців, можна виді-
лити такі: забезпечення отримання позитив-
ного ефекту підприємством-інноватором, низь-
козатратність процесів виробництва продукції 
сільського господарства і можливість отри-
мання пільгового кредиту для його проведення, 
отримання підтримки державних структур для 
організації виробництва нових продуктів і тех-
нологій. Описана вище модель інтенсивного 
розвитку агровиробництва, система інновацій-
них механізмів та її практична реалізація спри-
ятимуть посиленню інноваційного складника 
на підприємствах аграрного сектору та пере-
ходу до інноваційного типу економічного зрос-
тання в сільському господарстві.

Висновки. Розглянуті моделі розвитку агро-
виробництва, по суті, являють собою органі-
заційно-економічну форму здійснення іннова-
ційної діяльності підприємствами аграрного 
сектору і сприяння її проведенню, пошуку 
інноваційних рішень, а також важіль стиму-
лювання і регулювання діяльності підприємств 
галузі. Саме тут криються найбільш суттєві 
резерви поліпшення якості продукції, економії 
трудових і матеріальних витрат, зростання про-
дуктивності праці, вдосконалення організації 
виробництва і підвищення його ефективності. 
А це в кінцевому підсумку визначає конкурен-
тоспроможність підприємств та їх продукції, 
як на внутрішньому, так  і світовому ринках, 
поліпшення соціально-економічної ситуації в 
аграрному секторі країни. Необхідне державне 
регулювання імпорту сільськогосподарської 
продукції, сировини і продовольства, здійсню-
ваного передусім економічними методами. При 
цьому особливе значення мають такі економічні 
інструменти:
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– рівень тарифного захисту внутрішнього 
ринку сільськогосподарської продукції, сиро-
вини і продовольства;

– оперативний перегляд ставок ввізних 
митних зборів відповідно до зміни кон’юнктури 
внутрішнього і зовнішнього ринку;

– диференціація ставок ввізних мит на сіль-
ськогосподарську продукцію, сировину і продо-
вольство залежно від ступеня їх переробки;

– розширення використання тарифних квот 
на окремі види товарів, що імпортуються.
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ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

FORMATION AND EVALUATION  
OF THE INNOVATIVE CAPACITY OF ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Визначено теоретичні аспекти потенціалу, у тому числі нау-

кового, науково-технічного, технічного і виробничого. Розгляну-
то питання формування інноваційного потенціалу підприємств. 
Виділено етапи розвитку життєвого циклу інновацій. Окресле-
но структуру ресурсів необхідних для здійснення інноваційної 
діяльності, включаючи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, 
науково-технічні та ін. Узагальнено методику і підходи до оцін-
ки інноваційного потенціалу підприємств.

Ключові слова: інноваційний потенціал, формування, 
оцінка, інноваційна діяльність, життєвий цикл інновацій.

АННОТАЦИЯ
Определены теоретические аспекты потенциала, в том 

числе научного, научно-технического, технического и произ-
водственного. Рассмотрены вопросы формирования инно-
вационного потенциала предприятий. Выделены этапы раз-
вития жизненного цикла инноваций. Определена структура 
ресурсов, которые необходимы для осуществления иннова-
ционной деятельности, включая материальные, финансовые, 
интеллектуальные, научно-технические и др. Обобщены мето-
дика и подходы к оценке инновационного потенциала предпри-
ятий.

Ключевые слова: инновационный потенциал, формиро-
вание, оценка, инновационная деятельность, жизненный цикл 
инноваций.

АNNOTATION
Theoretical aspects of the potential are determined, including 

scientific, scientific and technical, technical and production. 
Questions of formation of innovative potential of the enterprises are 
considered. Stages of development of the life cycle of innovations 
are singled out. The structure of resources, which are necessary 
for the implementation of innovative activities, including material, 
financial, intellectual, scientific and technical and so on, is defined. 
The approaches and methods for evaluating the innovative 
potential of enterprises are generalized.

Keywords: innovative potential, formation, evaluation, 
innovative activity, life cycle of innovations.

Постановка проблеми. У сучасному бізнес-
середовищі, в якому суб’єкти господарювання 
вимушені діяти в умовах жорстокої конкурен-
ції і динамічної зміни всіх елементів організації 
виробництва і його управління, основою кон-
курентоспроможності є вміння швидше за всіх 
орієнтуватися у ринковій кон’юнктурі з вико-
ристанням унікальних ідей. Саме інноваційний 
потенціал є тим складником, який дає змогу 
підприємству діяти певним чином у сучасному 
інноваційно орієнтованому світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загалом така економічна категорія, як інно-
ваційний потенціал, постійно розвивається і 

досліджується, про що свідчать численні публі-
кації вчених-економістів. Наприклад, К. Воло-
щук уважає, що під інноваційно-інвестиційним 
потенціалом підприємства слід розуміти його 
максимальні можливості генерувати високу 
активність, яка проявляються в ефективному 
забезпеченні нових і майбутніх технологій, про-
дуктів, процесів, послуг [2].

Із ним погоджуються О. Пацьора та А. Голо-
ватенко, які доводять, що посилення ролі інно-
вацій у забезпеченні ефективного функціону-
вання і розвитку сучасних підприємств було 
спричинено безперервними змінами у серед-
овищі, як зовнішньому, так і внутрішньому. 
Передусім це було викликано необхідністю під-
вищення їх конкурентоспроможності на ринку, 
підтримання необхідного рівня прибутковості. 
Дослідники вважають, що від ступеня актив-
ності у сфері інновацій, масштабу їх застосу-
вання на всіх етапах інвестиційного та виробни-
чого циклів залежить ефективність діяльності 
підприємства, а спонукальним мотивом упрова-
дження інноваційних технологій інноваційної 
продукції є ринкова конкуренція, що змушує 
скорочувати витрати виробництва і знижувати 
вартість готової продукції [5]. 

На важливість інновацій як джерела конку-
рентної переваги вказує також В. Вострякова: 
«…успішними стають лише ті підприємства, які 
можуть генерувати інновації… Інформаційна 
революція змінила середовище функціонування 
сучасних підприємств, створивши принципово 
нові умови для активізації їх інноваційного 
розвитку. Його ресурси значною мірою визна-
чаються характером і специфікою сформованих 
бізнес-моделей, а також можливостями викорис-
тання релевантних організаційних форм іннова-
ційної діяльності та адекватних форм і способів 
її інвестиційного забезпечення» [3, с. 61].

В. Круглякова доповнює: «…щоб упровадити 
інновацію, підприємство має володіти відповід-
ними можливостями на кожному етапі інно-
ваційного циклу. Ці можливості становлять 
основну частину інноваційного потенціалу під-
приємства» [4, с. 105].

Таким чином, питання щодо теорії інновацій, 
інноваційного потенціалу, ресурсів його впрова-
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дження вимагають постійного переосмислення 
теоретичних і методичних аспектів управління 
творчими, виробничими та збутовими проце-
сами, особливо у сфері використання сучасних 
методів активізації інноваційної активності на 
всіх етапах їх життєвого циклу.

Мета статті полягає у дослідженні сутності 
інноваційного потенціалу підприємства та тео-
ретичних і методичних підходів до розвитку 
життєвого циклу інновацій, а також ресурсів, 
що його забезпечують.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «потенціал» в економічних довід-
никах визначається як «кошти, запаси, дже-
рела, ресурси, які є в наявності й здатні бути 
мобілізовані, введені в дію, використані для 
досягнення певних цілей, здійснення плану; 
рішення якого-небудь завдання; можливості 
окремої особи, суспільства, держави в певній 
сфері» [1]. 

В економічній теорії та практиці оперують 
такими категоріями, як «науковий потенціал», 
«науково-технічний потенціал», «технічний 
потенціал», «виробничий потенціал» тощо. 
Загалом потенціал як засіб і можливості кон-
кретизується тією діяльністю, де він викорис-
товується. Тобто уточнення терміну «іннова-
ційний потенціал» та розгляд близьких йому 
понять можливі тільки у взаємозв’язку з від-
повідними видами діяльності, оскільки осо-
бливість досліджень і робіт визначає специфіку 
використовуваних ресурсів.

Найбільш близькими до поняття «інновацій-
ний потенціал» у теорії і практиці управління 
є досить поширене поняття «науково-техніч-
ний потенціал». У широкому сенсі це поняття 
розглядається як комплексна характеристика 
рівня розвитку науки, інженерної справи, тех-
ніки, можностей і ресурсів, якими володіє сус-
пільство, для вирішення науково-технічних, 
дослідницьких та народногосподарських про-
блем. Науково-технічний потенціал зумовлює 
науково-технічний рівень розробок, новацій, 
тобто здійснює істотний вплив на інноваційний 
потенціал із високим ступенем науково-тех-
нічної новизни. При цьому науково-технічний 
потенціал неадекватний ні за величиною, ні за 
масштабами інноваційного потенціалу. Важ-
ливим аргументом цього твердження є прин-
ципова розбіжність у цілеспрямованості і, як 
наслідок, у результатах інноваційної, наукової 
та науково-технічної діяльності.

Як показує практика, великі інновації 
досить часто базуються на наукових відкрит-
тях, але практично ніколи не є їхньою метою. 
Наукові дослідження передусім націлені на 
отримання нових знань, і лише потім нові зна-
ння застосовуються для досягнення практичних 
цілей і вирішення конкретних завдань. Резуль-
татом наукової праці є нові знання, поняття, 
судження, умовиводи, що викладені в науко-
вих публікаціях. Специфікою даної діяльності 
є ймовірнісний характер і ризик неотримання 

очікуваних результатів, оригінальність і непо-
вторність досліджень.

Науково-технічна діяльність – систематична 
діяльність, тісно пов’язана зі створенням, роз-
витком, поширенням і застосуванням науково-
технічних знань у всіх сферах науки і техніки. 
На відміну від наукової кінцевим результатом 
науково-технічної діяльності є матеріалізація 
нових знань у нову техніку або технологію.

Результати наукової і науково-технічної 
діяльності не є інноваціями в чистому вигляді, 
скоріше це «можливі» або «потенційні» інно-
вації. Мета новатора в особі вченого, винахід-
ника, наукового колективу або науково-дослід-
ницької організації полягає, головним чином, 
у просуванні ідеї й упровадженні її у виробни-
цтво. Процес комерціалізації нововведення – 
впровадження нового продукту на ринок або 
використання нової технології у виробництві 
для отримання ефекту – необхідний елемент 
інноваційної діяльності, в науково-технічній та 
винахідницькій діяльності виступає як потен-
ційно можливий.

Інноваційна діяльність окремого суб’єкта є 
частиною загального інноваційного процесу, що 
відображає життєвий цикл інновації. Структуру 
життєвого циклу інновації загально прийнято 
представляти у вигляді п’яти стадій (рис. 1).

Окремі стадії життєвого циклу інновації 
можуть здійснюватися як одним суб’єктом 
господарювання, так і декількома підприєм-
ствами або їх об’єднаннями. Факторами, що 
визначають можливість організації проводити 
ті чи інші дослідження і роботи, їх масштаб і 
глибину, є передусім інтелектуальний рівень і 
кваліфікація персоналу, технічна оснащеність 
робочих місць, стан експериментальної і вироб-
ничої бази і т. д. – все, що є ресурсами цього 
винахідника або виробника.

Сукупність різних видів ресурсів, включа-
ючи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, 
науково-технічні та ін., необхідні для здій-
снення інноваційної діяльності, відповідно до 
державних стандартів визначається як «іннова-
ційний потенціал організації».

Б.Є. Бачевський, І.В. Заблодська та 
О.О. Решетняк трактують потенціал діючого під-
приємства як здатність підприємства до подаль-
шої діяльності [1]. Тобто інноваційний потенціал 
підприємства є одним з основних детермінантів 
інноваційної діяльності поряд із потенційним 
попитом на створювану продукцію.

Процес формування інноваційного потен-
ціалу підприємства проходить під впливом як 
зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Фактори зовнішнього середовища, що впли-
вають на інноваційну діяльність підприємства, 
формують інноваційний клімат. Зміни в макро-
середовищі є трансформацією соціальних і тех-
нологічних (для будь-якої мети) факторів [6]. 
Саме друге значення слова «потенціал» перед-
бачає розглядати як інноваційний потенціал 
підприємства не просто саму наявність ресур-
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сів, а саме можливість використовувати наявні 
ресурси відповідно до мети розвитку. Це поло-
ження дає підстави розглядати інноваційний 
потенціал дещо ширше: інноваційний потенціал 
організації – це ступінь готовності виконувати 
завдання, що забезпечує досягнення поставле-
ної інноваційної мети.

Інноваційний мікроклімат формується під 
більш інтенсивним впливом факторів зовніш-
нього мікросередовища: інвесторів, спожива-
чів, новаторів і постачальників. Саме по відно-
шенню до факторів інноваційного мікроклімату 
підприємство формує і розробляє стратегії свого 
розвитку.

Зміни інноваційного клімату необхідно 
постійно відслідковувати для аналізу поточної 
ситуації та оцінки можливих наслідків, які вже 
відбулися або можуть статися. Водночас вну-
трішнє середовище підприємства, відчуваючи 
вплив змін у зовнішньому середовищі, також 
схильне до змін. Процеси управління іннова-
ційними перетвореннями в різних організаціях 
мають свої особливості, які визначаються пере-
дусім організаційною структурою і культурою 
підприємства.

До характеристик організаційної структури, 
які мають вплив на інноваційний потенціал, 
можна віднести: розмір організації; складність 
організаційної структури; ступінь централіза-
ції; регламентацію робіт; розвиненість комуні-
кацій; внутрішньоорганізаційну інтеграцію.

Важливі характеристики організаційної 
культури – це передусім форми і норми пове-
дінки, домінуючі цінності, філософія організа-
ції, психологічний клімат і т. п. Особливе зна-
чення щодо створення, накопичення і реалізації 

інноваційних ресурсів має розуміння менедже-
рів підприємства необхідності цих процесів. 
Усвідомлення важливості інноваційних проце-
сів у діяльності підприємства сприяє створенню 
домінуючих цінностей для більшості його чле-
нів, що підтримують інноваційні перетворення.

Аналіз наявних у сучасній вітчизняній літера-
турі підходів і методик до оцінки інноваційного 
потенціалу підприємств дає змогу сформулю-
вати основні передумови для розроблення нової 
методики оцінки інноваційного потенціалу.

По-перше, підставою для використання якіс-
них оцінок під час визначення величини іннова-
ційного потенціалу підприємства є врахування 
інноваційної сприйнятливості, що пов’язано з 
особливостями інноваційної діяльності органі-
зації, які формуються залежно від специфіки 
підприємства, галузевої належності, регіональ-
них можливостей та інших характеристик. 
По-друге, інноваційний потенціал окремо взя-
того підприємства – величина відносна, бо 
оцінка інноваційного потенціалу повинна при-
пускати наявність «базового рівня» показників, 
щодо якого і буде визначатися якісне значення 
фактичної величини. І, по-третє, величина 
інноваційного потенціалу підприємства є осно-
вою для визначення конкурентоспроможності 
підприємства та визначальним параметром для 
розроблення інноваційної стратегії його роз-
витку. Отже, методика оцінки інноваційного 
потенціалу повинна робити можливим викорис-
тання результатів під час вибору та реалізації 
стратегії підприємства.

З позиції стратегічного управління розгля-
нуті підходи до оцінки інноваційного потенціалу 
дають змогу вирішувати завдання стратегічного 

Рис. 1. Схема життєвого циклу інновацій
Джерело: складено за [2–5] із коригуванням автора
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розвитку в різних площинах із використанням 
різних моделей.

Аналіз поняття «інноваційний потенціал», а 
також розгляд стратегічного аспекту даної кате-
горії дали змогу визначити, що інноваційний 
потенціал окремих господарюючих суб’єктів 
характеризується системою показників, що 
відображають інноваційний розвиток виробни-
чої системи, зумовлений вимогами зовнішнього 
середовища. Вирішуючи проблеми управління 
інноваційними процесами в контексті страте-
гічного розвитку підприємства, керівництво 
повинно постійно зіставляти інформацію про 
ситуацію на галузевих ринках із даними про 
інноваційний потенціал підприємства.

Звертає на себе увагу той факт, що на бага-
тьох вітчизняних підприємствах здійснення 
інновацій в різному ступені ускладнюється 
через недостатню мотивацію персоналу і недо-
лік кадрів необхідної кваліфікації, тривалий 
період окупності нововведень, брак фінансу-
вання, особливо власних коштів підприємств, 
оскільки інші джерела фінансування інновацій-
них процесів підприємствами використовуються 
не так часто. Низький показник використання 
банківських кредитів зумовлений високою вар-
тістю позикових коштів. Окрім того, банків-
ській системі в умовах нестабільності не вигідні 
довгострокові кредити. Більшість підприємств 
не використовують як джерела фінансування 
інноваційної діяльності кошти приватних осіб 
і організацій, що не є замовниками, а також 
кошти фондів. Це можна пояснити передусім 
відсутністю пільгової системи оподаткування 
та кредитування сфери інновацій, ефективних 
заходів зі стимулювання інвесторів, що здій-
снюють вкладення в наукоємні виробництва, і 
підтримки їх зацікавленості в довгострокових 
інноваційних процесах.

З іншого боку, не можна не відзначити той 
факт, що й самі підприємства не докладають 
потрібних зусиль для додання інвестиційної 
привабливості інноваційних проектів. Це при-
пущення підтверджується тим фактом, що 
кожне друге вітчизняне підприємство залучає 

зовнішніх консультантів для складання і про-
сування інвестиційних проектів, не покладаю-
чись на власних фахівців, які здебільшого не 
володіють достатніми знаннями, кваліфікацією 
та досвідом бізнес-планування, оцінки ризиків, 
прогнозування та управління інвестиційними 
проектами.

Висновки. Аналіз перерахованих проблем 
дає змогу зробити висновок, що сьогодні вітчиз-
няним підприємствам не вистачає ефектив-
них методів і форм управління інноваційними 
ресурсами в стратегічних цілях розвитку.

Для реформування внутрішньофірмової полі-
тики у сфері інновацій, а також розроблення та 
реалізації інноваційних стратегій господарю-
ючим суб’єктам необхідні комплексна оцінка 
власних інноваційних можливостей і система-
тичний аналіз зовнішнього середовища.
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ON THE ENTERPRISES OF HEAT-POWER INDUSTRY

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано структуру споживчого ринку. Ви-

окремлено три сегменти споживачів продукції теплоенергети-
ки. Досліджено засоби збору первинної інформації про спожи-
вачів. Розглянуто можливі шляхи комунікації зі споживачами. 
Визначено можливості подальшого розвитку місцевого тепло-
енергетичного підприємства.

Ключові слова: споживач, ринок, підприємство, теплое-
нергетика, анкета.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована структура потребительско-

го рынка. Выделены три сегмента потребителей продукции 
теплоэнергетики. Исследованы способы сбора первичной ин-
формации про потребителей. Рассмотрены возможные пути 
коммуникации с потребителями. Определены возможности 
дальнейшего развития городского теплоэнергетического пред-
приятия.

Ключевые слова: потребитель, рынок, предприятие, 
теплоэнергетика, анкета.

АNNOTATION
The structure of consumer market is analyzed in the article. 

Are isolated three segments of consumers products heat-power. 
Investigated the methods of collecting primary information about 
consumers. Considered possible ways of communication with 
consumers. The possibilities of further development of urban heat-
power enterprise are revealed.

Keywords: consumer, market, enterprise, heat-power, 
application form.

Постановка проблеми. Нині все більша 
частка організацій починає вживати заходів 
з удосконалення своїх систем збору, обробки 
та аналізу маркетингової інформації, усвідом-
люючи недолік оперативного інформаційного 
забезпечення. Адже прийняття правильних 
та своєчасних управлінських рішень вимагає 
якісної інформації, яка може бути отримана 
в ході ретельно спланованого дослідження. На 
сучасному етапі розвитку підприємств тепло-
енергетичної галузі перехід до маркетингової 
орієнтації ведення бізнесу є одним зі способів 
підвищення їх конкурентоздатності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню різних аспектів маркетингового 
дослідження присвячені праці багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних вчених [1–10], таких як, 
зокрема, Є. Ванчикова, В. Войленко, А. Войчак, 
Є. Галицький, Д. Джоббер, А. Ковальов, Ф. Кот-
лер, Н. Малхотра, С. Сніжко, А. Старостіна, 

А. Федорченко, А. Шидловський, Г. Черчилль. 
В роботах зазначених науковців досліджені як 
загальні визначення та принципи маркетингу, 
так і його окремі складові та засоби виконання 
етапів дослідження.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас низка аспек-
тів потребує подальшого розвитку, зокрема, 
в напрямі врахування особливостей окремих 
галузей промисловості.

Маркетингові дослідження охоплюють нако-
пичення й аналіз інформації про ринок, стан 
маркетингового середовища, поведінку спожи-
вачів та інших кінцевих одержувачів і, наре-
шті, про тактику і стратегію маркетингу та 
об’єкти їх застосування [6]. Теплоенергетика як 
галузь має специфічні особливості, які наклада-
ють свій відбиток на взаємодію зі споживачами 
та організацію їх дослідження.

Мета статті полягає у визначенні особливос-
тей дослідження споживачів на підприємствах 
теплоенергетичної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Маркетингові дослідження ринку на підприєм-
ствах теплоенергетики складаються зі стандарт-
них етапів та підетапів, порядок та зміст яких 
викладено у численних джерелах [1–10]. Але 
особливості підпорядкування, діяльності та її 
регулювання обумовлюють наявність відміннос-
тей в процесі досліджень ринку, притаманних 
лише підприємствам в галузі теплоенергетики.

Специфічними характеристиками ринку 
для теплоенергетичної галузі є природно-клі-
матичні характеристики, середня температура 
зовнішнього повітря, тривалість опального 
періоду, навантаження споживачів [7].

Крім досліджень загального стану ринку, 
його тенденцій, формування на цій основі сце-
нарію майбутнього, велике значення має дослі-
дження таких ключових суб’єктів ринку, як 
кінцеві споживачі – домашні господарства. 
Споживачі є об’єктом особливого інтересу під-
приємства, оскільки саме від їхнього вибору 
залежить успіх діяльності підприємства. За під-
сумком минулого року заборгованість з оплати 
централізованого опалення та гарячого водопос-
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тачання у місті склала в середньому 2 484 грн. 
на кожного боржника [11].

Серед кінцевих споживачів ПАТ «Дніпро-
дзержинська ТЕЦ» доцільно виокремити три 
сегменти: населення (теплова енергія відпу-
щена КП «Дніпродзержинськтепломережа»), 
бюджетні організації, промислові підприєм-
ства. Структура споживання теплової енергії 
виглядає таким чином:

– 1 група (населення) – 52%;
– 2 група (бюджетні організації) – 17%;
– 3 група (підприємства) – 31%.
Найбільш цікавою та трудомісткою для 

подальшого дослідження є, безумовно, перша 
група споживання, тобто населення. Населення 
міста розподілено на лівому та правому берегах 
річки Дніпро. На поточний час підприємством 
обслуговується лише правобережна частина 
міста. Правобережна та лівобережна частини 
міста з’єднуються одним мостовим переходом. 
Правобережна частина міста є більш великою 
щодо займаної площі, тут зосереджені значна 
частина промислового потенціалу, а також час-
тина житлової забудови міста. Лівобережний 
район – більш молодий район міста, де зосеред-
жена багатоповерхова житлова забудова міста. 
Загальна площа житлових будівель лівобереж-
ної частини складає 1 659 868 тис. м2, чисель-
ність населення – 87,4 тис. ос. [12], що окрес-
лює значний потенційний ринок збуту теплової 
енергії. Лівобережний район повністю облад-
наний системою централізованого теплопоста-
чання, яка має можливість бути теплоносієм у 
вигляді гарячої води відповідних параметрів.

Нині найпопулярнішим методом збору пер-
винних даних є метод опитування. Опитування є 
досить ефективним способом отримання універ-
сальної інформації як об’єктивного (про факти 
життєдіяльності людей), так і суб’єктивного 
характеру (про мотиви діяльності, думки, 
оцінки і ціннісні орієнтації). Анкетне опиту-
вання – один з основних видів опитування, яке 
передбачає жорстко фіксований порядок кон-
струювання анкети. На вибір методу збору пер-
винних даних, а саме анкетування, вплинули 
такі чинники:

– можливість проведення самостійно під-
приємством;

– відносно низькі витрати;
– можливість охоплення великої кількості 

респондентів;
– забезпечення повної анонімності анкету-

вання.
Особливість анкетного опитування полягає в 

тому, що респондент самостійно працює з анке-
тою, тобто розуміє, обмірковує і відповідає на 
питання. Для анкетного опитування населення 
міста було розроблено анкету з дотриманням 
загальних правил [13–14]. Приклад анкети 
наведено на рис. 1. Як засоби поширення та 
збирання анкет від респондентів міста можна 
використати один (або комбінацію декількох) з 
таких шляхів:

– укладання договору з Міським центром 
комунальних розрахунків «ІНФО-КОМ» з дру-
куванням анкети на їх повідомленнях про нара-
хування сплати за комунальні послуги;

– проведення адресного анкетування пра-
цівниками ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

– розсилка на електронні поштові скриньки 
власникам особистих кабінетів для сплати 
комунальних послуг.

Таким чином, проведення загального опиту-
вання дає змогу:

– отримати інформацію про якість опа-
лення лівобережної частини міста;

– визначити середню кількість квартир з 
централізованим опаленням;

– визначити середню суму оплати за опа-
лення однієї оселі та за квадратний метр оселі;

– виявити необхідність в постачанні гарячої 
води та розрахувати майбутній попит на воду;

– визначити необхідність в центральному 
опаленні.

Після опрацювання анкети отримані дані 
мають слугувати додатковою підставою для 
обґрунтування розгляду підключення лівобе-
режної частини міста до теплоенергетичного 
підприємства.

Лівобережна частина міста є вільним ринком 
для підприємства, та її захоплення (тобто при-
єднання лівобережної частини міста до системи 
опалення та постачання гарячої води підпри-
ємства) дасть змогу закріпитися підприємству 
на ринку міста, а також поліпшити свій еко-
номічний стан за рахунок збільшення обсягів 
продажів.

Таким чином, висновком дослідження ринку 
та споживачів є обґрунтування нової спожив-
чої ніші для підприємства, освоєння якої дасть 
змогу:

– закріпитися та відстояти свою позицію на 
ринку теплопостачання міста;

– працювати весь рік без зупинки на літній 
період;

– збільшити обсяг теплової енергії, що 
виробляється;

– збільшити навантаження на обладнання, 
що дасть змогу зменшити собівартість продук-
ції;

– покращити свій фінансовий стан;
– відкрити нові робочі місця;
– підвищити якість централізованого опа-

лення осель та постачання гарячої води, що 
дасть позитивний соціальний ефект.

Висновки. На підставі аналізу складу спо-
живачів виокремлені три сегменти користу-
вачів послуг підприємства. Визначено заходи 
збору первинної інформації про споживачів. За 
результатами дослідження обґрунтовано наяв-
ність потенційних споживчих ринків для міс-
цевого підприємства теплоенергетичної галузі, 
освоєння яких дасть змогу підприємству під-
вищити свою конкурентоздатність за рахунок 
збільшення обсягів продажів та зниження собі-
вартості продукції.
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СОБІВАРТІСТЬ ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ  
ЯК ЧИННИК РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

COST PRICE OF COAL MINING AS A FACTOR OF MARKET PRICING

АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено основні проблеми, пов’язані з рефор-

муванням вугільної галузі. Проаналізовано величину і структу-
ру собівартості товарної продукції державного вугільного під-
приємства. Виявлено тенденції та залежність змін у структурі 
витрат від механізму надання державної підтримки. Дослідже-
но зв’язок базової ціни вугільної продукції і паливної складової 
тарифу на електроенергію. Обґрунтовано необхідність перехо-
ду до ринкового ціноутворення на вугільну продукцію.

Ключові слова: вугілля, державна підтримка, собівар-
тість, ринкове ціноутворення, реформування.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщены основные проблемы, связанные с рефор-

мированием угольной отрасли. Проанализированы величина и 
структура себестоимости товарной продукции государственно-
го угольного предприятия. Выявлены тенденции и зависимость 
изменений в структуре издержек от механизма предоставле-
ния государственной поддержки. Исследована связь базовой 
цены угольной продукции и топливной составляющей тарифа 
на электроэнергию. Обоснована необходимость перехода к 
рыночному ценообразованию на угольную продукцию.

Ключевые слова: уголь, государственная поддержка, се-
бестоимость, рыночное ценообразование, реформирование.

ANNOTATION
The article generalizes the main problems of coal industry 

reform, analyzes amount and structure of cost price of commercial 
output of state-owned mining company, reveals trends and 
regularities in changes of expenditures structure depending on 
state support, investigates the connection of coal production base 
price and price for fuel constituent of electricity rate, substantiates 
the necessity of transition to market pricing for coal production.

Keywords: coal, state support, prime cost, market pricing, 
reform.

Постановка проблеми. Вугільна промисло-
вість залишається однією з базових галузей 
національної економіки України, яка одержує 
фінансову підтримку з боку держави. Але, 
незважаючи на це, динаміка основних показ-
ників державних вугільних підприємств за 
останні роки є негативною і свідчить про поси-
лення кризових явищ у галузі [1].

Нині український уряд визнає неможливість 
для держави підтримувати збиткові підпри-
ємства вугільної промисловості через складну 
ситуацію в національній економіці. Це вимагає 
у процесі реформування галузі розв’язати низку 
проблем, пов’язаних з відсутністю системних 
кроків щодо приватизації шахт та удоскона-
лення цінової і тарифної політики залежно від 
енергетичної цінності вугільної продукції, яка 
б стимулювала підприємства до підвищення 
ефективності виробництва [2].

Середньостроковим планом пріоритетних дій 
Уряду до 2020 року, який затверджено Роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 
3 квітня 2017 року № 275-р, відповідно до Стра-
тегії сталого розвитку «Україна – 2020», схва-
леній Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5 [3], передбачено у 2017 році 
почати перехід до ринкового ціноутворення на 
енергетичне вугілля, зокрема розроблення нор-
мативно-правових актів з цього питання [1].

Актуальність таких кроків вимагає науко-
вого обґрунтування необхідності переходу до 
ринкового ціноутворення на вугільну продукцію 
з урахуванням інтересів національної безпеки 
України в аспекті енергетичної незалежності 
нашої країни. Ці питання є тісно пов’язаними 
з проблемами ціноутворення на енергетичному 
ринку в сегменті теплової генерації електрич-
ної енергії, оскільки вартість використовува-
ного вугілля становить близько 80% у тарифі 
на електроенергію. Найбільш значущими про-
блемами в цьому сенсі є непрозорість і моно-
польний характер ринку, а також відсутність 
дієвих заходів щодо диверсифікації постачаль-
ників вугілля і його видів.

А висока енерго- та матеріаломісткість під-
приємств вугільної галузі, використання облад-
нання з високим рівнем зношення (40% усіх 
шахт експлуатуються понад 70 років) та інші 
специфічні чинники обумовлюють те, що собі-
вартість видобутку як газового, так і антраци-
тового вугілля на державних шахтах є неконку-
рентоспроможною на міжнародному ринку.

У зв’язку з цим управління витратами і пошук 
шляхів зниження собівартості видобутку вугілля 
стає ключовим чинником оздоровлення виробни-
чого та фінансово-економічного стану вугледобув-
них підприємств ДП «Львіввугілля» та «Волинь-
вугілля», а також деяких шахт, які розташовані 
на контрольованих Україною територіях Доне-
цької та Луганської областей і містяться в пере-
ліку об’єктів державної власності, що підлягають 
приватизації згідно з Постановою [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні проблеми та прак-
тичні аспекти застосування систем управління 
витратами є достатньо дослідженими з огляду 
на фундаментальне значення самої категорії 
витрат виробництва. Серед останніх розробок 
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науковців виділяються актуальні прикладні 
аспекти управління витратами на основі теорії 
обмежень [5, с. 40–48], удосконалення інфор-
маційно-аналітичного забезпечення управління 
витратами підприємства з урахуванням сцена-
рію стратегічної поведінки підприємства та орі-
єнтування на стан управління параметрами його 
бізнес-процесів під час відбору та визначення 
цільових орієнтирів [6, с. 68–75], дослідження 
витрат і собівартості у процесі реструктуриза-
ції підприємства, що відіграє особливу роль для 
вугільної галузі [7, с. 137–141], дослідження 
базових принципів управлінського обліку та 
особливостей формування цільової собівартості 
[8, с. 339–349]. Особливу актуальність і соці-
ально-економічне значення мають пропозиції 
фахівців щодо створення та збереження робо-
чих місць у Донецькій та Луганській областях 
на період до 2017 року, тобто регіонах, для 
яких вугільна галузь є базовою [9, с. 3–26].

В умовах збитковості державних вугільних 
підприємств зацікавленість викликають також 
методологічні дослідження поняття «гранична 
собівартість» за умов визнання конкретної шахти 
низькоефективною та у разі вирішення питання 
про адресне фінансування окремих технологіч-
них ланок підприємства [10, с. 137–143]. Най-
більш нагальні проблеми паливозабезпечення та 
паливоспоживання ТЕС України, які знаходять 
часткове відображення у працях вітчизняних 
науковців, стосуються впливу впровадження 
нормативних документів та прогресивних ціно-
вих шкал на покращення якості вугільної про-
дукції та витіснення газу і мазуту з паливної 
бази ТЕС. Автор показує, що ринки енергетич-
ного вугілля та електроенергії є взаємозалеж-
ними, тобто за умов державного регулювання 
закупівельної ціни електроенергії, виробленої 
на ТЕС, базова ціна вугільної продукції повинна 
визначатися з урахуванням паливної складової 
виробництва електроенергії. [11, с. 3–17].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. За всієї значимості про-
ведених наукових досліджень деякі актуальні 
питання підвищення ефективності вугільних 
підприємств залишаються недостатньо висвіт-

леними. Зокрема, вимагають подальшого розви-
тку питання розробки механізмів мотивації до 
пошуку і реалізації внутрішніх резервів еконо-
мії витрат вугільних підприємств в умовах ско-
рочення обсягів державної підтримки. Подаль-
шого наукового обґрунтування потребують 
способи переходу до ринкового ціноутворення 
на вугільну продукцію з урахуванням аспекту 
енергетичної незалежності нашої країни.

Мета статті полягає у визначенні основних 
шляхів і способів оздоровлення виробничого та 
фінансово-економічного стану державних вуг-
ледобувних підприємств на основі підвищення 
мотивації до зменшення собівартості видобутку 
вугілля в умовах переведення галузі на бездота-
ційний та самоокупний режим діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз собівартості готової вугільної продукції 
в межах дослідження проводився на прикладі 
Відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 Ново-
гродівська» Державного підприємства «Сели-
діввугілля» на даними «Звіту про собівартість 
готової вугільної продукції» (форма № 10-п) за 
2012–2016 роки. Це підприємство було вибране 
з огляду на те, що воно є перспективним для 
приватизації відповідно до Постанови КМУ від 
31 серпня 2016 року № 588 [12].

Обсяг виробництва є основним чинником, 
який визначає величину собівартості одиниці 
продукції, що є особливо відчутним для вироб-
ництв зі значною часткою умовно-постійних 
витрат, до яких належить видобуток вугілля. 
Динаміку виробництва готової вугільної про-
дукції ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» наве-
дено на рис. 1. Різке падіння видобутку у 
2014–2016 роках було спричинене неможли-
вістю для державного підприємства вести під-
готовчі роботи через спірні юридичні питання, 
що стосуються права на відробку частини шах-
тного поля.

Така ситуація є незадовільною не тільки 
щодо збільшення собівартості видобутку 1 тони 
вугілля, але й стосовно незадовільного забезпе-
чення теплоелектростанцій, які працюють або 
плануються до переводу на вугілля марки Г 
(Г1, Г2), яке видобуває досліджуване підприєм-

Рис. 1. Обсяги готової вугільної продукції ВП «Шахта 1-3 Новогродівська», тис. т
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ство. У зростанні попиту на газове вугілля вба-
чається значний резерв для зниження витрат 
виробництва та розвитку шахт на основі збіль-
шення масштабів видобутку і збуту вугільної 
продукції.

Відповідно до другого розділу форми № 10-п 
«Витрати на готову вугільну продукцію за еле-
ментами» (табл. 1) маємо можливість проаналізу-
вати структуру виробничої і повної собівартості.

Згідно з даними табл. 1 більше половини 
собівартості готової вугільної продукції ста-
новлять трудові витрати: частка витрат на 
оплату праці разом з відрахуваннями на соці-
альні заходи змінюється від 63,3% у 2012 році 
до 52,6% у 2016 році. Незважаючи на певне 
зменшення частки цих витрат протягом дослі-
джуваного періоду, таку динаміку не можна 
вважати позитивною, оскільки вона не відо-
бражає зменшення трудомісткості видобутку 
вугілля, а, скоріше, вказує на низький рівень 
продуктивності і оплати шахтарської праці. Ще 
одним вагомим чинником, що вплинув на вияв-
лену динаміку, стало зменшення відрахувань 
на соціальні заходи як в абсолютному, так і у 
відносному вимірюванні. Якщо з макроеконо-
мічного погляду такі зміни податкового законо-
давства (зменшення ставки єдиного соціального 
внеску) мають позитивний вплив на мотивацію 
до підвищення рівня ефективності діяльності 
приватного сектору економіки, то для вугіль-
них підприємств, які знаходяться в державній 
власності, мотиваційний вплив ринкового кон-
курентного ціноутворення є відсутнім. Дер-
жавним шахтам байдуже до скорочення собі-
вартості за елементами «Витрати на оплату 
праці» і «Відрахування на соціальні заходи». 
Спостерігається навіть зворотна ситуація. 
Згідно з п. 3 «Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для част-
кового покриття витрат вугледобувних підпри-
ємств, що включаються до собівартості готової 
товарної вугільної продукції», який періодично 
затверджується Кабінетом Міністрів України 
(чинний документ затверджено Постановою 
КМУ від 21 лютого 2017 року № 92), «бюджетні 
кошти використовуються для фінансового оздо-
ровлення вугледобувних підприємств шляхом 
часткового покриття витрат, що включаються 

до собівартості готової товарної вугільної про-
дукції, <…> спрямовуються на оплату праці та 
внесення обов’язкових платежів, пов’язаних 
з виплатою заробітної плати; оплату спожитої 
електроенергії» [13]. Таким чином, вугільні під-
приємства отримують дотації з бюджету саме 
на ті статті витрат, які є найсуттєвішими. Від 
величини цих витрат та вміння обґрунтувати 
їх перед головним розпорядником бюджетних 
коштів і відповідальним виконавцем бюджетної 
програми, тобто перед Міненерговугілля, буде 
залежати розмір державної підтримки. В такій 
системі не вбачається стимулів для шахт зни-
жувати витрати на оплату праці, а отже, і на 
відрахування на соціальні заходи.

Не дивно, що аналогічна ситуація спостеріга-
ється з витратами на електроенергію. Як видно 
з табл. 1, другою за часткою у повній собівар-
тості готової продукції є стаття «Матеріальні 
витрати»: якщо у 2012 році їхня частка стано-
вила 20,8%, то у 2016 році вона збільшилася 
до 30,4%. За даними, що наведено в табл. 2, 
видно, що в структурі матеріальних витрат 
першість належить витратам на електроенер-
гію. Їхня динаміка протягом 2012–2016 років 
демонструє збільшення частки витрат на елек-
троенергію. Якщо у 2012 році витрати на мате-
ріали становили 49,5% від суми матеріальних 
витрат, а витрати на електроенергію – 27,4%, 
то у 2016 році ситуація змінилася: частка 
витрат на матеріали зменшилася до 28,7%, а 
витрат на електроенергію, навпаки, збільши-
лася до 38,8%.

Причинами таких змін стали як підвищення 
цін на матеріальні ресурси, перш за все тарифів 
на електроенергію, так і відсутність стимулів 
для зменшення собівартості вугільної продук-
ції за елементом «Електроенергія» завдяки від-
шкодуванню цього виду витрат через механізм 
державної підтримки.

Для порівняння в табл. 3 наведено величину 
і структуру операційних витрат державного 
підприємства «ВП «Шахта 1/3 Новогродівська» 
ДП «Селивіввугілля» та вугільного підприєм-
ства недержавної форми власності ПрАТ ДТЕК 
«Павлоградвугілля» за період 2015–2016 років.

Аналіз наданих показників дає можливість 
побачити, що в структурі операційних витрат 

Таблиця 1
Склад виробничої та повної собівартості за 2012–2016 роки, %

Елементи затрат 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Матеріальні витрати (за вирахуванням вар-
тості зворотних відходів) 20,8 19,4 21,6 25,6 30,4

Витрати на оплату праці 45,5 46,2 45,8 39,4 43,8
Відрахування на соціальні заходи 17,8 16,5 16,6 15,6 8,8
Амортизація 6,5 7,1 6,7 11,0 6,1
Інші витрати 4,8 5,6 4,9 4,8 6,1
Виробнича собівартість 95,4 94,8 95,6 96,5 95,3
Адміністративні витрати 4,1 4,3 3,7 3,2 3,7
Витрати на збут 0,5 0,9 0,7 0,3 1,1
Повна собівартість готової продукції 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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державної шахти очікувано наростає перева-
жання витрат на оплату праці як у вартісному 
вимірі, так і у відсотках до суми операційних 
витрат, незважаючи на те, що обсяги видо-
бутку вугілля скорочувалися: частка витрат на 
оплату праці збільшилася за 2015–2016 роки 
на 5,4 п. п. і становила 39,3%. Натомість для 
ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» було характер-
ним зниження частки витрат на оплату праці з 
23,2% у 2015 році до 10,9% у 2016 році. Вва-
жаємо, що серед інших причин значну роль в 
цих процесах відіграє законодавчо закріплена 
норма про відшкодування витрат на заробітну 
плату і електроенергію з державного бюджету.

Динаміка зміни структури матеріальних 
витрат з переважною часткою витрат на елек-
троенергію також є підтвердженням попере-
днього висновку. Як і у випадку з витратами на 
оплату праці, спостерігаємо зниження частки 
матеріальних витрат для вугільного підприєм-
ства, яке не отримує дотацій з бюджету, з 20,1% 
у 2015 році до 13,7% у 2016 році. Для держав-
ного підприємства, що дотується з бюджету, 
частка матеріальних витрат, навпаки, збільши-
лася, а саме з 21,3% до 26,1%.

Таким чином, маємо констатувати, що в 
умовах відсутності ринкової конкуренції собі-
вартість вугільної продукції державних підпри-
ємств ні за своєю величиною, ні за структурою 
не є конкурентоздатною. Державна підтримка 
у вигляді бюджетних коштів, метою якої уря-
дом декларується фінансове оздоровлення вуг-
ледобувних підприємств шляхом часткового 

покриття витрат, що включаються до собівар-
тості готової товарної вугільної продукції, для 
задоволення потреби галузей економіки у від-
повідному обсязі високоякісної продукції [13], 
не досягає цієї мети, не сприяє пошуку держав-
ними підприємствами резервів зниження собі-
вартості та оптимізації її структури.

Але вимагати від підприємств конкурент-
ного рівня і складу собівартості без ринко-
вого ціноутворення на вугільну продукцію не 
можна. Відсутність стимулів для ефективного 
функціонування приводить до хронічного кри-
зового стану вугільної промисловості протягом 
багатьох десятиліть та зловживань навколо 
державного фінансування цієї галузі. Як видно 
з табл. 4 (розраховано на основі [14]), у липні 
2017 року тільки два підприємства з одинад-
цяти, які підпорядковано Міненерговугілля, а 
саме ДП «Львіввугілля» та ПАТ «ш. Надія», 
мали ціну 1 т вугілля, яка давала можливість 
повністю покрити витрати виробництва та отри-
мати прибуток. Загальна величина збитків по 
Міненерговугілля тільки за липень 2017 року 
сягає майже 146 млн. грн.

Дискусійним залишається питання про 
обґрунтованість цін на енергетичне вугілля в 
умовах відсутності вільного ринку та втрати 
контролю над значною частиною підприємств, 
які видобували вугілля марок А, П, а також 
які знаходяться на окупованій території Доне-
цької та Луганської областей. Використання 
формули, відомої під назвою «Роттердам+», 
яку НКРЕКП застосовує для визначення ціни 

Таблиця 2
Динаміка структури матеріальних витрат за елементами витрат (%)

Елементи витрат 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
Матеріальні витрати (за вирахуванням вар-
тості зворотних відходів), зокрема: 100 100 100 100 100

допоміжні матеріали 49,5 50,9 44,4 33,7 28,7
Паливо 3,6 2,6 2,9 2,6 2,9
Електроенергія 27,4 30,1 31,1 33,9 38,8
послуги виробничого характеру 19,6 16,4 21,6 29,8 29,6

Таблиця 3
Динаміка складу і структури операційних витрат ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля»  

та ВП «Шахта 1/3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля»

Найменування 
показника

ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» ВП «Шахта 1/3 Новогродівська»  
ДП «Селидіввугілля»

2015 рік 2016 рік 2015 рік 2016 рік

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %

Матеріальні витрати 2 301 344 20,14 3 027 731 13,70 152 338 21,32 178 002 26,10

Витрати на оплату 
праці 2 655 842 23,24 2 420 988 10,96 242 350 33,92 268 256 39,34

Відрахування на со-
ціальні заходи 556 248 4,87 1 175 449 5,32 122 954 17,21 58 800 8,62

Амортизація 2 405 831 21,05 2 156 053 9,76 67 139 9,40 36 687 5,38

Інші операційні ви-
трати 3 507 797 30,70 13 317 446 60,27 129 760 18,16 140 166 20,55

Разом 11 427 062 100,0 22 097 667 100,0 714 541 100,0 681 911 100,0
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вугілля, розраховуючи тарифи на електроенер-
гію, ніяк не стосується вітчизняних вуглеви-
добувних підприємств, що постачають вугілля 
для підприємств теплогенерації. Відповідно 
до цієї методики вартість вугілля у вироб-
ництві вугільно-теплової генерації рахується 
за формулою «АРІ2 + фрахт», де АPI2 – уза-
гальнений індекс цін на енергетичне вугілля з 
теплотворною здатністю 6 000 Ккал/кг в регі-
оні ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен), 
який містить вартість вугілля плюс витрати на 
його доставку в порт (більш детально див. п. 
3.1. «Порядку формування прогнозованої опто-
вої ринкової ціни електричної енергії», затвер-
дженого Постановою Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 3 березня 
2016 року № 289 [15]). Нові правила встанов-
лення тарифів на електроенергію дали змогу 
енергогенеруючим компаніям суттєво збіль-
шити чистий прибуток. Наприклад, державна 
компанія «Центренерго» у 1-му кв. 2017 року 
порівняно з аналогічним періодом 2016 року 
збільшила чистий прибуток у 3 рази, а саме до 
851 млн. грн. з 269,9 млн. грн. [16, с. 2].

Дані табл. 5 [17] наочно демонструють 
структуру споживання вугілля підприємствами 
теплової генерації. Постачання палива на укра-
їнські ТЕС відбувалося в розмірі 2 145,7 тис. 
тон, де імпортоване вугілля складало 472,9 тис. 
т, тобто 22%, з яких на імпорт вугілля марок 
АШ та П з Росії припадає майже 66% сумар-
ного імпорту, або 14,5% загальної величини 
поставок палива у липні 2017 року.

Решта палива має вітчизняне походження, з 
якого частка ДТЕК становить 59,3% від загаль-
ної величини поставок палива.

Таким чином, вертикально інтегрована ком-
панія ДТЕК як суб’єкт енергетичного ринку 

отримує вугілля зі своїх шахт за внутрішніми 
українськими цінами, але в тариф на електро-
енергію державним регулятором закладено ціну 
вугілля, що перевищує собівартість видобутку 
вугільними підприємствами ДТЕК. Таке стано-
вище спричинене як непрозорістю вугільного 
ринку, так і недоліками регулювання цін моно-
полістів з боку уряду. В результаті державні 
вугільні підприємства не тільки не отримують 
прибуток, але й мають значні борги за постав-
лену електроенергію. Нині ситуація виглядає 
так, що неефективна робота вугільної галузі 
підтримується коштами державного бюджету, а 
брак конкуренції та прозорості на ринку тепло-
вої генерації дає можливість отримувати моно-
польний прибуток через ціни на продукцію 
природних монополістів.

Висновки. Підбиваючи підсумки, слід зазна-
чити, що серед багатьох факторів незадовіль-
ного функціонування вугільної галузі виділя-
ється такий чинник, як недосконалість цінової 
і тарифної політики з урахуванням енергетичної 
цінності вугільної продукції, а також непрозо-
рість і монополізованість ринку. Тому серед осно-
вних заходів щодо відновлення та модернізації 
вугільної промисловості має бути лібералізація 
ринку, яка передбачатиме перехід до укладання 
прямих контрактів між виробниками і спожива-
чами вугільної продукції, впровадження біржо-
вої, аукціонної торгівлі вугіллям.

Необхідно відзначити, що підвищення ефек-
тивності діяльності вугільних підприємств зна-
чною мірою залежить від урядової політики 
щодо оптимізації державної підтримки вугіль-
ної галузі, яка має передбачати поступове ско-
рочення державної підтримки тільки для цілей 
водовідведення та соціальної підтримки шахта-
рів; створення прозорих та конкурентних умов 
для функціонування вугільної галузі в рамках 

Таблиця 4
Окремі фактичні показники вугледобувних підприємств Міненерговугілля за липень 2017 року

Назва підприємства

Товарна вугільна продукція Собівартість 
1 т товарної 

вугільної 
продукції

Прибуток/
збиток на 1 
т товарної 
вугільної 
продукції

Прибуток/
збиток від 
реалізації 
товарної 
вугільної 
продукції

обсяг вартість ціна 1 т

тис. т млн. грн. грн. грн. грн. млн. грн.

Міненерговугілля, всього, зокрема: 254,8 421,5 1 925,98 2 498,73 -572,75 -145,92

ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» 26,1 34,1 1 309,17 1 752,89 -443,72 -11,57

ДП «Ш/у Південнодонбаське № 1» 40,6 43,9 1 082,22 1 128,18 -45,96 -1,87

ДП «Мирноградвугілля» 16,1 29,9 1 858,39 5 070,00 -3 211,61 -51,71

ДП «ВК Краснолиманська» 1,8 1,9 1 064,44 6 967,22 -5 902,78 -10,63

ДП «Селидіввугілля» 49,2 97,1 1 974,12 2 411,97 -437,85 -21,54

ДП «Торецьквугілля» 13,7 26,3 1 926,29 4 850,39 -2 924,10 -39,99

ДП «Первомайськвугілля» 6,8 12,5 1 839,26 7 813,39 -5 974,13 -40,75

ПАТ «Лисичанськвугілля» 7,5 13,9 1 858,79 7 089,20 -5 230,41 -39,23

ДП «Львіввугілля» 69,2 124,6 1 799,30 1 678,82 120,48 8,34

ПАТ «ш. Надія» 15,7 24,6 1 570,68 1 405,21 165,47 2,59

ДП «Волиньвугілля» 8,1 12,5 1 537,23 2 620,00 -1 082,77 -8,77
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ринкових відносин і для залучення у вугільну 
галузь приватних інвестицій; приватизацію 
вугледобувних підприємств, які мають потен-
ціал для розвитку, тобто відповідні гірничо-гео-
логічні умови, запаси вугілля, виробничу інф-
раструктуру тощо.

Проблема реформування вугільної промис-
ловості є комплексною та багатогранною, де 
питання взаємозв’язку собівартості й ринкової 
ціни як фактору підвищення конкурентоздат-
ності цієї базової для економіки України галузі 
є одним з важливих компонентів. Подальші 
наукові розвідки та практичні кроки вбачаються 
у розкритті проблеми й пошуку шляхів ефек-
тивної приватизації вугільних шахт. Особли-
вої уваги, на наш погляд, потребують питання 
забезпечення таких умов роздержавлення 
вугільної галузі, щоб в результаті було створено 
конкурентний ринок з огляду на проблему забез-
печення енергетичної незалежності вітчизняного 
паливно-енергетичного комплексу від поставок 
з окупованих територій Донбасу та Російської 
Федерації. Не менш значущим є вироблення 
дієвих механізмів соціального захисту працівни-
ків, яких буде вивільнено у процесі консервації 
та ліквідації частини збиткових підприємств, 
що дасть можливість стримати соціальне напру-
ження, особливо у прифронтових районах Доне-
цької та Луганської областей.
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ВУГІЛЛЯ (тис. тон)

запас на 
1 липня 

2017 року

поставка зокрема:

усього за 
добу Держвуглепостач

імпорт, зокрема:
ДТЕК інші

Польща Росія Порт

ВСЬОГО, 
з них: 2 942,9 2 145,7 69,2 250,80 311,50 161,40 1 273,00 149,00

АШ + П 964,6 521,9 19,4 311,50 161,40 49,00

Г + Д 1 978,4 1 623,8 49,8 250,80 1 273,00 100,00
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
ВИНОГРАДНО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

WAYS OF INCREASE OF PROFITABILITY OF ENTERPRISES  
OF THE GRAPE-AND-WINE INDUSTRY OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті представлені напрями підвищення прибутковості 

підприємств виноградно-виноробної галузі України. Дослі-
джено сутність категорії «прибутковість». Виявлено резерви 
збільшення прибутковості для виноробного підприємства. На 
основі аналізу теоретичних і практичних аспектів підвищення 
прибутковості діяльності підприємства, проведеного аналізу 
ринку виноробної продукції України та комплексного аналізу 
фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприєм-
ства ТОВ «ПТК «Шабо»» визначені основні напрями підвищен-
ня прибутковості діяльності підприємства. Розраховано річний 
економічний ефект від впровадження заходів підвищення при-
бутковості в діяльність підприємства ТОВ «ПТК «Шабо»», а та-
кож представлено прогнозування динаміки прибутку, що свід-
чать про ефективність запропонованих заходів.

Ключові слова: прибуток, прибутковість, виноробне під-
приємство, резерви, річний економічний ефект.

АННОТАЦИЯ
В статье представлены направления повышения при-

быльности предприятий виноградно-винодельческой отрасли 
Украины. Исследована сущность категории «прибыльность». 
Выявлены резервы увеличения прибыльности винодельче-
ского предприятия. На основе анализа теоретических и прак-
тических аспектов повышения прибыльности деятельности 
предприятия, проведенного анализа рынка винодельческой 
продукции Украины и комплексного анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности исследуемого предприятия ООО 
«ПТК «Шабо»» определены основные направления повыше-
ния прибыльности деятельности предприятия. Рассчитан го-
довой экономический эффект от внедрения мероприятий по 
повышению прибыльности в деятельности предприятия ООО 
«ПТК «Шабо»», а также представлено прогнозирование дина-
мики прибыли, что свидетельствует об эффективности пред-
ложенных мероприятий.

Ключевые слова: прибыль, прибыльность, винодельчес-
кое предприятие, резервы, годовой экономический эффект.

АNNOTATION
The article presents the directions of increase of profitability of 

enterprises of the grape-and-wine industry of Ukraine. The essence 
of the category “profitability” is investigated. Reserves of increase 
of profitability for the winemaking enterprise are revealed. There 
are of the analysis of theoretical and practical aspects of increasing 
the profitability of the enterprise on the basis, conducted analysis 
of the Ukrainian wine market and a comprehensive analysis of 
financial and economic activity of the investigated enterprise of 
PTK “Shabo Ltd”, the main directions of increasing the profitability 
of the enterprise are determined. The annual economic effect from 
the introduction of measures to increase profitability in the activity 
of the enterprise of “Shabo” PTC is calculated and the forecast of 
profit dynamics is presented, which testifies to the effectiveness of 
the proposed measures.

Keywords: profit, profitability, winemaking enterprise, 
reserves, annual economic effect.

Постановка проблеми. Прибуток є важ-
ливою і головною рушійною силою ринкової 
економіки і посідає одне з центральних місць 
у загальній системі її вартісних інструментів. 
Від прибутку залежать фінансовий стан під-
приємств виноградно-виноробної галузі, рівень 
задоволення особистих і суспільних потреб 
працівників. Отримання прибутку та розробка 
напрямів щодо його підвищення є економіч-
ною умовою успішного функціонування під-
приємств. Прибуток виступає найважливішим 
чинником стимулювання підприємницької, 
економічної та виробничої діяльності, фінансо-
вою основою її розширення, задоволення соці-
альних і матеріальних потреб трудового колек-
тиву як окремого підприємства, так і всього 
населення країни. Прибуток є джерелом фінан-
сування різних за економічним змістом потреб. 
Власники і персонал мають зробити усе необ-
хідне для забезпечення формування прибутку 
у розмірі, потрібному для подальшого функціо-
нування і розвитку виноробного підприємства і 
забезпечення усіх груп інтересів. Особлива роль 
належить дослідженню прибутковості та напря-
мів її підвищення, яка безпосередньо пов’язана 
з отриманням прибутку, показує ефективність 
діяльності виноробних підприємств та характе-
ризує інтенсивність їх роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням питань, що стосуються прибутко-
вості та рентабельності фінансово-господарської 
діяльності підприємства, займаються багато 
вчених-економістів. Серед них слід назвати 
таких, як, зокрема, О. Бєлєнкова, К. Кри-
венко, А. Кучерява, Л. Дзюбенко, О. Зінченко, 
Л. Юрчишена, О. Стороженко, С. Супрун, 
А. Карпенко, О. Короткевич, К. Міщенко, 
А. Яковенко.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні виникла потреба 
в ґрунтовному вивченні низки проблем, 
пов’язаних з прибутковістю підприємств вино-
градно-виноробної галузі України у зв’язку з 
тим, що виноградарство і виноробство – тра-
диційна, найбільш ефективна та високопри-
буткова галузь сільськогосподарського вироб-
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ництва, яка істотно впливає на розвиток і 
укріплює економічний стан держави, відіграє 
важливу роль у наповненні коштами держав-
ного та місцевих бюджетів.

Мета статті полягає у дослідженні прибутко-
вості підприємств виноградно-виноробної галузі 
України, виявленні напрямів щодо її підви-
щення на основі критичного огляду літератур-
них джерел.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні та її регіонах виноградарство і вино-
робство є однією з найважливіших галузей 
виробничо-господарської діяльності країни. 
Тому це істотно впливає на розвиток і укріплює 
економічний стан держави, оскільки вважа-
ється високоприбутковою галуззю в сільсько-
господарському виробництві. Україна має зна-
чний потенціал експортної діяльності у секторі 
виробництва та переробки винограду. Проте 
проблема збільшення обсягів, підвищення ста-
більності і прибутковості виробництва виногра-
дарсько-виноробної продукції є однією з ключо-
вих у національній аграрній політиці [3, c. 106].

Прибутковість виноробного підприємства є 
одним із найважливіших показників господар-
ської діяльності і виступає його фінансовим 
результатом. Сучасна економічна теорія має 
різноманітні точки зору щодо економічної сут-
ності прибутку. Прибуток у класичному розу-
мінні – це різниця між виручкою підприємства 
від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт) 
та витратами на її виробництво, тобто собівар-
тістю [1, c. 39].

Якщо виноробне підприємство отримує чис-
тий фінансовий результат (прибуток), у нього 
з’являються додаткові ресурси для інвестицій у 
власну діяльність, оновлення основних засобів, 
розширення виробництва, виплат дивідендів. 
Держава у такому випадку отримує додаткові 
надходження у бюджет у вигляді податків та 
зростання кількості зайнятого населення. Тобто 
можна стверджувати, що прибутковість підпри-
ємства важлива не лише для самого підприєм-
ства, але й для економічного стану держави.

На основі аналізу теоретичних і практичних 
аспектів підвищення прибутковості діяльності 
підприємства, проведеного аналізу ринку вино-
робної продукції України та комплексного ана-
лізу фінансово-господарської діяльності дослі-
джуваного підприємства ТОВ «ПТК «Шабо»» 
нами визначені основні напрями підвищення 
прибутковості діяльності підприємства. Також 
зазначимо, що для кожного окремо взятого 
підприємства фактори, які можуть бути вико-
ристані з метою підвищення прибутковості 
діяльності підприємства, будуть різними і зале-
жатимуть від конкретних умов та особливостей 
його діяльності.

Таким чином, резервами збільшення (факто-
рами підвищення) прибутковості для винороб-
ного підприємства можуть бути:

1) фактори, що пов’язані з реалізацією 
винної продукції:

– підвищення ефективності збутової полі-
тики підприємства;

– розробка ефективної цінової політики, 
диференційованої по відношенню до окремих 
категорій споживачів винної продукції;

– суворе і законодавче дотримання укладе-
них договорів на поставку винної продукції;

– розробка ефективної рекламної кампанії, 
підвищення ефективності окремих рекламних 
заходів, представлення винної продукції на спе-
ціалізованих виставках;

– підвищення ціни реалізації за умови під-
вищення якості винної продукції;

2) фактори, що пов’язані з використанням 
устаткування виробництва, сировини і матері-
алів, а також основних засобів:

– зростання обсягу виробництва винної про-
дукції за рахунок більш повного використання 
потужностей підприємства;

– скорочення витрат на виробництво за 
рахунок підвищення рівня продуктивності 
праці, раціонального використання облад-
нання, сировини, матеріалів, палива, електро-
енергії;

– застосування найсучасніших механізо-
ваних і автоматизованих засобів, технологій 
виробництва винної продукції;

3) фактори, пов’язані з ефективним вико-
ристанням кадрових ресурсів:

– проведення ефективної політики у сфері 
підготовки і перепідготовки персоналу;

– здійснення заходів, спрямованих на 
поліпшення робочого клімату в колективі.

Таким чином, кількість факторів, які 
можуть позитивно вплинути на прибутковість 
діяльності виноробного підприємства, є досить 
значною. В процесі фінансово-виробничої діяль-
ності підприємства повинні використовувати 
як внутрішній потенціал підвищення ефектив-
ності роботи (організаційні, управлінські, мате-
ріально-технічні, фінансові, кадрові фактори), 
так і можливості зовнішніх факторів (зовніш-
ньоекономічні, ринкові фактори). Продумана 
стратегія поєднання факторів і ефективне 
управління ними дадуть змогу максимізувати 
рівень прибутковості діяльності виноробного 
підприємства.

В результаті проведеного дослідження нами 
розроблені заходи щодо підвищення прибутко-
вості компанії ТОВ «ПТК «Шабо»», яке сьо-
годні добре відоме в Україні як один з найбіль-
ших виноробних холдингів з повним циклом 
виробництва (виноградарство – виноробство – 
реалізація продукції). ТОВ «Промислово-тор-
говельна компанія «Шабо»» – виноробне під-
приємство з високою культурою первинного 
виноробства. Нині цех з прийому та переробки 
винограду за своєю оснащеністю є одним з кра-
щих в Європі.

Нами пропонується впровадити таких захо-
дів з підвищення прибутку в діяльність підпри-
ємства ТОВ «ПТК «Шабо»» в умовах зниження 
купівельної спроможності споживачів:
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1) розробити новий дизайн упаковки вино-
робної продукції, що дасть змогу зменшити 
собівартість і знизити ціни на продукцію;

2) представити виноробну продукцію за 
зниженими цінами (за рахунок більш еконо-
мічної упаковки продукції) на спеціалізованій 
виставці “Wine Fest”;

3) надати знижки постійним оптовим покуп-
цям (метод стимулювання збуту на ринку вино-
робної продукції);

4) оновити та просунути сайт підприємства 
(розміщення на сайті повідомлення рекламного 
характеру українською та англійською мовами 
про умови надання знижки, вбудування онлайн-
калькулятора);

5) вдосконалення роботи з постачальниками 
допоміжних матеріалів;

6) переробка відходів виноробства як дже-
рело отримання додаткового прибутку на роз-
виток основного виробництва.

В результаті розрахунків нами представ-
лено прогнозний річний економічний ефект від 
впровадження заходів щодо підвищення при-
бутковості на підприємстві ТОВ «ПТК «Шабо»» 
(табл. 1).

Отже, прогнозний річний економічний ефект 
від впровадження заходів підвищення прибутку 
в діяльність підприємства ТОВ «ПТК «Шабо»» в 
умовах зниження купівельної спроможності спо-
живачів в 2017 році складе 11 801,327 тис. грн.

Наступним етапом дослідження є прогнозу-
вання динаміки прибутку від реалізації вино-
робної продукції на підприємстві ТОВ «ПТК 
«Шабо»» в результаті вжиття заходів підви-
щення прибутковості.

Прогнозні дослідження повинні стати ще 
більш глибокими і всебічними, охоплювати як 
перспективні, стратегічні аспекти розвитку гос-
подарських систем, так і тактичні, кон’юнктурні 
сторони підприємницької діяльності, пов’язані 
з вивченням динаміки цін, прибутку, виручки 

від реалізації. У ході економічного прогнозу-
вання широко використовуються різні статис-
тичні моделі, зокрема рівняння трендів, які є 
найважливішими інструментами передбачення 
майбутнього. Моделювання передбачає про-
ведення попереднього статистичного аналізу 
рядів економічної динаміки, виділення їх істот-
них характеристик і ознак.

Прогнозування економічних процесів з вико-
ристанням трендової моделі включає етапи її 
розробки, оцінку коефіцієнтів, перевірку адек-
ватності досліджуваному об’єкту, здійснення 
точкового та інтервального прогнозування, 
зіставлення результатів прогнозних розрахун-
ків на основі моделі з фактичними даними 
стану об’єкта, коригування й уточнення моделі.

У ході економічного прогнозування широко 
використовуються різні статистичні моделі, 
зокрема рівняння трендів, які є найважливі-
шими інструментами передбачення майбут-
нього. Моделювання передбачає проведення 
попереднього статистичного аналізу рядів 
економічної динаміки, виділення їх істотних 
характеристик і ознак. Прогнозування еконо-
мічних процесів з використанням трендової 
моделі включає етапи її розробки, оцінку коефі-
цієнтів, перевірку адекватності досліджуваному 
об’єкту, здійснення точкового та інтервального 
прогнозування, зіставлення результатів про-
гнозних розрахунків на основі моделі з фак-
тичними даними стану об’єкта, коригування й 
уточнення моделі.

За допомогою трендових моделей спрогнозу-
ємо динаміку прибутку від операційної діяль-
ності на підприємстві ТОВ «ПТК «Шабо»» на 
2017 рік (рис. 1). Значення величини достовір-
ності апроксимації дорівнює 0,9464, що свід-
чить про достовірність зробленого прогнозу.

Розрахований річний економічний ефект від 
вжиття заходів підвищення прибутковості в 
діяльність підприємства ТОВ «ПТК «Шабо»» та 

Таблиця 1
Прогнозний річний економічний ефект від впровадження заходів  

підвищення прибутковості в діяльність підприємства ТОВ «ПТК «Шабо»»  
в умовах зниження купівельної спроможності споживачів

Заходи
Прогнозний річний економічний 

ефект від вжиття заходів 
підвищення прибутку, тис. грн.

1) Розробка нового дизайну упаковки винної продукції, що дасть змогу 
зменшити собівартість і знизити ціни на продукцію. 1 440,00

2) Представлення винної продукції за зниженими цінами (за рахунок 
більш економічної упаковки продукції) на спеціалізованій виставці 
“Wine Fest”.

1 207,98

3) Надання знижки постійним оптовим покупцям (метод стимулюван-
ня збуту на ринку виноробної продукції). 241,547

4) Оновлення та просування сайту (розміщення на сайті повідомлення 
рекламного характеру українською та англійською мовами про умови 
надання знижки, вбудування онлайн-калькулятора).

135,25

5) Вдосконалення роботи з постачальниками допоміжних виноматеріалів. 1 061,293
6) Переробка відходів виноробства як джерело отримання додаткового 
прибутку на розвиток основного виробництва. 7 715, 257

Разом 11 801,327
Джерело: розраховано автором самостійно на підставі [2; 5]
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Рис. 1. Прогнозування динаміки прибутку  
від реалізації виноробної продукції на підприємстві ТОВ «ПТК «Шабо»»  

в результаті вжиття заходів підвищення прибутковості
Джерело: складено автором на підставі [2; 4; 5]
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прогнозування динаміки прибутку свідчать про 
ефективність запропонованих заходів.

Висновки. В умовах політичної і фінансової 
кризи виноробним підприємствам необхідно 
шукати резерви для підвищення прибутко-
вості (зменшення збитковості) діяльності. Для 
підвищення прибутковості підприємств вино-
градно-виноробної галузі необхідно підвищувати 
ефективність збутової політики підприємства; 
розробляти ефективну цінову політику; впрова-
джувати в маркетингову діяльність ефективну 
рекламну кампанію, підвищувати ефективність 
окремих рекламних заходів; покращувати якість 
винної продукції; ефективно використовувати 
потужність підприємства, сировину, матеріали 
та основні засоби; застосовувати найсучасніші 
технології виробництва винної продукції; ефек-
тивно використовувати кадрові ресурси.

Подальші дослідження потребують розробки 
перспективних напрямів підвищення прибут-

ковості виноробних підприємств за рахунок 
ефективності експортної діяльності на міжна-
родному ринку. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Кучерява А. Прибутковість підприємства та шляхи її підви-

щення / А. Кучерява // Проблеми підвищення ефективності 
інфраструктури. – 2015. – Вип. 40. – С. 38–44.

2. Маркетингове дослідження ринку виноробної продук-
ції // База маркетингової інформації [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.marketresearch.com.ua/
view_subsects.php?num=169.

3. Міщенко К. Прибутковість підприємства та шляхи її під-
вищення / К. Міщенко // Інтернаука. – 2017. – № 2 (2). –  
С. 105–107.

4. ТОВ «ПТК «Шабо»» : офіційний веб-сайт [Електронний ре-
сурс ]. – Режим доступу : http://shabo.ua.

5. Фінансова звітність ТОВ «ПТК «Шабо»» [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : https://smida.gov.ua.



194

Випуск 19. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А
 Т

А
 У

П
Р
А
В
Л
ІН

Н
Я
 П

ІД
П

Р
И

Є
М

С
ТВ

А
М

И

УДК 339.138

Навроцька Т.А.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту
Транспортного національного університету

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN MACHINE BUILDING

АНОТАЦІЯ
Сьогодні багато країн, що розвиваються, постали перед 

вибором шляху розвитку: або стати сировинним додатком до 
економік високорозвинених держав, або самим посісти гідне 
місце, вибираючи інноваційний шлях розвитку національної 
економіки. Хоча навіть і вибравши розвиток, ґрунтований на 
сировинній базі, країни з трансформаційними економіками мо-
жуть перетворити їх на високотехнологічні, уникаючи повної 
деградації. Світова практика доводить, що в країнах, які багаті 
на корисні копалини, а саме ліс, вуглеводні, метали, бурштин, 
руду, пріоритетом державної економічної політики вибирають 
інноваційне вдосконалення видобувної промисловості і повну 
диверсифікацію ринків збуту. Економічне зростання безпосе-
редньо залежить від динаміки світової кон’юнктури на ключові 
види сировинних ресурсів.

Ключові слова: інновація,інноваційний розвиток, маши-
нобудування, інноваційно-технологічний рівень, інноваційний 
процес, інвестиції.

АННОТАЦИЯ
Сегодня многие развивающиеся страны оказались перед 

выбором пути развития: либо стать сырьевым придатком к 
экономике высокоразвитых государств, либо занять достойное 
место, выбирая инновационный путь развития национальной 
экономики. Хотя даже и выбрав путь развития, основанный 
на сырьевой базе, страны с трансформационной экономикой 
могут превратить их в высокотехнологичные, избегая полной 
деградации. Мировая практика показывает, что в странах, 
которые богаты полезными ископаемыми, а именно лесом, 
углеводородами, металлами, янтарем, рудой, приоритетом 
государственной экономической политики выбирают иннова-
ционное совершенствование добывающей промышленности 
и полную диверсификацию рынков сбыта. Экономический 
рост напрямую зависит от динамики мировой конъюнктуры на 
ключевые виды сырьевых ресурсов.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, 
машиностроение, инновационно-технологический уровень, 
инновационный процесс, инвестиции.

ANNOTATION
Today many developing countries face a choice of development 

path: either they can become a raw material supplement to the 
economies of the highly developed states, or take a decent place 
themselves, choosing an innovative way of developing the national 
economy. Although even with the choice of development, based on 
the raw material base, countries with transformational economies 
can turn them into high-tech, avoiding complete degradation. 
World practice proves that in countries rich in minerals such as 
forest, hydrocarbons, metals, amber, ore, the priority of state 
economic policy, they choose the innovative improvement of 
the extractive industry and the full diversification of the markets. 
Economic growth depends directly on the dynamics of the world 
market situation on key types of raw materials.

Keywords: innovation, innovation development, machine 
building, innovation-technological level, innovation process, 
investment.

Постановка проблеми. Інноваційний шлях 
розвитку національної економіки передбачає 
її кардинальну перебудову, перехід на іннова-

ційні моделі розвитку, освоєння енергоощадли-
вих та енергоефективних технологій. Це безпо-
середньо пов’язано з машинобудівною галуззю. 
Саме машинобудування є базовим складником 
науково-технічного і виробничого потенціалу 
економіки. І головним завдання відродження 
економіки, на нашу думку, є саме модернізація 
машинобудування на основі інновацій, введення 
новітніх технологій та інноваційних наукових 
розробок. Це сприятиме підвищенню рівня кон-
курентоспроможності вітчизняної економіки на 
міжнародному ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню тенденцій і закономірностей іннова-
ційної діяльності та нерівномірності нововве-
день була присвячена значна кількість науко-
вих праць таких вчених, як, зокрема, Г. Менш, 
Е. Менсфілд, С. Коваль, П. Друкер [1, c. 425], 
М. Портер [2, c. 96], Е. Майкл, А. Кляйнкнехт. 
У дослідженнях цих учених відобразились 
прагнення інтеграції хвильових циклів з тех-
нологічними інноваціями, зумовленими розви-
тком науково-технічного прогресу, а також зі 
станом розвитку науки та освіти, інфраструк-
тури і найбільш використовуваним ресурсом у 
розглянутий період хвильового циклу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ситуацію, що склалась тепер у вітчизняній 
галузі машинобудування, можна охаракте-
ризувати як вкрай складну і загрозливу для 
ефективного розвитку загальної економіки. 
За останні десятиліття недостатньо уваги при-
ділялось впровадженню передових новітніх 
технологій у судно- і верстатобудівництво, 
у виробництво машин, приладів та устатку-
вання. Як незначний прогрес за останні кілька 
років можна назвати введення інноваційних 
технологій у вітчизняну авіабудівну та обо-
ронну галузі.

Загалом стан українського машинобудування 
характеризується спрацюванням основних фон-
дів та обладнання у важкій промисловості, що 
становить близько 60%, і втратою багатьох 
передових позицій на світовому ринку машино-
будування. Продуктивність праці також бажає 
бути кращою, адже сьогодні Україна втричі від-
стає від показників розвинених країн, а серед-
ній рівень заробітної плати в 20 разів нижче 
від світових. Існують і внутрішні диспропорції 
оплати праці в машинобудуванні. Питома вага 
імпортного устаткування перевищує 50%, що 
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свідчить про висхідну залежність українського 
ринку від іноземних розробок.

Провідну роль у розвитку вітчизняного 
машинобудування має відігравати держава. 
У суспільстві, в наукових колах, у засобах масо-
вої інформації триває запекла дискусія щодо 
допустимого рівня втручання держави в еко-
номічні процеси. Узагальнено можна звести ці 
питання, що винесені на обговорення, до такого 
положення: чи не надто держава втручається 
в економіку, переводячи її на режим ручного 
керування, таким чином регулюючи ринкові 
відносини, і чи не намагається обмежити дер-
жавні вкладення в економіку за рахунок іно-
земних інвестицій?

На наше глибоке переконання, на початко-
вому етапі переходу від сировинної економіки 
до економіки знань неможливо обійтися без 
бюджетних асигнувань. І особливо з урахуван-
ням того складного економічного становища, в 
якому перебуває сьогодні Україна. Для такого 
переходу потрібно сконцентруватись на фунда-
ментальних наукових дослідженнях для нако-
пичення прикладних знань і навичок та спожи-
вання їх як товару, інтелектуального продукту 
в найрізноманітніших формах (у технологіях, 
машинах, устаткуванні і матеріалах). Для цього 
і створюються технопарки та науково-дослідні 
структури в державних корпораціях. Схожі нау-
кові парки вже давно успішно функціонують в 
європейських країнах і США та слугують осно-
вним джерелом зростання економіки і фунда-
ментом для її переходу та розвитку в економіку 
знань. Всі без винятку високорозвинені країни 
захищають і підтримують національних вироб-
ників, бо це вигідно і з позицій економіки, і з 
позицій політичної незалежності. Якщо раціо-
нально вкладати кошти, одержані з сировинної 
галузі, в транспортну інфраструктуру, новітні 
енергоощадні технології, у розвиток машинобу-
дування тощо, то навряд чи це негативно позна-
читься на загальному становищі національної 
економіки. Однак теперішній стан української 
економіки говорить про протилежне. Високий 
рівень монополізації вітчизняних ринків, осо-
бливо цінова політика щодо природних монопо-
лій, якраз і є однією з причин спаду економіки, 
високого рівня інфляції, знецінення національ-
ної валюти – гривні.

Важливим завданням держави є надання 
широкої фінансової і розумної податкової під-
тримки тим промисловим галузям, в яких Укра-
їна ще тримає високі позиції. Для української 
економіки потрібні інноваційна революція, 
інноваційний прорив. Як свідчить міжнарод-
ний досвід, існує апробована концепція страте-
гічного інноваційного прориву. Зміст її полягає 
в тому, що необхідно вибирати ті перспективні 
напрями, в яких існує потенціал миттєвого, але 
не одномоментного, а саме довгострокового роз-
витку, а також виводити такі галузі на новий 
інноваційно-технологічний рівень. Потрібно 
сконцентрувати увагу на науковій складовій 

такої концепції, щоб завдяки новітнім іннова-
ційним відкриттям можна було б забезпечити 
його швидке втілення в практику промислових 
галузей. Враховуючи високий інтелектуаль-
ний рівень української науки, можна сказати, 
що цього реально досягти в нашій державі. 
Потрібно на державному рівні вводити і ство-
рювати виробничо-технічні системи новітнього 
інноваційного рівня.

У високорозвинених західних державах 
застосовуються четвертий-п’ятий уклади тех-
ніки і повним ходом розгортається введення 
техніки шостого покоління – біо- і нанотехно-
логії. Так, життя одного технологічного укладу 
триває від семи до дванадцяти років. Якщо вра-
ховувати це, то за кілька років, приблизно до 
2020 р., можна повсюдно ввести техніку чет-
вертого укладу в українську економіку. А для 
досягнення цього потрібно прискореними тем-
пами впроваджувати такі технології, пара-
лельно розвиваючи технології п’ятого і шостого 
технологічних укладів.

Потрібно зосередити всю увагу на розвитку 
ключових напрямів шостого технологічного 
укладу, на тих розробках, що дадуть змогу укра-
їнській економіці вийти на лідируючі позиції 
на світовому рівні. Приклади таких техноло-
гічних проривів широко відомі у світовій прак-
тиці, слід назвати Китай, Індію, Сінгапур, Тай-
вань. Ці держави за порівняно короткий строк 
змогли піднести власний інноваційний рівень і 
ввійти до числа технічно розвинених держав, і 
це, до речі, за рахунок випереджального зрос-
тання четвертого технологічного укладу. І це за 
рахунок спрямування всіх збережених резервів 
і конкурентних переваг!

Національна інноваційна система – це перш 
за все генерація знань, переведення їх в науко-
ємну продукцію. А для того, щоб це втілити, 
потрібні чіткі і зрозумілі правила та правові 
механізми, які регулюватимуть такий про-
цес. В українському законодавстві діють певні 
нормативно-правові акти стосовно інновацій-
ної діяльності, однак цілісної системи бракує. 
Досвід таких країн, як США, Фінляндія, країни 
Балтії, доводить, що нам конче потрібні закони 
про національну інноваційну систему, яка на 
законодавчому рівні закріплятиме і регулюва-
тиме увесь комплекс правовідносин у цій сфері.

Для створення національної інноваційної 
системи необхідне ухвалення закону про інно-
ваційну діяльність на перспективу. Інновацій-
ний процес – це не лише генерація ідей, пере-
творених на знання, але й їх матеріалізація у 
виробництво. Порушення балансу в ході такої 
матеріалізації знань у виробництво може спри-
чинити кількісні зміни у структурах, що беруть 
участь в інноваційному процесі. Без затребува-
ності промисловістю вітчизняна наука не здатна 
ефективно і динамічно розвиватись.

Сьогодні, як ніколи, актуальна щільна інте-
грація і взаємодія науки та промисловості. Зрос-
тання виробництв неможливе без інтенсифіка-
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ції запровадження інноваційних механізмів. 
В іншому разі промисловий комплекс не здатен 
до сприйняття інновацій і стає сировинним при-
датком для високорозвинених економік.

Парадоксальність розвитку вітчизняної еко-
номіки полягає в тому, що ми маємо надвисо-
кий науковий потенціал, однак постачати на 
внутрішній ринок українські новітні технології 
та устаткування ми не можемо знову ж таки 
тому, що залежимо від імпорту високотехноло-
гічних технологій.

Що ж стосується ситуації, яка склалась за 
останній період в машинобудуванні, то слід 
віддати належне, адже певні зрушення все ж 
таки є, попри критичне становище, що спосте-
рігалось після кризи 2008 р. і 2013–2016 рр., 
у технічному стані, у фінансуванні галузі, в 
кадровому забезпеченні тощо. Втім, попри всі 
труднощі, вітчизняному промисловому комп-
лексу в окремих сферах, авіабудуванні, вій-
ськовому секторі все ж вдається конкурувати з 
потужними науково-виробничими комплексами 
розвинених країн. З часом українські можно-
владці починають розуміти, що саме держава 
має формувати промислову політику, спрямо-
вуючи потужні фінансові потоки на розвиток 
машинобудування. А це стосується як бюджет-
них ресурсів, так і приватних інвестицій.

Ще одне складне питання, що гальмує вве-
дення інновацій у вітчизняне виробництво, – це 
дефіцит висококваліфікованих кадрів. Не можна 
сказати, що такий людей немає в Україні, але 
їхньої кількості і рівня їхньої кваліфікації, що 
дали б змогу швидко ввести їх на нові лінії вироб-
ництва, явно бракує, як і бракує спеціалістів, що 
займаються інноваційним менеджментом.

Перехід на інноваційний шлях розвитку 
машинобудування потребує і вагомих інвести-
цій в людський капітал. На жаль, за останні 
роки була зруйнована система підготовки і 
перепідготовки професійно-технічних кадрів. 
Із щорічного випуску молодих спеціалістів тех-
нічних вищих закладів освіти на підприємства 
потрапляють одиниці з них, а інші шукають 
роботу не за фахом.

Ще один негативний кадровий чинник – від-
тік спеціалістів з підприємств за кордон. Випра-
вити таке становище допоможе довгострокова 

державна програма, в якій будуть прописані 
конкретні засоби і шляхи, як підняти на висо-
кий рівень технічні спеціальності, зацікавити 
молодих людей ставати інженерами, май-
страми виробництва високого класу. Першочер-
гово важливо розробити науково обґрунтовані 
заходи зі збереження професійно-технічних 
шкіл, наукових шкіл і підготовки спеціалістів 
професій, що користуються високим попитом.

Сьогодні особливе значення має формування 
повноцінної системи правового забезпечення 
розвитку машинобудівної галузі. Для еконо-
міки важливо, які нові закони будуть прийняті 
найближчим часом. Такі законодавчі новації 
мають не лише відображати сучасні реалії, але 
й закладати фундамент на правову перспективу. 
Інноваційному розвитку потрібне інноваційне 
законодавство. Необхідно внести низку змін до 
чинних законів, щоб прискорити процес інтегра-
ції науки, освіти і виробництва. Потрібні сис-
темне і комплексне оновлення законодавства у 
разі змін певного технологічного укладу еконо-
міки. І не менш важливо, щоб ухвалені іннова-
ційні закони повністю відповідали національним 
інтересам України, сприяли формуванню прозо-
рого бізнесового клімату для всіх без винятку 
учасників виробничої, науково-технічної, інвес-
тиційної та інноваційної діяльності.

Висновки. Ситуацію на підприємствах маши-
нобудування слід визначити як вкрай складну. 
Втім, також можна констатувати, що за умови 
зовнішньої фінансової підтримки промислового 
виробництва багатогалузевий машинобудівний 
комплекс України не лише відродиться, але 
й буде активно розвиватися та функціонувати 
на основі сучасних інноваційних технологій, а 
наша країна вже ніколи не втратить останньої 
надії посісти те місце в Європі, на яке вона не 
тільки сподівається, але й має повне право.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 

IMPROVEMENT OF METHOD OF ESTIMATION  
OF LOCOMOTIVE DEPOT’S INTELLECTUAL CAPITAL 

АНОТАЦІЯ
У статті вдосконалено методику оцінки рівня інтелектуаль-

ного капіталу локомотивного депо. Система показників його 
оцінки доповнена двома показниками: коефіцієнтом викорис-
тання робочого часу та показником якості управлінського пер-
соналу. Це дасть змогу більш точно оцінити людський капітал 
депо (один із трьох складників його інтелектуального капіталу). 
Виконано розрахунки рівня інтелектуального капіталу Красно-
лиманського локомотивного депо за 2012–2016 рр., проаналі-
зовано причини його зміни.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, методика оцінки, 
локомотивне депо, залізничний транспорт, людський капітал.

АННОТАЦИЯ
В статье усовершенствована методика оценки уровня 

интеллектуального капитала локомотивного депо. Систе-
ма показателей его оценки дополнена двумя показателями: 
коэффициентом использования рабочего времени и показате-
лем качества управленческого персонала. Это позволит более 
точно оценить человеческий капитал депо (одну из трех со-
ставляющих его интеллектуального капитала). Выполненные 
расчеты уровня интеллектуального капитала Краснолиман-
ского локомотивного депо за 2012–2016 гг., проанализированы 
причины его изменения. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, методика 
оценки, локомотивное депо, железнодорожный транспорт, че-
ловеческий капитал.

АNNOTATION
In the article methodology of estimation of level of intellectual 

capital of locomotive depot has been improved. The system of 
indices of its estimation has been complemented by two indices: 
by the coefficient of use of working hours and index of quality 
of management staff. It will allow to estimate the human capital 
of depot (one of three constituents of its intellectual capital) 
more faithfully. Calculations of level of intellectual capital of 
Krasnolyumanske locomotive depot for 2012 – 2016 have been 
done, reasons of its change have been analysed. 

Keywords: intellectual capital, methodology of estimation, 
locomotive depot, railway transport, human capital.

Постановка проблеми. Залізничний тран-
спорт відіграє провідну роль у задоволенні 
потреб економіки та населення України в пере-
везеннях, є важливим фактором забезпечення 
соціально-економічного зростання і зміцнення 
обороноздатності держави, розвитку її зовніш-
ньоекономічних зв’язків. Залізничний тран-
спорт України – одна з провідних галузей еко-
номіки, яка виконує 58% вантажообігу та 36% 
пасажирообігу в межах України (дані 2016 р. 
[1]), а за обсягами вантажних перевезень займає 

четверте місце на Євразійському континенті, 
поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та 
Індії. 

21 жовтня 2015 р. було створено ПАТ «Укра-
їнська залізниця» – національний перевізник 
вантажів та пасажирів, метою діяльності якого 
є задоволення потреб у безпечних та якісних 
залізничних перевезеннях, забезпечення ефек-
тивного функціонування і розвитку залізнич-
ного транспорту, створення умов для підви-
щення його конкурентоспроможності тощо. 

«Укрзалізниця» є ключовим стратегічним 
активом держави. Це одна з найбільших ком-
паній, яка забезпечує 3% ВВП економіки Укра-
їни; має близь-ко 270 млрд. грн. активів (із них 
близько 220 млрд. – власний капітал); один 
із найбільших платників податку (у 2016 р. 
виплачено 15 млрд. грн.); найбільший праце-
давець в Україні – 272 тис. робітників (і понад 
400 тис. членів їх сімей), або 1,5% від усіх 
зайнятих; є містоутворюючим підприємством у 
багатьох регіонах; має ключове значення для 
підтримки експортного потенціалу держави; 
має стратегічне значення для розвитку тран-
зитного потенціалу держави – чотири з десяти 
Міжнародних транспортних коридорів прохо-
дять через Україну [2].

Реформування «Укрзалізниці» триватиме 
ще близько двох років. Шість залізниць уже 
об’єднано в одну, вони втратили статус юридич-
ної особи, потім буде створено функціональні 
філії, кілька компаній, що спеціалізувати-
муться на певних видах перевезень, вантажних, 
пасажирських, а також компанія, що займати-
меться інфраструктурою, буде здійснено інші 
перетворення.

В умовах реформування залізничного тран-
спорту України, необхідності підвищення 
конкурентоспроможності та входження до 
європейської транспортної системи особливої 
актуальності набуває проблема розвитку його 
інтелектуального капіталу (ІК). 

Залізничний транспорт повинен не тільки 
вийти з кризового стану, а й досягти в май-
бутньому, після реформування, європейського 
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рівня обслуговування клієнтів та ефективного 
функціонування. Важливу роль у цьому про-
цесі відіграє інтелектуальний капітал залізнич-
ного транспорту – складова частина капіталу, 
яка не має матеріальної форми, створює час-
тину його вартості, сприяє підвищенню конку-
рентоспроможності та складається з людського 
(знання, практичні навички, творчі й розумові 
здібності людей, їх моральні цінності, осо-
бисті та лідерські якості, культура праці, які 
використовуються для отримання доходу) та 
структурного (процедури, технології, системи 
управління, технічне і програмне забезпечення, 
організаційні форми та структури, патенти, 
культура організації; зв’язки та стійкі відно-
сини із замовниками і споживачами, що спри-
яють успішній реалізації транспортних послуг) 
капіталів [3].

Проблема управління інтелектуальним капі-
талом актуальна не тільки на рівні галузі, а й 
на рівні підприємств, зокрема локомотивних 
депо, його оцінюванню й нарощуванню повинна 
приділятися належна увага. Дотепер у струк-
турних підрозділах залізничного транспорту ІК 
не оцінювався, а в напрямі його нарощування 
здійснювалася лише раціоналізаторська діяль-
ність, а цього недостатньо, тому актуальним є 
дослідження ІК, зокрема, локомотивного депо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню сутності, структури, форму-
вання, оцінювання інтелектуального капіталу 
як на рівні підприємства, так і на рівні дер-
жави присвячено багато праць закордонних і 
вітчизняних дослідників. Так, вагомий внесок 
в теорію ІК зроблено О.Ю. Амосовим, О.В. Бер-
вено, М.П. Бутко, Д.П. Богинею, Н.Л. Гав-
каловою, В.М. Гриньовою, О.А. Грішновою, 
М.І. Долішнім, О.В. Кендюховим, С. Ілля-
шенко, Т.О. Гусаковською, Н.С. Марковою, 
О.В. Попело, О.М. Собко та ін. В їх працях 
[4–11] визначено сутність, структуру, особли-
вості формування, підходи й методики оціню-
вання інтелектуального капіталу підприємств. 

Дослідження інтелектуального капі-
талу залізничного транспорту започатковано 
І.Л. Плєтниковою (Назаренко) [3; 12; 13]. ІК 
підприємств залізничного транспорту досліджу-
вала О.В. Дикань [14]; класифікації інтелек-
туального капіталу підприємств залізничного 
транспорту присвячено статтю О.М. Олійника 
[15]; спроба дослідити структуриу ІК підпри-
ємств залізничного транспорту зроблена у [16]; 
проблемі людського капіталу залізничного 
транспорту присвячено праці [17–].

Методика оцінки інтелектуального капіталу 
лінійних підприємств залізничного транспорту 
розроблена І.Л. Назаренко та Т.О. Мороз [20].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Але в наяв-них публі-
каціях не відображено специфіку ІК локомо-
тивного депо, розроблена лише одна методика 
оцінювання ІК підприємств залізничного тран-
спорту [20].

Мета статті полягає в удосконаленні мето-
дики оцінки інтелектуального ка-піталу під-
приємств залізничного транспорту з урахуван-
ням специфіки локомотивного депо.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
ІК залізничного транспорту в цілому – це 
непроста сума ІК його структурних підрозділів 
та підприємств. Залізничний транспорт є вели-
кою складною системою, тому інтелектуаль-
ний капітал залізничного транспорту – також 
система. Можна сказати, що ІК підприємства 
залізничного транспорту (зокрема, локомотив-
ного депо) – це підсистема ІК залізничного 
транспорту. 

Специфіка діяльності будь-якого локомо-
тивного депо Укрзалізниці полягає у тому, 
що воно не є юридичною особою і функціонує 
за кошторисом витрат без утворення фінансо-
вого результату від перевезень. Прибуток депо 
може отримувати лише від підсобно-допоміж-
ної діяльності, до якої може належати як вико-
нання робіт для інших підрозділів залізниці 
(ремонт локомотивів, обладнання тощо), так і 
неспецифічна діяльність (послуги ательє, перу-
карні, громадське харчування та ін.).

Структуру і місце ІК локомотивного депо 
наведено на рис. 1. 

Кількісна оцінка рівня ІК підприємства 
залізничного транспорту може бути виконана 
за допомогою інтегрального показника [9]:

І
ІК
 = І І Іëê îê ñê* *3 ,                  (1)
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і
 – відповідно часткові показники 

оцінки трьох складників ІК (людського, органі-
заційного та споживчого), перелік яких наведе-
ний в табл. 1;

a
і
, b

і
, c

і
 – відповідно питомі ваги значущості 

часткових показників (Σàі � =1; Σbi � =1; Σcі � =1);
n, m, k – кількість показників за кожним 

складником.
Авторами розроблена система показників 

оцінки рівня ІК підприємства залізничного 
транспорту (табл.1).

Виділено три рівня стану ІК лінійного підпри-
ємства: [0; 0,33] – низький рі-вень; [0,33; 0,66] – 
середній рівень; [0,66; 1] – високий рівень.

Усі показники є стимуляторами і при-
ймають значення від 0 до 1 (0 – найгірше, 
1 – найкраще), тобто процедури нормалізації 
не потрібно. За винятком ефективності раціона-
лізаторської діяльності, значення якої повинно 
бути більшим 1 і тоді цей показник нормалізу-
ється (шляхом відношення i-го значення показ-
ника до максимального його значення з певного 
ряду). 

Для застосування цієї методики у локомо-
тивному депо вважаємо за необхідне до-повнити 
систему оцінних показників двома додатковими 
(в табл. 1 виділені курсивом): 

– коефіцієнтом використання робочого часу 
(розраховується як питома вага відпрацьова-
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Рис. 1. Структура капіталу локомотивного депо [1]
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Таблиця 1
Система показників оцінювання рівня ІК підприємства залізничного транспорту [20]

Рівень інтелектуального капіталу
людський капітал організаційний капітал споживчий капітал 

Рівень творчої актив-ності персоналу 
(відношення чисельності працівни-
ків, зробив-ших хоча б одну рацпро-
позицію чи винахід протягом року, 
до середньоспискової чисельності)

Рівень реальної результатив-ної творчої 
активності персоналу (відношення кіль-
кості рацпропозицій, патентів, винаходів 
за підсу-мками року до середньосписко-
вої чисельності)

Частка робіт, виконаних 
на сторону 

Рівень нормальної результативності 
творчої активності персо-налу (Р
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Індекс розвитку працівників (відно-
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ного робочого часу у фонді робочого часу);
– показником якості управлінського персо-

налу (розраховується як питома вага магістрів 
в управлінському персоналі депо).

Це дасть змогу більш точно оцінити люд-
ський капітал депо – один із трьох складни-
ків його інтелектуального капіталу, на нашу 
думку, найважливіший. 

Виконаємо розрахунки на матеріалах струк-
турного підрозділу «Краснолиманське локо-
мотивне депо» регіональної філії «Донецька 
залізниця» публічного акціонерного товариства 
«Українська залізниця». 

Місцезнаходження депо: 84404, Україна, 
Донецька обл., м. Лиман (м. Красний Лиман), 
вул. Привокзальна (Кірова), 28а.

Структурний підрозділ «Краснолиманське 
локомотивне депо» знаходиться у виробничому 
та адміністративному підпорядкуванні регіо-
нальної філії «Донецька залізниця». Депо вхо-
дить до складу служби локомотивного господар-
ства регіональної філії «Донецька залізниця» 
публічного акціонерного товариства «Українська 
залізниця» та не має статусу юридичної особи.

Основними видами діяльності депо, згідно з 
національним класифікатором України видів 
економічної діяльності, є:

– перевезення вантажів залізничним тран-
спортом;

– забезпечення діяльності залізничної інф-
раструктури;

– маневрова робота та формування потягів;
– ремонт та утримання тягового рухомого 

складу.
Результати розрахунків локальних показни-

ків ІК Краснолиманського локомотивного депо 
в 2012–2016 рр. наведено в табл. 2.

Визначення рівня ІК Краснолиманського 
локомотивного депо в 2012–2016 рр. за форму-
лами (1–4) виконане в табл. 3. 

На основі вищенаведених розрахунків можна 
зробити висновок, що рівень ІК Краснолиман-
ського локомотивного депо за 2014–2015 рр. 
знаходиться в межах від 0 до 0,33, тобто має 
низький рівень, і тільки наприкінці розгляну-
того періоду зріс до 0,34355 і досяг середнього 
інтервалу значень ІК.

Позитивна динаміка рівня ІК депо зумовлена 
переважно поліпшенням характеристик спожив-
чого капіталу (значним підвищенням частки 
робіт із підсобно-допоміжної діяльності, вико-
наних на сторону, через упровадження надання 
послуги «робота локомотивів на сторону» в 
2013 р. та її розвитку), а також підвищенням 

Таблиця 2
Результати розрахунків локальних показників ІК Краснолиманського локомотивного депо

Показник Питома 
вага 2012 2013 2014 2015 2016

1.Людський капітал: 
– рівень творчої активності персоналу 0,14 0,0208 0,0160 0,0194 0,0222 0,0299

– рівень нормальної результативності творчої 
активності персоналу 0,14 0,0111 0,0160 0,0162 0,0232 0,0271

Індекс освітнього рівня працівників 0,14 0,1092 0,1043 0,1410 0,1640 0,1671
– індекс розвитку працівників 0,14 0,0304 0,0472 0,0689 0,0732 0,0878
– частка молодих спеціалістів у загальній 
чисельності працівників 0,14 0,0423 0,0449 0,0502 0,0593 0,0635

– коефіцієнт використання робочого часу 0,15 0,816 0,847 0,774 0,733 0,850
– показник якості управлінського персоналу 0,15 0,250 0,261 0,297 0,429 0,459
Усього по людському капіталу 1,00 - - - - -
2. Організаційний капітал: 
– рівень реальної результативної творчої ак-
тивності персоналу

0,125 0,0111 0,0160 0,0162 0,0232 0,0271

– індекс матеріального заохочення працівників 0,125 0,139 0,128 0,108 0,020 0,106
– індекс статусного 
заохочення 0,125 0,2251 0,1759 0,2026 0,1242 0,2344

– індекс стабільності кадрів 0,125 0,9309 0,9251 0,8493 0,9129 0,9188
– частка нематеріальних активів у сумі акти-
вів підприємства 0,125 0,00135 0,00120 0,00108 0,00090 0,00064

– частка витрат на оплату праці в операцій-
них витратах підприємства 0,125 0,249 0,275 0,299 0,261 0,234

– ефективність раціоналізаторської діяльності 0,125 1,788 1,9123 1,9422 2,000 1,8226
– забезпечення необхідним технічним укомп-
лектуванням 0,125 0,962 0,951 0,947 0,961 0,975

Усього по організаційному капіталу 1,000 - - - - -
3. Споживчий капітал: – частка робіт, вико-
наних на сторону 0,5  0,13601 0,49180 0,72931 0,76235 0,76340

– частка доходу від підсобно-допоміжної ді-
яльності в загальній сумі доходу 0,5 0,00295 0,00368 0,00653 0,01085 0,00230

Усього по споживчому капіталу 1,0 - - - - -
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показників людського капіталу (переважно вна-
слідок зростання індексу освітнього рівня пра-
цівників, індексу розвитку працівників, кое-
фіцієнту використання робочого часу, індексу 
нормальної результативності творчої активності 
персоналу та показника якості управлінського 
персоналу). Негативна зміна деяких показників 
організаційного капіталу компенсувалася пози-
тивною зміною інших, і в цілому рівень органі-
заційного капіталу майже не змінився.

Динаміка рівня ІК Краснолиманського локо-
мотивного депо зображена на рис. 2.

У цілому вельми низький рівень ІК аналі-
зованого депо пояснюється такими причинами. 

По-перше, споживчий капітал такого роду 
підприємств залізничного транспорту визна-
чається лише у відношенні до їхньої під-
собно-допоміжної діяльності, адже основна 
діяльність – перевезення та ремонт локомоти-
вів – здійснюється не в умовах ринкової конку-
ренції (коли можна оцінити ступінь стабільності 
клієнтської бази), а в умовах підпорядкування 
депо ПАТ «Українська залізниця», структур-
ним підрозділом якого є депо. Звісно, така 
ситуація є логічною і нормальною для депо, але 
треба враховувати, що масштаби підсобно-допо-
міжної діяльності будь-якого локомотивного 
депо (зокрема, аналізованого) доволі невеликі 
і доходи від цієї діяльності не перевищують 
щонайбільше 5%. У даному депо цей показник 
варіюється від 0,2% до 0,6%.

По-друге, оцінка людського капіталу вклю-
чає показники, які є невисокими в останні роки. 
Насамперед, це рівень творчої активності персо-
налу. На жаль, раціоналізаторська активність у 
локомотивних депо порівняно з роками СРСР є 
нижчою у сотні разів: наприклад, якщо у депо з 
чисельністю персоналу близько 1 200 працівни-
ків було близько 1 000 раціоналізаторських про-
позицій на рік, то тепер – 2–5 пропозицій. Окрім 
того, індекс розвитку працівників та питома вага 
молодих спеціалістів у даному депо є невисокими.

По-третє, стосовно організаційного капіталу: 
рівень реальної результативності творчої актив-
ності персоналу традиційно низьким через 
вищезазначені причини; частка нематеріальних 
активів практично близька до 0, тому що до 
цих активів у депо належить лише програмне 
забезпечення (вартість якого є невисокою, адже 
це не якась високотехнологічна компанія).

Таким чином, необхідне цілеспрямоване 
управління інтелектуальним капіталом локомо-
тивного депо, зокрема розроблення відповідних 
заходів щодо підвищення рівня ІК.

Висновки. У статті отримала удосконалення 
методика оцінки інтелектуального капіталу під-
приємств залізничного транспорту з урахуван-
ням специфіки локомотивного депо. Система 
показників оцінки ІК доповнена двома показни-
ками: коефіцієнтом використання робочого часу 
та показником якості управлінського персоналу. 
Це дасть змогу більш точно оцінити людський 

Таблиця 3
Визначення рівня ІК Краснолиманського локомотивного депо

Показник 2012 2013 2014 2015 2016
1. Людський капітал: 0,18983 0,19818 0,20205 0,22217 0,24891
2. Організаційний капітал 0,42655 0,42855 0,42429 0,41290 0,42591
3. Споживчий капітал 0,06948 0,24774 0,36792 0,38660 0,38285
Рівень ІК 0,17785 0,27607 0,31831 0,32855 0,34355
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Рис. 2. Рівень ІК Краснолиманського локомотивного депо
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капітал депо (один із трьох складників його інте-
лектуального капіталу). Виконано розрахунки 
рівня інтелектуального капіталу Краснолиман-
ського локомотивного депо за 2012–2016 рр., 
проаналізовано причини його зміни.

Отже, інтелектуальний капітал локомотив-
них депо, як і інших підприємств залізничного 
транспорту, потребує дослідження, оцінювання 
та заходів із на-рощування, адже дотепер йому 
не приділялося належної уваги. Напрямами 
подальших досліджень можуть стати розро-
блення організаційно-економічного механізму 
забезпечення зростання ІК локомотивного депо 
та підвищення ефективності його використання.
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РЕЛЯТИВНІСТЬ УСПІШНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ  
ТА «ЮЗАБІЛІТІ» ЇЇ ВЕБ-САЙТУ

RELATIVITY OF THE TOURISM COMPANY SUCCESS  
AND “USABILITY” OF ITS WEB-SITE

АНОТАЦІЯ
Світ інформаційних технологій стрімко входить в життя 

кожної компанії. Туристичні продукти – це досить специфічний 
товар для продажу. Його неможливо матеріалізувати, доки не 
купиш. Отже, особливого значення набувають методи візу-
алізації, що дадуть змогу клієнту на деяку мить опинитися у 
місті мрії. У статті представлено практичні рекомендації щодо 
створення веб-сайту туристичної компанії, що буде дружнім до 
користувача (з високою юзабільністю) та буде максимально 
ефективним для використання обома сторонами. Проведено 
аналіз на юзабільність сайтів трьох провідних туристичних 
операторів.

Ключові слова: юзабіліті, вебсайт, хедер, футер, турис-
тична компанія.

АННОТАЦИЯ
Мир информационных технологий стремительно входит 

в жизнь каждой компании. Туристические продукты – это до-
вольно специфический товар для продажи. Его невозможно 
материализовать, пока не купишь. Итак, особое значение при-
обретают методы визуализации, которые позволят клиенту 
на некоторое мгновение оказаться в городе мечты. В статье 
представлены практические рекомендации по созданию веб-
сайта туристической компании, который будет дружественным 
к пользователю (с высокой юзабильностью) и будет макси-
мально эффективным для использования обеими сторонами. 
Проведен анализ на юзабильность сайтов трех ведущих ту-
ристических операторов.

Ключевые слова: юзабилити, веб-сайт, хедер, футер, ту-
ристическая компания.

АNNOTATION
The world of information technologies is rapidly entering into 

the life of each company. Travel products are a very specific 
product for sale. It is impossible to materialize until you buy it. 
So, special significance has the methods of visualization that will 
allow the client to be in a dream for a moment. The article provides 
practical recommendations for creating a web site for a travel 
company that is user-friendly (with high-level of usability) and will 
be most effective for both parties. It was made the analysis of the 
three leading tourist operators sites usability.

Keywords: usability, website, header, footer, travel company.

Постановка проблеми. Згідно з даними ста-
тистичного бюлетеня про туристичну діяль-
ність в 2016 році [1] в Україні нараховувалося 
1 668 суб’єктів туристичної діяльності. Майже 
усі вони мають свої сторінки в Інтернеті, але не 
всім вдається заробляти на цьому гроші.

Більшість керівників під час створення 
веб-сайту компанії повністю покладається на 
думку спеціалістів з IT і лише після отримання 
результату починає замислюватись над тим, що 
було б краще зробити інакше. Отже, якщо від-
разу правильно поставити задачу, можна зеко-
номити час та гроші компанії. У статті пред-

ставлено низку рекомендацій щодо створення 
ефективного сайту з урахуванням досвіду бага-
тьох туристичних компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні в науковому суспільстві приділяється 
багато уваги інтернет-ресурсам, що можна 
застосовувати для підвищення ефективності 
роботи туристичних агентств. Так, О.В. Воло-
щак та О.В. Марковець у статті про консолі-
дований ресурс, який допоможе організувати 
туристичну подорож, пропонують загальний 
алгоритм, якого необхідно дотримуватися під 
час створення веб-сайту [2]; Д.М. Амєт-Уста-
єва запропонувала методику оцінки конкурен-
тоспроможності сайту та визначила перелік 
інструментів web-аналітики [3]; В.К. Кіптенко 
провела аналіз пропозицій туристичного про-
дукту, представлених в мережі Інтернет [4].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Ці показники мають пере-
важно оцінюючий характер і в будь-якому разі 
можуть використовуватися лише для фактич-
ної оцінки прибутку і грошей, що були витра-
чені на створення та обслуговування сайту.

Мета статті полягає в аналізі на юзабіль-
ність сайтів трьох провідних туристичних опе-
раторів, наданні рекомендацій щодо розробки 
сайту на стадії постановки задачі та закладення 
його фундаменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найскладнішим під час планування сайту з 
точки зору юзабіліті є невміння розробників 
стати «по той бік екрану», тобто подивитися на 
сайт очима користувача. Найчастіше сайт, який 
здається розробнику, досвідченому в Інтернеті, 
простим і зрозумілим, для користувача є най-
складнішою головоломкою.

Термін «юзабільність» був запозичений з 
англійської мови, а якщо говорити простіше, 
означає «дружність сайту до користувача». 
Міжнародний стандарт ISO 9241-11 визначає 
«юзабіліті» як ступінь, з якою продукт може 
бути використаний певними користувачами 
за певного контексту використання для досяг-
нення певних цілей з належною ефективністю, 
продуктивністю і задоволеністю [5].

Якоб Нільсен, спеціаліст з юзабіліті, керів-
ник компанії “Nielson Norman Group”, зазна-
чає, що вивчення поведінки користувачів в 
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Інтернеті показує, що вони погано сприймають 
повільні сайти і сайти зі складним дизайном. 
Люди не хочуть чекати. Також вони не хочуть 
вивчати, як користуватися домашньою сторін-
кою. Не існує таких речей, як навчання веб-
сайту або інструкція по веб-сайту. Люди хочуть 
схопити функціональність сайту відразу ж 
після швидкого сканування сторінки, тобто за 
кілька секунд [6, с. 50].

Сьогодні деякі компанії в Україні заздалегідь 
закладають у бюджет свого сайту послуги юза-
біліті-аудиту (usability audit), що проводиться 
спеціальними компаніями, що мають на це 
дозвіл. «Юзабіліті аудит» – це комплекс захо-
дів, націлених на виявлення проблемних місць, 
що викликають у користувачів труднощі під час 
взаємодії з сайтом, а також визначення можли-
вих способів вирішення виявлених проблем.

Перш ніж перейти до конкретних рекомен-
дацій щодо покращення юзабіліті сайту, звер-
немося до того, як взагалі повинна виглядати 
інтернет-сторінка туристичної компанії. Сайт 
туристичної компанії не повинен нагадувати 
географічну енциклопедію, в якій описуються 
географічне положення країни, політичний 
устрій, кліматичні умови і курси валют. Звісно, 
ця інформація може бути на сайті, але у дуже 
стислій та мотивуючій формі. Уся інформація 
повинна бути спрямована на заохочення до 
купівлі туру.

Для того щоб у майбутньому було легше оці-
нювати активність сайту, потрібно відразу поду-
мати про встановлення лічильника відвідувань. 
Статистика повинна демонструвати те, скільки 
людей заходило на сайт, скільки дивилися кон-
кретні сторінки, які сторінки є популярними, 
а які не користуються успіхом, з якої сторінки 
частіше за все відвідувачі залишають сайт. 
Якщо розміщувати рекламу сайту в Інтернеті, 
правильно організована статистика допоможе 
зрозуміти, які з цих посилань найвигідніші, 
звідки частіше за все заходять відвідувачі сайту.

Пізніше відділ маркетингу може проаналі-
зувати залежність між кількістю відвідувань 

та письмових заявок або телефонних дзвінків, 
що поступають до офісу компанії. Звісно, ця 
залежність буде покращуватись з урахуванням 
фактору часу і юзабільності сайту.

Звісно, неможливо передбачити усі моменти, 
що можуть не сподобатись користувачам, але, 
використовуючи накопичений досвід різних 
досліджень, можна уникнути деяких помилок.

Для аналізу сайтів щодо юзабільності були 
вибрані три найбільш успішні за результатами 
2016 року туристичні оператори, такі як “Join 
up!”, “ANEX”, “TPG” (рис. 1) [7–9].

 
Рис. 1. Рейтинг туристичних операторів  

на кінець 2016 року

Отже, розглянемо ключові моменти форму-
вання юзабільності сайту з практичної точки 
зору на прикладі вже наявних сайтів.

1) Будь-який сайт починається з його 
«шапки». Дуже часто туристичні компанії роз-
міщують свою назву, яка не завжди відображає 
їх профіль діяльності та взагалі може бути іно-
земною мовою (“ANEX tour”, “Join UP!”, “TUI”, 
“TPG”), набагато крупніше, ніж підпис «турис-
тична компанія чи агентство». Коли клієнт щось 
шукає, йому набагато важливіше дізнатися те, 
чим займається фірма, а не її назву (рис. 2-4).

Очевидно, що всі три компанії мають 
вичерпну інформацію про свою діяльність 
вже у верхній частині екрану, що називається 
«шапкою», або «хедером» від англ. “header”. 

Рис. 2. Шапка сайту туроператора “Join UP!”

Рис. 3. Шапка сайту туроператора “ANEX tour”

Рис. 4. Шапка сайту туроператора “TPG”
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У найбільш розширеному вигляді інформація 
представлена компанією “TPG”.

2) Велике значення має кольорове оформ-
лення сторінки. В кожній країні є свої осо-
бливості сприйняття кольорів (чорний – траур, 
білий – торжество, жовтий – зрада тощо). Якщо 
сайт орієнтований на конкретну країну, мож-
ливо, деяких кольорів краще уникати, якщо він 
має міжнародне значення, треба знайти «золоту 
середину». Сприйняття кольорів завжди ціка-
вило психологів та спеціалістів з реклами, 
адже, використовуючи правильні кольори, 
можна залучити максимальну аудиторію.

Червоний – це колір рішучості. Їм реко-
мендується помічати «слова-магніти», такі як 
«акція», «розпродаж», «бонус», «подарунок», 
«знижка». Цей колір пробуджує бажання купу-
вати [10, с. 103].

Якщо звернути увагу на хедер компанії 
“ANEX tour” (рис. 3), то можна побачити, 
що червоним кольором вже у шапці виділено 
віконце «Для туристів» та «Особистий кабінет». 
У TPG таким кольором виділено функцію «Де 
купити?» (рис. 4). Треба відзначити, що вищез-
гадані оператори використовують цей колір і в 
своїй назві, що відразу наводить на думку про 
лідерство названих компаній.

Також вдалим є поєднання блакитного та 
білого кольорів, вони асоціюються з небом, водою 
та відпочинком. Їх рекомендується використову-
вати під час розміщення готелів з пріоритетними 
СПА-процедурами. Якщо сайт планується для 
VIP-персон, можливе використання чорного з 
золотим. Ці кольори асоціюються як з престижем, 
так і з дорожнечею. Отже, такі кольори можуть як 
приваблювати, так і відлякувати клієнтів.

3) Найважливішим компонентом з точки 
зору юзабіліті є наявність номерів телефону 
компанії. Дослідження показали, що на теле-
фон, що написано суцільним текстом, дзвонити 
будуть рідше, ніж на той, що написано з дефі-
сом. Прикладом правильного оформлення сто-
рінки є розміщення логотипу з правого боку, а 
телефонів – з лівого.

Деякі компанії розміщують свої номери 
телефонів або посилання на контакти у шапці 
(рис. 2, 3), а деякі – у нижній частині екрану 
(футері), вказуючи телефон через дефіс (рис. 5).

Звісно, було б добре, якби телефон, що зазна-
чений на сайті, міг приймати дзвінки 24 години 
і 365 днів на рік. Для цього багато хто встанов-
лює функцію зворотного дзвінка, щоб мати мож-
ливість передзвонити, коли лінія буде вільною.

4) Останнього часу іноземні розробники 
намагаються робити туристичні сайти на одній 
сторінці без використання додаткових прокру-
ток. Це пояснюється тим, що відвідувачів сайту 
дуже часто нервує неможливість побачити весь 
екран одразу. На практиці здійснити цей задум 
набагато складніше, адже завжди присутнє 
бажання розказати про свої можливості яко-
мога більше. З цією задачею впоралася лише 
компанія “ANEX tour”, що змогла розмістити 
всю необхідну інформацію на одній сторінці. 
“Join UP!” та “TPG” використовують верти-
кальну прокрутку. Треба відзначити, що “Join 
UP!” має дуже довгу прокрутку, що може не 
дуже подобатися відвідувачам.

5) Дуже важливим є те, як швидко клієнт 
може знайти необхідну йому інформацію, напри-
клад тур до Тайланду. Якщо для того, щоб його 
знайти, потрібно буде зробити більш ніж три 
кліка, шанси на отримання нового клієнту будуть 
дуже малі. Для того щоб потрапити на пропозиції 
відпочинку в Таїланді у “ANEX tour”, потрібно 
ввести дуже деталізовану інформацію на першій 
сторінці сайту (рис. 6) – і ви відразу потрапите на 
конкретні пропозиції з ціною. Отже, один клік – і 
необхідна інформація в наявності.

6) Дуже добре, якщо у центрі сторінки буде 
розміщено найцікавіші тури та найвигідніші 
пропозиції. Подібні пропозиції будуть привер-
тати увагу відвідувачів, адже, згідно з остан-
німи дослідженнями, сучасний клієнт не про-
водить на одній сторінці більше трьох секунд. 
Якщо за цей час не привернути його увагу, він 
переходить на іншу сторінку.

Так, наприклад, під час переходу на сто-
рінку “ANEX tour” ви бачите віконце із зобра-
женням гарної жінки на фоні шикарного холлу 
готелю. Це реклама нового готелю “Selectum 
Luxury Resort Belek” у Белекі, Туреччина. Для 
того щоб потрапити на сторінку оператора, 
необхідно буде закрити це віконце. Оригінальне 
фото та метод представлення привертають увагу 
відвідувачів. Випливаюче вікно з гарячою про-

Рис. 5. Футер сайту “ANEX tour”

Рис. 6. Вибір країни подорожі на сайті компанії “ANEX tour”
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позицією поїхати у Домініканську республіку 
за 1 000 доларів США зустрічає відвідувачів і 
на сайті “TPG”.

“Join Up!” на першій сторінці розміщує 
широкий слайдер, на якому кожну хвилину 
змінюються пропозиції з подорожами різних 
напрямків. Географічна різноманітність пропо-
зицій відразу підвищує довіру до компанії як 
такої, що відправить вас до будь-якої країни 
світу. Яскраві та вражаючі фото спонукають 
клієнтів до рішучих дій.

7) Взагалі дуже важливо не переванта-
жити сайт інформацією та великими файлами, 
оскільки навіть найяскравіший сайт не буде 
привертати увагу, якщо він буде довго заванта-
жуватися.

Сучасного клієнта мало цікавить інформація 
про компанію та її зірковий шлях до успіху. 
Більшої впевненості у надійності компанії 
дають реальні відгуки клієнтів. Отже, рубрику 
«Про компанію» можна замінити на «Відгуки 
наших клієнтів». Дуже ефективним є розмі-
щення фотографій менеджерів компанії з теле-
фонами та електронними адресами, за якими до 
них можна звернутися.

На сайті фірми “Join Up!” немає розділу про 
компанію, але у розділі «Прес-Центр» є вкладка 
«Про нас пишуть», де можна ознайомитися з 
відгуками туристів (рис. 7).

 
Рис. 7. Інформація про компанію на сайті “Join Up!”

У “ANEX tour” в інформаційному блоці про 
компанію є багато інформації (рис. 8), але най-
головнішого, тобто відгуків клієнтів, на сайті 
не було знайдено.

У TPG взагалі немає інформації ні про ком-
панію, ні про те, чи задоволені клієнти її послу-
гами.

8) У нижній частині екрану, у футері, необ-
хідно розмістити інформацію про наявні соці-
альні мережі, в яких в компанії є сторінки. 
Якщо відвідувач не підпишеться на новини 
сайту, то, можливо, не буде проти отримувати 
їх через соціальні мережі.

Висновки. Отже, зробити просто сайт для 
туристичної компанії нескладно, а зробити 
сайт, що буде продавати, складніше. Керів-
ництву туристичної компанії треба не лише 

звертати увагу на естетичні якості сайту, але 
й мати алгоритм, як протестувати цей сайт 
щодо зручності для клієнта. Взяті для аналізу 
сайти туристичних компаній майже повністю 
відповідають тим вимогам, що представлені у 
статті. Показовим у цьому сенсі є той факт, що 
вони сьогодні є лідерами на ринку туристичних 
послуг та ефективно реалізовують свою марке-
тингову стратегію. Представляється логічним в 
майбутньому розробити зрозумілий алгоритм, 
що допоможе власникам туристичних фірм 
правильно формулювати завдання під час ство-
рення нових сайтів.
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ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ  
ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

JUSTIFICATION OF METHODICAL APPROACH  
TO FORECASTING SALES OF AGRICULTURAL PRODUCTION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні аспекти прогнозування реа-

лізованої продукції на сільськогосподарських підприємствах 
України з урахуванням сезонності. Розглянуто теоретичні ас-
пекти прогнозування. Проведено аналіз основних підходів до 
прогнозування в сучасних умовах господарювання. Визначе-
но динаміку вартості продукції та лінію тренду. За допомогою 
трендової моделі здійснено прогнозування реалізації сільсько-
господарської продукції.

Ключові слова: прогнозування, методи прогнозування, ін-
декс сезонності, лінія тренду, реалізація, сільськогосподарська 
продукція.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные аспекты прогнозирования 

реализованной продукции на сельскохозяйственных предпри-
ятиях Украины с учетом сезонности. Рассмотрены теорети-
ческие аспекты прогнозирования. Проведен анализ основных 
подходов к прогнозированию в современных условиях хозяй-
ствования. Определены динамика стоимости продукции и ли-
ния тренда. С помощью трендовой модели осуществлено про-
гнозирование реализации сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: прогнозирование, методы прогнозиро-
вания, индекс сезонности, линия тренда, реализация, сельско-
хозяйственная продукция.

АNNOTATION
In the article the basic aspects to forecast of the realized 

products were considered on the agricultural enterprises of 
Ukraine taking into account seasonality. There are considered 
theoretical aspects of forecasting. The provided analysis of the 
main approaches to forecast in the current economic conditions. 
The dynamics of cost of products and trend line were certain. Using 
the trend model, it forecasts of cost of realization of agricultural 
production.

Keywords: forecasting, methods of forecasting, index of 
seasonality, line of trend, realization, agricultural production.

Постановка проблеми. В ринкових умовах, в 
умовах жорсткої конкуренції кожне підприєм-
ство намагається передбачити результати своєї 
діяльності. Прогнозування є невід’ємним еле-
ментом збутової діяльності не лише сільськогос-
подарських підприємств, але й країни загалом. 
Підвищення точності прогнозу дасть можливість 
значно зменшити затрати та збільшити прибуток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині існує велика кількість методів та моде-
лей прогнозування. Над цими питаннями пра-
цювали такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як, 
зокрема, Г.Дж. Болт, Дж. Бокс, Дж.С. Арм-
стронг, С. Дібб, Л.В. Балабанова, С.В. Глівенко, 
В.Г. Глюшинський, Б.Г. Рябушкін, Є.М. Четир-
кін. Однак постає проблема під час вибору того 
чи іншого методу прогнозування, а також адап-
тації наявних методів до сучасних умов.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Варто зазначити, що, 
незважаючи на значну кількість наукових 
праць та досягнень з цієї тематики, виникає 
проблема щодо того, який саме метод прогно-
зування застосовувати для конкретного підпри-
ємства, а також підвищення точності прогнозу, 
що приведе до зменшення витрат на логістику 
та збільшення прибутку.

Мета статті полягає в дослідженні мето-
дів прогнозування збуту та розробці прогнозу 
вартості реалізації продукції на сільськогоспо-
дарських підприємствах України на серпень 
2017 року – липень 2018 року за допомогою 
побудови трендової моделі з урахуванням сезон-
них коливань.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах ринкової економіки ефективна діяль-
ність підприємств значною мірою визначається 
плануванням і прогнозуванням, тобто можливістю 
достовірно передбачати далеку і ближню перспек-
тиву свого розвитку. З розвитком і ускладненням 
ринку завдання прогнозування стає все більш 
складним і суперечливим. В таких умовах при-
йняття управлінських рішень і розробка управ-
лінських впливів вимагає аналізу конкретних 
ситуацій. Особливо це стосується прогнозування 
обсягів продажу продукції, що визначає дохід 
від реалізації, а отже, формує кінцеві фінансові 
показники діяльності підприємства [1].

Прогнозування є важливим етапом в діяль-
ності сільськогосподарських підприємств, адже 
від нього залежить її економічний успіх.

Прогнозування збуту передбачає моніторинг 
ситуації на ринку, детальний аналіз можливос-
тей і загроз з боку маркетингового середовища, 
сильних і слабких сторін у сфері управління 
збутовою політикою підприємства [2, с. 88].

Прогнозування – це складний етап діагнос-
тики, необхідний для з’ясування тенденцій роз-
витку підприємства в умовах постійної зміни 
факторів зовнішнього і внутрішнього серед-
овища та пошуку раціональних заходів для під-
тримання стійкості його економічної поведінки. 
Сфера застосування методів прогнозування в 
економічній діагностиці досить широка. Вони 
використовуються для дослідження ринкової 
кон’юнктури, у системі прогнозування цін, 
нових продуктів і технологій, поведінки покуп-
ців на ринку [3].
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Рис. 1. Методи прогнозування
Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі [2, с. 89–92; 3; 4; 5]
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Метою прогнозування збуту є передбачення 
виникнення нових потреб у покупців, зміни 
їх переваг, структури попиту, основних моти-
вів здійснення купівлі тощо [2, с. 89]. З необ-
хідністю прогнозування пов’язана як планова, 
так і практична робота фірми, тому кожний 
менеджер і фахівець з аналітичних досліджень 
повинен володіти основними навичками при-
кладного прогнозування. Як інструментарій 
під час прогнозування застосовується система 
методів, за допомогою яких аналізуються при-
чинно-наслідкові параметри минулих тенден-
цій у діяльності підприємства, а за результа-
тами аналізу формуються зміни в перспективі 
соціально-економічного розвитку фірми [3].

Одне з найбільш важливих питань у процесі 
прогнозування стосується правильного вибору 
методу прогнозування.

Під методами прогнозування слід розуміти 
сукупність прийомів і способів мислення, що 
дають змогу на основі аналізу ретроспективних 
даних, екзогенних (зовнішніх) і ендогенних 
(внутрішніх) зв’язків об’єкта прогнозування, а 
також їхніх змін у межах розглянутого явища 
і процесу вивести судження певної вірогідності 
стосовно майбутнього розвитку об’єкта [4].

Методи прогнозування збуту можна поділити 
на такі дві групи [2, с. 89]: кількісні, якісні.

Більш детально методи прогнозування зобра-
жені на рис. 1.

Сьогодні науці відомо більше 150 методів і 
прийомів, які використовуються або запропоно-
вані до використання у прогнозуванні. Кожен 
метод має свої особливості залежно від мети 
його використання і рівня проведених дослі-
джень. Методи розрізняються також за науко-
вою обґрунтованістю і призначенням. Вибір 
методів прогнозування здійснюється відповідно 
до характеру об’єкта і вимог, які висуваються 
до інформаційного забезпечення [4].

Також розроблено відповідні програмні 
пакети, але на практиці вони, на жаль, не 
завжди доступні звичайному користувачу, а 
водночас багато з цих проблем можна досить 
успішно вирішувати, використовуючи методи 
дослідження операцій, зокрема імітаційне моде-
лювання, теорію ігор, регресійний та трендовий 
аналіз, реалізуючи ці алгоритми в широко відо-
мому і поширеному пакеті прикладних програм 
“MS Excel” [6, с. 24].

Нами було розглянуто лінійний тренд на 
прикладі розрахунку прогнозу продаж в “Excel” 
по місяцях.

В цьому часовому ряду ми маємо дві змінні: 
час – місяці, та обсяг продажів у вартісному 
вираженні.

Рівняння лінійного тренду має такий вигляд 
(1) [7]:

y(t)=a+bt,                       (1)
де y – це обсяг продажів;
t – номер періоду (порядковий номер місяця);
a – точка перетину з віссю y на графіку (міні-

мальний рівень);
b – значення, на яке збільшується наступне 

значення часового ряду.
За допомогою стандартної функції “Excel” – 

=ЛИНЕЙН(известные значения y, известные 
значения x, константа, статистика) [7] ми розра-
хували коефіцієнти лінійного тренда (табл. 1).

Розрахуємо для кожного періоду значення 
лінійного тренда (табл. 2).

Проаналізувавши дані по місяцях, можемо 
відзначити наявність сезонності. Збільшення 
реалізації продукції сільського господарства 
спостерігається в осінньо-зимовий період, при-
чиною такої тенденції є те, що збір продукції в 
сільському господарстві відбувається в літньо-
осінній період, до того ж підприємствам потрі-
бен певний час на підготовку продукції до про-
дажу, тобто її очищення, сушку тощо. Також 
варто зазначити, що нині досить мала кількість 
сільськогосподарських підприємств має потуж-
ності для зберігання продукції, тому і відзна-
чається така сезонність продаж.

Щоб позбутися від сезонності даних, прове-
демо через їх графік лінію тренда (рис. 2).

Як бачимо з графіка, лінійний тренд реалізо-
ваної продукції за досліджуваний період опису-
ється таким рівнянням регресії:

y = 91 662,49t + 23 250 023,04
Це означає, що в середньому щомісяця реа-

лізація продукції сільського господарства зрос-
тала на 91 662,49 тис. грн.

Аналіз сезонності продажів дасть змогу 
ефективніше здійснювати управління збутовою 
діяльністю.

Варто зазначити, що однакові дії в різні 
періоди часу мають різну ефективність.

Розрахунок індексів сезонності можна зро-
бити за формулою (2) [9]:

Is t St

St
�

t

, ,=

=∑112 1

12                 (2)

де Is,t – iндекс сезонності продажів для 
місяця t;

St – обсяг продажу продукту в мiсяцi t.
Отже, в табл. 3 розрахуємо індекс сезонності 

для кожного місяця року, а зобразимо його гра-
фічно на рис. 3.

Використовуючи функцію ПРЕДСКАЗ [10] 
та врахувавши в неї коефіцієнти сезонності, 
здійснимо помісячний прогноз продажів на 
основі оптимістичного та песимістичного про-
гнозу. Результати розрахунків подано у табл. 4.

Розробивши прогноз, ми визначили допус-
тимі його верхні та нижні межі, тобто оптиміс-

Таблиця 1
Параметри рівняння лінійного тренда

Лінійний тренд y = bt + a
b a

91662,49 23250023,04
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тичний та песимістичний прогноз. Такий про-
гноз дасть нам змогу ефективніше планувати 
діяльність на майбутні періоди.

Для того щоб побудувати ці прогнози, нами 
було розраховано допустиме відхилення від 
прогнозних значень, воно склало 11 255 800,3.

Цей показник ми розрахували за допомогою 
функції “Excel” ДОВЕРИТ (CONFIDENCE).

Отже, завдяки прогнозу реалізації сіль-
ськогосподарської продукції з урахуванням 

сезонних коливань ми дійшли висновку, що 
за серпень-грудень 2017 року вартість реалі-
зованої продукції зросте. Такий прогноз дає 
можливість підприємствам точніше планувати 
щомісячні продажі, ефективніше проводити 
рекламні компанії, планувати бюджет доходів 
і витрат.

Висновки. Прогноз відіграє важливу роль у 
плануванні й оцінюванні ефективності збутової 
діяльності.

Таблиця 2
Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень 2015 р. – липень 2017 

р., а також розрахунок значення тренда
Рік Місяць Період (t) Реалізовано продукції (тис. грн.) Значення тренда

2015 січень 1 14 455 899,28 23341685,54
2015 лютий 2 18 402 026,00 23433348,03
2015 березень 3 19 275 211,24 23525010,53
2015 квітень 4 19 304 313,72 23616673,02
2015 травень 5 18 027 148,60 23708335,51
2015 червень 6 18 301 544,86 23799998,01
2015 липень 7 23 507 885,22 23891660,50
2015 серпень 8 24 716 605,72 23983323,00
2015 вересень 9 36 803 916,30 24074985,49
2015 жовтень 10 36 801 005,97 24166647,98
2015 листопад 11 37 051 862,00 24258310,48
2015 грудень 12 70 322 641,71 24349972,97
2016 січень 13 7 213 239,00 24441635,47
2016 лютий 14 14 193 157,07 24533297,96
2016 березень 15 15 897 811,19 24624960,45
2016 квітень 16 13 766 240,31 24716622,95
2016 травень 17 13 779 971,48 24808285,44
2016 червень 18 11 508 724,37 24899947,93
2016 липень 19 20 900 336,52 24991610,43
2016 серпень 20 25 504 767,43 25083272,92
2016 вересень 21 39 289 083,91 25174935,42
2016 жовтень 22 42 252 120,90 25266597,91
2016 листопад 23 37 496 856,24 25358260,40
2016 грудень 24 49 416 291,57 25449922,90
2017 січень 25 15 002 432,48 25541585,39
2017 лютий 26 19 869 016,79 25633247,89
2017 березень 27 23 133 933,59 25724910,38
2017 квітень 28 19 877 885,65 25816572,87
2017 травень 29 18 737 953,13 25908235,37
2017 червень 30 15 134 342,15 25999897,86
2017 липень 31 26 271 086,98 26091560,36
2017 серпень 32 26183222,85
2017 вересень 33 26274885,34
2017 жовтень 34 26366547,84
2017 листопад 35 26458210,33
2017 грудень 36 26549872,83
2018 січень 37 26641535,32
2018 лютий 38 26733197,81
2018 березень 39 26824860,31
2018 квітень 40 26916522,80
2018 травень 41 27008185,30
2018 червень 42 27099847,79
2018 липень 43 27191510,28

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [8]
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Таблиця 3
Розрахунок індексу сезонності вартості 

реалізованої продукції сільськогосподарськими 
підприємствами України

Місяць Індекс сезонності
січень 0,414
лютий 0,623
березень 0,672
квітень 0,632
травень 0,608
червень 0,569
липень 0,848
серпень 0,959
вересень 1,454
жовтень 1,510
листопад 1,424
грудень 2,287

Україна – один з найбільших експортерів 
зерна в світі, а тому все частіше виникають 
питання про те, скільки вирощувати, які сіль-
ськогосподарські культури, визначення клю-
чових ринків збуту продукції. Відповіді на ці 
запитання дадуть змогу підвищити точність 
прогнозу реалізації сільськогосподарської про-
дукції. А чим менша помилка прогнозу, тим 
менші витрати на зберігання та логістику, тим 
більший дохід.

Методи прогнозування не вичерпуються 
наведеними вище, тому для кожного підприєм-
ства важливо вибрати власний, найліпший саме 
для нього. Прогнози не можуть бути виконані 
з великою точністю, тому що існує безліч фак-
торів, через які виникає невідповідність між 
реальністю та прогнозом. Під час прийняття 
управлінських рішень менеджери повинні бути 
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Рис. 2. Лінія тренда вартості реалізованої продукції  
сільськогосподарськими підприємствами України за січень 2015 р. – липень 2017 р.

Рис. 3. Діаграма індексів сезонності
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досить добре ознайомленими з методами про-
гнозування, що вони використовують. Це дасть 
їм змогу віднайти найефективніші рішення в 
сучасних умовах.
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Таблиця 4
Прогноз вартості реалізованої продукції на серпень 2017 р. – липень 2018 р.

Рік Місяць Реалізовано продукції 
(тис. грн.) Прогноз Оптимістичний 

прогноз
Песимістичний 

прогноз
2017 січень 15 002 432,48
2017 лютий 19 869 016,79
2017 березень 23 133 933,59
2017 квітень 19 877 885,65
2017 травень 18 737 953,13
2017 червень 15 134 342,15
2017 липень 26 271 086,98 26 271 086,98 26 271 086,98 26 271 086,98
2017 серпень 25 122 473,23 36 378 273,54 13 866 672,93
2017 вересень 38 200 382,03 49 456 182,33 26 944 581,73
2017 жовтень 39 823 187,90 51 078 988,20 28 567 387,59
2017 листопад 37 687 344,87 48 943 145,17 26 431 544,56
2017 грудень 60 739 937,47 71 995 737,77 49 484 137,17
2018 січень 11 030 833,73 22 286 634,04 1 224 966,57
2018 лютий 16 651 083,89 27 906 884,19 5 395 283,59
2018 березень 18 024 750,43 29 280 550,74 6 768 950,13
2018 квітень 17 006 437,17 28 262 237,48 5 750 636,87
2018 травень 16 411 743,97 27 667 544,27 5155943,66
2018 червень 15 434 703,4 26 690 503,71 4 178 903,10
2018 липень 23 069 830,15 34 325 630,45 11 814 029,84
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ  
РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

STRATEGIC DIRECTIONS OF RESOURCE POTENTIAL MANAGEMENT  
OF AN ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається проблема управління ресурсним 

потенціалом підприємства. Розглянуто сутність понять «ресур-
си», «потенціал». Виділено ключові види ресурсів. Встанов-
лено, що стратегічне управління ресурсним потенціалом під-
приємства дає змогу підвищити його конкурентоспроможність. 
Запропоновано впровадження сучасних концепцій управління 
на основі застосування автоматизованих ERP- та CRM-систем.

Ключові слова: ресурси, потенціал, ресурсний потенціал, 
стратегічні напрями, ресурсне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема управления ресурс-

ным потенциалом предприятия. Рассмотрена сущность по-
нятий «ресурсы», «потенциал». Выделены ключевые виды 
ресурсов. Установлено, что стратегическое управление ре-
сурсным потенциалом предприятия позволяет повысить его 
конкурентоспособность. Предложено внедрение современных 
концепций управления на основе применения автоматизиро-
ванных ERP- и CRM-систем.

Ключевые слова: ресурсы, потенциал, ресурсный потен-
циал, стратегические направления, ресурсное обеспечение.

ANNOTATION
The problem of resource potential management of an enterprise 

is considered in the article. The essence of concepts “resources”, 
“potential” is considered. Key resource types are investigated. It is 
established that strategic management of resource potential of an 
enterprise allows increasing its competitiveness. The introduction 
of modern management concepts based on the application of 
automated ERP and CRM systems is proposed.

Keywords: resources, potential, resource potential, strategic 
directions, resource support.

Постановка проблеми. Сучасні ринкові 
умови діяльності підприємств потребують при-
йняття оптимальних управлінських рішень 
щодо визначення обсягів виробництва, вибору 
цільових ринків реалізації продукції, забез-
печення прибуткової діяльності та стабільного 
фінансового стану підприємства, що передба-
чає оптимальне поєднання та ефективне вико-
ристання всіх ресурсів підприємства. У сучас-
них умовах механізм управління ресурсним 
потенціалом підприємств неповністю відпові-
дає завданням підвищення ефективності їхньої 
роботи, отримання високих остаточних резуль-
татів, подальшого розвитку. Особливої акту-
альності ця проблема набуває через обмеже-
ність самих ресурсів, що зумовлює необхідність 
постійного пошуку шляхів їхнього повнішого 
використання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми формування та використання ресурс-
ного потенціалу досліджували вітчизняні та 

зарубіжні вчені, такі як, зокрема, Л. Абалкін, 
В. Авдєєнко, Р. Акбердін, Р. Білоусов, Г. Баб-
ков, П. Борщевський, І. Бузько, Ю. Василенко, 
С. Волощук, Е. Горбунов, В. Гончаров, А. Задоя, 
А. Ігнатовський, Р. Колосова, О. Коренков, 
В. Котлов, Н. Краснокутська, Г. Мельничук, 
М. Кучеров, О. Олексюк, І. Ступницький, 
І. Фаріон, О. Федонін, Хейнман, Д. Черніков, 
В. Шиян, С. Шкарабан.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте більшість теоретич-
них концепцій розвитку ресурсного потенціалу, 
його структури та властивостей, що лежать в 
основі його використання, є недостатньо обґрун-
тованими або суперечливими. В економічній 
літературі недостатньо уваги приділено ефек-
тивності використання ресурсного потенціалу.

Мета статті полягає в обґрунтуванні страте-
гічних напрямів управління ресурсним потен-
ціалом підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному суспільстві з високими темпами 
розвитку техніки, технологій та інформацій-
ного простору ринкова кон’юнктура зміню-
ється значними темпами, як наслідок, транс-
формаційні процеси, що тривають в економіці 
держави, вносять постійні корективи в умови 
формування стратегії розвитку оператора 
зв’язку та її інвестиційного забезпечення. 
Визначення пріоритетних напрямів виробни-
чої діяльності, системи стратегічних і фінан-
сових цілей та вибір найефективніших шляхів 
розвитку з урахуванням перспективи є пріори-
тетною стратегією розвитку оператора зв’язку 
[1, с. 33–36].

Тільки за умови самоокупності суб’єктів гос-
подарювання економічна система може генеру-
вати чинники позитивних кількісних і якісних 
змін у майбутньому періоді – періоді процесу 
розвитку, переходу до досконалішого фінансо-
вого стану, який має більш значний потенціал. 
Вивчення ресурсного потенціалу підприємства 
є необхідною складовою та передумовою форму-
вання стратегії (стратегічних альтернатив) його 
розвитку. Коло визначень ресурсного потенці-
алу підприємства дуже широке, а саме від над-
звичайно вузького його розуміння як річного 
обсягу виробництва продукції до таких загаль-
них категорій, як соціально-економічна сис-
тема [2, с. 194–197].
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Ресурсний потенціал розглядають як елемент 
виробничих відносин щодо використання здат-
ності трудових ресурсів до створення матеріаль-
них благ, як сукупність наявних ресурсів для 
досягнення поставленої мети, як максимально 
можливий обсяг матеріальних благ та послуг, 
який можна отримати за умови оптимального 
використання наявних ресурсів, як реальну чи 
ймовірну здатність виконати цілеспрямовану 
роботу тощо.

Етимологія терміна «потенціал» вказує на 
його латинське походження від слова “potentia” 
(«сила», «приховані можливості»). У різних 
літературних джерелах термін «потенціал» 
трактується як «засоби, запаси, джерела, що 
можуть бути використані для досягнення пев-
ної мети, здійснення плану, вирішення будь-
якого завдання» [1; 2; 3; 5].

У розвитку сучасних уявлень про потенціал 
можна виділити такі три напрями [3; 4]:

1) потенціал – це сукупність необхідних для 
функціонування або розвитку системи різних 
видів ресурсів;

2) потенціал – це система матеріальних та 
трудових факторів (умов, складових), що забез-
печують досягнення мети виробництва;

3) потенціал – це здатність комплексу ресур-
сів економічної системи виконувати поставлені 
перед нею завдання.

Досить часто зустрічається трактування 
потенціалу як складної системи з наявними 
зв’язками між ресурсами та джерелами їх утво-
рення. Стверджуючи, що потенціал – це сукуп-
ність наявних ресурсів, деякі автори хибно під-
міняють ці поняття одне одним.

Слово «ресурс» походить від французького 
“ressource”, що означає «допоміжний засіб». З 
економічної точки зору ресурси підприємства 
є джерелом і засобами забезпечення процесу 
виробництва [5, с. 192]. Проте це не означає, 
що наявні ресурси підприємства однозначно 
гарантуватимуть розширене відтворення. Це 
говорить про те, що ресурси мають здатність 
до забезпечення розвитку підприємництва, що 
досягається за умови вмілої ефективної управ-
лінської діяльності.

Ефективне використання ресурсів – най-
важливіший фактор забезпечення платоспро-
можності, кредитоспроможності й фінансо-
вої стабільності господарських організацій, 
підтримки їх конкурентоспроможності, фор-
мування достатніх ресурсів для розвитку й 
одержання достатнього прибутку, залучення 
інвесторів. Ефективне використання ресурсів 
господарюючими суб’єктами – також найваж-
ливіша умова збільшення пропозиції страхо-
вих послуг цим суб’єктам, розширення попиту 
на продукцію й послуги постачальників, під-
тримки зацікавленості комерційних партнерів 
організації в продовженні співробітництва з 
нею, збереження й збільшення привабливості 
виробленої продукції або надаваних послуг 
для покупців.

Як стверджує І. Стец [6, с. 77], мати достатні 
ресурси для підприємства означає мати у сво-
єму розпорядженні необхідні можливості і 
певні умови для свого розвитку й нормального 
функціонування відповідно до поставлених 
цілей. Отже, підприємство повинно забезпечити 
високу ефективність функціонування за раху-
нок повного і раціонального використання всіх 
своїх ресурсів.

Спираючись на основні характеристики 
потенціалу підприємства, можна стверджувати, 
що його модель визначається:

– обсягом та якістю наявних у нього ресур-
сів (кількістю зайнятих працівників, осно-
вними виробничими і невиробничими фондами 
або матеріальними запасами, фінансовими та 
нематеріальними ресурсами, а саме патентами, 
ліцензіями, інформацією, технологією);

– можливостями керівників та інших кате-
горій персоналу створювати певні види продук-
ції, інакше кажучи, їхнім освітнім, кваліфіка-
ційним, психофізіологічним та мотиваційним 
потенціалом;

– можливостями менеджменту оптимально 
використовувати наявні ресурси підприємства 
(професійною підготовкою, талантом, умінням 
створювати й оновлювати організаційні струк-
тури підприємства);

– інформаційними можливостями, тобто 
можливостями підприємства генерувати і 
трансформувати інформаційні ресурси для 
використання їх у виробничій, комерційній та 
управлінській діяльності;

– інноваційними можливостями підпри-
ємства щодо оновлення техніко-технологічної 
бази виробництва, переходу на випуск нової 
конкурентоспроможної продукції, викорис-
тання сучасних форм і методів організації та 
управління господарськими процесами;

– фінансовими можливостями залучення 
коштів, яких бракує (кредитоспроможністю, 
внутрішньою та зовнішньою заборгованістю у 
сфері фінансів);

– іншими можливостями.
Разом усі ці можливості створюють сукуп-

ний потенціал підприємства, який представляє 
можливості для формування шляхів підви-
щення ефективності його використання, відо-
бражають рівень його конкурентоспроможності. 
Ефективне використання ресурсного потенціалу 
дає змогу підприємству отримати економічний, 
соціальний, екологічні ефекти.

Ресурсне забезпечення стратегічної діяль-
ності підприємства має здійснюватись у від-
повідній формі на основі розроблення ресурс-
них стратегій, які сприяють вирішенню таких 
завдань: визначення перспективних потреб під-
приємства в ресурсах всіх необхідних видів; 
розрахунок допустимих ресурсних обмежень і 
формування прогресивних норм витрат ресур-
сів різних типів; визначення «зон стратегіч-
них ресурсів», можливостей їх використання 
шляхом збалансування обсягів і складу, тер-
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мінів постачання з динамікою використання; 
розроблення заходів щодо раціонального вико-
ристання ресурсів підприємства; викорис-
тання логістичних підходів в системі реалізації 
ресурсних стратегій [7, с. 81–84].

Досягнення стратегічних цілей підприєм-
ства в майбутньому вже сьогодні потребують 
рішень щодо залучення необхідних ресурсів. 
Вагоме значення при цьому має оцінка фінан-
сового потенціалу підприємства, що виступає 
необхідним етапом стратегічного управління. 
Вона дає змогу забезпечити системний підхід 
до оцінки підприємства та його потенціалу, 
виявити сильні та слабкі сторони, а також 
створити на цій основі комплексний план пер-
спективного розвитку [8, с. 51]. Формування 
ресурсного потенціалу підприємства – це вияв-
лення стратегічних можливостей та ресурсів, 
здатних підвищити конкурентоспроможність 
підприємства. Таким чином, ресурсний потен-
ціал організації кожної галузі характери-
зується структурою необхідних і доступних 
ресурсів залежно від галузевої належності, 
характеру виробництва, місцезнаходження; 
системою прийняття рішень щодо ресурсного 
забезпечення розробки та виконання ресурс-
них стратегій, залежних від форм власності та 
рівня управління підприємством; оптимальним 
співвідношенням ресурсів для досягнення пев-
них цілей розвитку. Наприклад, впровадження 
інновацій в організації супроводжується 
додатковим залученням фінансових ресурсів, 
кваліфікованих кадрів, інформаційних ресур-
сів тощо. Майбутнє завжди невизначене, тому 
витрачання ресурсів завжди супроводжується 
тим чи іншим рівнем ризику. Розробляючи 
ресурсні стратегії, треба обґрунтовувати мож-
ливий та допустимий рівні ризику, який бере 
на себе керівництво за використання ресурсів 
із максимально можливою віддачею.

Основними видами ресурсів, що використо-
вуються підприємством та мають стратегічне 
значення, є такі.

1) Технічні ресурси – це, насамперед, осно-
вні фонди, а саме обладнання, устаткування, 
будівлі, споруди, виробничі площі, інвентар. 
Для потенціалу підприємства, окрім кількості 
технічних ресурсів, велике значення мають 
їхній стан, структура, особливості викорис-
тання та утримання.

2) Технологічні ресурси – використовувані 
технології та особливості організації виробни-
чого процесу, динамічність технологічних змін, 
інновацій, наявність конкурентоспроможних 
ідей та наукових розроблень.

3) Матеріальні ресурси – сировина, мате-
ріали, особливості їхнього використання, 
обробки, збагачення, утилізації. У матеріалоєм-
них галузях питома частка матеріальних ресур-
сів у собівартості продукції є значною. Тому їх 
раціональне використання є одним із резервів 
виробництва, а отже, і ресурсного потенціалу 
підприємства.

4) Людські ресурси – здатність до фізич-
них дій, розумова діяльність, знання, вміння, 
кваліфікація, демографічний та віковий склад 
працівників, їхнє ставлення до праці, трудова 
дисципліна, спроможність реалізовувати цілі та 
завдання підприємства.

5) Фінансові ресурси – грошові кошти, які 
є у розпорядженні підприємства, призначені 
для здійснення поточних платежів, для затрат 
на розширене відтворення виробництва, для 
платежів за усіма зобов’язаннями, для стиму-
лювання працівників. Складовими фінансових 
ресурсів є цінні папери держави та інших під-
приємств, інвестиційні вкладення. Велике зна-
чення для потенціалу підприємства мають стан 
фінансових активів, їхня ліквідність, можли-
вості та обсяги отримання позик і кредитів.

6) Нематеріальні ресурси забезпечують еко-
номічну користь протягом тривалого періоду, 
але не мають матеріальної основи для отри-
мання доходів. Нематеріальні ресурси включа-
ють у себе:

– об’єкти промислової власності (винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки, товарні 
знаки, фірмові найменування);

– об’єкти, що охороняються авторськими і 
суміжними правами (твори науки, літератури, 
комп’ютерні програми, бази даних, мікро-
схеми);

– нетрадиційні об’єкти інтелектуальної 
власності (раціоналізаторські пропозиції, «ноу-
хау», комерційна таємниця).

7) Просторові ресурси – характер виробни-
чих приміщень й території підприємства, наяв-
ність і стан комунікацій, можливість їх роз-
ширення, місцезнаходження і розташування 
підприємства, відстань від постачальників та 
споживачів, наближеність до транспортних 
шляхів.

8) Інформаційні ресурси – інформація про 
внутрішнє та зовнішнє становище, її характер, 
доступ до неї, можливість розширення інформа-
ції і підвищення її ймовірності тощо.

9) Часові ресурси – невідновлюваний ресурс, 
від використання якого залежить ефективність 
використання потенціалу.

10) Ресурси організаційної структури управ-
ління – характер та гнучкість керівної системи, 
способи підпорядкування, обсяги повноважень 
та відповідальності, швидкість проходження 
керівних впливів.

Важливими для ефективної діяльності під-
приємства є його репутація, досвід ділових 
зв’язків, престиж торгових марок, маркетин-
гові позиції на ринку, стала клієнтура, зв’язки з 
постачальниками і партнерами. Останнім часом 
до складу ресурсів відносять також здатність до 
підприємницької діяльності, заповзятливість 
господарюючих суб’єктів. Хоча цей чинник не є 
уречевленим та кількісно визначеним, саме він 
відіграє вирішальну роль в успіху підприємства 
й обумовлює ефективність використання його 
матеріальних і фінансових ресурсів.



217Глобальні та національні проблеми економіки

Стратегічний набір є унікальним для кож-
ного підприємства, оскільки він формується на 
основі індивідуальних умов функціонування, 
особливостей адаптації внутрішнього серед-
овища до вимог зовнішнього оточення [7, с. 84].

Використання сучасних досягнень в галузі 
комп’ютерних технологій у сфері управління 
ресурсним потенціалом забезпечує підвищення 
якості економічної інформації, її точності, 
об’єктивності, оперативності і, як наслідок, 
можливості ухвалення вчасних управлінських 
рішень на основі моделювання, аналізу і про-
гнозування. Таким чином, одна з головних 
переваг використання сучасних комп’ютерних 
технологій – можливість оперативно й опти-
мально управляти ресурсами підприємства.

В процесі своєї діяльності багато підпри-
ємств стикається з такими тенденціями:

– різке збільшення номенклатури й модифі-
кації продукції, яка виробляється;

– збільшення кількості споживачів продук-
ції та постачальників сировини, матеріалів і 
комплектуючих;

– необхідність різкого підвищення якості 
продукції, зниження її собівартості для збере-
ження конкурентоздатності, зокрема на зару-
біжних ринках;

– необхідність оптимального управління 
матеріальними, інформаційними та фінансо-
вими потоками в синергетичному взаємозв’язку.

Зазначені тенденції призводять до кризи 
управління та вже не дають змогу ефективно 
управляти частково автоматизованими мето-
дами. Ефективне управління підприємством 
загалом та ресурсними потоками зокрема 
вимагають застосування сучасних концепцій 
управління, швидкого реагування на зміну 
ситуації, що неможливе без точної, вичерпної 
інформації про стан виробничих, фінансових й 
інших ресурсів підприємства. Однією з осно-
вних можливостей підвищення ефективності 
технологічного процесу залишається його 
автоматизація.

Питання контролю за виробництвом про-
дукції й управління набувають першорядного 
значення. В основі базової ідеології сучасної 
системи управління підприємством на Заході 
лежить система планування ресурсів підпри-
ємства – ERP-система (Enterprise Resource 
Planning System – система планування ресур-
сів підприємства). Це інтегрована система 
на базі ІТ для управління внутрішніми і 
зовнішніми ресурсами підприємства (зна-
чущі фізичні активи, фінансові, матеріально-
технічні та людські ресурси). Мета системи 
полягає у сприянні потокам інформації між 
усіма господарськими підрозділами (бізнес-
функціями) всередині підприємства, а також 
інформаційній підтримці зв’язків з іншими 
підприємствами. Побудована, як правило, на 
централізованій базі даних ERP-система фор-
мує стандартизований єдиний інформаційний 
простір підприємства.

Концепція ERP (Enterprise Resource 
Planning) дає змогу відслідковувати не тільки 
виробничі, але й всі інші ресурси підприємства 
(фінансові, збутові тощо), а також складається 
з багатьох пов’язаних між собою функцій: пла-
нування продажів та операцій, планування 
виробництва, формування головного календар-
ного плану виробництва, планування потреби 
в матеріалах, системи підтримки й виконання 
плану для виробничих потужностей та матері-
алів. Вихідні дані від цих систем інтегруються 
з фінансовими звітами та документами, такими 
як бізнес-план, звіт про виконання закупівель, 
план відвантаження, прогноз запасів у вартіс-
ному виразі.

Досягнення вказаних цілей можливе за 
рахунок виконання системою таких завдань:

– забезпечення комплексного автоматизова-
ного обліку в усіх сферах діяльності підприєм-
ства в межах єдиної інформаційної бази;

– прогнозування та моделювання діяль-
ності;

– створення єдиного інформаційного про-
стору;

– підвищення оперативності збору, передачі 
й обробки інформації;

– поліпшення продуктивності праці персо-
налу за рахунок звільнення його від ручних робіт;

– отримання доступу керівництва підпри-
ємства до всіх інформаційних ресурсів системи;

– поліпшення якості фінансових розрахун-
ків.

Широкого вжитку набувають так звані CRM-
системи (Customer Relationship Management 
System). Це система управління взаємодією 
з клієнтами – корпоративна інформаційна 
система, призначена для автоматизації CRM-
стратегії компанії, зокрема для підвищення 
рівня продажів, оптимізації маркетингу і 
поліпшення обслуговування клієнтів шляхом 
збереження інформації про клієнтів (контра-
гентів) та історії взаємин з ними, встановлення 
і поліпшення бізнес-процедур і подальшого ана-
лізу результатів. Рішення класу CRM-систем 
об’єднують маркетинг, продажі й обслугову-
вання в одне ціле. Таким чином, співробітники 
компанії звільняються від зайвих витрат часу 
на взаємодію між відділами, пошук інфор-
мації, спадкоємність, складання звітності, а 
також можуть спрямувати всі зусилля на задо-
волення клієнта.

Висновки. Отже, управління ресурсним 
потенціалом підприємства має спиратися на 
накопичений досвід. Практична реалізація 
стратегічних напрямів управління ресурсним 
потенціалом підприємства потребує не лише 
активної виробничої діяльності, але й мобілі-
зації додаткових джерел фінансових коштів. 
Покращення економічної ситуації на підпри-
ємстві і забезпечення максимального викорис-
тання його можливостей досягається за умови 
раціонального використання ресурсів на основі 
їх пропорційності та збалансованості.
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METHODICAL APPROACHES TO MODELING  
EFFICIENT MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні аспекти застосування економі-

ко-математичного моделювання для ефективного управління 
діяльністю аграрних підприємств, зокрема пропонується ви-
користовувати методи мережного планування для оптимізації 
процесу контролю діяльності таких підприємств. Застосування 
такої методики дає змогу не тільки визначити оптимальний час 
виконання цього комплексу робіт, але й за вимогою зменшити 
його, а також, визначивши критичні роботи, зменшити вартість 
всього комплексу робіт.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, 
конкурентоспроможність, аграрний сектор економіки, мереж-
не планування, критичні роботи, оптимізація плану комплексу 
робіт.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные аспекты применения эко-

номико-математического моделирования для эффективного 
управления деятельностью аграрных предприятий, в част-
ности предлагается использовать методы сетевого плани-
рования для оптимизации процесса контроля деятельности 
таких предприятий. Применение такой методики позволяет 
не только определить оптимальное время выполнения этого 
комплекса работ, но и по требованию уменьшить его, а также, 
определив критические работы, уменьшить стоимость всего 
комплекса работ.

Ключевые слова: экономико-математическое модели-
рование, конкурентоспособность, аграрный сектор, сетевое 
планирование, критические работы, оптимизация плана комп-
лекса работ.

ANNOTATION
The main aspects of application of economic and mathematical 

modeling for effective management of agrarian enterprises activity 
are considered, in particular, it is proposed to use methods of 
network planning to optimize the process of control of the activity of 
such enterprises in the article. Application of this technique allows 
not only to determine the optimal time for the implementation of 
this complex of works, but also on demand to reduce it and identify 
critical works to reduce the cost of the entire complex of works.

Keywords: economic-mathematical modeling, competitive-
ness, agrarian sector of economy, network planning, critical work, 
optimization of the plan of a complex of works.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки все гостріше стає питання оператив-
ності прийняття рішень керівництвом аграр-
ного підприємства. Одними з важливих задач 
розробки напряму діяльності підприємства на 
перспективу є виявлення й аналіз найбільш 
економічних варіантів реалізації різних про-
ектів господарювання. Тому найбільш перспек-

тивним буде використання системного підходу 
до рішення проблеми економіко-математичних 
методів та моделей.

Сучасний рівень економічного розвитку 
вітчизняних сільськогосподарських підпри-
ємств характеризується збільшенням ролі 
інформаційних технологій як ключового фак-
тора забезпечення конкурентоспроможності, 
при якому може мати місце автоматизація 
управління інформаційними потоками діяль-
ності організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням економіко-математичного моделю-
вання із застосуванням мережного планування 
присвячені праці багатьох сучасних вчених, 
зокрема роботи Ф.Г. Ващука [1], М.М. Глу-
шика [2], О.Є. Лугініна [3], В.М. Нелепа [4], 
М.Є. Рогози, А.А. Скляра [5].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак певні питання прак-
тичного застосування економіко-математичних 
моделей залишаються відкритими. Тому нами 
було вибрано саме таку тему дослідження.

Мета статті полягає в розробці практичних 
рекомендацій щодо застосування економіко-мате-
матичних методів, зокрема методу мережного 
планування для підвищення конкурентоспро-
можності сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Завдяки стрімкому розвитку ринкових відносин 
в усіх сферах економіки загалом і в сільському 
господарстві зокрема сьогодні гостро постає 
проблема прийняття оптимальних управлін-
ських рішень. Нині існує достатня кількість 
методів прийняття рішень, одним із яких є 
мережне планування. Прикладами мережних 
систем можуть бути організація поточного 
виробництва, реконструкція наявного вироб-
ництва, організація капітального будівництва, 
реконструкція та ремонт наявних споруд, орга-
нізація науково-дослідних робіт тощо, де також 
необхідно узгоджувати та оцінювати зв’язки 
між окремими елементами.

Однією із важливіших функцій управління 
на підприємстві є контроль виробничої діяль-
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ності. Тому ми пропонуємо застосувати метод 
мережного планування саме для оптимізації 
цієї функції управління.

Для того щоб адекватно побудувати систему 
контролювання окремих процесів у сільсько-
господарському підприємстві, необхідно врахо-
вувати як зовнішні, так і внутрішні фактори 
впливу [6, с. 78]. Якщо ж в межах організації 
неможливо вплинути на зовнішні чинники, то 
це не означає, що менеджери сільськогосподар-
ського підприємства не можуть передбачити 
їхні зміни, мінімізуючи при цьому негативні 
наслідки або максимізуючи вигоду. Важливим 
кроком на цьому етапі повинна виступити сис-
тема впливу внутрішніх факторів, які деталізу-
ються окремо для кожного рівня системи контр-
олювання з урахуванням певних особливостей.

Існує низка принципово важливих питань 
управління сільськогосподарським підприєм-
ством, які потребують вирішення. Серед них 
слід назвати оптимізацію процесу стратегічного 
планування діяльності організацій, визначення 
оптимальної величини бюджету, оптимізацію 
процесу контролю на підприємстві, всебічну 
оцінка ефективності. Саме такого роду питання 
пояснюють посилення ролі економіко-матема-
тичних моделей, зокрема оптимізації структури 
виробництва та одержання інформації під час 
їх розв’язання, що дає можливість раціоналі-
зувати процес адаптації сільськогосподарських 
підприємств до змін, що диктує науково-техніч-
ний прогрес.

Ми вважаємо, що застосування мережного 
планування управління в сільськогосподар-
ських підприємствах доцільне та ефективне 
тоді, коли необхідно побудувати єдиний меха-
нізм управління конкретними операціями. При 
цьому на меті постають такі завдання: поєднати 
виконання певних робіт між значною кількістю 
персоналу за часом, вартістю, ресурсами та 
іншими техніко-економічними показниками. 
Тому ця модель може бути влучно описана саме 
за допомогою методів мережного планування із 
застосуванням мережевих графіків.

Мережна модель є безмасштабним графіч-
ним зображенням запланованого процесу та 
відтворює взаємозв’язок і послідовність робіт, 
що містять цей процес. Система мережного пла-
нування управління діяльністю підприємств у 
галузі сільського господарства складається з 
таких етапів:

1) виявлення робіт, які необхідно виконати 
в процесі контролювання діяльності агрофірм;

2) побудова мережного графіку на основі 
попередньо складеного переліку робіт та 
зв’язків між ними;

3) встановлення кількісних оцінок стосовно 
кожної роботи (час, вартість, ресурси);

4) розрахунок параметрів мережного графіку;
5) аналіз і оптимізація мережного графіку 

з метою отримання оптимальних показників 
(мінімальний час робіт, мінімальна вартість 
робіт, максимальна економія ресурсів);

6) використання мережного графіку з метою 
управління ходом робіт [3, с. 78–79].

Зазначимо, що в процесі діяльності підпри-
ємства доводиться виконувати значну кіль-
кість дій або процесів, за допомогою яких 
досягають певних результатів і які пов’язані 
у часі (такі дії в моделюванні називають 
роботами). При цьому розпочати одні роботи 
(за винятком початкової) можна лише тоді, 
коли виконано одну або кілька інших підго-
товчих робіт. Інформацію про взаємозв’язок і 
порядок виконання всіх робіт системи контр-
олювання найчастіше подають за допомогою 
орграфа, який доповнюють певними число-
вими даними, такими як, зокрема, кількість 
часу, потрібного для завершення конкретних 
робіт; час початку певної роботи; номери вер-
шин графа. Такий орграф називають мереже-
вим орграфом цієї системи контролювання 
діяльності підприємств. Крім того, на мереж-
них графах дугами необхідно виділяти про-
цеси виконання робіт або самі роботи, а вер-
шинами – відповідні події, що настають в 
результаті виконання однієї або кількох робіт 
[1, с. 292; 2, с. 92]. У мережному графіку, як 
правило, існують дві вершини, а саме початок 
та завершення всього процесу, всі інші вер-
шини вважають проміжними.

Побудова мережного графіку повинна здій-
снюватись за встановленими правилами. Перш 
за все потрібно скласти перелік робіт, які необ-
хідно виконати для реалізації проекту. Такого 
роду списки можуть бути деталізованими або 
укрупненими. Відповідно до списку робіт 
обов’язково складається й список подій. Що 
стосується нумерації вершин, то, як правило, 
застосовують спосіб викреслювання дуг після 
того, як відбулась розбивка на ранги.

Відомо, що мережеве планування діяльності 
підприємств в галузі сільського господарства 
може містити велику кількість робіт та подій, 
тому доречним є виділення невеликої кількості 
пріоритетних заходів. Саме такий підхід ство-
рює умови застосування методу критичного 
шляху, що сьогодні керівниками сільськогоспо-
дарських підприємств щодо планування діяль-
ності організацій майже не набув практичного 
застосування. Так, критичний шлях показує 
найдовший у часі ланцюг робіт, які ведуть від 
початкової до завершальної події. Для здій-
снення ефективної діяльності на підприємстві 
необхідно, щоб усі події на критичному шляху 
настали не пізніше запланованих строків. При 
цьому доцільно враховувати, що затримка будь-
якої події на критичному шляху безпосеред-
ньо призводить до затримки виконання всього 
процесу виробництва. Завершальним етапом 
у побудові економіко-математичної моделі є її 
оптимізація щодо скорочення часу або змен-
шення витрат на відповідні заходи.

Застосування мережного планування управ-
ління (тобто методу оптимізації виконання 
комплексу робіт, що складається з окремих, 
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пов’язаних між собою ланок, реалізація яких 
має бути підпорядкована чітко визначеній 
логічній послідовності) [7, с. 6] з метою забез-
печення ефективної діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств передбачає проведення 
такого алгоритму розрахунків.

1 етап. Ідентифікація робіт, що характери-
зують граф переходів системи діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств, проведення їх 
формалізації шляхом введення умовних позна-
чень, які дадуть змогу надати кількісну оцінку 

розглянутим складовим ланкам, а також групу-
вання комплексів робіт з метою надання якіс-
ної інтерпретації.

2 етап. Дослідження системи контролювання 
діяльності сільськогосподарських підприємств з 
метою подальшого формування вхідних даних в 
розрізі визначення часу виконання та витрат на 
проведення комплексу робіт. Результати прове-
дення 1-го та 2-го етапів науково-методичного 
підходу пропонується представити у вигляді 
структурної табл. 1 для досліджуваного підпри-

Таблиця 1
Комплекс робіт графу переходів системи контролювання діяльності  

СГВК «Авангард» Вітовського району

Групи 
комплексів 

робіт

Умовне 
позначення 

роботи
Робота

Безпосе-
редньо 

передуючі 
роботи

Час 
виконання 
(протягом 

року), годин

Витрати на 
проведення, 

грн.

Проведення 
перевірок до-
кументації

а1

Проведення перевірок розробле-
них і застосовуваних документів, 
що регулюють діяльність фірми у 
сфері сільського господарства

– 24 507,60

Проведення 
перевірок окре-
мих об’єктів

а2 Внутрішнє контролювання ресур-
сів (джерел формування активів) а1 168 4 480,56

а3 Внутрішнє контролювання ресур-
сів (активів) а2 180 4 800,6

а4 Внутрішнє контролювання ресур-
сів (власного капіталу) – 276 7 360,92

а5 Внутрішнє контролювання ресур-
сів (зобов’язань) – 84 2 240,28

а61 Контроль за діями працівників та 
безпекою робочого місця а3, а4, а5 60 1 494,6

а62 Контроль роботи систем і техно-
логій а3, а4, а5 48 1 195,68

а63
Контролювання помилок у вироб-
ничих процесах (ризику взаємо-
відносин)

а3, а4, а5 96 2 391,36

а7
Внутрішнє контролювання про-
цесів (інвестиційної діяльності 
підприємства)

а3, а4, а5 96 2 560,32

Внутрішнє 
контролюван-
ня процесів 
(фінансової 
діяльності під-
приємства)

а81
Проведення перевірок виконання 
вимог податкового законодавства 
(податку на прибуток)

а3, а4, а5 104 2 773,68

а82
Проведення перевірок виконання 
вимог податкового законодавства 
(податку на додану вартість)

а3, а4, а5 576 15 361,92

а83
Проведення перевірок виконання 
вимог податкового законодавства 
(податку з доходів фізичних осіб)

а3, а4, а5 96 2 560,32

а84

Проведення перевірок виконання 
вимог податкового законодавства 
(земельного податку (орендної 
плати за землю))

а3, а4, а5 8 213,36

а85 Проведення перевірок виконання 
вимог валютного законодавства а3, а4, а5 60 1 600,2

а86 Проведення перевірок обігу готів-
кових та безготівкових коштів а3, а4, а5 96 2 560,32

а9 Внутрішнє контролювання ре-
зультатів діяльності (доходів) а6, а7, а8 156 4 160,52

а10 Внутрішнє контролювання ре-
зультатів діяльності (витрат) а6, а7, а8 504 13 441,68

Проведення 
перевірок вза-
ємодії

а11
Проведення перевірок оператив-
ної взаємодії між підрозділами 
організації

а9, а10 96 2 560,32

Зовнішнє 
контролювання а12 Проведення перевірок органами 

зовнішнього контролювання а11 112 2 987,04

Джерело: складено з використанням [2]
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ємства СГВК «Авангард» Вітовського району 
області.

3 етап. Впорядкування за рангами комплексу 
робіт графу переходів системи контролювання 
діяльності сільськогосподарських підприємств 
(табл. 2).

4 етап. Надання наочної інтерпретації сис-
теми контролювання діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств шляхом побудови графу 
переходів мережного планування управління.

5 етап. Проведення кількісної оцінки елемен-
тів мережного графіку комплексу робіт контр-
олювання діяльності сільськогосподарських 
підприємств, тобто зазначення тривалості робіт 
над стрілками та часу початку (закінчення) під-
кресленими числами над подіями. Крім того, в 
рамках цього етапу особливу увагу необхідно 
звернути на визначення критичного шляху 
мережного графіку, тобто такої послідовності 
виконання робіт комплексу, яка має найбільшу 
тривалість. На основі аналізу рис. 1 можна зро-
бити висновок про те, що контролювання діяль-
ності СГВК «Авангард» Вітовського району 
здійснюється неефективно, підтвердженням 
чого виступає значення критичного шляху на 
рівні 1 672 год., що значно перевищує гранично 
встановлену величину 1 420 год. Саме тому 
виникає необхідність корегування поточного 
стану контролювання діяльності цього сіль-
ськогосподарського підприємства, що пропону-
ється здійснити на наступному етапі.

6 етап. Забезпечення ефективного контр-
олювання діяльності сільськогосподарського 

підприємства на основі мережного планування 
залежно від тактичних планів та стратегіч-
ного управління шляхом застосування методу 
СРМ (Critical Path Method – метод критичного 
шляху).

Задачу мережного планування щодо підви-
щення ефективності діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств можна розв’язувати в 
розрізі таких двох аспектів залежно від тактич-
них планів та стратегічного управління:

1) шляхом мінімізації витрат на проведення 
комплексу робіт в межах контролювання діяль-
ності сільськогосподарських підприємств:

– час виконання всього комплексу робіт не 
повинен перевищувати заданої величини t

0
;

– сумарна кількість додатково вкладених 
засобів має бути мінімальною;

– тривалість виконання кожної роботи t’
i 

повинна бути не менше заданої величини d
i
.

2) шляхом мінімізації часу виконання комп-
лексу робіт щодо здійснення контролювання 
діяльності сільськогосподарських підприємств:

– час виконання всього комплексу робіт має 
бути мінімальним;

– кількість використовуваних додаткових 
засобів не має перевищувати В грош. од.;

– тривалість виконання кожної роботи 
повинна бути не менше заданої величини di.

Математична формалізація здійснення 
діяльності сільськогосподарських підприємств 
на основі мережного планування передбачає, 
по-перше, визначення цільової функції, яка 
дасть можливість кількісно охарактеризувати 

Таблиця 2
Впорядкування за рангами комплексу робіт системи контролювання діяльності 

сільськогосподарських підприємств
Умовне позначення 

роботи
Безпосередньо передуючі 

роботи Ранг Впорядкування робіт 
за рангами

Безпосередньо 
передуючі роботи

а1 – 1 b1 –
а2 а1 2 b4 b1
а3 а2 2 b5 b4
а4 – 1 b2 –
а5 – 1 b3 –
а61 а3, а4, а5 3 b6 b2, b3, b5
а62 а3, а4, а5 3 b7 b2, b3, b5
а63 а3, а4, а5 3 b8 b2, b3, b5
а7 а3, а4, а5 3 b9 b2, b3, b5
а81 а3, а4, а5 3 b10 b2, b3, b5
а82 а3, а4, а5 3 b11 b2, b3, b5
а83 а3, а4, а5 3 b12 b2, b3, b5
1 2 3 4 5

а84 а3, а4, а5 3 b13 b2, b3, b5
а85 а3, а4, а5 3 b14 b2, b3, b5
а86 а3, а4, а5 3 b15 b2, b3, b5

а9 а61, а62, а63, а7, а81, 
а82, а83, а84, а85, а86 4 b16 b6, b7, b8, b9, b10, b11, 

b12, b13, b14, b15

а10 а61, а62, а63, а7, а81, 
а82, а83, а84, а85, а86 4 b17 b6, b7, b8, b9, b10, b11, 

b12, b13, b14, b15
а11 а9, а10 5 b18 b16, b17
а12 а11 6 b19 b18

Джерело: за власними розрахунками
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обрану стратегію забезпечення ефективності. 
Так, у разі прагнення керівництва досліджу-
ваного сільськогосподарського підприємства 
СГВК «Авангард» пропонується мінімізувати 
сумарну кількість додатково вкладених засобів.

Реалізацію 6-го етапу пропонується про-
вести, застосовуючи можливості інструменталь-
ного засобу «Пошук рішення» “MS Excel”.

Оптимізація (мінімізація додатково вкладе-
них коштів) мережного графіка ефективного 
контролювання діяльності сільськогосподар-
ського підприємства методом СРМ (Critical Path 
Method – метод критичного шляху) дає можли-
вість отримати такі результати (табл. 3).

7 етап. Якісна інтерпретація отриманих 
результатів оптимізації мережного графіка 

 

B0 

24 

84 

332 

444 

384 

384 

172 
480 

480 

960 
1464 

488 

960 

480 

394 

1116 

1560 

444 

480 

1464 

1672 

b1 

b4 

276 b2 

b3 

b5 

b6 
b7 

b8 

b9 

b10 

b11 

b12 

b13 

b14 

b15 

b16 

b17 

b18 

b19 

Таблиця 3
Результати оптимізації мережного графіка оптимізації управління діяльності  

сільськогосподарського підприємства (на прикладі СГВК «Стандарт-Агро»  
Вітовського району Миколаївської області)

Обсяг додатково 
вкладених коштів

Час початку 
виконання 

робіт

Час 
закінчення 
виконання 

робіт

Тривалість 
виконання 

робіт 
(оптимальна)

Тривалість 
виконання 

робіт 
(початкова)

Зменшення 
тривалості 

робіт

Питома вага 
скорочення 

часу виконання 
робіт

х1 0 0 24 24 24 0 0
х2 0 0 276 276 276 0 0
х3 0 0 84 84 84 0 0
х4 0 24 192 168 168 0 0
х5 0 192 372 180 180 0 0
х6 428,57 372 378 6 60 54 90
х7 225 372 378 6 48 42 87,5
х8 533,33 372 378 6 96 90 93,75
х9 1 500 372 378 6 96 90 93,75
х10 544,44 372 378 6 104 98 94,23
х11 372 378 6 576 570 98,96
х12 6 401 372 378 6 96 90 93,75
х13 7,6923 372 378 6 8 2 25
х14 771,43 372 378 6 60 54 90
х15 225 372 378 6 96 90 93,75
х16 0 378 506 128 156 28 17,95
х17 0 378 504 126 504 378 75
х18 0 506 605 96 96 0 0
х19 0 605 717 112 112 0 0

Джерело: власні розрахунки

Рис. 1. Визначення критичного шляху мережного графіку комплексу робіт  
СГВК «Авангард» Вітовського району
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ефективної діяльності сільськогосподарського 
підприємства як в розрізі мінімізації часу вико-
нання комплексу робіт, так і в межах мініміза-
ції витрат на його проведення.

Аналіз проведених розрахунків дає мож-
ливість зробити такі висновки та забезпечити 
ефективне контролювання діяльності СГВК 
«Авангард» Вітовського району Миколаївської 
області за рахунок мінімізації часу виконання:

– загальний час на проведення всього комп-
лексу робіт з контролювання діяльності дослі-
джуваного підприємства пропонується визна-
чити на рівні 809 год., що на 863 год. (51,90%) 
менше від критичного шляху і на 611 год. 
(43,03%) менше від мінімально встановлених 
вимог;

– забезпечення скорочення часу виконання 
контролювання пропонується забезпечувати за 
рахунок скорочення часу виконання робіт групи 
b6–b15 та b17, відповідно на 87,33% та 88,29%; 
водночас інші роботи потребують збільшення 
часу виконання;

– забезпечення економії часу здійснення 
контролювання пропонується здійснювати за 
рахунок додатково залучених коштів, міні-
мальна сума яких становить 3 500 грн.

Висновки. Апробація запропонованого мето-
дичного підходу на конкретних сільськогоспо-
дарських підприємствах Миколаївської області, 
які були вибрані нами для поглибленого дослі-
дження, показала, що залежно від тактичних 

планів та стратегічного управління керівники 
підприємств мають можливість власноруч виби-
рати заходи щодо мінімізації витрат або щодо 
мінімізації часу на проведення контролюючих 
заходів у межах організацій.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT  
OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES IN UKRAINE  

UNDER THE CONDITIONS OF INTEGRATION PROCESSES ACTIVATION

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються питання діяльності підприємств 

харчової промисловості в умовах посилення інтеграційних 
процесів. Розглядаються загальні показники розвитку харчової 
промисловості України. Визначаються позитивні та негативні 
тенденції функціонування підприємств харчової промисло-
вості. Проаналізовано основні фінансові результати їх діяль-
ності. З’ясовано, що в останні два роки підприємства харчової 
промисловості загалом були збитковими. Розглянуто загальні 
тенденції їх зовнішньоекономічної діяльності. Проведено до-
слідження структури експорту основних груп продукції, що ви-
робляють підприємства харчової промисловості. Визначено, 
що, навіть попри негативні тенденції та зниження обсягів екс-
порту в абсолютних показниках, відсоток, який вони посідають 
у загальній структурі вітчизняного експорту, навпаки, збільшив-
ся. Доведено, що найбільш конкурентоздатними на зовнішніх 
ринках можуть бути лише великі підприємства харчової про-
мисловості та агрохолдинги.

Ключові слова: харчова промисловість, підприємства 
харчової промисловості, виробництво харчових продуктів, ін-
теграційні процеси, експорт харчової продукції.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются вопросы деятельности пред-

приятий пищевой промышленности в условиях усиления 
интеграционных процессов. Рассматриваются общие по-
казатели развития пищевой промышленности. Определя-
ются положительные и отрицательные тенденции функ-
ционирования предприятий пищевой промышленности. 
Проанализированы основные финансовые результаты их де-
ятельности. Определено, что в последние два года предпри-
ятия пищевой промышленности в целом были убыточными. 
Рассмотрены общие тенденции их внешнеэкономической 
деятельности. Проведено исследование структуры экспорта 
основных групп продукции, производимых предприятия-
ми пищевой промышленности. Обосновано, что, несмотря 
на негативные тенденции и снижение объемов экспорта в 
абсолютных числах, процент, который они занимают в общей 
структуре отечественного экспорта, наоборот, увеличился. 
Доказано, что наиболее конкурентоспособными на внешних 
рынках могут быть только крупные предприятия пищевой 
промышленности и агрохолдинги.

Ключевые слова: пищевая промышленность, предприятия 
пищевой промышленности, производство пищевых продуктов, 
интеграционные процессы, экспорт пищевой продукции.

ANNOTATION
The article investigates the issues of the food industry 

enterprise activity under the conditions of integration processes 
activation. There are considered the general figures of the food 
industry development in Ukraine. There are identified positive and 
negative trends in the functioning of the food industry enterprises. 
There are analyzed the basic financial results of their activities. It 
was found that in the last two years the food industry enterprises 
were generally unprofitable. There are considered the general 
trends of foreign economic trade. There is investigated the exports 
structure of main groups of production that the food industry 

enterprises produce. Determined that despite negative trends 
and decreasing of exports in absolute figures the percentage 
they occupy in the total structure of domestic exports conversely 
increased. It is proved that the most competitive in foreign markets 
may be only the big food industry enterprises and agricultural 
holdings.

Keywords: food industry, food industry enterprises, food 
production, integration processes, export of food production.

Постановка проблеми. Харчова промисло-
вість загалом та підприємства, що належать до 
неї, зокрема є основним системоутворюючим 
компонентом економіки нашої країни. Це зумов-
лено не лише надзвичайно великим значенням 
цієї галузі у забезпеченні населення необхід-
ними обсягами продовольства та підтримки про-
довольчої безпеки держави, але й наявністю над-
звичайно щільних зв’язків з агропромисловим 
комплексом, який останніми роками почав віді-
гравати суттєву роль у формуванні експортного 
потенціалу країни. Високоефективні підприєм-
ства харчової галузі здатні забезпечити стрімке 
зростання всієї галузі, що приведе до підви-
щення рівня її інвестиційної привабливості. Але 
для цього самі суб’єкти господарювання пови-
нні бути конкурентоздатними, мати позитивну 
ділову репутацію та високі показники економіч-
ної та господарської діяльності.

На даному етапі для вітчизняних підпри-
ємств харчової промисловості є всі можливості 
значно розширити і підвищити рівень вироб-
ництва. Це насамперед пов’язано з лібераліза-
цією зовнішньоекономічних відносин, а також 
підвищенням попиту на вітчизняні товари під-
приємств харчової промисловості на міжнарод-
них ринках. В цьому аспекті актуальними є 
питання визначення найбільш перспективних 
напрямів функціонування підприємств харчо-
вої промисловості в умовах позитивних змін у 
розширенні можливостей зовнішньої торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження окремих напрямів діяльності під-
приємств харчової промисловості здійснювали 
багато вітчизняних вчених-економістів. Серед 
них слід назвати таких, як І.М. Алєксєєнко, 
Л.В. Дейнеко, Т.Л. Мостенська, А.О. Коваленко, 
М.Ф. Кропивко, П.М. Купчак, П.Т. Саблук, 
Л.В. Старшинська, В.Г. Ткаченко, В.В. Рос-
соха, М.П. Сичевський, І.Р. Юхновський.
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри ґрунтовні розробки 
вчених щодо окремих аспектів функціонування 
харчової промисловості загалом та діяльності 
підприємств зокрема, недослідженими залиша-
ються сучасні питання, пов’язані з їх виходом 
на зарубіжні ринки. Також потребують подаль-
шого розгляду питання, пов’язані зі зміною 
економічних умов, економіко-географічною 
орієнтацією вітчизняних підприємств харчової 
промисловості, в процесі реалізації виробленої 
продукції.

Мета статті полягає в дослідженні пробле-
матики розвитку вітчизняних підприємств 
харчової промисловості в контексті посилення 
інтеграційних тенденцій останніми роками. 
Досягнення цієї мети обумовлює постановку 
таких завдань: розглянути загальний стан хар-
чової промисловості, виявити основні тенденції, 
що супроводжують його розвиток; проаналі-
зувати структуру експорту продукції підпри-
ємствами харчової промисловості; дослідити 
останні тенденції, що супроводжують розвиток 
підприємств харчової промисловості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Харчова промисловість є однією з найбільш 
важливих галузей України. Підприємства хар-
чової промисловості забезпечують продовольчу 
безпеку країни, а населення – необхідними про-
дуктами харчування. Через те, що переважний 
обсяг витрат населення припадає саме на при-
дбання продуктів харчування (в різні роки до 
60%), ця галузь є однією з найважливіших у 
структурі вітчизняної економіки [1, с. 53].

З 2012 року ця галузь посіла лідируючу 
позицію серед інших галузей економіки за 
обсягами реалізованої продукції. У 2012 році 

обсяги реалізованої продукції виробництва хар-
чових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 
склали 254,5 млрд. грн. (18,2% від загального 
обсягу), у 2013 році – 261,8 млрд. грн. (19,3% 
від загального обсягу), у 2014 році – 302.4 млрд. 
грн. (21,5% від загального обсягу), 2015 році – 
398 млрд. грн. (22,4% від загального обсягу), 
2016 році – 459,2 млрд. грн. (21,6% від загаль-
ного обсягу) [2]. Дані щодо обсягів реалізованої 
промислової продукції за видами економічної 
діяльності у 2012–2016 роках наведені на рис. 1.

Порівнюючи статистичні дані обсягів реалі-
зації підприємствами харчової промисловості та 
іншими найбільшими галузями, можна зробити 
висновок про випереджаючий характер розви-
тку цієї галузі. Крім того, на відміну від інших 
найбільших галузей, обсяги реалізованої про-
дукції підприємствами харчової промисловості 
постійно зростають, навіть попри негативні тен-
денції та кризові явища, якими характеризу-
вався стан економіки у 2014 та 2015 роках.

Розглядаючи структуру реалізованої про-
дукції підприємствами харчової промисловості, 
можна побачити, що найбільший їх обсяг при-
падає на виробництво таких видів продукції: 
олія та тваринні жири (22,1%); м’ясо та м’ясні 
продукти (13,2%); молочні продукти (11,6%); 
напої (11,8%); хліб, хлібобулочні та борошняні 
вироби (7,2%); какао, шоколад та цукрові кон-
дитерські вироби (6%).

Таким чином, у загальній структурі най-
більші обсяги реалізації припадають на вироб-
ництво олії та тваринних жирів. Примітним є 
те, що цей напрям реалізації є одним з осно-
вних в експортній структурі не лише харчової 
промисловості, але й усього агросектору Укра-
їни [3, c. 140].

Рис. 1. Обсяги реалізованої промислової продукції за видами економічної 
діяльності у 2012–2016 роках (млн. грн.) [2]

 

Виробництво 
харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових 

виробів 

Металургійне 
виробництво Машинобудування 

2012 254 459,9 223 832,5 143 533,1
2013 261 783,7 208 225,4 117 301,9
2014 302 391,9 227 547,4 101 924,7
2015 398 023,2 278 502,8 115 261,7
2016 459 196,0 317 048,6 130 290,2
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Аналізуючи економічну діяльність підпри-
ємств харчової промисловості, слід звернути 
увагу на їх фінансові результати протягом остан-
ніх років. Так у табл. 1 відображено фінансові 
результати підприємств харчової промисловості 
до оподаткування за 2012–2016 роки.

Виходячи з даних, наведених у табл. 1, 
бачимо, що 2014 та 2015 роки стали для під-
приємств харчової промисловості кризовими. 
Це насамперед пов’язано зі складною еконо-
міко-політичною ситуацією, а також втратою 
частини території нашої країни. Такі негативні 
тенденції закономірно позначились на загаль-
ному результаті діяльності підприємств харчо-
вої промисловості. Так у 2015 році навіть порів-
няно з попереднім 2014 роком обсяги збитків 
підприємств харчової промисловості збільши-
лись на 121,4% (28 611,4 млн. грн. у 2014 році, 
34 725 млн. грн. у 2015 році) [4]. Незважаючи 
на загалом негативні фінансові результати про-
тягом передостанніх двох років, наявними є і 
позитивні тенденції: в 2016 році обсяги збит-
ків зменшились більш ніж у 5 разів. Протягом 
останніх років відбувалось поступове скоро-
чення частки збиткових підприємств, яка осо-
бливо чітко стала простежуватись у 2015 році, 
коли скоротилась до 28,1%, тобто на 9,5%, 
порівняно з попереднім роком; по-друге, попри 
накопичення збитків, в абсолютному значенні 
зростали і прибутки. Так, у 2015 році, обсяги 
одержаних прибутків навіть перевищили період 
загострення кризових явищ і збільшились 
порівняно з 2012 роком на 43%, а в 2016 році 
обсяги прибутків зросли на 52%.

Досліджуючи показники розвитку підпри-
ємств харчової промисловості, вважаємо необ-
хідним проаналізувати фінансові результати 
діяльності з урахуванням їх розподілу за розмі-
рами. Більш детально дані показники наведено 
на рис. 2.

Виходячи з даних, наведених на рис. 2, 
можна зробити висновки про те, що малі під-
приємства харчової галузі є хронічно збитко-
вими, причому ця тенденція була характерною 
не лише для останніх двох кризових років, але 
й у докризовий період. Розглядаючи у струк-
турі малих підприємств діяльність мікропід-
приємств, слід відзначити, що їх фінансові 
результати останніми роками також були нега-
тивними і мали постійну тенденцію до збіль-
шення збитків: -191,3 млн. грн. у 2012 році, 
-524,7 млн. грн. у 2013 році, -909,2 млн. грн. у 
2014 році, -546,2 млн. грн. у 2015 році, -576,8 у 
2016 році. Щодо середніх підприємств, то, поді-
бно до малих, їх діяльність також була збит-
ковою, винятком став 2013 рік, коли середні 
підприємства були прибутковими [5].

На відміну від малих та середніх, великі 
підприємства харчової промисловості у докри-
зовий період були прибутковими, а лише у 
2014 та 2015 роках їх фінансовий результат був 
від’ємним. Проте вже в 2016 році розмір збит-
ків став значно меншим. Таким чином, можна 

зробити висновок, що основою функціонування 
всієї харчової промисловості є великі підпри-
ємства. Саме такі підприємства мають висо-
кий експортний потенціал та залучають значні 
обсяги інвестиційних ресурсів. Дані щодо обся-
гів прямих іноземних інвестицій у підприєм-
ства харчової промисловості наведені на рис. 3.

Привертає до себе увагу загальна тенденція 
до зниження рівня прямих іноземних інвес-
тицій як загалом по Україні, так і у підпри-
ємствах харчової промисловості у 2015 році. 
Проте в 2016 році вбачається позитивна тенден-
ція їх збільшення, хоча повернення на докри-
зовий рівень ще не досягнуто. Скорочення обся-
гів прямих іноземних інвестицій, безперечно, є 
негативним явищем, проте за умов стабілізації 
економіко-політичної ситуації в країні очіку-
ється їх подальше зростання [6].

Розглядаючи структуру прямих іноземних 
інвестицій за 2014–2016 роки, бачимо, що най-
більшими є вкладення у виробництво напоїв 
(понад 40%), інших харчових продуктів (цукор, 
кондитерські вироби, тощо) (понад 22%), олії 
та тваринних жирів (понад 15%), молочних 
продуктів (понад 5%) [7].

Харчова промисловість загалом та окремі її 
підприємства є досить привабливими для інвес-
торів, про що, зокрема, свідчить і постійно 
зростаючий рівень капітальних інвестицій. 
Навіть попри кризові явища в економіці, 
їх обсяги збільшуються з кожним роком. 
Так, порівняно з 2011 роком вони зросли у 
1,6 рази (13 548,5 млн. грн. у 2015 році проти 
8 510,2 млн. грн. у 2011 році). Все це обумов-
лено наявністю у підприємств харчової промис-
ловості надзвичайно потужного потенціалу роз-
витку не лише на внутрішньому ринку, але й 
на зовнішньому [10].

Незважаючи на погіршення економічної 
ситуації в країні та втрату частки традицій-
них для підприємств харчової промисловості 
ринків, обсяги експорту окремих товарів зали-
шаються досить високими, навіть попри погір-
шення ситуації за результатами 2015 року. 
Дані товарної структури експорту за найбільш 
перспективними напрямами харчової промис-
ловості наведено у табл. 2.

Попри негативні тенденції під час аналізу 
абсолютних показників експорту продукції під-
приємств харчової промисловості, слід відзна-
чити, що за досліджуваний період відбулось 
суттєве зростання обсягів експорту у відсотках 
до його загальної структури. Так, зокрема, 
порівняно з 2012 роком, коли частка експорту 
жирів та олії тваринного або рослинного похо-
дження склала 6,11% від загального обсягу екс-
порту країни, у 2016 році вона становила 8,7%. 
Аналогічною була і тенденція щодо частки 
експорту готових харчових продуктів, яка у 
2012 році складала 5,6%, тоді як у 2016 році 
становила 6,5% від загального обсягу експорту.

Проте, аналізуючи такі дані, необхідно наго-
лосити на тому, що таке зростання відбулось 
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Таблиця 1
Фінансові результати підприємств харчової промисловості до оподаткування  
у період 2012–2016 років (млн. грн., %) (розроблено автором за даними [4])

Роки

Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток Загальний 
фінансовий 
результат до 

оподаткування

фінансовий 
результат 
(млн. грн.)

у % від загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат  
(млн. грн.)

у % від загальної 
кількості 

підприємств
2012 15 708,9 61,7 5 287,7 38,3 10 421,2
2013 14 816,5 62,9 5 368,6 37,1 9 447,9
2014 13 887,8 62,4 28 611,4 37,6 -14 723,6
2015 19 927,3 71,9 34 725 28,1 -14 797,7
2016 29 405,2 70,7 33 032,7 29,3 -3 627,5

 Рис. 2. Фінансові результати підприємств харчової промисловості до 
оподаткування за розміром у 2012–2016 роках (млн. грн.) [5]

Рис. 3. Обсяги прямих інвестицій у підприємства харчової промисловості  
та усього по Україні за 2010–2016 роки (млн. дол. США) [6]
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здебільшого не за рахунок зростання абсолют-
них обсягів експорту продукції підприємствами 
харчової промисловості, а насамперед за раху-
нок скорочення загального обсягу експорту у 
1,8 рази (з 68 830,4 млн. дол. США. у 2012 році 
до 38 127,1 млн. дол. США. у 2016 році) [8].

Якщо не враховувати тенденції, які спосте-
рігались у 2015 році, загалом можна зробити 
висновок, що підприємства харчової промис-
ловості мають значні можливості щодо подаль-
шого розширення експорту. Протягом останніх 
років Україна одержала додаткові переваги для 
вітчизняних підприємств харчової галузі під час 
виходу на зарубіжні ринки. Найбільше швид-
кому розширенню експорту продукції підпри-
ємств харчової промисловості сприяло введення 
у 2014 році торгових преференцій для вітчиз-
няних товаровиробників, при цьому такі префе-
ренції мали односторонній характер. З 1 січня 
2016 року в межах дії Угоди між ЄС та України 
про поглиблену і всеосяжну зону вільної тор-
гівлі використовуються квоти на реалізацію 
продукції певних видів. Все це, а також роз-
ширення зовнішніх зв’язків України, зокрема в 
межах СОТ, привело до того, що, навіть попри 
вкрай негативні тенденції у вітчизняній еконо-
міці, підприємства харчової промисловості не 
лише не скоротили власне виробництво, але й, 
навпаки, почали стрімко нарощувати їх обсяги 
та активно реалізовувати власну продукцію на 
світових ринках.

Аналізуючи останні дані щодо діяльності під-
приємств харчової промисловості у 2016 році, 
слід відзначити позитивні тенденції збіль-
шення обсягів експорту продовольчих товарів 
до ЄС (зростання на 68%). Загалом з початку 
офіційного функціонування поглибленої та все-
охоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) з ЄС 
принципово структура експорту не змінилась. 
Попри всі економічні шоки, близько третини 
складає продукція АПК та підприємств харчо-
вої промисловості.

Висновки. Вітчизняні підприємства харчової 
промисловості, як і більшість підприємств інших 
галузей економіки, зазнали значних втрат через 
економіко-політичну кризу, яка супроводжувала 
їх функціонування в останні два роки. Водно-
час зміна економічних реалій дала можливість 
переглянути напрями реалізації власної про-
дукції. В цьому аспекті суттєву роль відіграли 
інтеграційні тенденції, які особливо прискори-
лись через активізацію торгівлі з країнами ЄС 

завдяки вступу в дію Угоди між ЄС та Україною 
про поглиблену і всеосяжну зону вільної тор-
гівлі. Водночас вихід на нові ринки високороз-
винених країн вимагає від підприємств харчової 
галузі запровадження інноваційних технологій 
виробництва та наявності відповідних сертифі-
катів якості. Серед підприємств харчової про-
мисловості таким стандартам відповідають лише 
великі агрохолдинги, які сьогодні активно кон-
курують із зарубіжними товаровиробниками та 
складають значну частку експорту у загальній 
структурі економіки України.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено методологічний дискурс перетворень 

в економіці, їх вплив на підвищення рівня економічної безпеки 
підприємств. Метою статті є відповідь на питання ідентифіка-
ції економічної безпеки в науковій літературі та в норматив-
но-правових актах. Досліджені теоретичні засади економічної 
безпеки підприємств, що дали змогу обґрунтувати нові підходи 
до поняття «економічна безпека», його тлумачення як явища 
та процесу, місця в сучасній економічній науці, що породжене 
сучасним станом і характером ризиків в економічній життєді-
яльності підприємств. Автор зазначає, що держава повинна 
забезпечити відповідну економічну політику задля гарантуван-
ня особистого розвитку та розвитку суспільства.

Ключові слова: безпека, держава, інституціональна еко-
номіка, економічна безпека, система економічної безпеки.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы методологический дискурс преоб-

разований в экономике, его влияние на повышение уровня 
экономической безопасности предприятий. Целью статьи яв-
ляется ответ на вопрос идентификации экономической без-
опасности в научной литературе и в нормативно-правовых 
актах. Рассмотрены теоретические основы экономической 
безопасности предприятий, которые позволили обосновать 
новые подходы к понятию «экономическая безопасность», его 
толкованию как явления и процесса, определить место в со-
временной экономической науке, порожденное современным 
состоянием и характером рисков в экономической жизнеде-
ятельности предприятий. Автор отмечает, что государство 
должно обеспечить соответствующую экономическую полити-
ку для обеспечения личного развития и развития общества.

Ключевые слова: безопасность, государство, институци-
ональная экономика, экономическая безопасность, система 
экономической безопасности.

ANNOTATION
The article deals with the methodological discourse of 

transformations in the economy, their influence on the increase 
level of economic security enterprises. The purpose of this article is 
to answer the question of identifying economic security in scientific 
literature and in normative legal acts. The theoretical principles of 
economic security enterprises have been investigated, which have 
allowed substantiating the new approaches concept of "economic 
security", its interpretation as a phenomenon and process, the 
place in modern economic science, generated by the present state 
and nature of risks in the economic life of enterprises. The author 
notes that the state must ensure appropriate economic policy, in 
order to guarantee personal development and development of 
society.

Keywords: security, institutional economics, economic 
security, state, system of economic security.

Постановка проблеми. Сучасний рівень роз-
витку світової економіки привів до деграда-
ції значення низки проблем, які в минулому 
були або постійним джерелом конфліктів, або 
пошуком шляхів їх вирішення, що відклада-

лися на майбутнє, оскільки неможливо було 
їх вирішити, чи просто замовчувалися істо-
рією заради миру та стабільності. Це повною 
мірою стосується економічної безпеки. Аналіз 
і практичне оцінювання економічної безпеки в 
науковій літературі розглядаються через при-
зму стабільної ситуації в політичній, економіч-
ній, військовій та інших сферах. Загрози вій-
ськово-політичній та економічній стабільності 
в Україні висунули на перший план потребу 
перегляду наявних підходів до національної 
і перш за все економічної безпеки. У зв’язку 
з цим існує потреба розробки методологіч-
них основ формування нової парадигми еко-
номічної безпеки як держави, так і окремих 
суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняних наукових дослідженнях ваго-
мий внесок у розвиток такої нової економічної 
галузі знань, як економічна безпека, зробили 
такі українські вчені, як, зокрема, Б. Андруш-
ків, О. Барановський, І. Бінько, Л. Головкова, 
Т. Васильців, О. Власюк, Я. Жаліло, В. Мун-
тіян, Г. Пастернак-Таранушенко, О. Пасхавер, 
П. Пригунов, В. Франчук, В. Шлемко.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на здійснені 
дослідження теоретичних і практичних аспектів 
цієї проблематики, нові умови господарювання 
в країні, зміни та ризики в світогосподарському 
просторі вимагають розробки сучасних методо-
логічних підходів до створення більш захище-
них моделей економічної безпеки суб’єктів гос-
подарювання. Набуття підприємствами в нових 
ринкових умовах інфраструктурних функцій та 
широкої господарської самостійності в резуль-
таті їх реформування посилюють ринкову кон-
куренцію, для якої характерна ситуація ризику 
та невизначеності. Саме в цій площині трива-
тиме суперництво між підприємствами та існу-
ватимуть загрози безпечному економічному 
розвитку [1, с. 243].

Мета статті полягає у відповіді на питання 
ідентифікації економічної безпеки в науковій 
літературі та в нормативно-правових актах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічна безпека пов’язана з проблемами, 
які необхідно окреслити з метою пошуку нового 
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підходу до їх вирішення. До цих проблем ми від-
носимо такі дилеми: методологічна, інституціо-
нальна, ідеологічна, політична, історична, соці-
ально-психологічна, правова, етично-моральна, 
технологічна, логістична (рис. 1).

Методологічна дилема полягає у визначен-
нях та дефініціях самого поняття економіч-
ної безпеки, теоретичної концепції та сутності 
процесу. Концепцію економічної безпеки іноді 
розглядають як ключ до всього, що викликає 
перебільшення як наукових досліджень, так 
і соціальних результатів. Часто вона включає 
цілу низку питань, що демонструють наявні 
проблеми [9, с. 115]. Наприклад, чому чим 
більше йдеться про соціальне забезпечення, тим 
більше бідності та злиднів у суспільстві? Чому 
чим більше місця займають питання сировинної 
безпеки (в Україні – енергетичної), тим вище 
рівень залежності від імпорту нафти та газу? 
Чому вербальне прагнення до забезпечення без-
пеки та миру призводить до скорочення еконо-
мічної бази сил оборони [3, с. 20]?

Наведений погляд, можливо, демонструє те, 
що термін «економічна безпека» спирається на 
фіктивні та уявні категорії. Але насправді «еко-
номічна безпека» не є вигаданим поняттям і в 
будь-якій конкретній країні може стати реаль-
ністю.

Основним показником економічної безпеки є 
ВВП, що враховує питання не тільки економіч-
ного зростання, але й справедливості, соціаль-
ного захисту, культурних цінностей, належного 
управління господарством та громадськими 
справами, турботи про довкілля. Розвиток 
такої ідеї оцінювання економічної безпеки було 
здійснено в пропозиції віце-прем’єра, міністра 
фінансів Польщі Г. Koлодко про використання 
«Комплексного індексу добробуту» [2]. Нобе-
лівський лауреат Дж. Стігліц запропонував 
низку об’єктивних показників благополуччя 
(добробуту) і суб’єктивних показників щастя. 
Він виступив з пропозицією вимірювати добро-
бут за допомогою показників матеріального 
рівня життя (доходу, споживання, багатства), 

охорони здоров’я, освіти, зайнятості та праці, 
політичних і торговельно-суспільних відносин, 
збереження природного середовища з урахуван-
ням поточних та майбутніх умов [4].

Наявний рівень економічної безпеки для її 
різних типів з урахуванням ризиків, що вини-
кають у процесі розвитку, включає також роз-
робку ідеологічної дилеми. Згідно з цією диле-
мою має вирішуватися питання відповідальності 
за наявний стан справ. Відповіді на ці питання 
лежать у площині характеристики ринку та дер-
жавних установ, у визначені змісту діяльності 
цих двох інституцій. Більшість провідних еко-
номістів виступає на користь збереження цих 
двох установ у певних пропорціях [9].

Наступною є політична дилема. Закономір-
ним у сучасному світі, як і в далекому істо-
ричному минулому, є намір нав’язати через 
політичну, економічну та військову діяльність 
держави власні моделі поведінки іншим краї-
нам. Але нав’язані моделі з часом стають все 
менш привабливими. Це стає передумовою для 
пошуку нових рішень. На тлі сучасних між-
народних відносин держав політичну дилему 
безпеки розглядають як структурну концеп-
цію, згідно з якою зусилля держав-членів для 
забезпечення власної безпеки та незалежно від 
мотивів їх дій підвищують відчуття небезпеки 
в їхніх партнерів, оскільки кожна держава 
вживає своїх власних заходів захисту, а інші 
сприймає як загрози.

Політичні дилеми висувають ті країни, які 
з подвоєною силою вказали на складність шля-
хів вибору системних трансформацій. Біль-
шість постсоціалістичних країн орієнтується 
на соціальну ринкову економіку. Але провали 
ринкової економіки в Західній Європі змусили 
висувати дилеми подальших досліджень рефор-
мування економіки, використання різних соці-
ально-економічних моделей [3].

Економічна історія світу надає низку аргу-
ментів на користь необхідності історичного 
сприйняття проблеми економічної безпеки дер-
жави, що складає історичну дилему. Спочатку 

Рис. 1. Дилеми вирішення проблем економічної безпеки
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її сприймали крізь призму реалізації односто-
ронньої політики та тільки із часом стали роз-
глядати крізь призму багатовекторної стратегії. 
Узагальнюючи досвід історії економіки Європи 
та всього світу, зазначимо, що певні типи режи-
мів сприяють розвитку багатства, а інші приво-
дять до економічної деградації та економічного 
безладу. Основою в цій ситуації буде форма еко-
номічного устрою держави з погляду прогресу 
цивілізації, ознак розладу у світовій економічній 
системі, а також необхідності процесів перетво-
рень. Хибний історичний вибір може призвести 
до руйнування матеріального потенціалу досяг-
нень цілих поколінь, проектування перспективи 
розвитку країни як в економічному, так і в інте-
лектуальному, культурному чи екологічному 
аспектах. Неправильне залучення ресурсів може 
призвести до руйнування можливостей розвитку 
суспільства. Тому під час вибору моделі еконо-
мічної системи, а отже, і моделі економічної без-
пеки потрібно враховувати якість органів управ-
ління та самого управління [5].

Соціально-психологічна дилема полягає у 
формуванні економічної безпеки країн, яка 
залежить також від осіб, які здійснюють цей 
процес. Перш за все це включає в себе вибір 
стратегії здійснення проекту з погляду процесів 
глобалізації та регіоналізації, що ведуть окремі 
країни до мультикультурних співтовариств. Ця 
ситуація пов’язана з питанням про те, чи всі 
члени суспільства певної країни зацікавлені в 
досягненні державної економічного безпеки. 
Відповідь на це питання вимагає адаптації до 
нового культурного середовища та його впливу 
на стратегію поведінки різноманітних суспіль-
них груп. Це можуть бути інтеграція (розви-
вати свою власну культуру та контактувати з 
іншим культурами), асиміляція (включає вихо-
вання та пошук контакту з іншою людиною або 
соціальною групою), поділ (розвиток своєї влас-
ної культури та відсутність контакту з іншою 
культурою), маргіналізація (власна культура не 
збагачується та не шукає контактів з іншими 
культурами). Кожна з цих стратегій по-різному 
впливає на взаємодію між людьми та організа-
цію громадянського суспільства.

Соціологічні та психологічні дилеми потре-
бують знайти відповідь на питання, куди пря-
мує країна. Важливою складовою соціально-
психологічної дилеми є психологічний аспект 
діяльності тих людей, що формують економічну 
безпеку [3].

Процеси регіоналізації, інтеграції та гло-
балізації щодо процесів розвитку економічної 
безпеки вимагають від національних держав 
внесення змін, що визначають новий правовий 
порядок. Це складає правову дилему економіч-
ної безпеки. Наявна ситуація створює особливу 
правову дилему про необхідність прийняття 
нормативних актів для забезпечення економіч-
ної безпеки держави. Складність забезпечення 
правових та законодавчих змін пов’язана з тим, 
що країни мають різні правові традиції, а це 

викликає неперервне перемішування правових 
національних систем з правом, що поширене 
в регіональних об’єднаннях (наприклад, ЄС). 
Закон передбачає примат права ЄС над націо-
нальним. На практиці це виражається у вимогах 
негайного застосування європейських рішень у 
національних системах та зобов’язання інтер-
претації національного законодавства відпо-
відно до європейських стандартів як до, так і 
після їх реалізації [3].

Вольового рішення вимагає також дилема 
логістики. Вона відображає широкий набір про-
блем, вирішити які в період економічного спаду 
і кризи є одночасно і загрозою для економічної 
безпеки. Вона значною мірою має характер еко-
номічний. Роль і значення логістики постійно 
зростають в процесі глобалізації та регіоналі-
зації, одночасно зустрічаючи безліч галузей і 
проблем, які належить вирішити. Пов’язано це 
з тим, що забезпечується організаційно-функці-
ональна єдність фізичних матеріальних потоків 
і символічних інформаційних потоків, що керу-
ють цими потоками. Забезпечити це фізично 
повинна логістична інфраструктура, що вико-
нує роль платформи для усіх логістичних про-
цесів на основі сучасної технології і техніки [9].

Логістика, підтримуючи всі матеріальні 
форми, види та сфери підприємницької діяль-
ності, повинна враховувати не тільки крите-
рії економічної ефективності, але й стандарти, 
власне, логістики як у мікро- (на рівні еконо-
мічних суб’єктів), так і в мезо- (на рівні галу-
зей), в макромасштабах (на рівні регіонів і 
країн, глобальному рівнях). Всі вони, будучи 
розробленими та інтегрованими на основі раціо-
нальних економічних критеріїв можуть розгля-
датися як логістика економічної безпеки.

Логістичні проблеми через призму форму-
вання економічної безпеки розглядаються і 
повинні розглядатися в трьох площинах, а саме 
функціональній (як загальний процес управ-
ління, що включає планування, організацію, 
мотивацію і контроль); предметній (як фізичні 
потоки матеріалів, товарів, послуг та інформації 
між постачальниками і споживачами); вартіс-
ний (як ефективний економічний процес, орієн-
тований на задоволення потреб споживача). На 
їхній характер впливають численні організа-
ційно-технічні особливості, такі як висока про-
дуктивність залучених ресурсів; виникнення 
і зміцнення ринку вимогливого споживача і 
масова комп’ютеризація всіх сфер соціально-
економічного життя, а також тісно пов’язане з 
ним підвищення ефективності управління еко-
номічними процесами [7].

З інституціонального погляду для економіч-
ної безпеки суспільства важливо мати певні 
морально-етичні дилеми. Сутність морально-
етичної дилеми зводиться до питання про 
соціальну рівність, справедливий розподіл 
виробленого багатства. Таким чином, це вияв-
ляється в розумінні та реалізації соціальної 
справедливості, що створює необхідність співп-
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раці та можливість відповісти на питання про 
основні критерії розподілу. За своєю сутністю 
морально-етичні дилеми стосуються соціальної 
солідарності, вирішення суперечності між осо-
бистими інтересами та соціальною рівністю [7].

Морально-етичні дилеми створюють необхід-
ність визнання спільності економічної безпеки 
в короткостроковій і довгостроковій перспек-
тиві. Це порушує питання про обсяги поточ-
ного та майбутнього споживання. Чи є виправ-
даним зниження поточного рівня споживання 
для інвестицій, що розширюють його в май-
бутньому для забезпечення сталого розвитку та 
досягнення вищого рівня споживання.

Дослідження економічної безпеки проводять 
у багатьох країнах світу лише останніми десяти-
літтями. Незважаючи на важливість проблеми, 
економічну безпеку вивчали фрагментарно або 
обмежувались однією з її складових, таких як, 
зокрема, фінансова, продовольча, енергетична, 
сировинна.

Економічна діяльність сучасного підприєм-
ства пов’язана з погрозами і ризиками, природа 
яких все більше набуває інституційного харак-
теру. Масштаби цих процесів зростають вна-
слідок зростання динамічності і різноманіття 
впливів як внутрішніх факторів (власних), так 
і зовнішніх (глобальних, державних). Ці фак-
тори можуть сприяти сприятливому розвитку 
підприємства, а можуть, навпаки, представ-
ляти небезпеки або загрози, що є загрозами 
економічної складової безпеки діяльності під-
приємств України. Вихід із зазначеної ситуації 
полягає в необхідності створення стійких інсти-
туційних амортизаторів ризику.

Однією зі складових розвитку сучасної тео-
рії економічної безпеки є формування моделі 
інституціональної економічної безпеки. Вона 
повинна базуватися на сукупності конститую-
ючих і регулюючих принципів, які визначають 
ефективність діяльності підприємства і захист 
від реальної загрози і невизначеності. В цьому 
контексті метою є розвиток теоретичних поло-
жень, які розкривають зростаючу роль інсти-
туційних факторів у забезпеченні економічної 
безпеки підприємства [8].

В умовах ринкової конкуренції підприєм-
ства, які отримали широку господарську само-
стійність, виявилися в ситуаціях ризику і 
невизначеності. Тому підприємства зіткнулися 
з необхідністю створення нових підходів до 
забезпечення власної економічної безпеки, що 
визначають інституційні зміни. Масштабність 
і складність інституціональних змін не тільки 
породжує розрив між встановленими правилами 
і механізмами забезпечення їх дотримання, але 
й може загалом стати гальмом трансформацій-
них процесів.

Узагальнюючи концепцію інституціональних 
змін, можна відзначити три важливі моменти.

По-перше, інституціональні зміни можна роз-
глядати на основі загального поняття життєвого 
циклу, тобто слід виділяти фази зародження 

зміни (інституціональну інновацію), функціо-
нування інституту і його відмирання, що може 
бути одночасно і фазою виникнення нового 
інституту. По-друге, всередині фази інституці-
онального нововведення виділяються три осно-
вні джерела інновацій, такі як запозичення, 
випадковий винахід, цілеспрямований (умис-
ний) винахід або інституційне проектування. 
По-третє, на етапі поширення нового інституту 
важливо розрізняти два принципові механізми, 
такі як державний примус до використання, що 
допускає вибір нового інституту через механізм 
політичного ринку, і добровільне прийняття гос-
подарюючими суб’єктами нового правила через 
механізм ринку інститутів.

Механізм інституціональних змін запус-
кається шляхом об’єднання зовнішніх змін і 
внутрішнього накопичення знань. Зміни у фор-
мальних правилах можуть стати результатом 
юридичних і законодавчих змін, змін до регу-
люючих правил, які вводяться владними струк-
турами, а також змін в конституції, за якою 
будується вся система правил. Зміни в нефор-
мальних обмеженнях здійснюються поступово 
і нерідко формують у індивідів альтернативні 
моделі поведінки, пов’язані з новим сприйнят-
тям вигоди та витрат.

Інституціональні зміни залежать від тра-
єкторії попереднього розвитку. Сутність цієї 
залежності полягає в тому, що в кожен даний 
момент часу в економіці можуть відбутися не 
будь-які (довільні) інституціональні зміни, а 
лише ті, які виявляються здійсненними у тих 
умовах, які склалися раніше, які виникли як 
наслідок попередніх аналогічних ситуацій [7].

Нова інституціональна економічна теорія 
розглядає інституціональні зміни через призму 
ринкових трансакцій, виділивши окремо інсти-
туційний ринок. На цьому ринку здійснюються 
наявні інституційні операції, безпосередньо 
спрямовані на зміну наявного інституціональ-
ного устрою, а також неявні, тобто дії з вибору 
певного правила, відповідно до якого може бути 
здійснений товарний обмін. Оскільки в резуль-
таті таких дій змінюється частота використання 
певних правил, змінюється і режим функціону-
вання цих правил, а отже, відбувається зміна 
наявної інституціональної структури.

Висновки. Аналіз сучасного економічного 
простору в інституціональному контексті дав 
змогу сформувати та розкрити зміст інституціо-
нальної парадигми економічної безпеки Еконо-
мічна безпека підприємства визначається ство-
ренням умов для послаблення або уникнення 
негативних впливів, захистом від наявних і 
можливих загроз та досягненням мети діяль-
ності в умовах конкуренції та ризиків. Необ-
хідно відзначити, що інституціональна модель 
економічної безпеки функціонує за допомогою:

– інституціонального механізму обмеження 
економічної влади еліт, що використовує 
методи позаринкового примусу та обмежує кон-
куренцію і знижує ефективність;
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– створення умов для перетворення корот-
кострокових капіталів на довгострокові;

– вироблення принципів підтримки кон-
курентоспроможності для застосування тех-
нологічних і нетехнологічних конкурентних 
переваг.

Реалізація інституціональної моделі здій-
снюється через формування норм і правил, 
що відображають формальні обмеження (зако-
нодавство, що регулює правила і зміни в кон-
ституції) і неформальні (норми, угоди, особисті 
стандарти чесності тощо) [6].

Надійне забезпечення економічної безпеки 
підприємства в сучасних умовах – проблема 
для всіх організацій незалежно від форм влас-
ності, виду діяльності. Ринкова економіка, 
жорстка конкуренція в ній є базовим джере-
лом виникнення економічних ризиків, загроз, 
небезпек, непередбачених ситуацій. Саме 
такий стан сучасності вимагає відповіді на 
такі поставлені питання: як уникнути впливу 
негативних загроз і ризиків; що зробити для 
того, щоб цей вплив був мінімальним; як 
ефективно управляти підприємством в таких 
ситуаціях, як досягти стабільного і безпечного 
стану в бізнесі.

В наш час відбуваються структурні зміни в 
економіці, що змушує підприємства до реаліза-
ції власних моделей економічного розвитку, які 
засновані на інституційних змінах. Цей процес 
спонукає до необхідності формування загальної 
моделі захисту власних економічних інтересів 
від можливих потрясінь ринку і від внутрішніх 
виробничих проблем.
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ЗМІСТ І СПРЯМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

CONTENT AND DIRECTION OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито зміст поняття «соціальне інвестування», 

а також визначено його вплив на суспільні соціальні процеси. 
Визначено роль соціально-відповідального інвестування, його 
характеристику та джерела фінансування. Виокремлено учас-
ників ринку соціально-відповідальних інвестицій. Проаналізо-
вано напрями та елементи системи соціальної відповідаль-
ності. Відзначено відмінність і переваги між корпоративною 
благодійністю та корпоративними соціальними інвестиціями.

Ключові слова: соціальні інвестиції, соціально-відпові-
дальне інвестування, корпоративна соціальна відповідаль-
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто содержание понятия «социальное 

инвестирование», а также определено его влияние на обще-
ственные социальные процессы. Определены роль соци-
ально-ответственного инвестирования, его характеристику 
и источники финансирования. Выделены участники рынка 
социально-ответственных инвестиций. Проанализированы 
направления и элементы в системе социальной ответствен-
ности. Отмечены различия и преимущества между корпора-
тивной благотворительностью и корпоративными социальны-
ми инвестициями.
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ANNOTATION
The article content the concept of social investment is disclosed 

and its influence on social processes is determined. The role of 
socially responsible investment, its characteristics and sources 
of financing is determined. Separated participants in the market 
of socially responsible investments. Directions and elements of 
the system of social responsibility are analyzed. The distinction 
and benefits between corporate philanthropy and corporate social 
investment are noted.

Keywords: social investments, socially responsible investment, 
corporate social responsibility, social sphere, corporate charity.

Постановка проблеми. Дослідження процесу 
соціального інвестування корпорацій і власне 
соціального інвестування посідає важливе місце 
в економічній науці і соціально-економічній 
практиці управління. У випадках, коли досяг-
нення соціального ефекту поряд з економічним 
ставиться як основна мета, таке інвестування 
розуміється як соціальне інвестування. Соці-
альні інвестиції можуть забезпечувати позитив-
ний фінансовий результат для корпорації одно-
часно з вирішенням якого-небудь соціального 
завдання, а «традиційні» інвестиції здатні опо-
середковано підвищувати добробут.

Вирішення проблеми аналізу, оцінки та 
управління соціальними інвестиціями має 
велике значення для стійкого функціонування 
та розвитку сучасної економіки, яка орієнто-
вана на соціально-ринкові відносини. Актуаль-
ність теми обумовлюється зростанням ролі соці-
альної відповідальності представників бізнесу, 
розвитком ідей соціального партнерства, усві-
домленням бізнесом неможливості побудувати 
комфортне для підприємницької активності 
середовище в умовах гострого соціального від-
чуження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В основі концепції корпоративного соціального 
інвестування полягають економічні дослідження 
Г. Тульчинського, Е. Долана, Дж.М. Кейнса, 
В. Ойкена, Л. Плотиціна, П. Самуельсона, 
П. Хейне та інших науковців. Всебічне вивчення 
проблеми регулювання інвестиційної політики 
корпорацій щодо суб’єктів соціального серед-
овища обумовлює необхідність звернення до 
праць Д. Белла, Дж. Боткіна, П.Ф. Друкера, 
А. Маршалла, Д. Нортона, А. Печчеї, А. Пігу, 
В. Ростоу, М. Фрідмена. Окремі характерис-
тики соціального інвестування та етичного під-
ходу до визначення ролі бізнесу у соціальному 
середовищі викладені в роботах таких авто-
рів, як, зокрема, І.Ю. Бєляєва, О.В. Більська, 
О.Р. Зиков, М.І. Ліборакіна, С.Є. Литовченко, 
С.В. Івченко, Л.П. Марчук, А.В. Бондаренко, 
Л.А. Плотіцина, Ю.Н. Попов, С.Е. Сардак, 
А.О. Сімахова, С.В. Туркін, Н.Л. Хананашвілі, 
В.Н. Якімец, М.А. Ескіндаров. Фрагменти, при-
свячені різним аспектам соціального інвесту-
вання в корпораціях, можна знайти в роботах 
зі стратегічного управління, управління люд-
ськими ресурсами.

Мета статті полягає у дослідженні потенці-
алу соціально-відповідального інвестування, 
ідентифікації напрямів та учасників соціальної 
відповідальності, визначенні пріоритетів та від-
мінностей соціального інвестування та корпора-
тивної благодійності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Середовищем, в рамках якого здійснюється 
баланс між соціальною справедливістю та еко-
номічною ефективністю, є інвестиційна сфера, 
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а основними її суб’єктами виступають бізнес, 
держава і суспільство. Існує низка критеріїв 
класифікації елементів інвестиційної сфери, 
зокрема залежно від об’єкта інвестування, 
суб’єкта інвестиційної діяльності, інструмен-
тарію. Одним з критеріїв класифікації висту-
пає мета інвестування. Традиційним вважа-
ється підхід, що передбачає отримання певного 
доходу (фінансового результату) для інвестора 
від інвестиційної діяльності. Але якщо реалі-
зація інвестиційного проекту за рахунок інвес-
тованих коштів забезпечує певний позитивний 
ефект як інвестору, так і соціуму, то це і постає 
соціальними інвестиціями.

Найчастіше соціальні інвестиції ототожню-
ються з корпоративною соціальною відповідаль-
ністю. Ми вважаємо, що соціальні інвестиції 
входять до зовнішньої корпоративної соціаль-
ної відповідальності, але одночасно це поняття 
більш широке, тому що його агентом може 
виступати не тільки бізнес. Умовно кажучи, 
соціальні інвестиції включають в себе корпо-
ративну соціальну відповідальність, державні 
інвестиції в соціальну сферу, інституційні соці-
альні інвестиції.

Так, на думку Л.А. Плотіциної, сутність 
соціальних інвестицій з точки зору корпорацій 
відображена в такому визначенні: «Соціальні 
інвестиції являють собою матеріальні, техно-
логічні, управлінські чи інші ресурси, а також 
фінансові кошти компаній, які спрямовуються 
за рішенням керівництва на реалізацію соці-
альних програм, розроблених з урахуванням 
інтересів основних внутрішніх і зовнішніх заці-
кавлених сторін в припущенні, що у стратегіч-
ному відношенні компанією буде отримано пев-
ний (хоча не завжди і не просто вимірюваний) 
соціальний і економічний ефект» [1, с. 10]. 
Іншими словами, соціальні інвестиції можуть 
бути спрямовані в будь-який проект у соціаль-
ному середовищі, реалізація якого за рахунок 
інвестованих коштів забезпечить певний пози-
тивний ефект як інвестору, так і соціуму.

Г.Л. Тульчинский вважає, що соціальні інвес-
тиції – це «вкладення фінансових та інших 
ресурсів у вирішення соціальних проблем як все-
редині компанії, так і в зовнішньому соціальному 
середовищі, що сприяють поліпшенню ситуації у 
соціальній сфері і одночасно – зростанню капіта-
лізації бізнесу» [2, с. 233]. Повноцінними соці-
альними інвестиціями можуть вважатися усві-
домлені дії компанії, спрямовані на вирішення 
різних соціальних проблем, і вони повинні бути 
орієнтовані на зростання соціального капіталу, 
тобто збільшення ступеня довіри між людьми, 
соціальну солідарність, відкритість, діалог.

Соціальне інвестування, на думку А.В. Бон-
даренко та Л.О. Омелянович, – це «спосіб реалі-
зації корпоративної соціальної відповідальності 
за допомогою цільових програм, які відпові-
дають потребам основних груп зацікавлених 
осіб – споживачів, персоналу, місцевих громад» 
[3, с. 201].

Отже, соціальне інвестування – це процес, 
який здійснюється інвестором з урахуванням 
соціальних, моральних та екологічних наслід-
ків інвестування. Зміст соціальних інвестицій 
виявляється в їх двоїстій природі як інстру-
мента одночасного задоволення потреб суспіль-
ного і корпоративного секторів. У зв’язку з 
цим до складу основних принципів соціального 
інвестування слід віднести досяжність позитив-
ного ефекту для інвестора та суспільства.

Соціально-відповідальне інвестування прагне 
до максимізації фінансового результату і соці-
альної користі. Відповідно, соціально орієнто-
ване інвестування – це інвестиційний процес, 
в якому через добровільний і свідомий вибір 
критеріїв і методів інвестування виявляється 
відповідальність інвестора за наслідки його 
інвестицій для суспільства, навколишнього 
середовища та їх сталого розвитку, а також 
особисті погляди і переконання щодо соціально 
значущих питань і соціокультурних цінностей.

У сучасній економічній теорії склалися два 
підходи до визначення джерел фінансування 
соціальних інвестицій. Низка дослідників вва-
жає, що інвестиції в розвиток людського ресурсу 
мають здійснюватися переважно з індивідуаль-
них (приватних) джерел. В рамках такого під-
ходу державі відводиться роль кредитора, що 
забезпечує своїх громадян довгостроковими 
кредитами цільового призначення з подальшим 
їх погашенням за рахунок особистих доходів. 
Має місце й інша точка зору, згідно з якою всі 
витрати, пов’язані із соціальним інвестуван-
ням, повинна взяти на себе держава, оскільки 
домогосподарства і приватний бізнес не здатні 
нести цей тягар. На практиці обидва ці підходи 
не були реалізовані повною мірою в жодній 
країні. Однак в більшості економічно розвине-
них країн як домінуючу тенденцію розвитку 
відносин між корпоративним сектором та гро-
мадськими інститутами слід відзначити зроста-
ючу роль саме корпоративних структур у сфері 
фінансування проектів, пов’язаних з життєді-
яльністю та життєзабезпеченням соціуму [4].

Загалом можна зазначити, що у систему 
соціальних взаємовідносин тим чи іншим спо-
собом залучаються різні суб’єкти суспільства. 
Їхні інтереси спрямовані не тільки на об’єкти, 
вкладення в які здатні приносити дохід, але й 
на об’єкти, інвестування яких не має на меті 
отримання доходів. Тому розглянемо інститу-
ційних суб’єктів на ринку соціально-відпові-
дальних інвестицій [5]:

1) соціально-відповідальні фонди, керуючі 
компанії, інвестиційні банки, до яких також 
відносяться соціально-відповідальні взаємні 
фонди (фонди, що працюють з великим чис-
лом вкладників, інвестиції яких, як правило, 
розподілені серед великої кількості різних під-
приємств) та індивідуально керовані рахунки, 
де склад портфеля коригується з урахуванням 
інтересів конкретного інвестора і його очікувань 
від соціально-відповідального інвестування;
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2) фонди, що створюються некомерційними 
організаціями, вищими навчальними закла-
дами, релігійними установами, лікарнями;

3) державні і приватні пенсійні фонди; їх 
слід виділити в окремий вид, тому що вони не 
є в чистому вигляді інвестиційними керуючими 
компаніями; за своєю специфікою вони працю-
ють саме на ринку соціально-відповідальних 
інвестицій;

4) страхові компанії за своєю специфікою 
враховують фактори і працюють на ринку соці-
ально-відповідальних інвестицій;

5) фінансові інститути розвитку місцевих 
громад;

6) соціально-відповідальні банки, що пропо-
нують інвесторам фінансові продукти і послуги 
із застосуванням методів соціально-відповідаль-
ного інвестування.

Крім того, важливими учасниками ринку 
соціально-відповідальних інвестицій є різні 
інформаційно-аналітичні агенції та організа-
ції, що здійснюють професійний аналіз компа-
ній з точки зору їх соціальної відповідальності, 
а також асоціації та форуми, які здійсню-
ють інформаційну підтримку ринку (галузеві 
огляди, індекси, інформація про керуючі ком-
панії і фонди). Це своєрідна інфраструктура 
цього ринку, що супроводжує його розвиток.

У мотивації соціально відповідального інвес-
тування велику роль відіграє вплив інвесторів 
на компанії, їх можливість безпосередньо, через 
інструменти фінансового ринку або як акці-
онери впливати на вартість і розвиток корпо-
рації, а також важливість громадської думки, 
інформованість стейкхолдерів бізнесу шляхом 
публікації соціальної звітності, висновків соці-
ального аудиту і присвоєння рейтингу компа-
нії. Соціальні звіти можуть бути представлені 
як у вільній формі, так і в стандартизованих 
формах, використовуваних у світовій практиці.

Основні елементи системи соціального інвес-
тування тісно взаємопов’язані (рис. 1). Відпо-
відно, соціальне інвестування можна визначити 
як динамічний процес реалізації відносин між 
суб’єктами соціального середовища щодо забез-
печення балансу інтересів корпоративного сек-
тору з інтересами суспільства і держави.

Отже, ефективність соціально-відповідаль-
ного інвестування перш за все пов’язана з 
досягненням його основної мети – реаліза-
цією можливості поєднання отримання фінан-
сового прибутку і цінностей інвестора. Соці-
альне інвестування передбачає такі ефекти: 
фінансова ефективність (страхування ризиків, 
підвищення ефективності управління персона-
лом, маркетинг та продаж); нефінансова ефек-
тивність (імідж і репутація бренда, лояльність 
клієнтів і персоналу); ефективність впливу на 
ситуацію в державі.

Також слід підкреслити, що здійснення соці-
ального інвестування передбачає отримання 
прибутку, що відрізняється від прибутку за 
традиційного інвестування появою варіатив-
ності параметрів вимірювання. Однак отри-
мання прибутку від інвестування у соціальне 
середовище є одним з визначальних в концепції 
соціального інвестування.

Нині виділяють три основні напрями соці-
ально-відповідального інвестування [7].

1) соціальне (дотримання прав людини, забо-
рона експлуатації дитячої праці, корпоративне 
управління, безпека населення тощо);

2) етичне (відмова від роботи з компаніями 
з виробництва, продажу та поширення тютюну, 
алкоголю, зброї, порнографічної продукції, 
азартних ігор тощо);

3) екологічне (збереження поновлюваних 
джерел енергії, охорона і збереження природ-
них ресурсів, безпека навколишнього серед-
овища, зміна клімату тощо).

Рис. 1. Соціальне інвестування в системі  
соціальної відповідальності корпорацій [4; 6]
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Для повного аналізу сутнісних характерис-
тик соціального інвестування необхідно роз-
глянути його через призму системного аналізу 
порівняно з поняттями «інвестування» і «благо-
дійність». Крім того, слід чітко розрізняти бла-
годійність особисту (прояв свободи волі власни-
ків, менеджерів, працівників) і корпоративну 
(частина соціальних інвестицій та інтегрованих 
маркетингових комунікацій). На Заході спів-
робітники компаній відраховують відсоток від 
своєї зарплати у благодійні фонди. Більше 70% 
американців щорічно жертвують гроші хоча б 
одній благодійної організації, і це більше 75% 
всіх жертвуваних засобів. Благодійні пожертви 
бізнесу складають в США близько 4,8%. У 
Німеччині кожен другий громадянин старше 
14 років бере участь в добродійності своїми засо-
бами, середній розмір яких складає 108 євро. У 
Великобританії близько 60% населення жертву-
ють хоча б раз на місяць, а бізнес-благодійність 
складає до 12% [8]. При цьому корпоративна 
благодійність – це діяльність, яка передбачає 
добровільну участь бізнесу у вирішенні різних 
питань соціальної сфери без очікування будь-
якого ефекту для своєї діяльності.

Незважаючи на загальний об’єкт і предмет 
впливу (соціальна сфера), соціальне інвесту-
вання корпорацій і корпоративна благодійність 
істотно відрізняються за своїми цільовими орі-
єнтирами і механізмами здійснення. Порів-
няльна характеристика корпоративної благо-
дійності та соціальних інвестицій наведена у 
табл. 1.

Соціально-відповідальне інвестування наби-
рає все більших обертів в економічно розви-
нутих країнах. Так, в США обсяг соціально-
відповідальних інвестицій під професійним 
управлінням перевищує 3 трлн. дол. США, а в 
ЄС – 5 трлн. євро. Розвиваючись високими тем-
пами, вже соціально-відповідальне інвестування 
почало займати значну частку ринку цінних 
паперів: практично кожен восьмий долар під 
професійним управлінням в США вкладається з 
урахуванням соціальних, екологічних або етич-
них чинників, в ЄС – кожен десятий [9].

Отже, соціальні інвестиції, на відміну від 
корпоративної благодійності, приносять від-
чутні переваги на ринку, зокрема додаткові 
можливості для просування товару, реклами; 

зростання вартості бренду і нематеріальних 
активів; отримання переваг перед конкурен-
тами; закріплення і розширення маркетин-
гової ніші; збереження старих і завоювання 
нових клієнтів; розвиток партнерських від-
носин; доповнення та розширення можливості 
впливу на місцеві спільноти; поліпшення від-
носин з місцевою владою; оптимізація роботи 
із засобами масової інформації; розвиток нових 
навичок персоналу; зростання лояльності спів-
робітників; зміцнення репутації; підвищення 
стійкості у разі криз; зниження можливих 
ризиків бізнесу; поліпшення фінансових показ-
ників, зростання капіталізації і прибутковості.

Крім того, за кінцевим результатом від реа-
лізації соціальних інвестицій можна виділити 
такі характеристики інвестицій:

– інвестиції з безпосереднім (прямим) соці-
альним ефектом – це інвестиції з ефектами, що 
виявляються через певний проміжок часу;

– інвестиції з розсіяним соціальним ефек-
том – це інвестиції, ефект від реалізації яких 
не може бути визначений безпосередньо після 
закінчення проектного часу, але здатний надати 
довгострокові зовнішні ефекти в майбутньому;

– інвестиції з непрямим соціальним ефек-
том – це інвестиції, які викликають мультиплі-
кативні зміни в соціальному середовищі;

– інвестиції з опосередкованим соціальним 
ефектом – інвестиції в одну зі сфер соціального 
середовища, які спочатку викликають зміни 
в іншій сфері і тільки потім повертаються та 
інвестуються у сферу у вигляді позитивних 
ефектів.

Висновки. Соціально-відповідальне інвес-
тування корпорацій – це діяльність компаній, 
спрямована на отримання комерційної та соці-
альної вигоди, що концептуально відрізняється 
від традиційного інвестування тим, що викли-
кає необхідність врахування як власних інтере-
сів компанії-інвестора, так і соціального середо-
вища, а також дає змогу говорити про подвійну 
природу соціального інвестування корпорацій. 
Соціальне інвестування, з одного боку, є добро-
вільним актом, оскільки не передбачає зако-
нодавчо закріплених обов’язків здійснювати 
інвестування в об’єкти соціального середовища.

Використання механізму соціального інвес-
тування для впливу на певні об’єкти соці-

Таблиця 1
Основні відмінності між корпоративною благодійністю та соціальними інвестиціями [6; 8; 9]

Корпоративна благодійність Соціальні інвестиції
Не пов’язана з інтересами бізнесу Працюють на бізнес-цілі
Може бути «прихованою» Прозора перед суспільством
Необов’язкова Частина корпоративної соціальної відповідальності
Інтереси співробітників, клієнтів, акціонерів, спо-
живачів і місцевих спільнот

Враховані інтереси всіх зацікавлених сторін (стейк-
холдерів)

Спрямована на наочний ефект, а не на довгостроко-
ві цілі

Націлені на довгостроковий ефект, на вирішення 
соціальної проблеми

Обмежена сферою благодійності Розглядають всі соціальні питання в комплексі
Обмежується грошовими або матеріальними пожерт-
вами

Використовують весь набір форм соціально 
пов’язаної діяльності, ресурси всіх служб
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ального середовища є вимушеним заходом, 
оскільки тільки активна роль у соціальному 
середовищі дає змогу корпораціям мінімізу-
вати негативний вплив на основну діяльність, 
а також підвищити її ефективність. Соціальні 
інвестиції корпорацій одночасно задовольня-
ють потреби суспільного і корпоративного сек-
торів. Двоїста природа соціальних інвестицій 
дає підставу виділяти їх як самостійний вид 
інвестицій, а процес інвестування – як само-
стійний вид діяльності корпорації (компанії, 
підприємства).

Корпоративний сектор усе більше залу-
чається у складну систему взаємовідносин з 
різними суб’єктами соціального середовища. 
Компанії постають суб’єктами відносин (здій-
снюючи вплив на населення території присут-
ності, на навколишнє середовище, економічне 
становище регіону тощо), а також об’єктами 
впливу з боку державних органів, громадських 
організацій. Ефективність соціально-відпові-
дального інвестування все більше пов’язується 
з реалізацією можливості поєднання отримання 
фінансового прибутку та формування соціаль-
них цінностей інвестора.
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АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ  
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

STUDY OF METHODOLOGICAL INSTRUMENTATION  
TO EVALUATE HUMAN RESOURCES CAPACITY OF ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано існуючий методичний інструмен-

тарій щодо оцінювання кадрового потенціалу підприємства 
та визначено неоднозначність його трактування. Вказано на 
необхідність чіткого розмежування методичних підходів, мето-
дик та методів щодо оцінювання КПП. Здійснено аналіз мето-
дичних підходів та обгрутновано їх перелік. Проведено аналіз 
групування методів оцінки КПП за різними класифікаційними 
ознаками. Запропоновано авторську ієрархічну структурно-ло-
гічну послідовність використання методичного інструментарію 
оцінювання кадрового потенціалу підприємства.

Ключові слова: метод, методика, методичний підхід, ка-
дровий потенціал підприємства (КПП).

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован существующий методический 

инструментарий по оценке кадрового потенциала предпри-
ятия и указано на неоднозначность его трактовки. Обоснована 
необходимость четкого разграничения методических подхо-
дов, методик и методов по оценке КПП. Осуществлен анализ 
методических подходов и обоснованно их перечень. Прове-
ден анализ группировки методов оценки КПП по различным 
классификационным признакам. Предложена авторская ие-
рархическая структурно-логическая последовательность ис-
пользования методического инструментария оценки кадрового 
потенциала предприятия.

Ключевые слова: метод, методика, методический поход, 
кадровый потенциал предприятия (КПП).

АNNOTATION
Available methodological instrumentation for evaluation of 

human resources capacity of enterprise (HRCE) is studied and 
the ambiguity of its interpretation is determined in the paper. It 
is shown that there is a need to clearly differentiate methodical 
approaches, techniques and methods for evaluation of HRCE. 
The methodological approaches are studied and the list of them 
is grounded. The grouping of the methods to evaluate HRCE is 
analysed according to the different classification features. The 
author’s hierarchical structural and logical sequence of the use of 
methodological instrumentation for evaluating HRCE is proposed.

Keywords: method, methodology, methodical approach, 
human resources capacity of enterprise (HRCE).

Постановка проблеми. Управління кадровим 
потенціалом підприємства (КПП) як складною, 
динамічною системою в умовах стрімких транс-
формаційних процесів вимагає використання 
сучасного методичного інструментарію оціню-
вання його рівня. Базою для управління пови-

нна стати оцінка рівня кадрового потенціалу 
підприємства, а процес оцінювання не здійсню-
ється сам по собі, а є логічною та необхідною 
частиною процесу управління в сучасному світі. 
Тому виникає необхідність вивчення провідних 
практик оцінки КПП та аналітичного огляду 
підходів, методик та методів, які застосову-
ються для оцінювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження в цій сфері представлені роботами 
широкого кола науковців: Шаульської Л.В., 
Колот А.М., Харун О.А., Бурачека І.В., Правди 
О.Ф., Железняк В.В., Шахно А.Ю. та багатьох 
інших, які вивчали різноманітні прояви оцінки 
кадрового та трудового потенціалів підприєм-
ства, а також методичний інструментарій оці-
нювання кадрів та персоналу підприємств. Тео-
ретико-методичне надбання вказаних авторів 
стало відправною точкою дослідження.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В той же час, представле-
ний методичний інструментарій вирізняється 
неоднозначністю в царині групування методів 
та їх класифікації для оцінювання КПП, під-
міню понять базового категорійного апарату, 
відсутністю єдиної логіки використання мето-
дичного інструментарію для оцінювання саме 
кадрового потенціалу підприємства. Саме вка-
зані неузгодженості визначили мету та завдання 
дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Обґрунтувати та упорядкувати мето-
дичний інструментарій оцінки кадрового потен-
ціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз досліджень в сфері оцінювання КПП 
дозволили виділити декілька ключових моментів:

1) оцінювання КПП, виходячи з його особли-
востей, доцільно здійснювати з двох позицій: 
макро- та мікроекономічного, бо, з одного боку, 
кадровий потенціал є складовою потенціалів 
більш високого рівня (підприємства, регіону., 
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галузі, країни, тощо), а з іншого – базується на 
індивідуальному потенціалі працівника, який 
є основою формування систем більш високого 
рівня [1]. Вказаний момент вимагає врахування 
досвіду використання методичного інструмен-
тарію оцінювання системи як більш високого 
рівня (трудового, економічного тощо потенціалів 
підприємства), так і низького – потенціалу пра-
цівника. Крім того, вивчення напрацювань в цій 
сфері свідчить про використання методів оцінки 
персоналу (кадрів) на підприємстві під час оці-
нювання КПП, що пов’язано із двобічністю вка-
заної категорії, яка чисельно ґрунтується на 
кадрах, але оцінюється якісно як потенціал.

2) відсутнє єдине розуміння, що використо-
вується для оцінювання: методи, методики, під-
ходи: одні й ті ж елементи в різних публікаціях 
підмінюються та мають різні назви, що веде до 
плутанини та викликає неточності в терміноло-
гії. Так, говориться про коефіцієнтну методику, 
яка є гібридом «витратних та порівняльних під-
ходів до оцінки» [1, 2]. Вважаємо за необхідне 
логічно структурувати та пов’язати в ланцюг і, 
відповідно, співвіднести існуючі підходи, мето-
дики та методи, що використовуються в про-
цесі оцінювання кадрового потенціалу. Будемо 
виходити із загальноприйнятих базових визна-
чень основних методичних категорій: метод (з 
гр. methodos) визначається як спосіб пізнання, 
дослідження явищ природи і суспільного життя; 
сукупність прийомів чи операцій практичного 
або теоретичного освоєння дійсності, підпо-
рядкованих вирішенню конкретного завдання; 
методика (з гр. methodike) – розуміється вже 
як сукупність методів, прийомів проведення 
будь-якої роботи, як система правил викорис-
тання методів, прийомів та операцій. Тому, 
однозначно, можна сказати, що методика може 
включати певну сукупність необхідних методів, 
які поєднані певною послідовністю для досяг-
нення поставленої цілі.

Поняття «підхід» розглядається з декількох 
точок зору: 1) як певний напрям у науці або 
дослідженнях; 2) як думка, погляд, з позиції 
якої розглядається певний об’єкт дослідження; 
3) як сукупність способів, прийомів розгляду 
чого-небудь, впливу на кого-, що-небудь, став-
лення до кого-, чого-небудь; сукупність єдино-
спрямованих за змістом принципів і методів, 
які не виходять за рамки підходу.

Виходячи з вищенаведеного, можна сказати, 
що підхід може об’єднувати як сукупність мето-
дів, так і сукупність методик. Тобто виступає 
біль широкою категорією відносно методик та 
методів.

3) найчастіше в проаналізованих джерелах 
говориться про три основні підходи до оцінки 
кадрового потенціалу: витратний, порівняль-
ний та результативний [1; 6; 7; 8], але в роботі 
[3] згадується доходний підхід. Вважаємо за 
логічне витратний та доходний підходи поєд-
нати у вартісний, який є базовим підходом до 
оцінки потенціалу, про що говориться в роботі 

[4]. Там же [4] до витратного та доходного підхо-
дів додано порівняльний, що, на наш погляд, не 
є коректним, адже порівняльний підхід перед-
бачає порівняння працівників підприємства, їх 
продуктивності, динаміки особистого професій-
ного зростання [4] і це порівняння ґрунтуватися 
може не на вартісних характеристиках. 

В той же час виділяються методики [4]: вар-
тісна, яка включає доходний, витратний та 
порівняльний підходи, та відносна, що скла-
дається з методу ассесмент-центру, експертних 
методів, соціометричного обстеження, тесту-
вання, що більше характерно для порівняль-
ного підходу. 

В свою чергу, витратний підхід представ-
лено двома групами витратних методик [6] 
(в цьому варіанті підхід трактується як ширша 
категорія, аніж методики): 1) на основі ряду 
показників; 2) на основі оцінки одиниці живої 
праці одного працівника. Під час уживання 
будь-якого методу, методики, підходу передба-
чається використання цілого ряду показників, 
які можуть бути як абсолютні, так і відносні. 
Але їх сукупність ще не свідчить про наявність 
певної методики.

Окрім названих підходів до оцінки КПП, 
в дослідженні [6] вказано на існування інших 
підходів: ресурсного, факторного, інтеграль-
ного, суб’єктивного [9].

Крім того, в роботі [5] вирізняють методичні 
підходи щодо оцінки кадрового потенціалу під-
приємства, на основі експертних оцінок та на 
основі економічної оцінки, що можна трак-
тувати як методики, засновані на експертних 
методах (наприклад, інтегральний підхід) та 
на основі вартісного підходу (наприклад, як 
витратний, так і доходний підходи мають явне 
економічне вираження). 

Як поєднання порівняльного та витратного 
підходів, виділяється окремо коефіцієнтна 
методика. У цьому випадку методика вклю-
чає в себе певні підходи і тлумачиться більш 
широко відносно підходів. Слід зауважити, що 
використання коефіцієнтів характерно для різ-
новидності інтегрального підходу [11] 

В роботі [2] представлено цілий ряд автор-
ських методик, які розроблялися як вітчиз-
няними, так і закордонними науковцями для 
оцінювання кадрового (трудового) потенціалу: 
В. Аллавердян запропонував методику оцінки 
вартості кадрового потенціалу підприємства на 
основі оціночної вартості окремого працівника, 
а О.Є. Талан дотримується витратного підходу 
в оцінці, де, за економічним змістом, вирізняє 
поточні та інвестиційні витрати на трудовий 
потенціал, аналогічно О. Федонін наполягає на 
вартісній оцінці потенціалу, де використовує як 
оціночні коефіцієнти, так і показники, пов’язані 
з додатково доданою вартістю, часткою при-
бутку, капіталізацією компанії; Т.В. Хлопова та 
М.П. Д’якович на основі анкетного опитування 
пропонують інтегральну оцінку трудового потен-
ціалу працівників підприємства; В.Н. Авдєєнко 
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та В.А. Котлов свою методику базують на ресурс-
них та результативних показниках (продуктив-
ність праці, коефіцієнт змінності робочої сили), 
а О.І. Цикорін розглядає оцінювання потенці-
алу через визначення ресурсів робочого часу; 
Л.І.Меньшиков базує свою методику на системі 
різнопланових коефіцієнтів.

Оригінальністю вирізняється класифікація, 
запропонована Л. Шаульською, яка групує 
методики за чотирма підходами: кількісний 
прямий (передбачає наявність кількісних пря-
мих показників), кількісний непрямий (від-
носні кількісні показники), якісний (наявність 
якісних показників) та інтегральний (сукуп-
ність інтегральних показників) [10]. 

Вважаємо, що методики оцінювання кадро-
вого потенціалу реалізуються в межах того 
чи іншого підходу із використанням певного 
методу або їх комбінації. 

В статті [6] її автором було проведено групу-
вання та систематизацію методів, які викорис-
товуються залежно від того чи іншого підходу. 
Усю сукупність методів оцінювання потенці-
алу окремих працівників поділено на 3 групи: 
якісні, кількісні та комбіновані.

А, в роботі [1], її автор застосовує три тради-
ційні методи оцінювання персоналу, що виді-
ляються Завіновською Г.Т., до оцінки кадро-
вого потенціалу підприємства, а саме: бальна/
небальна оцінка за діловими якостями, які мак-
симально відповідають особистостi, яка оціню-
ється; оцінка на основі результатів діяльності; 
оцінювання на основі системи тестових методiв 
оцінювання.

Відсутність однозначності класифікації 
методів оцінки кадрового потенціалу наведено 
в табл. 1, де представлено існуючі варіанти 
групування методів, що використовуються для 
оцінки кадрового потенціалу, залежно від різ-
них класифікаційних ознак.

Як бачимо з табл. 1, відсутня однознач-
ність групування методів, що застосовуються 
до оцінки кадрового потенціалу підприємства. 
Слід відмітити деякі неузгодженості в наведених 
класифікаціях, так, наприклад, виділені групи 
методів за класифікаційною ознакою «За формою 
вираження кінцевого результату» майже спів-
падає з групами методів за ознакою «Залежно 
від типу показників, які використовуються». 
Тому групування методів на якісні, кількісні та 
комбіновані нам видається найбільш доречним. 
Безпосередньо самі методи, при такому групу-
ванні, можуть дублюватися (анкетування, метод 
360 градусів відносяться як до групи якісних, 
так і комбінованих методів). 

Окрім цього, як вже згадувалося, в роботі 
[6] наведено методи, які доречні для викорис-
тання залежно від того чи іншого методичного 
підходу: метод визначення стимуляторів та дес-
тимуляторів – для факторного підходу; метод 
оцінки нормативом роботи – для факторного; 
метод рядів динаміки – для ресурсного; різно-
манітні варіації методу експертних оцінок – для 

інтегрального; а групи кількісних та якісних 
методів доцільні для суб’єктивного та порів-
няльного підходів; вартісний підхід передбачає 
використання методів аналізу втрат та капіта-
лізації прибутку.

Розподіл методів за підходами є цікавим 
та корисним в процесі оцінювання кадрового 
потенціалу підприємства, але, в той же час, 
багато новітніх методів оцінки (ассасмент-
центр, HRA, метод управління за цілями, 
(MBO), метод оцінки за ключовими показни-
ками ефективності діяльності (KPI), метод 
радару) досить складно співвіднести з тим чи 
іншим підходом (оскільки вони можуть вико-
ристовуватися за різних підходів, окрім методу 
радару, який переважно застосовується при 
інтегральному підході). Тому, на думку авторів, 
їх доцільно згрупувати окремо.

Припускаємо, що використання того чи 
іншого методу (або їх сукупності) для оціню-
вання КПП залежить від багатьох факторів, 
таких як: мета оцінки, стиль керівництва, 
рівень стратегічного та оперативного управ-
ління, рівень кваліфікації управлінського пер-
соналу, тощо. Тому кожне керівництво обирає 
собі ту чи іншу сукупність методів та поєднує їх 
у відповідні методики в межах того чи іншого 
підходу до проведення оцінювання. 

Відповідно до визначених ключових момен-
тів представимо структурно-логічну послідов-
ність використання методичного інструмен-
тарію для оцінювання кадрового потенціалу 
підприємства (рис. 1).

З рис. 1 бачимо ієрархічно впорядковану 
структурно-логічну послідовність використання 
методичного інструментарію для оцінювання 
кадрового потенціалу підприємства, де виді-
лено методичні підходи: вартісний, порівняль-
ний, суб’єктивний, факторний, результативний, 
ресурсний, інтегральний, в межах яких форму-
ються методики оцінки КПП відповідно до мож-
ливостей та потреб підприємства, із викорис-
танням різноманітних груп методів, які можуть 
бути класифіковані за різними ознаками, та 
оптимізуватися в межах певних підходів. 

Висновки. В процесі дослідження визначено, 
що використання методичного інструмента-
рію для оцінювання кадрового потенціалу має 
невпорядкований характер, що потребувало 
його обґрунтування та логічної структуризації. 
Вказано на необхідність врахування під час оці-
нювання КПП як методичного інструментарію 
оцінки потенціалу як складної соціально-еконо-
мічної системи, так і персоналу (кадрів). 

Визначено логічну послідовність викорис-
тання методичного інструментарію оцінювання 
кадрового потенціалу підприємства: методи, 
методики, підходи. 

На онові визначеного методичного інстру-
ментарію в подальших дослідженнях буде 
здійснено розробку методики та процедури 
оцінювання кадрового потенціалу підприємств 
будівельної сфери.
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Таблиця 1
Аналіз групування методів оцінки КПП за різними класифікаційними ознаками

Автор, джерело Класифікаційна 
ознака

Назва групи 
методів Характеристика Методи,  

що відносяться до групи

Крушельницька О. В., 
Мельничук Д. П. [12]
Миронова Л.Г. [11]

Залежно від 
ступеню сучас-

ності

Традиційні

Сфокусовані на 
окремого праців-
ника і ґрунтують-
ся на суб'єктивній 
оцінці керівника

або колег.

Бібліографічний, метод заданої 
бальної оцінки, ранжування, 
метод парних порівнянь, метод 
еталону, метод графічного про-
філю, оцінка за результатами

Нетрадиційні
(сучасні)

Розглядають робочу 
групу (підрозділ, 

бригаду, колектив) 
і ставлять акцент 

на оцінці працівни-
ка його колегами і 
здатність працюва-

ти в групі

Атестація, 3600 атестація, ас-
сесмент центр, аналіз людських 
ресурсів, метод управління за 
цілями, метод оцінки за КРІ, 
метод радару

Колот А. М. [13]
Залежно від 
суб’єкта про-

ведення

Самооцінка - -
Зовнішня 

оцінка - -

Федулова Л.І.,  
Сокирник І.В.,  

Стадник В.В. [17]

За об’єктом 
оцінки (одна 

особа чи група)

Методи  
індивідуаль-
ної оцінки 

Сфокусовані на 
оцінці потенціалу 
одного працівника

-

Методи гру-
пової оцінки

Сфокусовані на 
оцінці потенціалу 
групи працівників

-

Харун О.А. [6], 
Бондаревська К.В., 

Сорокотяга Т.Л. [14]

Залежно від 
типу показни-
ків, які вико-
ристовуються

Якісні
Базуються на якіс-
них характеристи-

ках КПП

Анкетування, інтерв’ю, матрич-
ний метод, групова дискусія, 
вільних характеристик, ділових 
ігор, описовий, метод оцінюван-
ня за вирішальною ситуацією

Кількісні
Базуються на кіль-
кісних характерис-

тиках КПП

Метод рангового порядку, баль-
ної оцінки, система графічного 
профілю, рейтинговий, метод 
взначеного розподілу

Комбіновані

Базуються як на 
якісних, так і на 
кількісних харак-
теристиках КПП

Тестування, співбесіда, ФРД, 
метод «360 градусів», метод 
компетенцій (базових компе-
тентностей), порівняння пара-
ми, суми оцінок, класифікації, 
експертний, шкали спостере-
ження за поведінкою,
анкетування

Данюк В. М.,  
Петюх В. М.,  

Цимбалюк С. О.  
[15, 16]

За формою ви-
раження кінце-
вого результату

Описові

Базуються на 
описових (якісних) 
характеристиках 

КПП

Анкетування, інтерв’ю, матрич-
ний метод, групова дискусія, 
вільних характеристик, ділових 
ігор, описовий, метод оцінюван-
ня за вирішальною ситуацією

Кількісні
Базуються на кіль-
кісних характерис-

тиках КПП

Метод рангового порядку, баль-
ної оцінки, система графічного 
профілю, рейтинговий, метод 
взначеного розподілу

Комбіновані

Базуються як на 
якісних, так і на 
кількісних харак-
теристиках КПП

Тестування, співбесіда, ФРД, 
«360 градусів», компетенцій 
(базових компетентностей), по-
рівняння парами, суми оцінок, 
класифікації, експертний, шка-
ли спостереження за поведін-
кою, анкетування

Данюк В.М.,  
Петюх В.М.,  

Цимбалюк С.О.  
[15, 16]

За інструмента-
ми оцінювання

Прогностичні

Інформаційною ба-
зою є результат об-
стежень, інтерв'ю, 

співбесід

-

Практичні

Спирається на 
оцінку результатів 
практичної діяль-
ності працівника

-

Імітаційні

Працівник оціню-
ється за поведін-

кою в умовах кон-
кретної ситуації

-
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МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

MODELING OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Розглянуто можливості практичного застосування еконо-

міко-математичного моделювання, запропоновано для вибору 
оптимального виробничого напряму використовувати не оди-
ночні моделі, а комплекс економіко-математичних моделей. 
Упровадження запропонованої моделі дасть змогу приймати 
ефективні управлінські рішення з найменшими затратами часу.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, 
сільськогосподарське підприємство, модель, ефективність ви-
робництва, виробничий напрям, управлінське рішення.

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены возможности практического применения 

экономико-математического моделирования, предложено 
для выбора оптимального производственного направления 
использовать не одиночные модели, а комплекс экономико-
математических моделей. Внедрение предложенной модели 
позволит принимать эффективные управленческие решения с 
наименьшими затратами времени. 

Ключевые слова: экономико-математическое моде-
лирование, сельскохозяйственное предприятие, модель, 
эффективность производства, производственное направле-
ние, управленческое решение.

ANNOTATION
Considered the possibility of application of economic-math-

ematical modeling proposed for the selection of optimal produc-
tion areas for the use not single models and complex mathemat-
ical models. Implementation of the proposed model will allow  
to make effective management decisions with the least amount 
of time. 

Keywords: economic-mathematical modeling, agricultural 
enterprise, model, production efficiency, production flow, manage-
ment decision.

Постановка проблеми. Сучасні глобалі-
заційні тенденції ставлять високі вимоги до 
рівня конкурентоспроможності країни на сві-
товому ринку. Об’єктивні процеси галузевого 
розвитку в розрізі світової економіки змінюють 
сутність ефективності функціонування підпри-
ємств. Аграрний сектор економіки України 
є потенційно конкурентоспроможним, однак 
є низка проблем, вирішення яких є необхід-
ним кроком у процесі формування розвинутої 
галузі економіки.

Ефективним аграрне виробництво можна вва-
жати у разі досить високої конкурентоспромож-
ності продукції підприємства, про що свідчать 
обсяги її реалізації. Поєднання наявних і потен-
ційних ресурсів з урахуванням синергічного 
ефекту актуалізує конкретні виробничі процеси 
для окремо взятого аграрного підприємства. 
Сукупність актуальних виробничих процесів 

являє собою вид діяльності, який варто оби-
рати аграрному підприємству для досягнення 
основної комерційної мети – отримання мак-
симального прибутку за певного рівня витрат. 
Таким чином, ефективність аграрного виробни-
цтва в умовах обмеженості ресурсів залежить 
від вибору оптимальних видів діяльності.

Планування та прогнозування аграрного 
виробництва в умовах ринку сьогодні базується 
на методах та економіко-математичних моде-
лях, які теоретично охоплюють усі виробничі 
процеси, проте є досить проблематичними з 
погляду наявності інформації для їх реалізації. 
Застосування таких моделей та імплементація 
результатів безпосередньо у виробничий процес 
ставлять низку питань, які потребують вирі-
шення з позицій інформативності та кінцевого 
результату. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми економіко-математичного моделювання 
виробничо-фінансових процесів та програм 
розглянуто в роботах провідних вітчизняних і 
зарубіжних науковців: І.С. Благуна, Н.К. Васи-
льєвої, В.В. Вітлінського, В.М. Геєця, В.А. Каді-
євського, Р.Г. Кравченко, В.М. Кравченко, 
С.В. Козловського, І.М. Мушеник, М.В. Миха-
левича, Т.С. Наконечного, Б.Я. Панасюк, 
О.М. Пляшкевич, С.С. Савіної, І.В. Сергієнко, 
М.І. Скрипничко та ін. Проте окремі питання 
вимагають подальшого опрацювання.

Мета статті полягає у розробленні практич-
них рекомендацій щодо застосування еконо-
міко-математичних методів, зокрема методу 
мережного планування. для підвищення конку-
рентоспроможності сільськогосподарських під-
приємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В останні десятиліття в економічній науці і гос-
подарській практиці все ширше застосовується 
математика. Основною причиною швидкого роз-
повсюдження економіко-математичних методів 
і моделей передусім необхідно назвати різке 
ускладнення сучасної економічної практики, 
викликане високим рівнем розвитку продук-
тивних сил, глибокою спеціалізацією виробни-
цтва, збільшенням темпів науково-технічного 
прогресу. Всі ці чинники, доповнені вимогою 
підвищення ефективності використання при-
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родних ресурсів, кількість яких далеко не без-
межна, а також необхідність усвідомлення 
близьких і віддалених екологічних наслідків 
господарської діяльності людства призводять 
до зростання вимог, що висуваються до якості 
рішень, що приймаються в народному госпо-
дарстві. Використання методів економіко-мате-
матичного моделювання на базі широкого роз-
повсюдження обчислювальної техніки є одним 
із найважливіших важелів підвищення якості 
економічних рішень.

Обираючи оптимальний вид діяльності, 
аграрне підприємство створює умови для ефек-
тивності виробництва, користуючись доцільним 
набором наявних і потенційних ресурсів; комбі-
нуючи їх, отримує синергічний ефект, мінімізу-
ючи витрати. Тоді, виробляючи конкурентоспро-
можну продукцію з урахуванням відповідної 
цінової та збутової політики, можна отримати 
максимальний прибуток, що свідчить про висо-
корентабельне виробництво. Доцільність моде-
лювання процесу вибору оптимального виду 
діяльності аграрного підприємства є очевидною, 
що й стало предметом подальшого дослідження.

Економічні процеси являють собою складне 
переплетіння найрізніших за змістом і мірою 
впливу факторів: соціально-економічних, біо-
логічних, географічних, фізіологічних, психо-
логічних, соціально-політичних та ін. та їх вза-
ємодію.

Виробничі цикли в сільському господар-
стві повторюються багаторазово. Сільськогос-
подарські підприємства в різних природних 
та економічних умовах виробляють однакову 
продукцію. Техніко-економічні показники сіль-
ськогосподарського виробництва під час пере-
ходу від одного виробничого циклу до іншого, 
від одного підприємства до іншого під впливом 
великої кількості взаємопов’язаних факторів 
варіюють у досить широкому діапазоні. Все це 
під впливом часу призводить до накопичення 
великих обсягів інформації, яку треба обробити 
і проаналізувати. В природничих науках про-
блеми можуть бути спрощені експериментами, 
які допускають неодноразове дослідження 
впливу факторів, що постійно змінюються. В 
економічній науці немає таких можливостей 
для експерименту. Для виявлення та визна-
чення кількісної міри впливу великої кількості 
факторів на результативний показник еконо-
мічна наука орієнтується на статистичний і 
економіко-математичний аналіз. Метою цього 
аналізу є не тільки класифікація факторів, а 
й вивчення їх взаємозв’язків та отримання 
основи для теоретичних узагальнень.

Відомо, що основою ефективного розви-
тку аграрного сектора економіки є економічно 
обґрунтована спеціалізація та сумісна діяль-
ність усіх сфер аграрного комплексу, яка дає 
змогу в умовах обмеженості виробничо-фінансо-
вих ресурсів отримувати й досягати максималь-
ного прибутку. Проте визначити оптимальне 
поєднання галузей (розмір і кількість) навіть 

у конкретних ґрунтово-кліматичних, біологіч-
них, технологічних, соціальних умовах над-
звичайно складно. А це тільки мала частина 
факторів, що впливають на виробництво. Крім 
того, в кожному підприємстві задача має без-
ліч допустимих розв’язків. Від вибору одного 
з них багато в чому залежить успіх виконання 
виробничої програми підприємства, добробут 
його працівників.

Під час розв’язання задачі поєднання галу-
зей за допомогою економіко-математичних 
методів на практиці встановлюють вибір і поєд-
нання окремих видів культур, статевовікових 
груп худоби, які створюються за рахунок ресур-
сів, що обмежують розвиток виробництва.

Структурні пропорції комплексів рослинни-
цтва і тваринництва тісно пов'язані між собою, 
і певна зміна в структурі одного неминуче спри-
чиняє зміну в структурі іншого. Проте допуска-
ється можливість розв'язання задачі для одного 
з комплексів, якщо під час її постановки розви-
ток іншої фіксується на визначеному рівні. У 
низці випадків такі припущення мають прак-
тичний сенс, коли один із комплексів працює 
на повну потужність, тому можливі відповідні 
завдання локальної оптимізації. До подібних 
завдань передусім слід віднести оптимізацію 
кормовиробництва, пов'язану з різними крите-
ріями оптимізації за відомих (заданих) обсягів 
виробництва тваринницької продукції.

Нами пропонується для вибору оптималь-
ного виробничого напряму підприємства засто-
совувати не якусь одну модель, а комплекс 
математичних моделей сільськогосподарського 
виробництва, який ураховує як потреби окре-
мого підрозділу виробництва, так і господарства 
у цілому. Змінні, що визначаються в процесі 
розв’язання економіко-математичної моделі 
виробничо-галузевої структури, можуть бути 
поділені на групи і підгрупи:

– комплекси рослинництва: культури товар-
ного призначення (продукція згідно з підпи-
саними контрактами, форвардні або спотові), 
культури на фуражні цілі (побічна продукція), 
пасовища, сінокоси;

– комплекси тваринництва: скотарство 
(велика рогата худоба), свинарство;

– способи поповнення виробничих ресурсів: 
трансформація земельних угідь; можливість 
оренди угідь, оренди частини машинно-трак-
торного парку, залучення робочої сили, попо-
внення основних виробничих фондів за рахунок 
кредиту, інвестицій, дотацій, здачі в оренду 
фондів, що не використовуються, придбання 
кормів, добрив, можливість отримання при-
бутку від продажу побічної продукції.

Задача ставиться так: визначити за заданих 
умов (у числі яких земельні ділянки, баланс 
продукції рослинництва, виконання контрак-
тів, трудові ресурси, можливість застосування 
побічної продукції галузей, раціони кормів, 
наявність відповідної суми власних грошових 
коштів, кредитні ресурси тощо) оптимальне 
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поєднання галузей (видів діяльності) у дослі-
джуваному сільськогосподарському підприєм-
стві, що забезпечують отримання максималь-
них розмірів чистого прибутку (доходу). А саме:

1. Посівні площі і структуру посівів сіль-
ськогосподарських культур, що обробля-
ються, для забезпечення повноцінних кормо-
вих раціонів.

2. Обсяг трансформованих земельних ресурсів.
3. Множину видів орендованих земельних 

угідь.
4. Множину видів наданих в оренду земель-

них угідь.
5. Оптимальне навантаження машинно-трак-

торного парку, можливі періоди здачі в оренду 
певних сільськогосподарських машин, потреба 
в оренді машин у визначений період.

6. Побічну продукцію скотарства, яка вико-
ристовується в рослинництві як органічне 
добриво, при цьому надлишок продається, фор-
муючи прибуток від побічної продукції. Побічну 
продукцію рослинництва, що використовується 
як корми.

7. Структуру кормового балансу за видами 
кормів. Уміст поживних речовин у кормах 
повинен забезпечити отримання запланованих 
обсягів виробництва тваринницької продукції. 
Корми, отримані за рахунок власного вироб-
ництва (включається в грошовий потік за собі-
вартістю виробництва), покупні (включається в 
грошовий потік за ціною покупки).

8. Потребу в кредитах і забезпеченість вироб-
ництва власними коштами.

Зазначені вище змінні мають зв’язок між 
собою за рахунок обмеження використання 
земельних ділянок, машинно-тракторного 

парку, балансу продукції рослинництва, вико-
нання контрактів, трудових ресурсів, засто-
сування побічної продукції галузей, балансу 
добрив, раціонів кормів, грошового потоку 
оренди, собівартості, забезпечення випуску про-
дукції грошовими коштами, оплати відсотків за 
кредит.

Практичну перевірку запропонованої моделі 
проведено під час знаходження оптимальних 
видів діяльності на аграрному підприємстві 
ДП «Племрепродукт «Степове» Миколаївського 
району Миколаївської області із рослинницько-
тваринницькою спеціалізацією: площею ріллі 
5 627 га, стадом корів 505 голів, свиней – 2 451.

Система економіко-математичних моделей 
вибору видів діяльності сільськогосподарського 
підприємства, що забезпечує отримання опти-
мальних розмірів чистого прибутку, реалізо-
вана в середовищі електронних таблиць Excel.

Числова система економіко-математич-
них моделей складена на основі статистичних 
даних господарства в середньому за три роки. 
Для інформаційного забезпечення економіко-
математичної моделі використано статистичну 
інформацію підприємства, результати наукових 
досліджень відповідних інститутів, експертні 
опитування.

За оптимальним рішенням, одержаним за 
комплексом моделей, формується оптимальна 
структура сільськогосподарського виробництва, 
а саме: план розвитку рослинницької галузі на 
основі процесів взаємодії із тваринницьким сек-
тором, який ураховує наявні земельні ділянки; 
машинно-тракторний парк; баланс продукції 
рослинництва; ефективність виконання контр-
актів; трудові ресурси; побічна продукція галу-

Таблиця 1
Фактичні та рекомендовані площі угідь  

у ДП «Племрепродуктор «Степове» Миколаївського району за варіантом 1*

Культури та групи тварин
Фактично в 2014–2016 рр. За моделлю (варіант 1)

Площа, га Її структура, % Площа, га Її структура, % Відхилення

озима пшениця 1973,0 48,3 816,5 20,0 -28,3

жито 6,0 0,1 0,0 0,0 -0,1

гречка 12,0 0,3 0,0 0,0 -0,3

кукурудза на зерно 33,3 0,8 2041,3 50,0 49,2

озимий ячмінь 925,3 22,7 0,0 0,0 -22,7

яр ячмінь 123,3 3,0 408,3 10,0 7,0

овес 13,3 0,3 0,0 0,0 -0,3

соняшник 996,3 24,4 219,6 5,4 -19,0

кукурудза на силос 23,5  0,7 37,8 0,9 0,2

кукурудза на зелений корм 42,4  1,1 40,8 1,0 -0,1

однорічні трави 15,0  0,5 10,0 0,2 -0,3

багаторічні трави 10,0  0,4 100,0 2,4 2,0

Пари 0,0  0,0 408,3 10,0 10,0

Вся посівна 4082,7 100,0 4082,7 100,0 0,0

ВРХ 727 267 -461

свині 1679 100 -1579

корови 300 100 -200
* За статистичними даними господарства і власними розрахунками
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зей; баланс добрив; раціони кормів; грошові 
потоки; формування собівартості; забезпече-
ність випуску продукції грошовими коштами; 
можливість кредитування, отримання дотацій.

За результатами обчислень було запропоно-
вано п’ять варіантів вибору оптимальної вироб-
ничої структури – від відвертого перепрофілю-
вання на рослинництво (табл. 1) до практично 
подібної наявної структури у господарстві. 
Запропоновані варіанти показали різні спів-
відношення як між галузями, так і в середині 
кожної галузі окремо. Також ми отримали під-
сумки діяльності за кожним варіантом моделі 
(табл. 2).

Розрахунки показали, що найкращим з еко-
номічного погляду є перший варіант вироб-
ничої структури у господарстві. Однак за цим 
варіантом пропонується різко змінити спрямо-
ваність виробництва на підприємстві. Найгір-
шим за фінансовими результатами є останній 
варіант, однак його рекомендації потребують 
найменших змін. Незважаючи на це, всі реко-
мендовані варіанти дозволяють підвищити при-
бутковість виробництва. 

Висновки. Використання економіко-мате-
матичного моделювання можна розглядати як 
паралельне впровадження низки антикризових 
заходів для підтримки аграрного сектора на 
рівні підприємства, адже моделі, що форму-
ють оптимальний план розвитку підприємств 
на основі їх реального ресурсного забезпечення, 

враховують основні зв’язки фінансової та гос-
подарської діяльності між рослинницьким і 
тваринницьким секторами в умовах «фінансо-
вої ін’єкції» з боку банків (банківські кредити), 
держави (державні дотації), інвесторів (іно-
земні інвестиції). Однак, слід пам’ятати, що 
комп’ютер (чи модель) не приймають рішення. 
Рішення приймає людина – керівник підпри-
ємства або менеджер.
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Таблиця 2
Зведена таблиця результатів за різними варіантами моделей по досліджуваному підприємству*

Показники Грошова 
виручка Собівартість Прибуток Прибуток 

на 1 га
Рівень 

рентабельності, %

Фактично у 2014–2016 рр. 26394,8 25118,7 1276,1 312,6 5,1

За моделлю

Варіант 1 37919,2 28325,3 9593,9 2349,9 33,9

Відхилення 11524,4 3206,6 8317,8 2037,3 28,8

Варіант 2 41287,3 34169,9 7117,4 1743,3 20,8

Відхилення 14892,5 9051,3 5841,3 1430,7 15,7

Варіант 3 40531,7 31765,2 8766,5 2147,3 27,6

Відхилення 14136,9 6646,5 7490,4 1834,7 22,5

Варіант 4 45282,6 41127,2 4155,5 1017,8 10,1

Відхилення 18887,8 16008,5 2879,4 705,3 5,0

Варіант 5 42711,3 39281,5 3429,8 840,1 8,7

Відхилення 16316,6 14162,9 2153,7 527,5 3,7
*За статистичними даними господарства і власними розрахунками
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РОЗВИТОК КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

DEVELOPMENT OF CRISIS PHENOMENON IN INNOVATIVE ACTIVITIES  
OF ENGINEERING ENTERPRISES OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті встановлено причини розвитку кризових явищ в 

інноваційній діяльності машинобудівних підприємств України. 
Уточнено динаміку рівня збитковості машинобудівних підпри-
ємств країни у промисловому секторі. Розкрито показники та 
тенденції розвитку інноваційної активності машинобудівних 
підприємств. Визначено вплив кризових явищ на динаміку по-
казників інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. 
Рекомендовано напрями мінімізації негативного впливу кризо-
вих явищ на результати інноваційної діяльності машинобудів-
них підприємств.

Ключові слова: криза, інноваційна діяльність, інноваційна 
активність, показники інноваційної діяльності, машинобудівні 
підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье установлены причины развития кризисных яв-

лений в инновационной деятельности машиностроительных 
предприятий Украины. Уточнена динамика уровня убыточности 
машиностроительных предприятий страны в промышленном 
секторе. Раскрыты показатели и тенденции развития инно-
вационной активности машиностроительных предприятий. 
Определено влияние кризисных явлений на динамику пока-
зателей инновационной деятельности машиностроительных 
предприятий. Рекомендованы направления минимизации не-
гативного влияния кризисных явлений на результаты иннова-
ционной деятельности машиностроительных предприятий.

Ключевые слова: кризис, инновационная деятельность, 
показатели инновационной деятельности, инновационная ак-
тивность, машиностроительные предприятия.

АNNOTATION
The causes of the development of crisis phenomena in 

innovation activity of engineering enterprises of Ukraine were 
identified in the article. The dynamics of the level of loss-making 
rate of engineering enterprises of the country in the industrial 
sector was specified. The indicators and tendencies of innovative 
activity development of engineering enterprises were revealed. 
The impact of crisis phenomena on the dynamics of indicators of 
innovative activity of engineering enterprises was determined. The 
directions of minimizing the negative impact of crisis phenomena 
on the results of innovation activity of engineering enterprises were 
recommended.

Keywords: crisis, innovation activity, indicators of innovation 
activity, engineering enterprises.

Постановка проблеми. Здійснення іннова-
ційної діяльності в секторі машинобудівних 
підприємств виступає одним із джерел активі-
зації розвитку економіки країни. Така діяль-
ність формує основу для розвитку нових знань 
та інтелектуальних продуктів, забезпечує ство-
рення нової продукції, впровадження сучасних 
технологій виробництва, розробку та реалізацію 
новітніх програм і проектних рішень, сприяє 
розвитку підприємництва та інфраструктури 
виробництва.

Однак останніми роками в Україні на маши-
нобудівних підприємствах спостерігаються 
скорочення кількості інноваційно-активних 
підприємств та обсягів реалізації інноваційної 
продукції, погіршення фінансово-економічних 
результатів діяльності, зниження рентабель-
ності діяльності, скорочення питомої ваги реа-
лізованої інноваційної продукції в обсязі про-
мислової тощо. Такі результати переконливо 
свідчать про появу кризових явищ в інновацій-
ній діяльності машинобудівних підприємств та 
вимагають встановлення причин їх виникнення 
та розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Досліджувана проблематика широко представ-
лена в публікаціях вчених сучасності. Так, 
вивченню питань активізації інноваційної діяль-
ності присвячено наукові праці В.В. Дергачо-
вої [1], В.В. Мельник [11], Л.І. Федулової [16]. 
Безпосередньо дослідженню їх стану та ана-
лізу кризових явищ, які супроводжують діяль-
ність машинобудівних підприємств, присвячені 
здобутки О.П. Кавтиш [2], К.В. Король [3], 
І.В. Кривов’язюка [4–6], І.О. Кривецького [9], 
В.В. Козика [10], А.Ю. Погребняк [13], І.В. Троц 
[15]. Слід відзначити, що піднята проблематика 
є продовженням досліджень автора [7; 8].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас залишається 
поза увагою низка науково-теоретичних і прак-
тичних завдань, спрямованих на пошук причин 
розвитку кризових явищ в інноваційній діяль-
ності машинобудівних підприємств.

Мета статті полягає в уточненні динаміки 
рівня збитковості машинобудівних підприємств 
України у промисловому секторі; розкритті 
показників та тенденцій розвитку інновацій-
ної активності машинобудівних підприємств, 
визначенні впливу кризових явищ на їх дина-
міку; рекомендації напрямів мінімізації нега-
тивного впливу кризових явищ на результати 
інноваційної діяльності машинобудівних під-
приємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
2015 році у промисловості інноваційну діяль-
ність здійснювали 824 підприємства, серед 
яких 285 припадає на сектор машинобуду-
вання, до того ж безпосередньо впровадженням 
інновацій займались 269 машинобудівних під-
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приємств. 87,7% інноваційно-активних про-
мислових підприємств упроваджували іннова-
ції (або 15,2% обстежених промислових). Ними 
було впроваджено 3 136 інноваційних видів 
продукції, з яких 548 – нових виключно для 
ринку, 2 588 – нових лише для підприємства. 
Із загальної кількості впровадженої продукції 
966 становили нові види машин, устаткування, 
приладів, апаратів тощо. Найбільшу кількість 
інноваційних видів продукції впроваджено на 
підприємствах Тернопільської, Запорізької, 
Львівської, Харківської областей та м. Києва; 
за видами економічної діяльності – на підпри-
ємствах з виробництва машин і устаткування, 
не віднесених до інших угруповань, паперу та 
паперових виробів, харчових продуктів, мета-
лургійного виробництва [12, с. 139–140].

Машинобудування є єдиною галуззю про-
мисловості, яка забезпечує впровадження 
досягнень науково-технологічного прогресу в 
усі інші сектори економіки [3, с. 157]. Фак-
тично ця галузь повинна бути високоприбутко-
вою, експортно-орієнтованою та найменше під-
даватись впливу кризових явищ і процесів, а 
тим більше, бути основою їхнього розгортання. 
Адже саме тут створюється інноваційна основа 
розвитку економіки України.

Водночас кризові явища і процеси досить 
часто супроводжують діяльність машинобудів-
них підприємств нашої країни. Переконливим 
доказом їх існування для підприємств України 
загалом і машинобудівного комплексу зокрема 
є наявна досить значна частка збиткових маши-
нобудівних підприємств у промисловому сек-
торі економіки (рис. 1), яка останніми роками 
коливається в межах 23,6–36,3%. Отримані 
результати свідчать про наявність суттєвих 
перешкод у розвитку інноваційної діяльності 
машинобудівних підприємств.

Серед показників, які характеризують дина-
міку розгортання інноваційної активності 
машинобудівних підприємствах, слід виділити 
кількість підприємств, що займались іннова-
ційною діяльністю; кількість підприємств, що 
впроваджували інновації; кількість підпри-
ємств, що реалізували інноваційну продукцію 
на експорт.

Динаміка показників інноваційної актив-
ності машинобудівних підприємств відобра-
жена на рис. 2.

Аналіз динаміки показників інновацій-
ної активності машинобудівних підприємств 
України показав, що упродовж усього дослі-
джуваного періоду спостерігається неухильне 
зниження активності підприємств у розвитку 
інноваційних процесів, що суттєво вплинуло на 
показники їх інноваційної діяльності.

Аналіз основних показників інновацій-
ної діяльності машинобудівних підприємств 
(рис. 3) показав, що в період 2012–2015 років 
спостерігається загальне падіння обсягів реалі-
зації інноваційної продукції, зокрема за межі 
України, хоча й має місце короткочасне зрос-
тання цих показників у період 2014–2015 років. 
Така ситуація спричинена низкою таких факто-
рів, як скорочення обсягів фінансування інно-
ваційної діяльності та зниження конкуренто-
спроможності вітчизняних машинобудівних 
підприємств.

Така низхідна динаміка призвела до зна-
чного скорочення величини чистого прибутку 
від здійснюваної діяльності машинобудів-
них підприємств і збитковості їх діяльності: 
якщо у 2012 році чистий прибуток становив 
9 268,8 млн. грн., то в період 2013–2016 років 
ними понесені значні збитки (у 2013 році в роз-
мірі 2 768,6 млн. грн., у 2014 році – 22 380,2 млн. 
грн.; у 2015 році – 15 374 млн. грн.).

Рис. 1. Динаміка рівня збитковості машинобудівних підприємств України  
у промисловому секторі [17]

Примітка: дані за 2017 рік приведено за січень-березень
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Що ж спричинило наявну кризову ситуацію 
в інноваційній діяльності машинобудівних під-
приємств України? Причин можна виділити 
багато.

Як стверджується в роботі В.В. Дергачової 
[1, с. 24], однією з причин виникнення кризо-
вих явищ є циклічний характер технологічних 
змін у машинобудуванні, а саме момент пере-
ходу з одного технологічного укладу до іншого, 
більш високого. Так, наприклад, нині відбува-
ється перехід з п’ятого до шостого укладу.

До причин виникнення кризових явищ на 
машинобудівних підприємствах О.П. Кавтиш і 
А.Ю. Погребняк [2] відносять відсутність струк-
турних перетворень у галузі, негативний вплив 
світової фінансово-економічної кризи, неспри-
ятливу економічну та політичну ситуацію в кра-
їні, відсутність вільних коштів та вимивання 
обігових активів. Також зазначається, що «стан 

підприємств машинобудування визначається 
такими кризовими ознаками: перевага видо-
бувних і базових галузей з низьким ступенем 
переробки сировини у її постачанні; недостатня 
орієнтація на виробництво продукції кінцевого 
споживання; незначна інноваційність техноло-
гії; висока енерго- та матеріалоємність вироб-
ництва за незабезпеченості власними енергоре-
сурсами; деформована структура виробництва; 
недостатня конкурентоспроможність більшості 
вітчизняної продукції через моральну застарі-
лість і низьку якість» [2, с. 182].

Ще одним фактором є відсутність держав-
ного фінансування у розрізі технологічних сек-
торів економіки. Так, у 2015 році фінансування 
інноваційної діяльності здійснювалося за раху-
нок власних коштів підприємств, частка яких 
має такі показники: високотехнологічний сек-
тор – 95,1% загального обсягу фінансування 

Рис. 2. Динаміка показників інноваційної активності  
машинобудівних підприємств України [12]

Рис. 3. Динаміка показників інноваційної діяльності  
машинобудівних підприємств України [12]
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підприємств високотехнологічного сектору, 
середньовисокотехнологічний – 91,6%, серед-
ньонизькотехнологічний – 99,2%, низькотехно-
логічний – 95,1%. Виключно за власні кошти 
здійснювали інноваційну діяльність машино-
будівні підприємства таких видів економічної 
діяльності, як виробництво зброї та боєприпа-
сів (високотехнологічний сектор), виробництво 
автотранспортних засобів, причепів і напівпри-
чепів (середньовисокотехнологічний сектор), 
виробництво залізничних локомотивів і рухо-
мого складу та виробництво транспортних засо-
бів, не віднесених до інших угрупувань (серед-
ньовисокотехнологічний сектор) [14, с. 99].

І.В. Кривов’язюк [4] підкреслює, що кризові 
явища та процеси негативно вплинули на інно-
ваційну діяльність, що призвело до суттєвого 
зниження рейтингу України та підприємств 
промислового сектору економіки в світовому 
інноваційному середовищі. Також автор звер-
тає увагу на вплив циклічності на розгортання 
кризових явищ [6].

Необхідно відзначити, що ці та інші при-
чини можна згрупувати для кращого розуміння 
виникнення кризових явищ:

– техніко-технологічні, викликані цикліч-
ними змінами НТП і необхідністю оновлення 
наявних основних засобів і технологій;

– фінансово-інвестиційні, викликані неста-
чею власних коштів, коштів іноземних інвесто-
рів, а також інших джерел фінансування інвес-
тиційної діяльності;

– організаційно-економічні, спричинені від-
сутністю належних умов розвитку інноваційної 
діяльності на підприємстві;

– нормативно-правові, пов’язані з від-
сутністю урегулювання на державному рівні 
питань розвитку інноваційної діяльності;

– військово-політичні, викликані протисто-
янням між Росією і Україною на Сході країни 
та в Криму;

– міжнародні, викликані світовими фінан-
совими кризами, а також формуванням гло-
бального інноваційного середовища.

До напрямів мінімізації негативного впливу 
кризових явищ на результати інноваційної 
діяльності машинобудівних підприємств про-
понуємо віднести такі: здійснення циклічно 
орієнтованого передбачення в підприємництві 
для інноваційного розвитку машинобудівних 
підприємств; реалізація діагностичних про-
цедур, спрямованих на ліквідацію наслідків 
негативного впливу кризових явищ на іннова-
ційну діяльність машинобудівних підприємств; 
запровадження системи управління стратегіч-
ними можливостями як превентивного про-
цесу запобігання виникненню кризових явищ; 
запровадження механізму запобігання збитко-
вості діяльності машинобудівних підприємств.

Висновки. Інноваційна діяльність виступає 
рушійною силою трансформаційних перетво-
рень не лише для машинобудівного підприєм-
ства, але й для будь-якого суб’єкта підприєм-

ництва, що прагне розвитку або підвищення 
конкурентоспроможності. Проте розгортання 
кризових явищ в інноваційній діяльності при-
скорює не лише занепад машинобудівних під-
приємств, але й економіки країни загалом, адже 
протидіє впровадженню досягнень науково-тех-
нологічного прогресу в інші галузі.

Скорочення кількості підприємств, що 
займались інноваційною діяльністю, а також 
тих, що впроваджували інновації й реалі-
зували інноваційну продукцію на експорт, 
призводить до скорочення обсягів реалізації 
інноваційної продукції, зокрема на експорт, а 
також збитковості діяльності машинобудівних 
підприємств, що є однією з ознак формування 
кризових явищ.

Така ситуація спричинена сукупністю фак-
торів техніко-технологічного, фінансово-інвес-
тиційного, організаційно-економічного, нор-
мативно-правового, військово-політичного та 
міжнародного характеру. Усунення прояву кри-
зових явищ в інноваційній діяльності машино-
будівних підприємств можливе на основі реа-
лізації дій системно-структурного характеру, 
спрямованих як на удосконалення процесу 
управління інноваційною діяльністю, так і на 
створення механізму антикризового спряму-
вання, що базуватиметься на результатах діа-
гностики.

Тому подальші дослідження у цьому напрямі 
повинні базуватись на розвитку науково-мето-
дичних підходів діагностування кризових явищ 
і процесів у інноваційній діяльності машинобу-
дівних підприємств.
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УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА  
З КОНТРАГЕНТАМИ, ДІЮЧИМИ В ЗАГАЛЬНОМУ ЖИТТЄВОМУ ПРОСТОРІ

SECURITY MANAGEMENT OF INTERACTION OF THE ENTERPRISE  
WITH CONTRACTORS ACTING IN THE GENERAL LIFE SPACE

АНОТАЦІЯ
Розроблено концепцію управління безпекою взаємодії під-

приємства з контрагентами, діючими в загальному життєвому 
просторі. Основою забезпечення достатнього рівня еконо-
мічної безпеки підприємства як підприємницької структури є 
підтримка його сталого і максимальна ефективного функціо-
нування в даний час і нагромадження достатнього потенціалу 
для збалансованого розвитку і стабільного зростання в май-
бутньому. Критерієм розвитку повинні виступати показники 
діяльності підприємства, значення яких у майбутньому пови-
нні бути не гірше, ніж у сьогоденні. Результати діяльності під-
приємства значною мірою визначаються зовнішнім середови-
щем, а саме підприємство як відкрита система залежить від 
атмосфери у відносинах постачань ресурсів, енергії, кадрів, а 
також від споживачів та конкурентів. При цьому виникають два 
принципових типа загроз, пов'язаних як із самим протіканням 
процесу виробничо-господарської діяльності й зумовлених 
взаємин підприємства з постачальниками, споживачами та 
конкурентами, так і з природною відповідною реакцією контр-
агентів підприємства на його активні дії. Запропоновано систе-
му управління економічною безпекою підприємства на основі 
відтворювального підходу з урахуванням впливу економічних 
суперечностей.

Ключові слова: економічна безпека підприємства, контр-
агенти, система управління економічною безпекою підприєм-
ства, постачальники, економічна безпека розвитку підприєм-
ства.

АННОТАЦИЯ
Разработана концепция управления безопасностью вза-

имодействия предприятия с контрагентами, действующими 
в общем жизненном пространстве. Основой обеспечения до-
статочного уровня экономической безопасности предприятия 
как предпринимательской структуры является поддержка его 
постоянного и максимально эффективного функционирова-
ния в настоящее время и накопление достаточного потенци-
ала для сбалансированного развития и стабильного роста в 
будущем. В качестве критерия развития должны выступать 
показатели деятельности предприятия, значения которых в 
будущем должны быть не хуже, чем в нынешнем времени. 
Результаты деятельности предприятия в значительной сте-
пени определяются внешней средой, а именно предприятие 
как открытая система зависит от атмосферы в отношениях 
поступлений ресурсов, энергии, кадров, а также от потребите-
лей и конкурентов. При этом возникают два принципиальных 
типа угроз, связанных как с самим протеканием процесса про-

изводственно-хозяйственной деятельности и обусловленных 
взаимоотношений предприятия с поставщиками, потребителя-
ми и конкурентами, так и с естественной соответствующей ре-
акцией контрагентов предприятия на его активные действия. 
Предложена система управления экономической безопаснос-
тью предприятия на основе воспроизводительного подхода с 
учетом влияния экономических противоречий.

Ключевые слова: экономическая безопасность предпри-
ятия, контрагенты, система управления экономической безо-
пасностью предприятия, поставщики, экономическая безопас-
ность развития предприятия.

АNNOTATION
The concept of management of safety of interaction of the 

enterprise with contractors operating in the general living space 
has been developed. The basis for ensuring an adequate level 
of economic security of an enterprise as an entrepreneurial 
structure is to support its sustainable and maximum effective 
functioning at present and to accumulate sufficient potential 
for balanced development and stable growth in the future. The 
criterion for development should be the performance indicators 
of the enterprise, the value of which in the future should be no 
worse than in the present. The results of the enterprise are largely 
determined by the external environment, namely, the enterprise 
as an open system depends on the atmosphere in the supply 
of resources, energy, personnel, as well as from consumers 
and competitors. In this case, there are two principal types of 
threats which are associated with the very course of the process 
of production and economic activity and the relationship of the 
enterprise with suppliers, consumers and competitors, as well 
as with the natural corresponding reaction of the contractors of 
the enterprise on its active actions. The system of management 
of economic security of the enterprise is proposed on the basis 
of the reproductive approach taking into account the influence of 
economic contradictions.

Keywords: economic safety of the enterprise, contractors, 
threats, suppliers, system of management of economic safety of 
the enterprise.

Постановка проблеми. В умовах загострення 
економічної кризи, що поставила на межу 
виживання низку підприємств, які ще доне-
давна вважалися успішними та стабільно функ-
ціонуючими, питання про економічну безпеку 
набуло особливої актуальності. Підвищення 
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агресивності зовнішнього й частково внутріш-
нього середовища призвело до виникнення 
нових загроз і посилення їх впливу на резуль-
тативність діяльності підприємств. Запобігання 
негативному впливу комплексу зовнішніх і вну-
трішніх загроз можливо шляхом забезпечення 
своєчасної реакції на них і створення умов для 
безпечного розвитку через ефективне управ-
ління економічною безпекою в рамках загаль-
ної системи управління суб'єктом господарю-
вання. Прийняття оптимальних рішень у сфері 
управління й забезпечення економічної безпеки 
підприємств потребує вирішення низки питань, 
пов'язаних з урахуванням сучасних тенденцій 
налагодження та розширення стратегічної вза-
ємодії підприємств із суб’єктами зовнішнього 
середовища для забезпечення реалізації влас-
них стратегічних інтересів. У зв’язку із цим 
перед економістами і менеджерами виникло 
завдання перегляду принципів і підходів до 
управління економічною безпекою та їх удоско-
налення з урахуванням нових вимог, які вису-
ває нестабільне зовнішнє середовище функціо-
нування підприємств. Одними з таких вимог є 
оперативність і результативність управлінських 
рішень, що можна забезпечити, використову-
ючи сучасні інструменти управління, до яких 
належать управління безпекою взаємодії під-
приємства з контрагентами, діючими в загаль-
ному життєвому просторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні в науковій літературі значна увага 
приділяється питанню економічної безпеки 
підприємств. Вагомий внесок у дослідження, 
пов’язані з проблемами економічної безпеки, 
зробили такі вітчизняні і зарубіжні науковці: 
Безугла Н.С., Бойкевич О.Р., Васильців Т.Г., 
Веретенникова Г.Б., Грунін О.А., Грунін С.О., 
Жаліло Я.А., Іванов А.В., Кірієнко А.В., 
Качалов Р.М., Клейнер Г.Б., Козаченко Г.В., 
Кузенко Т.Б., Ліпкан В.А., Пригунов В.Я., 
Соснін А.С., Шаваєв А.Г., Шликов В.В., Яроч-
кін В.І., Ячменьова В.М. та ін. [1–11]. 

Дослідження вітчизняних та зарубіжних 
учених показують, що для підприємства більш 
важливим є не уникнення загрози взагалі, а 
вміння її вчасно і точно передбачити для того, 
щоб ужити необхідних заходів. Це стосується 
як підприємств, що знаходяться у кризовому 
стані, так і успішно працюючих підприємств. 
Необхідним є створення системи управління 
безпекою взаємодії підприємства з контраген-
тами, діючими в загальному життєвому про-
сторі, оскільки метод прийняття управлін-
ських рішень на основі лише інтуїції не може 
в наявних умовах забезпечити максимально 
ефективне функціонування суб’єктів господа-
рювання.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак залишилася невирі-
шена проблема – управління безпекою взаємо-
дії підприємства з контрагентами, діючими в 
загальному життєвому просторі в умовах неста-

більного економічного середовища, що й зумо-
вило вибір теми даної статті.

Мета статті полгяає у розробленні теоретич-
них положень щодо управління безпекою взає-
модії підприємства з контрагентами, діючими в 
загальному життєвому просторі в умовах неста-
більного економічного середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління економічною безпекою підпри-
ємства є складним, динамічним, інерційним 
процесом, а отже, вимагає виділення груп 
стратегічних і тактичних заходів. При цьому 
необхідною умовою забезпечення ефективності 
управління є узгодження механізмів і заходів 
тактичного і стратегічного рівнів управління 
економічною безпекою підприємства. Таке узго-
дження проводиться на підставі оцінки ефек-
тивності політики точок зростання, оцінки сту-
пеня досягнення стратегічних цілей, де мірою 
виступають вартість підприємства, а також 
оцінка дієвості програми виведення підприєм-
ства з кризи. Результати аналізу ефективності,, 
таким чином виступають зворотним зв'язком, 
який формує перелік завдань управління для 
подальшого розроблення заходів щодо виве-
дення підприємства з кризи. 

Підприємство, як і будь-яка виробнича сис-
тема, неминуче залучається до взаємин із рин-
ками факторів виробництва через необхідність 
використання певного набору ресурсів, що 
спричиняє відповідні витрати. В умовах насиче-
ності ринку закупки, здійснені підприємством, 
можуть значно вплинути на зростання його 
прибутку поряд із продажем продукції. Водно-
час витрати, що виникають у сфері постачання 
та розподілу, також досить великі й у деяких 
випадках порівняні з витратами у виробничій 
сфері. Саме тому завданням економічної без-
пеки підприємства стає нейтралізація загроз, 
що виникають у процесі боротьби за обмежений 
обсяг ресурсів у межах життєвого простору під-
приємства.

При цьому під час формування економіч-
ної безпеки підприємства необхідно врахову-
вати, що безпосередні стосунки підприємства з 
постачальниками та споживачами зумовлюють 
виникнення певного виду ризиків, пов'язаних 
із самим процесом виробничо-господарської 
діяльності. Разом із тим функціонування під-
приємства може призвести до виникнення 
загроз рівню безпеки його контрагентів, що 
викликає в них природну відповідну реакцію 
та подальше зниження загального рівня без-
пеки самого підприємства. Це положення про-
ілюстроване на рис. 1.

Оскільки стосунки з постачальниками ресур-
сів виступають одним зі значних факторів-
загроз, саме раціоналізація політики вибору 
постачальників і нормалізація подальшої вза-
ємодії з ними повинні стати основою для під-
тримки достатнього рівня економічної безпеки. 
Основою для цього повинна стати концепція 
зон стратегічних ресурсів (ЗСР). 
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Зони стратегічних ресурсів – це сукуп-
ність постачальників основних ресурсів, здат-
них забезпечити виведення на ринок того чи 
іншого товарного асортименту фірми. З огляду 
на наявність різних цін на однакові ресурси у 
різних постачальників, принцип вибору опти-
мальної ціни сировини й матеріалів та їх засто-
сування визначаються переважно мотивацією 
одержання достатнього прибутку (максимально 
можливого) за мінімальних витрат.

Основу процесу вибору постачальників пови-
нні становити певні базові критерії, застосу-
вання яких дасть змогу створити попередній 
перелік постачальників, який буде деталізува-
тися під час проведення більш поглибленого 
аналізу. Усіх постачальників, що відповідають 
базовим критеріям, доцільно розподілити за 
категоріями відповідно до потенційного рівня 
загроз, який вони можуть становити для під-
приємства. Це дасть змогу правильно вибрати 
методи, які застосовуються під час роботи з 
постачальниками. До найбільш важливих із 
них відносять сертифікацію постачальників, 
партнерство (альянс) з постачальниками та рей-
тингування постачальників. 

З погляду на забезпечення економічної без-
пеки, процедуру вибору постачальника доцільно 
зобразити у вигляді двоступінчатої процедури 
з попереднім формуванням критеріїв оцінки 
та вибору постачальників і ранжируванням їх 
за категоріями. Загальна послідовність вибору 
постачальників представлена на рис. 2.

Окрім того, необхідно сформулювати низку 
вимог до процесу вибору постачальників, що вра-
ховують критерії безпеки, такі як: стабільність й 
конкурентоздатність групи постачальників; опти-

мальна їхня вертикальна інтеграція; розподіл 
закупівель серед постачальників; забезпечення 
максимального впливу на обраних постачаль-
ників; організація співробітництва не з одним, 
а з декількома постачальниками ресурсів однієї 
групи; наявність резервних страхових фондів; 
гнучка структура підприємства, яка дає змогу 
ефективно змінювати її профіль; налагоджена 
мережа від постачальників до підприємства.

Закупівлі товару необхідно розподілити між 
альтернативними постачальниками так, щоб 
збільшити вплив на них. Частка, яку одержить 
кожен окремий постачальник, повинна бути 
досить великою, щоб йому було невигідно її 
втрачати. Однак значний розподіл закупівель не 
дасть підприємству структурних переваг. Водно-
час закупівлі всього товару в одного постачаль-
ника можуть значно впливати на підприємство. 
Все це зумовлює необхідність стимулювання аль-
тернативних постачальників до входу на ринок 
за рахунок невеликих обсягів закупівель.

Наступний аспект нормалізації взаємин із 
постачальниками – розроблення системи контр-
олю над їхньою діяльністю, яка також інтегро-
вана в механізм управління безпекою.

У процесі проведення моніторингу та ран-
жирування постачальників необхідно приді-
лити особливу увагу розгляду стабільності й 
конкурентоздатності постачальників, оскільки 
більш доцільно купувати товар у тих із них, 
що поліпшують своє конкурентне становище, 
вдосконалюючи товари або послуги, що нада-
ються. Це гарантує підприємству придбання 
ресурсів відповідної якості за меншими цінами. 
Можливий вибір й таких постачальників, які 
зможуть задовольнити більшість вимог підпри-

Рис. 1. Схема виникнення загроз під час взаємодії підприємства з контрагентами
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ємства, що може поліпшити його конкурентне 
становище. 

Також вагому роль у подоланні загроз вза-
ємодії з постачальниками (рис. 1) грає можли-
вість установлення партнерських відносин із 
ним (рис. 3). Це дає можливість розвити еле-
менти взаємодопомоги постачальника і підпри-
ємства в питаннях якості, зниження витрат й 
тривалості операційного циклу.

Велике значення у процесі управління заку-
півлями має грає контроль й управління як 

якістю постачань ресурсів, яка охоплює само-
стійний блок загроз, контроль за якими необхід-
ний для підприємства, так й у цілому якісний 
рівень взаємин із постачальниками. У зв'язку 
із цим для підприємства принципово важливо 
мати надійний інструментарій для оцінки 
якості, що може бути забезпечено конкретним 
постачальником. 

З погляду контролю над можливими загро-
зами під якістю варто розуміти спроможність 
постачальника задовольняти потреби підпри-

Рис. 2. Механізм управління економічною безпекою розвитку підприємства  
(елемент «взаємодія з постачальниками»)
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яких не здійснена процедура оцінки

Постачальники, до яких вже здійснена проце-
дура оцінки й у значній мірі не відповідають

вимогам, пропонованих підприємством

Формування
списку відібраних

для роботи
постачальників

Оцінка
достатності

обсягу ресурсів,
що поста-
чаються

Вибір постачальни-
ків, які забезпе-

чують найбільший
рівень безпеки

Добавлення
постачальників з
меншим рівнем

безпеки

Макси-
мальна
безпека

Висока
безпека

Достатня
безпека

Низький
рівень
загроз

Середній
рівень
загроз

Високий
рівень
загроз

Так

Ні

Формування процедур моніторингу й набору правил для роботи з постачальниками

ц 
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ємства. Таким чином, мірилом якості послуги 
може бути тільки задоволеність споживачів. 
Якщо споживач задоволений, послуга – якісна. 
Якість у такому розумінні не може мати абсо-
лютної оцінки. Будь-які кількісні показники 
якості є відносними й існують у формі рейтин-
гів, оцінок невідповідностей, оцінок ступеня 
відповідності стандартам тощо.

Під час створення оптимального набору зон 
стратегічних ресурсів та виробленні страте-
гії поведінки підприємства на ринку факторів 
виробництва необхідно оперативно враховувати 
будь-які можливі зміни ситуації, а протидія 
загрозі неотримання товару-ресурсу від поста-
чальника повинно ґрунтуватися на наявності 
альтернативних постачальників та можливості 
вибору з їхнього числа інших основних поста-
чальників товарів-ресурсів.

Висновки. Результати діяльності підприєм-
ства значною мірою визначаються зовнішнім 
середовищем, а саме підприємство як відкрита 
система залежить від атмосфери у відносинах 
постачань ресурсів, енергії, кадрів, а також від 
споживачів та конкурентів. При цьому виника-
ють два принципових типа загроз, пов'язаних 
як із самим протіканням процесу виробничо-
господарської діяльності й зумовлених взаємин 
підприємства з постачальниками, споживачами 
та конкурентами, так і з природною відповід-
ною реакцією контрагентів підприємства на 
його активні дії.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Кавун С.В. Економічна безпека підприємства: інформацій-

ний аспект : [монографія] / С.В. Кавун. – Харків : Щедра са-
диба плюс, 2014. – 312 с. 

2. Ковтун О.І. Стратегія підприємства : [навч. посіб.] / О.І. Ков-
тун. – К. : Ліра-К, 2014. – 680 с. 

3. Пекна Г.Б. Вибір вектора регіонального інтеграційного 
розвитку України з позиції забезпечення економічної без-
пеки / Г.Б. Пекна // Вчені записки Ун-ту економіки та права 
«КРОК». – 2011. – Вип. 25. – С. 100–108.

4. Судакова О.І. Управління стійкістю роботи підприємства для 
забезпечення економічної безпеки його розвитку / О.І. Суда-
кова, О.Л. Герасимова, К.А. Гуркова, А.Р. Гаврилюк // Еконо-
мічний простір. – 2012. – № 112. – С. 168–176.

5. Шпак Н.О. Економічна стабільність суб'єктів господарюван-
ня в умовах хаотичного розвитку національної економіки 
України : [навч. посіб.] / Н.О. Шпак, О.В. Пирог. – К. : Ліра-К, 
2015. – 288 с.

6. Ковальчук Н.А. Подходы к оценке финансово-
экономической безопасности отечественных предприятий / 
Н.А. Ковальчук, А.Г. Корбутяк // Бизнес Информ. – 2014. – 
№ 10. – С. 249–255 [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/? 
year=2014&abstract=2014_10_0&lang=ru&stqa=40.

7. Концепція управління економічною безпекою підприєм-
ства / О.І. Судакова [та ін.] // Східна Європа: економіка, 
бізнес та управління. – 2016. – № 4 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : www.easterneurope-ebm.in.ua/
index.php/4-2016-ukr.

Підвищення цін
на ТМЦ

Зміна умов
платежів

Зміна умов
постачань

Відсутність або
недолік ТМЦ

Порушення термі-
нів постачань ТМЦ

Низька якість
ТМЦ

Банкрутство
постачальника

Порушення
обсягів постачань

Криза в діяльності
постачальника

Зниження потужно-
стей постачальника

Поліпшення
якості

Скорочення
рівня запасів

Спрощення
процесу

замовлень

Зменшення
ціни й обсягів

закупівель

Скорочення
числа поста-

чальників

Які б критерії ні використовувалися при виборі пос-
тачальника, існує ймовірність того, що ті з них, які
пропонують погану якість товару, не будуть виклю-
чені. Дії ж постачальника-партнера будуть спрямова-
ні на застосування технологій, які підвищують якість

Можна ввести графік постачань, взаємно зручний
для обох сторін, тому що, якщо на підприємстві
відомі терміни надходження матеріалів, можна
скоротити власні запаси.

Спосіб замовлень можна цілком змінити.
Постачальник може надати підприємству можливість
самостійно планувати постачання. Відпадає необхід-
ність прийняття рішень про обсяги замовлень та
необхідність у внутрішньому обслуговуванні товарів

Зменшення обсягів постачань зміщає акцент з ціни,
оскільки підприємству не потрібно замовляти велику
кількість товару для одержання знижки. Зменшені,
більш часті постачання більш зручні, тому що вони
задовольняють безпосередні потреби.

Незалежно від розглянутої необхідності
розподілу закупівель між альтернативними
постачальниками можливе скорочення їхньої
кількості на основі формування альянсів

Загрози

Підприємство в разі потреби може надати
допомогу постачальнику у відповідь на
аналогічні відповідні дії постачальника

Взаємо-
допомога
Переваги

 
Рис. 3. Нейтралізація загроз шляхом встановлення партнерських відносин з постачальником
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ 

ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITY  
OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES ON THE BASIS  

OF THE COMPLEX ASSESSMENT OF THEIR COMPETITIVENESS

АНОТАЦІЯ 
У статті розроблено теоретико-методологічні та практичні 

рекомендації щодо управління збутовою діяльністю з ураху-
ванням чинників, що формують конкурентну позицію машино-
будівного підприємства в динамічних умовах розвитку націо-
нальної економіки. Визначено складові управління збутовою 
діяльністю з точки зору системного підходу. Уточнено сутність 
поняття «збутова діяльність». Досліджено рівень конкуренто-
спроможності підприємства на основі методики, заснованої на 
теорії ефективної конкуренції. Проведено сегментацію ринку 
вітчизняних та зарубіжних споживачів на основі запропонова-
них принципів позиціонування машинобудівної продукції.

Ключові слова: ПАТ «Кредмаш», конкурентоспромож-
ність, збутова діяльність, теорія ефективної конкуренції, сег-
ментація ринку.

АННОТАЦИЯ
В статье разработаны теоретико-методологические и прак-

тические рекомендации по управлению сбытовой деятельно-
стью с учетом факторов, формирующих конкурентную позицию 
машиностроительного предприятия в динамических условиях 
развития национальной экономики. Определены составляющие 
управления сбытовой деятельностью с точки зрения системно-
го подхода. Уточнена сущность понятия «сбытовая деятель-
ность». Исследован уровень конкурентоспособности предпри-
ятия на основе методики, основанной на теории эффективной 
конкуренции. Проведена сегментация рынка отечественных и 
зарубежных потребителей на основе предложенных принципов 
позиционирования машиностроительной продукции.

Ключевые слова: ПАО «Кредмаш», конкурентоспособ-
ность, сбытовая деятельность, теория эффективной конкурен-
ции, сегментация рынка.

АNNOTATION
In article theoretic and methodological and practical recommen-

dations about management of marketing activity taking into account 
the factors forming a competitive position of machine-building enter-
prise in dynamic conditions of development of national economy are 
developed. The making managements of marketing activity from the 
point of view of system approach are defined. The essence of the 
concept “marketing activity” is specified. Level of competitiveness of 
the enterprise on the basis of the technique based on the theory of 
the effective competition is investigated. Segmentation of the market 
of domestic and foreign consumers on the basis of the offered prin-
ciples of positioning of machine-building production is carried out.

Keywords: PJSC “Kredmash”, competitiveness, marketing 
activity, theory of the effective competition, market segmentation.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток 
інтеграційних процесів, зміна умов господа-
рювання суттєво загострили конкуренцію між 
виробниками машинобудівної техніки і визна-
чили необхідність їх існування в умовах неста-
більного зовнішнього середовища, від інтенсив-
ності впливу якого значної актуальності набуває 
проблема використання економічних методів 
та інструментів організації управління збуто-
вою діяльністю підприємства як складовою 
його конкурентоспроможності. Тому практична 
значущість проведених досліджень полягає в 
можливості реалізації запропонованих, інтегро-
ваних та гнучких рішень щодо удосконалення 
організації збутової діяльності машинобудівних 
підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вxекономічній літературі існують різні підходи 
до визначення поняття «збутова діяльність», 
різниця розуміння функцій збуту в умовах рин-
кової і планової економіки зумовлює необхід-
ність детального аналізу і оцінки термінології 
цього поняття [1]. Дослідженню проблем удоско-
налення напрямів розвитку збутової діяльності 
машинобудівних підприємств на основі комп-
лексної оцінки їх конкурентоспроможності при-
свячено низку праць А.Д. Ляпунова, І.Л. Решет-
нікової, Н.В. Майбогіної, О.М. Тімоніної, 
О.П. Панкрухіна, Л.В. Балабанової, Ф. Котлера, 
Г. Армстронга, М. Мак-Дональда, В. Фальцмана, 
О. Уолкер, П. Дойля, Х. Хершгена, К. Брауна та 
інших вітчизняних та зарубіжних науковців.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Нині залишається низка 
питань, які потребують уваги для їх подальшого 
вивчення та розгляду: визначення складових 
управління збутовою діяльністю з точки зору 
системного підходу; уточнення сутності поняття 
«збутова діяльність» в ринковій економіці; 
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дослідження рівня конкурентоспроможності 
підприємства на основі методики, заснованої 
на теорії ефективної конкуренції; дослідження 
потреб споживчого ринку; розробка рішень за 
умов застосування різних систем управління 
збутовою діяльністю з урахуванням невизна-
ченості та ризику; питання сегментації ринку 
вітчизняних та зарубіжних споживачів на 
основі принципів позиціонування машинобудів-
ної продукції; прогнозування обсягів реалізації 
продукції за допомогою побудови багатофактор-
ної моделі для прогнозування обсягів реалізації 
машинобудівної продукції.

Мета статті. Головна мета комплексного 
вирішення питань збуту полягає в ефективному 
функціонуванні та всебічному економічному 
розвитку збутової діяльності підприємства. 
Метою статті є розробка теоретико-методо-
логічних та практичних рекомендацій щодо 
управління збутовою діяльністю з урахуванням 
чинників, що формують конкурентну позицію 
підприємства в динамічних умовах розвитку 
національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Збутова діяльність промислового підприємства 
є цілеспрямованим організаційно-економічним 
функціонуванням, спрямованим на збільшення 
реалізації товарів та послуг шляхом врахування 
виробничого потенціалу, технологічного циклу 
продукції, інноваційної складової, маркетин-
гового плану, логістичних зв’язків, механізмів 
сервісної підтримки, пріоритетів зовнішньое-
кономічної діяльності підприємства відповідно 
до стратегічного плану розвитку, забезпечуючи 
двосторонній зв’язок з бізнес-партнерами та біз-
нес-інфраструктурою [3, с. 176]. В економічній 
літературі існують різні підходи до визначення 
поняття «збутова діяльність», але всі їх можна 
об’єднати у дві групи: вузьке і широке тлума-
чення цього терміна (табл. 1).

Найпоширенішим методом розрахунку кон-
курентоспроможності підприємств вважають 
методику, засновану на теорії ефективної кон-
куренції, основою якої є аналіз чотирьох групо-
вих критеріїв конкурентоспроможності маши-
нобудівного підприємств, а саме показника 
ефективності виробничої діяльності підприєм-
ства (ВД), фінансового положення організації 
(ФП), ефективності організації збуту продукції 
(ЕЗ), конкурентоспроможності товару (КТ), а 
також яка базується на комплексі відповідних 
чинників і дає можливість максимально удо-
сконалити стратегію власного функціонування 
[4, с. 78–79]. У статті визначили комплексний 
показник конкурентоспроможності ПАТ «Кред-
маш» через порівняння аналогічних показників 
інших зарубіжних підприємств та проаналізу-
вали отримані дані. Ця методика була викорис-
тана для оцінки рівня конкурентоспроможності 
таких підприємств: ПАТ «Кредмаш» (Україна); 
ТОВ «УфаДорМаш» (Росія) та “TELTOMAT” 
(Німеччина). Дані для розрахунку їх оцінки 
були взяті за 2016 р. (табл. 2).

Алгоритм розрахунку коефіцієнтів конку-
рентоспроможності машинобудівних підпри-
ємств ми здійснювали в 4 етапи (табл. 3). Екс-
пертним шляхом були розраховані коефіцієнти 
вагомості кожного критерію та показника [2]. 
Якість продукції оцінювалась комплексним 
методом [3].

Комплексний показник конкурентоспромож-
ності підприємств визначили за такою форму-
лою:

ККП = 0,15ВД + 0,29ФП + 0,23ЕЗ + 0,33КТ; (1)

ККП (ПАТ «Кредмаш») = 0,15*7,95+ 
+0,29*11,7+0,23*10,25+0,33*10 = 10,24; 

ККП (ТОВ «УфаДорМаш») = 0,15*7,05+ 
+0,29*7,2+0,23*8,95+0,33*8 = 7,84; 

ККП (“TELTOMAT”) = 0,15*15+ 
+0,29*11,1+0,23*10,8+0,33*13 = 12,24.  

Враховуючи отримані результати, здій-
снили багатофакторний регресійний аналіз 
ПАТ «Кредмаш» за допомогою моделювання 
показника ККП.

Враховуючи отримані результати, здій-
снили багатофакторний регресійний аналіз 
ПАТ «Кредмаш» за допомогою моделювання 
показника ККП. Провели кінцевий аналіз віді-
браних значень факторів, що забезпечують 
необхідну точність і адекватність моделі за 
2012–2016 рр. (табл. 4).

Рівняння множинної регресії:

y = 0,15х
1
 + 0,29х

2
 + 0,23х

3
 + 0,33х

4
.  (5)

Результат прогнозування конкурентоспро-
можності машинобудівного підприємства отри-
мали за допомогою побудови кореляційної 
моделі:

y=0,31х2–2,59х+6,34.             (6)

Основним конкурентом, згідно з нашими 
розрахунками, для ПАТ «Кредмаш» є фірма 
“TELTOMAT” (Німеччина).

Застосування моделі, запропонованої у 
роботі, пов’язано з виникненням економічного 
ризику. Результати розрахунків апроксима-
ційної залежності та ризик-функції за умови 
застосування визначеної системи заходів мар-
кетингового управління збутовою діяльністю на 
зазначених промислових підприємствах наве-
дені у табл. 5.

Проведені розрахунки дають змогу ствер-
джувати, що розроблена модель управління 
збутовою діяльністю буде ефективна для засто-
сування на будь-якому промисловому підпри-
ємстві. Графічно модель залежності показників 
ціни закупки, ціни реалізації і обсягу пропози-
ції продукції промислового підприємства зобра-
жена на рис. 1.

Згідно з даними прогнозування обсяги реа-
лізації продукції протягом 2017–2018 рр. зрос-
туть на 11,4%. Аналізуючи прогнозну динаміку 
ціни, яка є складовою формування кон’юнктури 
ринку, передбачаємо її зниження протягом 
2017–2018 рр. на 3,85%.

(2)

(3)

(4)
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Таблиця 1
Визначення поняття «збутова діяльність» вітчизняними та закордонними вченими  

у вузькому і широкому значеннях
Вузьке трактування поняття «збутова діяльність» Широке трактування поняття «збутова діяльність»
Визначення Зауваження Автор Визначення Зауваження Автор
Діяльність 
підприєм-
ства щодо 
доведення 
товарів від 
виробника 
до спожива-
чів.

Відсутнє розуміння 
збутової діяльності 
як двостороннього 
процесу взаємодії зі 
споживачем про-
дукції.

А.Д. Ляпунов Процес просування 
готової продукції на 
ринок та організації 
товарного обміну з 
метою отримання 
підприємницького 
прибутку.

Таке трактування 
досліджуваної 
категорії макси-
мально наближе-
не до трактування 
сутності марке-
тингу, логістики 
та не висвітлює 
різниці між дани-
ми категоріями, 
які є досить на-
ближеними одна 
до одної.

П. Дойль

Сукупність 
заходів, 
котрі про-
водяться 
після вихо-
ду продук-
ції за межі 
території 
виробника.

Трактування катего-
рії звужує розуміння 
збутової діяльності, 
наслідком чого є ро-
зуміння обмеженості 
управління збутовою 
діяльністю в системі 
стратегічного управ-
ління господарською 
діяльністю підприєм-
ства, що займається 
зовнішньоекономіч-
ною, інноваційною, 
інвестиційною та 
іншими видами ді-
яльності.

Ф. Котлер, 
Г. Армстронг

Система відносин у 
сфері товарно-гро-
шового обміну між 
економічно та юри-
дично незалежними 
суб’єктами ринку, 
що мають комерційні 
інтереси.

Відсутнє розу-
міння збутової 
діяльності як 
двостороннього 
процесу взаємодії 
зі споживачем 
продукції.

О.М. Тімо-
нін, В.В. На-
умов

Перетворен-
ня виробни-
чих товарів 
і послуг у 
гроші.

Відсутнє повне ро-
зуміння складності 
сукупності операцій, 
пов’язаних з управ-
лінням та орга-
нізацією збутової 
діяльності.

М. Мак-Дональд, 
В. Фальцман

Все те, що забезпечує 
максимальну вигоду 
торговельної угоди 
для кожного з партне-
рів за першочергового 
врахування інтересів і 
вимог проміжного чи 
кінцевого споживача.

Відсутнє по-
вне розуміння 
складності сукуп-
ності операцій, 
пов’язаних з 
управлінням та 
організацією збу-
тової діяльності.

О.П. Панкру-
хін, Л.В. Ба-
лабанова

Комплекс 
відносин, 
які вклю-
чають 
юридичні, 
комерційні 
та техно-
логічні 
операції.

Відсутнє повне ро-
зуміння складності 
сукупності операцій, 
пов’язаних з управ-
лінням та орга-
нізацією збутової 
діяльності.

І.Л. Решетніко-
ва, Н.В. Май-
богіна

Процес організа-
ційно-економічних 
операцій, що містить 
маркетинговий аспект 
(дослідження й аналіз 
кон’юнктури ринку, 
визначення обсягів 
збуту, вибір та управ-
ління каналами роз-
поділу) й логістичний 
аспект (транспорту-
вання, складування, 
управління запаса-
ми, обслуговування 
замовлень), а також 
здійснюється з метою 
досягнення економіч-
них результатів від 
реалізації продукції 
споживачам та ство-
рення позитивного 
іміджу підприємства 
на ринку.

Трактування до-
сліджуваної кате-
горії максималь-
но наближене 
до трактування 
сутності марке-
тингу, логістики 
та не висвітлює 
різниці між 
даними категорі-
ями, які є досить 
наближеними 
одна до одної.

Л.А. Мороз, 
Н.І. Чухрай

Сфера ді-
яльності 
підприєм-
ства, спря-
мована на 
реалізацію 
продукції 
на певних 
ринках.

Трактування дослі-
джуваної категорії 
максимально набли-
жено до трактування 
сутності маркетин-
гу та не висвітлює 
різниці між даними 
категоріями, які є 
досить наближеними 
одна до одної.

О. Уолкер Сукупність дій, які 
здійснюються з тієї 
миті, як продукт в тій 
формі, в якій він ви-
користовуватиметься, 
поступає на комер-
ційне підприємство, 
до того моменту, як 
споживач закуповує 
його.

Більш повним є 
трактування збу-
тової як частини 
виробничого про-
цесу та процесу 
виходу на закор-
донні ринки.

Х. Хершген,  
К. Браун
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Також під час проведення досліджень у 
статті було здійснено розрахунок вибіркової 
сукупності для проведення маркетингового 
дослідження покупців асфальтозмішувальних 
установок ПАТ «Кредмаш» (табл. 6). Обсяг 
вибіркової сукупності визначили за допомо-

гою емпіричної формули розрахунку обсягу 
вибірки:

n
t N
t N

=
2

2 2 2

σ
σ

2

∆ ,                    (7)

де n – чисельність вибірки; t – коефіцієнт 
довіри, коли гранична помилка вибірки не 

Таблиця 2
Вихідні дані машинобудівних підприємств д 

ля визначення показника конкурентоспроможності за 2016 р.
Показники ПАТ «Кредмаш» ТОВ «УфаДорМаш» “TELTOMAT”

Обсяг товарної продукції, тис. грн. 504 120,7 930 807,0 2 003 601,6
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 505 922,3 804 733,2 1 500 732,2
Собівартість продукції, зокрема витрати на сти-
мулювання збуту (11%), тис. грн. 328 945,0 648 996,0 1 068 832,0

Середньоспискова чисельність робітників, осіб 2 273 4 249 5 488
Середньорічна вартість основних виробничих 
фондів, тис. грн. 497 664,5 1 066 240,0 1 065 755,3

Оборотні кошти, тис. грн. 292 897,0 500 943,0 598 545
Власні засоби підприємства, тис. грн., зокрема: 177 765,0 345 457,0 741 710,0
власний капітал, % 68,0 52,0 43,0
швидко реалізовані цінні папери, % 32,0 48,0 57,0
Прибуток від реалізації, тис. грн. 497 321,0 969 321,0 2 800 431,85
Приріст прибутку від реалізації продукції, % 5,3 9,0 12
Загальна сума фінансування, тис. грн. 90 362,0 307 248,2 765 412,6
Зобов’язання, тис. грн., зокрема: 51 683,0 168 377,0 230 233,6
короткострокові кредити, % 23 13 11
інші статті короткострокової заборгованості, % 42 54 67
довгострокові зобов’язання, % 35 33 22
Виробнича потужність, тис. грн. 809 253 1 746 720 307 7931
Якість продукції, бали 10 8 13

Таблиця 3
Аналіз підприємств конкурентів за наведеною методикою
Значення показників Бальна оцінка

Показники ПАТ 
«Кредмаш»

ТОВ 
«УфаДорМаш» “TELTOMAT” ПАТ 

«Кредмаш»
ТОВ 

«УфаДорМаш» “TELTOMAT”

1.1. (З) 0,75 0,70 0,53 5 10 15
1.2. (ФП) 0,89 0,87 1,88 10 5 15
1.3. (РТ) 151,19 149,36 262,00 10 5 15
1.4. (ПТ) 195,56 219,06 365,09 5 10 15
2.1. (КА) 1,97 1,12 0,97 15 10 5
2.2. (КП) 2,34 1,08 1,39 15 5 10
2.3. (КЛ) 1,69 1,48 2,35 10 5 15
2.4. (КО) 1,46 1,61 2,51 5 10 15
3.1. (РП) 116,40 120,45 186,60 5 10 15
3.2. (КЗ) 0,03 0,16 0,34 15 10 5
3.3. (КМ) 0,54 0,53 0,65 10 5 15
3.4. (КР) 1,37 0,81 0,35 15 10 5
4.1. (Якість) КС 10 8 13 10 8 13

Таблиця 4
Відібрані значення факторів, що забезпечують необхідну точність і адекватність моделі

Показник ККП ВД ФП ЕЗ КС
Рік Y X

1
X

2
X

3
Х

4

2012 9,56 5,26 7,16 10,23 14
2013 11,54 9,41 14,88 12,25 15
2014 10,25 8,31 13,55 11,31 12
2015 9,57 6,25 10,34 9,5 7
2016 10,24 7,95 11,7 10,25 10
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Таблиця 5
Ризик-функції за різних умов застосування маркетингової діяльності

Назва підприємства

Значення функції ризику за умови 
застосування інваріантності системи 

методів управління збутовою діяльністю

Значення функції ризику за умов 
застосування системи методів управління 

збутовою діяльністю
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ПАТ «Кредмаш» 0,2605 0,2819 0,0226 0,0946
“TELTOMAT” 0,2360 0,2354 0,0869 0,0842
ТОВ «УфаДорМаш» 0,2263 0,4852 0,1233 0,112

 

y = 903,7x + 21906 
R² = 0,5256 

y = 150,36x2 + 1,5571x + 22959 
R² = 0,546 

y = 2073,9ln(x) + 22632 

y = -126,36x2 + 715,6x + 1723,4 
R² = 0,6551 

y = 668,66x 
y = -35,14ln(x) + 2513,8 
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 Рис. 1. Ілюстративне відтворення модельної залежності ціни та обсягів реалізації продукції 
підприємства у 2011–2016 рр. та прогнозування тенденції на 2017–2018 рр.

Таблиця 6
Табличне представлення результатів на основі пілотажного дослідження,  

проведеного за 2014–2016 рр. на базі ПАТ «Кредмаш»
Fx=RC[-1]-R[73]C[1]
Fx=RC[-1]*RC[-1]

№  
покупки ОПФ Розмір  

покупки (хi - середнє х) (хi - середнє х)І

1 ПП «Дортехкомплект» (Україна) 1,00 -0,52 0,27

2 ПП «Дортехкомплект» (Україна) 1,00 -0,52 0,27
3 ПП «Дортехкомплект» (Україна) 2,00 0,48 0,23
4 ПП «Дортехкомплект» (Україна) 1,00 -0,52 0,27
5 “BENNINGHOVEN” (Німеччина) 1,00 -0,52 0,27
6 “BENNINGHOVEN” (Німеччина) 3,00 1,48 2,19
7 “BENNINGHOVEN” (Німеччина) 1,00 -0,52 0,27
8 ТОО «Кредмаш-Імпекс"» (Україна) 1,00 -0,52 0,27
9 ТОО «Кредмаш-Імпекс» (Україна) 2,00 0,48 0,23
10 ТОО «Кредмаш-Імпекс» (Україна) 2,00 0,48 0,23
11 ТОО «Кредмаш-Імпекс» (Україна) 1,00 -0,52 0,27
12 ТОВ «СДС» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
13 ТОВ «СДС» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
14 “Cifacentro S.r.l.” (Італія) 1,00 -0,52 0,27
15 “Cifacentro S.r.l.” (Італія) 1,00 -0,52 0,27
16 “Cifacentro S.r.l.” (Італія) 1,00 -0,52 0,27
17 ТОВ «БелДормаш» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
18 ТОВ «БелДормаш» (Росія) 2,00 0,48 0,23
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19 ТОВ «БелДормаш» (Росія) 2,00 0,48 0,23
20 ТОВ «Вершина» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
21 ТОВ «Вершина» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
22 ТОВ «Доркомплект» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
23 ТОВ «Доркомплект» (Росія) 2,00 0,48 0,23
24 ТОВ «Доркомплект» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
25 ТОВ «Доркомплект» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
26 ТОВ «СДМ» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
27 ТОВ «СДМ» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
28 ТОВ «Дорожное снабжение» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
29 ТОВ «Дорожное снабжение» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
30 ТОВ «Дорожное снабжение» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
31 “Zoomlion” (Китай) 2,00 0,48 0,23
32 “Zoomlion” (Китай) 1,00 -0,52 0,27
33 “Zoomlion” (Китай) 2,00 0,48 0,23
34 “Zoomlion” (Китай) 1,00 -0,52 0,27
35 “VIKOS UTILAJE SRL” (Румунія) 1,00 -0,52 0,27
36 “VIKOS UTILAJE SRL” (Румунія) 3,00 1,48 2,19
37 “VIKOS UTILAJE SRL” (Румунія) 1,00 -0,52 0,27
38 “VIKOS UTILAJE SRL” (Румунія) 4,00 2,48 6,15
39 ТОВ «Бризе Украина» (Україна) 2,00 0,48 0,23
40 ТОВ «Бризе Украина» (Україна) 2,00 0,48 0,23
41 ТОВ «Бризе Украина» (Україна) 2,00 0,48 0,23
42 ТОВ ПНККФ «Ставрополь-Юг-Кредмаш» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
43 ТОВ ПНККФ «Ставрополь-Юг-Кредмаш» (Росія) 2,00 0,48 0,23
44 ТОВ ПНККФ «Ставрополь-Юг-Кредмаш» (Росія) 2,00 0,48 0,23
45 ТОВ ПНККФ «Ставрополь-Юг-Кредмаш» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
46 ТОВ «Техноплаза» (Україна) 1,00 -0,52 0,27
47 ТОВ «Техноплаза» (Україна) 4,00 2,48 6,15
48 ТОВ «Техноплаза» (Україна) 1,00 -0,52 0,27
49 ТОВ «Техноплаза» (Україна) 2,00 0,48 0,23
50 ТОВ «Техресурс-М» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
51 ТОВ «Техресурс-М» (Росія) 2,00 0,48 0,23
52 “BERNARDI” (Італія) 1,00 -0,52 0,27
53 “BERNARDI” (Італія) 1,00 -0,52 0,27
54 “BERNARDI” (Італія) 2,00 0,48 0,23
55 “Hongkong” (Китай) 1,00 -0,52 0,27
56 “Hongkong” (Китай) 2,00 0,48 0,23
57 “Hongkong” (Китай) 1,00 -0,52 0,27
58 “Hongkong” (Китай) 1,00 -0,52 0,27
59 ТОВ «ЛігоСервіс» (Україна) 1,00 -0,52 0,27
60 ТОВ «ЛігоСервіс» (Україна) 2,00 0,48 0,23
61 ТОВ «ЛігоСервіс» (Україна) 2,00 0,48 0,23
62 ТОВ «Владимирдоркомплект» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
63 ТОВ «Владимирдоркомплект» (Росія) 4,00 2,48 6,15
64 ТОВ «Владимирдоркомплект» (Росія) 4,00 2,48 6,15
65 ТОВ «Владимирдоркомплект» (Росія) 1,00 -0,52 0,27
66 “АР Тechnic” (Франція) 1,00 -0,52 0,27
67 “АР Тechnic” (Франція) 2,00 0,48 0,23
68 “АР Тechnic” (Франція) 1,00 -0,52 0,27
69 ТОВ «Аском-Україна» (Україна) 3,00 1,48 2,19
70 ТОВ «Аском-Україна» (Україна) 1,00 -0,52 0,27
71 ТОВ «Аском-Україна» (Україна) 1,00 -0,52 0,27
72 ТОВ «Аском-Україна» (Україна) 1,00 -0,52 0,27
73 ТОВ «Аском-Україна» (Україна) 1,00 -0,52 0,27
74 “Sigma” (Туреччина) 2,00 0,48 0,23

Продовження таблиці 6
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Рис. 3. Бальна оцінка значимості показників конкурентоспроможності продукції 
для різних сегментів ринку

Примітка: 1 – маловажливий фактор, 2 – важливий фактор, 3 – дуже важливий 
фактор

перевищує t-кратну середню помилку (t = 2); 
σ2 – дисперсія за певною ознакою (середнього 
розміру купівлі); Ν – генеральна сукупність; 
∆ – гранична помилка вибірки.

Для визначення дисперсії досліджува-
ної ознаки був визначений середній розмір 
покупки, для чого проводився експеримент – 
пілотажне дослідження, що включало в себе 
спостереження, усне опитування фахівців 
збутової діяльності підприємства та, відпо-
відно, аналіз діяльності з офіційного сайту 
ПАТ «Кредмаш» [5]. Всі розрахунки були про-
ведені за допомогою пакета прикладних про-
грам “Microsoft Excel”. В результаті були отри-
мані дані, представлені в табл. 7. Дисперсія 
середнього розміру покупки була розрахована 
за формулою:

σ 2 =
−∑ çíà÷åíü õі ñåðåä õ

n

( . )
2

,         (8)

де середнє х – середній розмір покупки; xi – 
розмір покупки i-го підприємства-покупця; n – 
кількість підприємств-покупців.

Проаналізувавши результати пілотажного 
дослідження, можна зробити такі висновки: 
найбільший вплив на покупку мають якість і 
виробник машинобудівної продукції; машино-
будівна продукція користується попитом у 80% 
споживачів з різними доходами і соціальним 
статусом; реклама має вплив на вибір виробів 
машинобудування; для покупців важливий 
широкий асортимент продукції; покупки най-
частіше здійснюють через офіційних посеред-
ників підприємства. Таким чином, для прове-
дення маркетингового дослідження покупців 
асфальтозмішувальних установок ПАТ «Кред-
маш» максимально репрезентативною обрана 
така вибірка: 132 підприємства (надійність 
такого дослідження становитиме +/- 1% (підви-
щена)), а оптимально репрезентативною обрана 
така вибірка: 75 підприємств (надійність такого 
дослідження становитиме +/- 3% (звичайна)).

В результаті проведених досліджень роз-
роблений методичний підхід, який дає змогу 
одержати структурований набір ознак, що чітко 
описують таке поняття, як «конкурентоспро-

Таблиця 7
Табличне представлення результатів на основі пілотажного дослідження,  

проведеного за 2014–2016 рр. на базі ПАТ «Кредмаш»

Етапи проведення розрахунків Формули для розрахунків Представлення 
результатів

Розрахунок дисперсії середнього розміру 
покупки Fx = R[74]C[-3]/75 σ2 = 0,650

Розрахунок граничної помилки вибірки 
(1% – підвищена надійність) Fx = R[63]C[-3]*0,01 ∆ = 0,015

Розрахунок генеральної сукупності Fx = R[-4]C*0,7 1185,590
Розрахунок граничної помилки вибірки 
(3% – звичайна надійність) Fx = R[60]C[-3]*0,03 ∆ = 0,046

Розрахунок максимального обсягу вибірки Fx = 4*R[-22]C*R[-13]C[-1]/((4*R[-22]C)+ 
+(R[-10]C*R[-10]C*R[-13]C[-1])) n = 1073

Розрахунок обсягу оптимальної вибірки Fx = 4*R[-26]C*R[-17]C[-1]/((4*R[-26]C)+ 
+(R[-11]C*R[-11]C*R[-17]C[-1])) n = 608
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можність продукції підприємств машинобуду-
вання», на різних сегментах ринку. Проведено 
сегментацію ринку вітчизняних та зарубіжних 
покупців машинобудівної техніки, виходячи 
із запропонованих принципів позиціонування 
товару (рис. 2).

Проведений аналіз показав, що одним з осно-
вних критеріїв під час вибору машинобудівної 
техніки сьогодні є її ціна. Тому сегментування 
вітчизняних та зарубіжних покупців продукції 
ПАТ «Кредмаш» проводили залежно від рівня 
їх платоспроможності. На нашу думку, можна 
виділити 4 основні сегменти покупців машино-
будівної техніки (А, В, С, D) (рис. 3). Процес сег-
ментування покупців ми здійснювали за допомо-
гою методу найменших квадратів за формулою:

 
   

2

1

2min








 


n

і
іnіjіj вае ,            (9)

де еіj – відхилення по і-му параметру важли-
вості від j-го сегменту; аіj – значення і-го пара-
метру важливості визначення j-го сегменту, 
j ≤ 4; віn – значення і-го параметру важливості, 
визначене n-им покупцем. Споживача буде від-
несено до того сегменту, квадрат відхилення від 
якого буде мінімальним.

В ринкових умовах господарювання та зрос-
тання конкуренції управлінцям промислових 
підприємств слід звернути увагу на збільшення 
значущості та вартості інтелектуальної продук-
ції у вигляді нематеріальних активів, величину 
яких можна зобразити через оцінку науково-
дослідних та дослідно-конструкторських роз-
робок, тому запровадження інженерного мар-
кетингу підприємством має стати діяльністю, 
що пов’язана зі створенням, виробництвом та 
реалізацією продукції (послуг) на основі впро-
вадження маркетингового інструментарію, як 
запорука успішного ведення бізнесу, носія нау-
ково-технічного прогресу, забезпечення конку-
рентоспроможності [6, с. 310].

Висновки. Дослідження основних напрямів 
оптимізації збутової діяльності та розробка нау-

кових засад щодо її удосконалення дали змогу 
сформулювати такі висновки та пропозиції: 
формування ефективної стратегії управління 
збутом на підприємстві позитивно впливає на 
його економічний розвиток і конкурентоспро-
можність; з урахуванням особливості наявного 
управління на підприємстві є доцільним запро-
вадження методики розрахунку результатив-
ності процесу «Збут» на прикладі ПАТ «Кред-
маш»; наведено теоретичне обґрунтування 
поєднання методів стратегічного аналізу з мето-
дом структурування функцій якості, розглянуто 
його практичну апробацію в ПАТ «Кредмаш».
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОСТІ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТУВАННЯ 
В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE OPTIMALITY OF SOURCES  
OF INVESTMENTS IN THE HUMAN CAPITAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто методичне забезпечення оптималь-

ності інвестування в людський капітал промислового підпри-
ємства, яке передбачає аналіз та визначення джерел інвес-
тування, встановлення їх оптимальної структури на основі 
розв’язування оптимізаційних задач максимізації раціональ-
ного інвестування людського капіталу на підприємстві. Об-
ґрунтовано концептуальну модель максимізації раціонального 
інвестування людського капіталу на підприємстві, яка містить 
основні джерела формування інвестиційних ресурсів на під-
приємстві, а саме: власні кошти, позикові та залучені. Розро-
блено економіко-математичну модель оптимізації структури 
джерел інвестування в людський капітал із цільовою функцією, 
яка враховує рентабельність власного капіталу, відсоток кре-
дитної ставки для позикового капіталу та відсоток дивіденду 
для залучених коштів. Визначено оптимальні джерела інвесту-
вання в людський капітал великих промислових підприємств у 
сучасних умовах життєдіяльності.

Ключові слова: людський капітал, джерела інвестицій, 
оптимізаційна задача, оптимальна структура джерел інвести-
цій, методичне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено методическое обеспечение 

оптимальности инвестирования в человеческий капитал 
промышленного предприятия, которое предусматривает 
анализ и определение источников инвестирования, уста-
новление их оптимальной структуры на основе решения 
оптимизационных задач максимизации рационального ин-
вестирования человеческого капитала на предприятии. 
Обоснована концептуальная модель максимизации рацио-
нального инвестирования человеческого капитала на пред-
приятии, которая содержит основные источники формиро-
вания инвестиционных ресурсов на предприятии, а именно: 
собственные средства, заемные и привлеченные. Разработа-
на экономико-математическая модель оптимизации структуры 
источников инвестирования в человеческий капитал с целевой 
функцией, которая учитывает рентабельность собственного 
капитала, процент кредитной ставки для заемного капитала и 
процент дивиденда для привлеченных средств. Определены 
оптимальные источники инвестирования в человеческий ка-
питал крупных промышленных предприятий в современных 
условиях жизнедеятельности.

Ключевые слова: человеческий капитал, источники ин-
вестиций, оптимизационная задача, оптимальная структура 
источников инвестиций, методическое обеспечение.

ANNOTATION
The article deals with methodical maintenance of optimality 

of investment in human capital at industrial enterprise, which 
provides for analysis and determination of sources of investment, 
establishment of their optimal structure on the basis of solving 
optimization problems of maximizing rational investment of human 
capital at the enterprise. The conceptual model of maximizing 
the rational investment of human capital in the enterprise, which 
contains the main sources of formation of investment resources 
at the enterprise, namely: own funds, borrowed and attracted, 
is substantiated. The economic-mathematical model of the 

optimization of the structure of sources of investment into human 
capital with a target function that takes into account the return on 
equity, the interest rate on the borrowed capital and the percentage 
of the dividend for the attracted funds is developed. The optimal 
sources of investment in human capital of large industrial 
enterprises in the current conditions of life are determined.

Keywords: human capital, sources of investment, optimization 
problem, optimal structure of sources of investments, methodical 
support.

Постановка проблеми. Досягнення висо-
кого рівня ефективності діяльності будь-якого 
суб’єкта господарювання визначається обраною 
ним політикою самофінансування задля забез-
печення умов розширеного відтворення осно-
вного капіталу. Сучасна економічна теорія най-
більш перспективним напрямом інвестування 
коштів підприємства вважає інвестиції в люд-
ський капітал, бо саме це дає змогу отримати 
найбільший за розміром та довготривалий за 
часом соціально-економічний ефект. 

Ефективність інвестування в людський капі-
тал на підприємстві забезпечується оптималь-
ністю структури джерел інвестування, тому 
визначення оптимальних джерел інвестування 
в людський капітал на підприємстві є необхід-
ною й актуальною проблемою як у стратегіч-
ному управлінні, так і в тактичному.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню методології різних аспектів 
управління людським капіталом та визначенню 
рівня соціально-економічної ефективності 
інвестування в людський капітал присвячено 
праці багатьох науковців та практиків, серед 
яких: Н.А. Балтачеєва, Г. Беккер, О.А. Гріш-
нова, О.С. Заклекта-Берестовенко, Т.М. Кір’ян, 
А.В. Кудлай, Н.Г. Кузьміна, В.І. Марцинкевич, 
М.В. Семикіна, Г.Н. Тугускіна, Я. Фитценц, 
І.Б. Швець, Т. Шульц, та ін. Проте фахівці 
концентрують свою увагу на різних аспектах 
управління людським капіталом. Із практич-
ного погляду існує нагальна потреба створення 
теоретико-методичних основ соціально-еконо-
мічної ефективності інвестування у людський 
капітал, що має надати можливість здійснення 
якісного комплексного аналізу використання 
людського потенціалу підприємства.

Мета статті полягає у формуванні мето-
дичного забезпечення оптимальності джерел 
інвестування в людський капітал промислового 
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підприємства для максимізації ефективності 
інвестування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для підприємства критерієм ефективності 
інвестування в людський капітал, перш за все, 
виступає економічний складник вигоди або 
обсяг грошових одиниць, які очікується отри-
мати від кожної одиниці коштів, інвестованих 
у людський капітал. Якщо цей критерій забез-
печується, то другим очікуваним ефектом для 
підприємства буде виступати соціальний ефект 
у вигляді зростання рівня середньої заробітної 
плати працівників, підвищення мотивації до 
праці, зниження рівня захворюваності, збіль-
шення рівня професійної компетентності, підви-
щення лояльності працівників до підприємства, 
скорочення непродуктивних витрат та ліквіда-
ції втрат робочого часу, оптимізації чисельності 
персоналу, скорочення плинності кадрів та 
запобігання кадровому дефіциту за основними 
професійно-кваліфікаційними позиціями тощо. 
Кожний із перелічених складників соціального 
ефекту підприємства сприяє ще більшому зрос-
танню рівня його економічного ефекту, тобто 
спостерігається щільний зв’язок між соціаль-
ним та економічним аспектами інвестування в 
людський капітал.

Відомо, що основними джерелами форму-
вання інвестиційних ресурсів на підприємстві є 
власні кошти, позикові та залучені. До власних 
коштів належать: чистий прибуток від вироб-
ничої та фінансової діяльності підприємства, 
що залишається у розпорядженні підприєм-
ства після сплати податків та інших платежів; 
амортизаційні відрахування, страхові відшко-
дування збитків, зумовлених утратою майна; 
кошти від продажу основних засобів та іммо-
білізація надлишків оборотних коштів; кошти 
від реалізації нематеріальних активів. Одним 
з основних складників формування власних 
коштів підприємства є прибуток, що є голов-
ною формою чистого доходу підприємства та 
відображається в таких показниках, як при-
буток від основної, фінансової та інвестиційної 
діяльності підприємства, загальний прибуток, 
який відображається в балансі підприємства, 
чистий прибуток. Саме за рахунок прибутку 
забезпечується зростання ринкової вартості 
підприємства. Амортизація є другим важли-
вим складником джерел інвестицій. Відомо, 
що амортизаційні відрахування спрямовуються 
на відновлення та оновлення основних фондів. 
Прискорена амортизація є важливим власним 
джерелом інвестицій та стимулом інвестування. 
Інші види внутрішніх джерел мають набагато 
менше значення порівняно з попередніми й їх 
формування має нерегулярний характер.

Залученими коштами промислових підпри-
ємств є кошти, надані на постійній основі, за 
якими може здійснюватися виплата власникам 
цих коштів доходу та які можуть не повер-
татися власникам. До них належать: кошти, 
одержувані від розміщення акцій акціонер-

ного товариства; пайові та інші внески чле-
нів трудових колективів, громадян, юридич-
них осіб до статутного фонду підприємства; 
кошти, що виділяються холдинговими вищого 
рівня та акціонерними компаніями; державні 
кошти, що надаються на цільове інвестування 
у вигляді дотацій, грандів та пайової участі; 
кошти іноземних інвесторів у формі участі в 
статутному капіталі спільних підприємств і 
прямих вкладень міжнародних організацій, 
держав, фізичних і юридичних осіб. Зовнішні 
джерела формування власних інвестиційних 
ресурсів підприємства є залученими інвестицій-
ними ресурсами, оскільки до їх моменту над-
ходження вони є власністю підприємства, але 
після залучення ці кошти стають власністю під-
приємства. Так, серед залучених інвестиційних 
ресурсів центральне місце займає емісія акцій 
для акціонерних товариств, а для товариств 
з обмеженою відповідальністю – додатковий 
пайовий капітал, для державних підприємств – 
безповоротні асигнування з бюджетів.

До позичкових коштів промислових підпри-
ємств належать кошти, отримані на певний тер-
мін і підлягають поверненню зі сплатою за їх 
використання. Вони поділяються на довгостро-
кові і короткострокові. Джерелами формування 
позикових інвестиційних ресурсів є довгостро-
кові кредити банків, довгострокові кредити 
і позики небанківських фінансових установ; 
фінансовий лізинг; облігаційна позика (емісія 
облігацій) та інші позикові джерела. Довго-
строкові кошти надають банки та інші кредитні 
установи у вигляді довгострокових кредитів, 
проте відомо, що в Україні банки орієнтовані 
на короткострокове кредитування. Така ситу-
ація зумовлена структурою пасивів банків, а 
саме власні кошти відносно невеликі, а залу-
чені – короткострокові; інфляція також робить 
довгострокові кредити невигідними для банків. 
Підприємствам економічно вигідно розглядати 
довгострокові кредити банків як джерело інвес-
тиційних ресурсів лише за умови низької реаль-
ної відсоткової ставки, а саме 10–12% річних. 
На підприємствах також можливе фінансування 
інвестицій завдяки отриманню іноземних кре-
дитів. Такі кредити надають фонди допомоги, а 
саме інвестиційні інститути, які підтримуються 
іноземними урядами. До складу позикових дже-
рел входить і емісія облігацій підприємства. 
Незважаючи на те що емісія облігацій у світо-
вій практиці має значне поширення, в Україні 
це джерело інвестиційних ресурсів майже не 
використовується. Такий стан зумовлюється 
нерозвиненістю фондового ринку, неплатоспро-
можністю попиту та невеликими розмірами ста-
тутного фонду більшості підприємств. Істотну 
роль у позикових джерелах інвестування віді-
грає цільовий державний кредит, який спрямо-
вується на конкретний вид інвестування. 

 Отже, на промисловому підприємстві також 
слід структурувати джерела інвестування в 
людський капітал на власні кошти, позикові та 
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залучені. Від раціональної структури та обсягів 
інвестицій залежать стан та розвиток людського 
капіталу. Для ефективності інвестування в 
людський капітал необхідно знайти оптимальне 
співвідношення між обсягами власних коштів  
( õâê ), позикових ( õïê ) та залучених ( õçê ), які ста-
новлять загальний обсяг інвестицій на підпри-
ємстві в даний капітал, а саме õ õ õ Vâê çê ïê+ + = . 
Ця умова є першим обмеженням в оптимізацій-
ній задачі відшукання оптимального співвідно-
шення між джерелами інвестування. 

Співвідношення власного та позикового капі-
талу визначає фінансову безпеку підприємства, 
формує його фінансову стійкість, яка залежить 
від ефективного управління фінансовими ресур-
сами і визначається оптимальною структурою 
активів [1]. Оптимізацією структури власного 
капіталу підприємства з урахуванням стадій його 
життєдіяльності займалися вчені Л.М. Маля-
рець та Н.М. Пономаренко. Ними була розро-
блена оптимізаційна модель обсягів активів і 
джерел власного капіталу для отримання макси-
муму чистого прибутку підприємства [2].

Використання позикового капіталу на підпри-
ємстві сприяє отриманню додаткового прибутку 
на власний капітал. Відомо, що фінансування 
за рахунок позикового капіталу підприємству 
вигідно до відповідної границі, тому що випла-
чені відсотки кредиторам зменшують податки, 
що призводить до збільшення чистий прибуток. 
Проте чим більший позиковий капітал має під-
приємство в структурі капіталу, тим вище фінан-
совий ризик. Аналіз активів підприємств, що 
досліджувалися, показав, що протягом усього 
періоду дослідження обсяги позикового фінан-
сування на них збільшувалися. Це, як відомо, 
призводить до збільшення фінансового потенці-
алу підприємств за необхідності істотного під-
йому темпів зростання обсягів виробництва та 
до можливості збільшення приросту рентабель-
ності власного капіталу за рахунок забезпечення 
розширеного відтворення виробництва, а також 
до зниження норми прибутку, оскільки зни-
жується прибуток за рахунок сплати відсотків 
за кредит. У цій ситуації лише аналіз показ-
ників фінансового важеля дає змогу відповісти 
на питання доцільності залучення додаткових 
коштів у вигляді позикового капіталу. Опти-
мальність співвідношення позикових та власних 
джерел фінансування залежить від конкретних 
умов господарювання, фінансової політики, обо-
ротності капіталу та галузевих особливостей. 
Залучення позикових коштів обходиться під-
приємству дорожче залучення власних коштів. 
Проте додаткова емісія власних акцій дає змогу 
підприємству залучити капітал зі сторони, не 
вдаючись до дорогих кредитів банків. Залучений 
капітал підприємства визначається як капітал 
одержаний у грошовій або натуральній формі від 
різних учасників бізнес-процесів для отримання 
прибутку в результаті господарської діяльності 
даного підприємства. Відмінністю залученого 
капіталу від позикового, для якого характер-

ним є умови повернення за строками і визна-
чену плату, є включення також і необумовлених 
форм залучення недопустимої кредиторської 
заборгованості [3].

Структура власного капіталу промислового 
підприємства може формуватися за принципом 
«розводження капіталу», за принципом капі-
талізації прибутку, за принципом визначення 
субординованого капіталу. Промислове підпри-
ємство у вигляді акціонерного товариства (АТ) 
може мати просту й складну структуру власного 
капіталу залежно від того, які цінні папери 
вона випускає. Якщо акціонерне товариство 
випустило конвертовані цінні папери, облігації, 
опціони, варанти, то воно має складну струк-
туру капіталу. Перераховані вище цінні папери 
здатні викликати розводження капіталу, яке 
являє собою процес скорочення показника «при-
буток на акцію» (ПНА), що виникає в резуль-
таті припущення про те, що конвертовані цінні 
папери перетворені на звичайні акції, виконані 
опціони й варанти або акції випущені відпо-
відно до певних договорів [4].

Основною проблемою управління капіта-
лом підприємства є формування та збереження 
оптимальної його структури. І.О. Бланк ува-
жає, що оптимальна структура капіталу – це 
таке співвідношення використання власних і 
залучених джерел, за якого забезпечується най-
більш ефективна пропорційність між коефіці-
єнтом фінансової рентабельності та коефіцієн-
том фінансової стійкості, тобто максимізується 
його ринкова вартість [1].

Для забезпечення фінансової стійкості на 
підприємстві мають бути сума обсягів власних 
коштів та залучених, не менша, ніж позикових. 
Отже, маємо ще одне обмеження в оптимізацій-
ній задачі максимізації раціональності інвесту-
вання в людський капітал: õ õ õâê çê ïê+ ≥ . 

Метою раціональності інвестування є збіль-
шення обсягів інвестування в людський капі-
тал на підприємстві з урахуванням рентабель-
ності власного капіталу ( râê ), відсотку кредитної 
ставки ( rêñ ) для позикового капіталу та відсо-
тку дивіденду для залучених коштів ( rä ), тобто
F r õ r õ r õâê âê êñ çê ä ïê= + −( ) + −( ) →1 1 max . Відомо, що 
показники рентабельності характеризують рівень 
віддачі активів та ступінь використання власного 
капіталу в процесі виробництва, а відношення 
суми чистого прибутку до обсягу власного капі-
талу визначає рентабельність власного капіталу 
та показує віддачу на вкладений власний капі-
тал, його нормативне значення більше 20%. Але 
реально для кожного підприємства протягом 
визначеного терміну наявна своя середня вели-
чина рентабельності власного капіталу, яку й 
слід ураховувати у цільовій функції максимуму 
раціональності інвестування в людський капітал. 
Якщо на підприємстві спостерігається стабільне 
зростання коефіцієнта рентабельності власного 
капіталу, то це свідчить про підвищення здат-
ності компанії генерувати прибуток власникам. 
Проте і зниження власного капіталу зумовлює 
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збільшення коефіцієнта рентабельності власного 
капіталу. Шляхами підвищення рентабельності 
власного капіталу є зниження виробничих, збу-
тових та інших витрат, що дає змогу підвищити 
чистий прибуток та різні заходи з нарощування 
доходу на підприємстві. 

Щодо відсотку за кредит або позикового від-
сотку, то він є ціною коштів, узятих у кредит, та 
показує міру реалізації власності у формі отри-
маного доходу від її реалізації. Вартість банків-
ського кредиту визначається на основі ставки 
відсотка за кредит та встановлюється для під-
приємства з огляду на його фінансовий стан. 
На разі для промислових підприємств вона в 
середньому становить 17–23%. Експерти щодо 
питання про величину дивіденду для залучених 
коштів в інвестиції на промисловому підприєм-
стві говорять про межі 7–10% [5]. 

У цільовій функції максимізації раціональ-
ності інвестування в людський капітал вели-
чину рентабельності за чистим прибутком ( r÷ð )  
слід установлювати, спираючись на середню 
щорічну рентабельність власного капіталу на 
підприємстві. Наприклад, аналіз статистичних 
даних підприємства ПАТ «Турбоатом» пока-
зав, що його середня щорічна рентабельність 
дорівнює 0,15, для ПАТ «Світло шахтаря» – 
0,11, ПАТ «Завод ім. Фрунзе» – 0,14, заводу 
ім. Малишева – 0,24, ПАТ «Харківській під-
шипниковий завод» – 0,11. Наведені середні 
значення рентабельності власного капіталу на 
підприємствах, що досліджувалися, свідчать 
про переважно низькі рівні порівняно з норма-
тивом. Тому задачу про оптимальну структуру 
джерел інвестування в людський капітал слід 
розв’язати, розглядаючи різні коефіцієнти у 
цільовій функції, тобто врахувати різні реальні 
умови функціонування великих промислових 
підприємств виходячи з різних середніх норм 
рентабельності власного капіталу, відсотку кре-
дитної ставки для позикового капіталу та відсо-
тку дивіденду для залучених коштів.

Розглядаючи загальну суму коштів, що піде 
на інвестування розвитку людського капіталу 
на підприємстві у розмірі 1 230 000 грн. та 
ґрунтуючись на вищесказаному, економіко-
математична модель задачі оптимізації джерел 
інвестування в людський капітал на сучасному 
промисловому підприємстві має вигляд:

F r õ õ r õâê âê çê ä ïê= + −( ) + −( ) →1 1r maxêñ ,

õ õ õâê çê ïê+ + = V ,

õ õ õâê çê ïê+ ≥ ,

õ õ õâê çê ïê≥ ≥ ≥0 0 0, , .

Якщо промислове підприємство працює в умо-
вах, для яких V = 1230000  râê = 0,15, мінімальний 
позиковий відсоток rêñ = 0,17 та мала величина 
дивіденду для залучених коштів rä = 0,07:

F õ õ õâê çê ïê= + −( ) + ( ) →0 15 1 0 17 1 0 07, , ,- max ,

õ õ õâê çê ïê+ + = 1230000 ,

õ õ õâê çê ïê+ ≥ ,

õ õ õâê çê ïê≥ ≥ ≥0 0 0, , .

Розв’язавши цю задачу в середовищі Excel, 
отримали таку оптимальну структуру інвестицій 
у розвиток людського капіталу підприємства: 
обсяг власних коштів – õâê= 0 грн., позичкових – 
õïê = 0 грн. та залучених – õçê = 123 000 грн., 
тобто за наявних реальних умов господарювання 
слід використовувати для інвестування одні 
тільки залучені кошти. Максимальна раціо-
нальність вкладених інвестицій у розвиток люд-
ського капіталу становить 1 143 900 грн. Тобто 
підприємству ПАТ «Турбоатом» за його серед-
ньої норми рентабельності власного капіталу, 
мінімального позикового відсотку та малої вели-
чини дивіденду для залучених коштів доцільно 
для інвестування в людський капітал використо-
вувати залучені кошти. 

Якщо промислове підприємство працює в 
умовах, для яких V = 1230000  râê = 0,15, макси-
мальний позиковий відсоток rêñ = 0,23 та мак-
симальна величина дивіденду для залучених 
коштів rä =0,10:

F õ õ õâê çê ïê= + −( ) + ( ) →0 15 1 0 23 1 0 1, , ,- max ,

õ õ õâê çê ïê+ + = 1230000 ,

õ õ õâê çê ïê+ ≥ ,

õ õ õâê çê ïê≥ ≥ ≥0 0 0, , .

Розв’язавши цю оптимізаційну задачу, 
отримали таку ж саму оптимальну структуру 
інвестицій у розвиток людського капіталу 
підприємства, а саме обсяг власних коштів –  
õâê = 0 грн., позичкових – õïê = 0 грн. та залуче-
них – õçê = 123 000 грн., тобто за наявних реаль-
них умов господарювання слід використовувати 
для інвестування одні тільки залучені кошти. 
За інших буде максимальна раціональність 
вкладених інвестицій у розвиток людського 
капіталу, а саме 1 107 000 грн. Тобто підприєм-
ству ПАТ «Турбоатом» за його середньої норми 
рентабельності власного капіталу, максималь-
ного позикового відсотку та максимальної вели-
чини дивіденду для залучених коштів доцільно 
все одно для інвестування в людський капітал 
використовувати залучені кошти. 

Для заводу ім. Малишева економіко-матема-
тична модель задачі оптимізації джерел інвесту-
вання в людський капітал підприємства за умов 
V = 1230000 , râê = 0,24, мінімального позикового 
відсотку rêñ = 0,17 та малої величини дивіденду 
для залучених коштів rä = 0,07 має вигляд:

 F õ õ õâê çê ïê= + −( ) + ( ) →0 24 1 0 17 1 0 07, , ,- max ,

õ õ õâê çê ïê+ + = 1230000 ,

õ õ õâê çê ïê+ ≥ ,

õ õ õâê çê ïê≥ ≥ ≥0 0 0, , .

Розв’язавши цю задачу, отримали таку опти-
мальну структуру інвестицій у розвиток люд-
ського капіталу підприємства завод ім. Малишева: 
власних коштів – õâê= 0 грн., позичкових –  
õïê = 0 грн. та залучених – õçê= 123 000 грн., 
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тобто за наявних реальних умов господарювання 
слід використовувати для інвестування одні 
тільки залучені кошти. При цьому максимум 
цільової функції становить 1 143 900 грн.

Якщо дане промислове підприємство буде 
працювати в умовах, для яких V = 1230000 ,  
râê = 0,24, максимальний позиковий відсоток  
rêñ = 0,23 та максимальна величина дивіденду 
для залучених коштів rä = 0,10:

F õ õ õâê çê ïê= + −( ) + ( ) →0 24 1 0 23 1 0 1, , ,- max ,

õ õ õâê çê ïê+ + = 1230000 ,

õ õ õâê çê ïê+ ≥ ,

õ õ õâê çê ïê≥ ≥ ≥0 0 0, , , 

то оптимальна структура інвестицій у розви-
ток людського капіталу підприємства буде такою: 
власних коштів – õâê= 0 грн., позичкових –  
õïê = 0 грн. та залучених – õçê = 123000 грн., 
тобто за наявних реальних умов господарювання 
слід використовувати для інвестування одні 
тільки залучені кошти. При цьому максимум 
цільової функції становить 1 107 000 грн.

Отже, маємо, що за реальних умов про-
мисловим підприємствам вигідно здійснювати 
інвестування за рахунок залучених коштів. 
Ця ситуація погана, тому що не всім підпри-
ємствам удається знайти залучені кошти. Роз-
глянемо ситуацію, коли немає можливості 
залучити кошти на підприємство, тобто коли 
õçê = 0. Тоді для підприємства ПАТ «Турбо-
атом» слід здійснювати інвестиції в людський 
капітал порівно за рахунок власних коштів 
власних коштів õâê = 615000 грн., позичкових –  
õïê = 615000 грн. Але при цьому будемо мати 
дуже низьке максимальне значення раціональ-
ності інвестування – 60 2700 грн. Ще нижче 
значення цільової функції маємо, коли підпри-
ємство буде працювати за максимального пози-
кового відсотку rêñ = 0,23, тоді раціональність 
інвестиційних коштів становитиме 565 800 грн.

Оскільки обсяги інвестиційних коштів, що 
спрямовуються на розвиток людського капі-
талу, менші порівняно з іншими інвестиціями, 
наприклад на технічну реконструкцію підпри-
ємства або впровадження нових технологій, або 
розроблення і виробництво нової продукції, то, 
з огляду на сучасні реальні умови господарю-
вання промислових підприємств, можна вико-
ристовувати залучені кошти. 

За допомогою розрахованої оптимізаційної 
структури джерел інвестування формування 
людського капіталу слід розробляти управлін-
ські заходи, які сприяють ефективності інвес-
тування у цей капітал. Практика свідчить, що 
підприємства, які мають в оптимальній струк-
турі джерел інвестування в людський капітал 
частку власних коштів близького 60%, спро-
можні розробляти та впроваджувати комплексні 
програми розвитку людського капіталу за осно-
вними напрямами: витрати на освіту, зокрема 
на цільову підготовку майбутніх кадрів, охо-
рону здоров’я та мобільність, творчу діяльність 

персоналу та мотивацію розвитку. Для підпри-
ємств, які мають в оптимальній структурі дже-
рел інвестування в людський капітал частку 
власних коштів близького 50%, спрямовують 
ці кошти переважно на витрати на освіту, про-
фесійний розвиток та перепідготовку персо-
налу, а також на охорону здоров’я, мобільність 
та полівалентність. А підприємства, які мають 
в оптимальній структурі джерел інвестування в 
людський капітал частку власних коштів 40% 
і менше, спрямовують ці кошти переважно на 
витрати на освіту, професійний розвиток та 
перепідготовку персоналу, а також на охорону 
здоров’я [6]. Визначення оптимальної структури 
джерел інвестування капіталу дозволяє підпри-
ємству нарощувати людський капітал й в такій 
структурі джерел здійснювати розвиток цього 
капіталу. Визначення оптимальної структури 
джерел формування людського капіталу дозво-
ляє уникнути фінансової залежності від інших 
кредиторів, при цьому продовжувати ріст люд-
ського капіталу підприємства. Взаємозв’язок 
напрямів фінансування і джерел формування 
людського капіталу підприємства є основною 
ланкою до його росту в цілому. Визначення 
складників людського капіталу підприємства 
й використання інформації про джерела інвес-
тування в його розвиток, визначення їх опти-
мальній структури – все це є сукупністю управ-
лінських заходів щодо управління процесом 
інвестування людського капіталу підприємства.

Висновки. Отже, ефективність управління 
інвестуванням в людський капітал на промис-
ловому підприємстві залежить від наявності 
його методичного забезпечення, яке перед-
бачає аналіз та визначення джерел інвесту-
вання, встановлення їх оптимальної структури 
на основі розв’язування оптимізаційних задач 
максимізації раціонального інвестування люд-
ського капіталу на підприємстві.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКОВОГО СЕГМЕНТУ  
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE MARKET SEGMENT  
OF INTERNET-ADVERTISING IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження ринкового сегменту 

Internet-реклами в Україні. Здійснено оцінку результатів часток 
окремих сегментів ринку медійної Internet-реклами в 2016 році. 
Виявлено, що протягом 2016 року найбільшу частку в сегменті 
Internet-реклами займає так звана банерна реклама, резуль-
тат якої становить 51,2%. Досліджено, що банерна Internet-
реклама є досить популярною як в світі, так і в Україні, адже 
вона дуже зручна у використанні, сприяє «запам’ятовуванню» 
інформації про різні компанії та бренди, що постійно відобра-
жаються, коли людина передивляється різного роду Internet-
ресурси. Проаналізовано результати часток окремих сегментів 
ринку мобільної медійної Internet-реклами за 2016 рік. Визна-
чено, що найбільший результат має частка банерної рекла-
ми (19,0%) в загальній структурі мобільної медійної Internet-
реклами.

Ключові слова: ринковий сегмент, реклама, медійна 
Internet-реклама, банерна реклама, мобільна медійна Internet-
реклама.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование рыночного сегмента 

Internet-рекламы в Украине. Осуществлена оценка результатов 
долей отдельных сегментов рынка медийной Internet-рекламы 
в 2016 году. Выявлено, что в течение 2016 года наибольшую 
долю в сегменте Internet-рекламы занимает так называемая 
баннерная реклама, результат которой составляет 51,2%. До-
казано, что баннерная Internet-реклама является достаточно 
популярной как в мире, так и в Украине, ведь она очень удобна 
в использовании, способствует «запоминанию» информации о 
различных компаниях и брендах, которые постоянно отобра-
жаются, когда человек пересматривает разного рода Internet-
ресурсы. Проанализированы результаты долей отдельных 
сегментов рынка мобильной медийной Internet-рекламы за 
2016 год. Определено, что наибольший результат имеет доля 
баннерной рекламы (19,0%) в общей структуре мобильной ме-
дийной Internet-рекламы.

Ключевые слова: рыночный сегмент, реклама, медийная 
Internet-реклама, баннерная реклама, мобильная медийная 
Internet-реклама.

ANNOTATION
In the article there were studied the market segment of 

Internet-advertisement in Ukraine. Results of the parts of individual 
segments of the Internet-advertisement market in 2016 are 
estimated. It was determined that during 2016, the largest part 
in the segment of Internet-advertisement occupies the so-called 
banner advertisement, which results in 51.2%. It was investigated 
that banner Internet-advertisement is quite popular both in 
the world and in Ukraine, because it is very convenient to use, 
promotes “memorizing” information about different companies 
and brands that are constantly reflected when a person is looking 

through various kinds of Internet resources. The results of the 
parts of separate segments of the market of mobile media Internet-
advertisement for 2016 were analyzed. It has been determined 
that the banner advertisement (19,0%) occupies the largest part in 
the overall structure of mobile Internet-advertisement.

Keywords: market segment, advertisement, media Internet-
advertisement, banner advertisement, mobile media Internet-
advertisement.

Постановка проблеми. Internet-реклама 
набрала широкого поширення по всьому світі та 
є дуже популярною. Основою для цього послу-
жила простота застосування та великі масштаби 
поширення інформації, а також доступність 
донесення потрібної та необхідної інформації до 
всього суспільства.

Дослідження у сфері Internet-реклами є 
вкрай важливими, адже в теперішньому швид-
кому потоці інформації без неї нікуди. Цей вид 
інформаційних новин дає змогу в надзвичайно 
короткі терміни взнати все необхідне та відки-
нути зайве.

В Україні, як і в інших країнах світу, 
Internet-реклама також набрала швидкого 
поширення та посіла значне місце серед різних 
видів надання інформації. Тому дослідження 
та оцінка розвитку і становлення ринкового 
сегменту Internet-реклами в Україні, а також 
перспектив її розвитку на майбутнє є вкрай 
необхідними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження у сфері розвитку та становлення 
Internet-реклами в Україні здійснювали такі 
вчені та науковці, як, зокрема, Н.І. Горбаль, 
І.М. Єфременко, Н.В. Хомутник [2], І.І. Полі-
щук [3], О.Б. Раца, Д.В. Глобак [4], Л.С. Риней-
ська [5], В.О. Федоричак [7], Н.І. Харченко [8].

Мета статті полягає у дослідженні стану рин-
кового сегменту Internet-реклами в Україні, її 
розвитку та становлення, а також необхідності 
використання в сучасному світі інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуючи Internet-рекламу в Україні, 
бачимо, що вона посіла вагоме місце в загаль-
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ній сфері рекламного ринку країни. Без 
мережі Internet дуже важко та й навіть нині 
неможливо уявити своє життя. В теперіш-
ньому швидкому потоці інформації Internet-
реклама виступає необхідним елементом сус-
пільного життя. Адже саме з Internet-ресурсів 
можна взнати взагалі все, затративши міні-
мум часу.

На даному етапі розвитку Internet-мереж, а 
також мобільного зв’язку розробники реклам-
них ресурсів створюють все нові та нові види 
реклами, підлаштовуючись та водночас «спро-
щуючи» пошук тих чи інших необхідних інфор-
маційних ресурсів.

Аналізуючи наявну інформацію та наявні 
джерела щодо розвитку мережі Internet в Укра-
їні, виявили, що протягом 2016 року нею ско-
ристувалися 62% дорослого населення країни 
(рис. 1) [8].

Представлені дані свідчать про посту-
пові темпи впровадження та розвитку мережі 
Internet в Україні. З 2000-х років помітним 
стає її швидкий розвиток.

Найбільшим темпом приросту (37,93%) 
відзначився 2011 рік, результат питомої ваги 
користувачів Internet-ресурсами протягом якого 
становив 40% (тобто на 11% більше порівняно з 
результатом 2010 року – 29%).

Протягом 2016 року частка користува-
чів Internet-ресурсів склала 62%, що є на 5% 
більше від результату 2015 року (57%).

Досліджена динаміка результатів частки 
користувачів Internet-ресурсів є позитивною та 
має чітку стабільну тенденцію до зростання, що 
є досить сприятливим для майбутнього розви-
тку мережі Internet в Україні.

Варто згадати і про доходи, що надходять від 
Internet-реклами. На жаль, на даний момент 
часу не існує таких чітких статистичних відо-
мостей. Тому наші дослідження спираються на 
дані, представлені в Державній службі статис-
тики України.

Так, відповідно до проаналізованих даних 
Державної служби статистики України, отри-
мано таку тенденцію доходів [1], які взято із 
загальних доходів, що надані через пошту та 
зв’язок (табл. 1).

Таблиця 1
Доходи від надання Internet-послуг  

за 2010–2016 роки в Україні, млн. грн. [1]

Роки
Доходи

Усього з них населенню

2010 3 799,9 2 271,6

2011 4 260,0 2 640,7

2012 4 673,1 2 919,5

2013 4 908,5 3 275,1

2014 5 348,9 3 728,7

2015 6 130,5 4 122,0

2016 9 101,8 6 476,8

Представлені дані відображають поступове 
збільшення отриманих доходів від користу-
вання мережею Internet протягом аналізова-
ного періоду.

Найбільший відсоток зростання дохо-
дів спостерігається протягом 2016 року 
(на 48,47% більше порівняно з результатом 
2015 року – 6 130,5 млн. грн.), результат якого 
склав 9 101,8 млн. грн.

На рис. 2 відображено тенденції зміни доходів 
від надання Internet-послуг за 2010–2016 роки 
в Україні.

З представленої тенденції зміни результатів 
доходів видно, що з 2015 року вона набрала 
стрімкого росту.

Варте уваги також дослідження видів 
Internet-реклами в Україні. Так, за оцінками 
Комітету Інтернет Асоціації України (ІнАУ) 
2016 року [5], частки окремих сегментів ринку 
медійної Internet-реклами мають такі резуль-
тати (рис. 3).

Рис. 1. Динаміка результатів частки користувачів мережі Internet серед дорослого населення 
України протягом 1997–2016 років, % [8]
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З наведених даних видно, що протягом 
2016 року найбільшу частку займає банерна 
реклама – 51,2%.

На другому місці розташувалася реклама у 
вигляді In-stream video з результатом частки 
28,7%, яка є невеличким відеооголошенням 
тривалістю до 25 секунд.

Третє місце посідають інші види реклами 
(реклама у вигляді pop-up та pop-under, фор-
мати catfish и screenglide, синхронні банери, 
фронтлайни, повноекранна реклама, звукова 
реклама в цифровому аудіпотоці тощо) – 12,3%.

4,8% становить так звана реклама, що поєд-
нує в собі і банер, і відео, тобто In-page video. 
Спонсорство складає всього 3,0% [5].

Банерна Internet-реклама є досить популяр-
ною як в світі, так і в Україні. Адже крім того, 
що вона дуже зручна у використанні, вона ще й 
сприяє тому, щоб суспільство «пам’ятало» про 
певні бренди, які постійно відображаються гра-
фічно або анімаційно, коли людина передивля-
ється різного роду Internet-ресурси. Ця інфор-
мація залишається в людей в підсвідомості, 

тобто це свого роду психологічний трюк для 
кращого запам’ятовування того чи іншого вже 
наявного бренда чи розкрутки нового бренда, 
надання саме такої інформації, якої користувач 
не шукає, але яка є досить необхідною.

Банерну рекламу можна вважати широко 
інформаційною в контексті надання швидких 
і повномасштабних, а також найнеобхідніших 
відомостей як для розкрутки, так і для глобаль-
ної підтримки різного роду брендів.

Крім цього, такий вид реклами є надзви-
чайно практичним в оплаті, яка полягає або в 
кількості кліків, або в кількості переглядах тієї 
чи іншої інформації користувачами Internet-
ресурсів. Проте ціна замовлення такого виду 
реклами є вартісною, що пояснюється її ефек-
тивністю.

В сучасному світі, крім звичайної Internet-
реклами, з’явилася і так звана мобільна 
Internet-реклама, виникнення якої перш за все 
пов’язано з глобальним поширенням мобіль-
ного зв’язку. Тому варто також згадати і про 
мобільну медійну Internet-рекламу, адже сучас-
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Рис. 2. Динаміка доходів від надання Internet-послуг  
протягом 2010–2016 років в Україні, млн. грн.

Рис. 3. Розмір часток окремих сегментів ринку медійної Internet-реклами  
протягом 2016 року, %
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Рис. 4. Розмір часток окремих сегментів ринку мобільної медійної Internet-реклами  
протягом 2016 року, %

ний світ без використання мобільного зв’язку 
вже просто неможливо уявити.

Результати питомої ваги від загального обігу 
медійної Internet-реклами (реклама, яка орієн-
тована на користувачів мобільних засобів) про-
тягом 2016 року показано на рис. 4.

Отже, як видно з рис. 4, ситуація анало-
гічна до попередньої, знову ж таки найбіль-
ший результат має частка банерної реклами 
(19,0%) в загальній структурі мобільної медій-
ної Internet-реклами протягом 2016 року.

На другому місці розташовуються інші види 
мобільної медійної Internet-реклами, результат 
частки яких дорівнює 8,1%.

Третє місце посідає реклама у вигляді 
In-stream video з часткою в розмірі 4,9%. На 
четвертому місці розташувалася реклама у 
вигляді In-page video з найменшим результа-
том, що склав всього 1,1% [5].

Отже, розвиток різноманітних сучасних 
інформаційних потоків сприяє тому, щоб сус-
пільство дізнавалося все нові й нові інформа-
ційні новинки в найкоротші часові терміни. 
З таким завданням справлятися якраз і покли-
кана Internet-реклама.

Висновки. Проведені дослідження сегментів 
ринку Internet-реклами в Україні показали її стій-
кий розвиток та пришвидшені темпи зростання. 
Все більше і більше людей з року в рік користу-
ються даними Internet-ресурсів, без яких важко 
уявити життя. Крім того, в Україні, як і в інших 
країнах світу, створюються умови для розвитку 
ринку Internet-реклами, яка якраз виступає гло-
бальним чинником поєднання як світового, так і 
вітчизняного інформаційного простору.
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

INTEGRAL ASSESSMENT OF DEVELOPMENTAL STABILITY  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті виділено три напрями сталого розвитку: економіч-

не зростання, екологічне управління, соціальна інтеграція, що 
охоплюють усі сектори розвитку. У контексті сталого розвитку 
підприємства і суспільства представлено основні завдання та 
функції, для вирішення яких призначено індикатори. Запропо-
нована автором система індикаторів сталого розвитку вклю-
чає п'ять груп показників. Для здійснення інтегральної оцінки 
стійкості розвитку промислових підприємств використовується 
індекс стійкості, який визначається на основі розрахунку комп-
лексних показників економічної, екологічної, соціальної, ризи-
кової і ринкової стійкості. Вдосконалено механізм комплексної 
оцінки стійкості підприємства, який дає змогу вибрати опти-
мальний метод безперервного моніторингу, що дає можливість 
підприємствам ефективно працювати і стійко розвиватися про-
тягом тривалого періоду часу. Апробація запропонованого ме-
ханізму здійснена на базі металургійних підприємств. Стійкість 
розвитку відповідає середньому рівню і характеризує необхід-
ність розроблення напрямів підвищення рівня стійкості розви-
тку таких підприємств.

Ключові слова: стійкий розвиток, інтегральна оцінка, інди-
катори сталого розвитку, металургійне підприємство, механізм 
інтегральної оцінки стійкості.

АННОТАЦИЯ
В статье выделены три направления устойчивого раз-

вития: экономический рост, экологическое управление, со-
циальная интеграция, охватывающие все сектора развития. 
В контексте устойчивого развития предприятия и общества 
представлены основные задачи и функции, для решения 
которых предназначены индикаторы. Предложенная авто-
ром система индикаторов устойчивого развития включает 
пять групп показателей. Для осуществления интегральной 
оценки устойчивости развития промышленных предприятий 
используется индекс устойчивости, который определяется 
на основе расчета комплексных показателей экономической, 
экологической, социальной, рисковой и рыночной устой-
чивости. Усовершенствован механизм комплексной оцен-
ки устойчивости предприятия, который позволяет выбрать 
оптимальный метод непрерывного мониторинга, дающий 
возможность предприятиям эффективно работать и устой-
чиво развиваться в течение длительного периода времени. 
Апробация предложенного механизма осуществлена на базе 
металлургических предприятий. Устойчивость развития соо-
тветствует среднему уровню и характеризует необходимость 
разработки направлений повышения уровня устойчивости 
развития таких предприятий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, интегральная 
оценка, индикаторы устойчивого развития, металлургическое 
предприятие, механизм интегральной оценки устойчивости.

АNNOTATION
The article highlights three directions of stable development: 

economic growth, ecological management, social integration 
which cover all the sectors of development. Main tasks and 
functions are presented in the context of stable enterprise and 

society development. They can be carried out with the help of 
certain indicators. The system of stable development indicators 
proposed by the author includes five groups of them. There is a 
stability index which is used for integral assessment of industrial 
enterprises’ developmental stability, and is based on calculating 
complex indicators of economic, ecological, social, risk and market 
stability. The mechanism of integrated assessment of enterprise 
stability has been improved and now allows choosing the optimal 
continuous monitoring method, giving enterprises an opportunity 
to work effectively and develop steadily for a long period of time. 
Approbation of the proposed mechanism was carried out at 
metallurgical enterprises. Developmental stability corresponds 
to the average level and characterizes the need to develop the 
directions for increasing the level of developmental stability of such 
enterprises.

Кeywords: stable development, integral assessment, indicators 
of stable development, metallurgical enterprise, mechanism of 
integral stability assessment.

Постановка проблеми. Турбулентність сві-
тової економічної системи, глобалізаційні та 
конвергеційні процеси потребують від вітчизня-
них промислових підприємств шукати шляхи 
подолання кризових явищ і підвищення конку-
рентоспроможності, нові джерела стійкого роз-
витку і внутрішнього економічного зростання 
компаній. У зв'язку із цим ведиикого значення 
набуває те, що динамічний розвиток підпри-
ємств отримує звітність у сфері стійкого розви-
тку. Вітчізнні підприємства тільки починають 
упроваджувати принципи сталого розвитку. 
Розроблення ситеми індикаторів стійкого роз-
витку для багатьох українських підприємств 
є актуальним передусім у зв'язку з погіршен-
ням стану навколишнього середовища і зни-
женням ефективності екологічних рішень. 
Використання індикаторів, що розроблені між-
народними організаціями, вимагає великого 
обсягу інформації, яку іноді неможливо отри-
мати. Виникає потреба в удосконаленні системи 
оцінки сталого розвитку яка дала б можливість 
керівництву підприємств та суспільству оці-
нити ефективність обраної стратегії в цьому 
контексті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми забезпечення економічної стійкості 
господарських систем, економічного розвитку 
і зростання знайшли відображення в працях 
зарубіжних та вітчизняних учених: В. Андер-
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сона, Г. Айреса, О. Амоши, П. Баклі, В. Беренса, 
О. Білоруса, Б. Данилишина, Л. Квятковської, 
Л. Мельника, Ю. Паршина та ін. В їхніх нау-
кових працях досліджуються питання систем-
ного визначення сутности сталого економічного 
розвитку та формування стратегічних рішень. 
Разом із тим залишаються питання приклад-
ного аспекту розроблення механізму інтеграль-
ної оцінки сталого розвитку.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідження проблеми 
розвитку економічних систем є одним із цен-
тральних в економічній науці. Водночас потре-
бує подальшого розвитку методологія оцінки 
стійкості промислових підприємств, яка б ура-
ховувала вплив їх діяльності на суспільство. 

Мета статті полягає в удосконаленні меха-
нізму інтегральної оцінки стійкого розвитку 
промислових підприємств та запропонуванні 
індикаторів, за якими може бути проведена діа-
гностика.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах економічної нестабільності дотри-
мання принципів сталого розвитку можна вва-
жати основою досягнення конкурентної пере-
ваги підприємства. Інструментом для оцінки 
стійкості розвитку є індикатори сталого роз-
витку – показники, що виводяться з первин-
ної інформації і дають змогу судити про стан і/
або зміни параметрів сталого розвитку. Індекси 
сталого розвитку – це комплексні показники, 
одержувані в ході агрегації декількох індикато-
рів один з одним або з іншими даними.

Відкритість щодо впливу діяльності підпри-
ємства на стійкість, економіку, навколишнє 
середовище і суспільство становить інтерес 
для широкого кола зацікавлених сторін. Щоб 
слідувати імперативу відкритості і говорити 
доступно й зрозуміло про стійкість, необхідна 
колективна в глобальному масштабі система 
понять, уніфікованих термінів і показників. У 
цьому сенсі «звітність у сфері стійкого розви-
тку – вимірювання, розкриття інформації та 
підзвітності внутрішнім і зовнішнім зацікав-
леним сторонам, предметом яких є результати 
діяльності промислового підприємства щодо 
цілі сталого розвитку».

Виокремлюють три напрями сталого розви-
тку: економічне зростання, екологічне управ-
ління, соціальна інтеграція, які охоплюють 
усі сектори розвитку – від міст до сільського 
господарства, інфраструктури, розвитку і вико-
ристання енергії, води і транспорту. Сьогодні 
питання, що стоїть перед країнами, містами, 
корпораціями та організаціями розвитку, поля-
гає не в тому, чи слід приймати сталий розвиток, 
а як. На основі аналізу міжнародного досвіду в 
галузі побудови системи еколого-економічних 
індикаторів можна виділити два підходи [1]: 
1) побудова інтегрального, агрегованого інди-
катора, що дає змогу оцінити рівень стійкості 
соціально-економічного розвитку (агрегування 
зазвичай здійснюється на основі трьох груп 

показників: еколого-економічних; екологічних 
і соціально-економічних; екологічних); 2) побу-
дова системи індикаторів, кожен з яких відо-
бражає окремі аспекти сталого розвитку. 

Індикатори сталого розвитку повинні відо-
бражати економічні, соціальні та екологічні 
аспекти задоволення потреб сучасного поко-
ління без обмеження потреб майбутніх поколінь 
щодо задоволення власних потреб. Щоб розви-
ток промислового підприємства міг уважатися 
стійким, він повинен здійснюватися з ураху-
ванням досягнення економічного зростання, 
але у разі забезпечення його збалансованості з 
потребами суспільства щодо поліпшення якості 
життя і запобігання деградації довкілля.

Аналіз праць провідних учених у цьому 
напрямі дає можливість виокремити завдання, 
що призначені для вирішення питань у контек-
сті сталого розвитку підприємства та суспіль-
ства [2, с. 7; 3, с. 57,78; 4, с. 142–149]:

1) Визначення цілей:
• виявлення конкретних цілей політики ста-

лого розвитку в кількісній формі;
• розроблення стратегій для майбутнього 

розвитку;
• прогнозування ефекту від запланованих 

заходів.
2) Управління:
• моніторинг досягнення цілей сталого роз-

витку;
• оцінка досягнутого прогресу;
• оцінка ефективності використовуваної 

раніше політики;
• інформація для планування і прийняття 

рішень як керівництвом промислового підпри-
ємства, так і регіональними органами влади;

• підвищення якості управлінських рішень 
на регіональному рівні з урахуванням позицій 
та інтересів різних груп населення.

3) Оцінка положення підприємства в країні 
та світі:

• міжрегіональні порівняння, обґрунту-
вання трансфертів;

• взаємини підприємства з регіональними 
органами влади, з міжнародним співтовариством, 
залучення іноземних інвестицій, програм, грантів.

У контексті розроблення певної політики й 
у зв'язку з перерахованими завданнями індика-
тори стійкості повинні виконувати такі функції:

1. Визначати або висловлювати цілі, що 
випливають із загальної програми стратгегіч-
ного розвитку підприємства та не суперечать 
регіональним стратегічним програмам. Інди-
катори повинні відображати ключові цілі та 
заходи, визначені в рамках програм розвитку 
підприємства та програм соціально-економіч-
ного розвитку регіону. Це дасть можливість 
установлювати низку цільових показників 
для кожного індикатора, забезпечуючи, таким 
чином, більш чітке бачення і розуміння загаль-
них цілей політики.

2. Забезпечувати основу для оцінки ходу реа-
лізації цих стратегій на різних рівнях (технічні 
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та управлінські цілі). Індикатори дають мож-
ливість здійснювати вимірювання, моніторинг, 
оцінку та аналіз темпів і ефективності руху в 
напрямі досягнення цілей сталого розвитку і, в 
якщо буде потреба, коректувати загальну полі-
тику таким чином, щоб спрямувати розвиток у 
потрібне русло, що забезпечує його стійкість. 
Це також дає можливість передачі відповідаль-
ності за досягнення певних індивідуальних 
цільових показників різним відомствам (напри-
клад, показників стану здоров'я або зайнятості 
населення) і навіть здійснювати (часткову) 
оцінку ефективності діяльності визначених еле-
ментів структури державного управління щодо 
досягнення певних цілей політики.

Індикатори також можуть використову-
ватися для забезпечення інформаційної під-
тримки процесів планування і прийняття 
рішень у регіональних адміністраціях та 
інших відомствах й організаціях. Це доцільно, 
перш за все, для інформування про наслідки і 
результати реалізації спеціальних програм ста-
лого розвитку, прийнятих в окремих підпри-
ємствах, щоб ці наслідки і результати могли 
бути проаналізовані в ширшому контексті. 
Наприклад, індикатори можуть бути викорис-
тані як основа для оцінки довгострокової стій-
кості політики і програм реалізації соціально-
економічних заходів, а також для визначення 
додаткових можливостей, для більш активної 
участі промислових підприємств у забезпе-
ченні сталого розвитку, які є не настільки оче-
видними, щоб бути виявленими під час пер-
шого розгляду.

Забезпечувати інформування суспільства про 
хід реалізації стратегій, про темпи руху до ста-
лого розвитку в чіткій і доступній формі, здат-
ної стимулювати необхідні зміни в поведінці 
населення. 

Аналіз довів, що під час використання зару-
біжного досвіду і методик побудови еколого-
економічних індикаторів для українських про-
мислових підприємств необхідно враховувати 
специфіку та економічні особливості країни. 
Однак корекція традиційних економічних 
показників з урахуванням екологічних факто-

рів може призвести до їх значного скорочення, 
а подекуди й до негативних значень. 

Промислові підприємства впливають на всі 
елементи сталого розвитку країни та заслу-
говують на найбільшу увагу у вивченні цієї 
проблеми. У статті розроблення інтегральної 
оцінки стійкості розвитку здійснюється на при-
кладі металургійних підприємств. Металургій-
ний сектор є важливим інтегруючим фактором 
регіонального економічного росту. Чим більш 
широкою та добре організованою є структура 
металургійного сектору, тим більш привабли-
вим він буде для нових видів бізнесу, що забез-
печить нові робочі місця, поповнення бюджету 
податками, як наслідок, стійке поліпшення 
якості життя – головного показника економіч-
ного зростання регіону. 

Отже, розвиток первинної ланки економіки – 
промислового підприємства – це основа страте-
гії сталого економічного розвитку. Пропонована 
автором система індикаторів сталого розвитку 
для металургійних підприємств включає чотири 
групи показників: економічні, що впливають 
на тенденції розвитку промисловості сектора; 
соціальні, які дають змогу оцінити рівень соці-
ального розвитку та підлеглість цілей еконо-
мічного зростання першочерговим завданням 
втілення програм соціального розвитку; еколо-
гічні – вплив обсягу промислового виробництва 
на навколишнє середовище; ризикові – вну-
трішня властивість системи, що сприяє збере-
женню її цілісності в результаті різних впливів, 
що обурюють зовнішнє та внутрішнє середовище 
за допомогою модифікації потенціалу; ринкові – 
взаємодія між промисловим підприємством та 
суспільством. Інформаційну базу оцінки кож-
ного складника формують фактори, кількісні 
значення яких мають бути встановлені на під-
ставі статистичної інформації (табл. 1). 

Механізм комплексної оцінки стійкості під-
приємства – це процес вибору оптимального 
методу безперервного моніторингу, що дає 
змогу промисловим підприємствам ефективно 
працювати і стійко розвиватися протягом три-
валого періоду часу. Цей процес включає збір 
даних, які відстежують динаміку зміни стану 

Таблиця 1
Информаційна база інтегральної оцінки сталого розвитку промислового підприємства
Економічні 
індикаторі

Соціальні 
індикаторі

Екологічні 
індикатори Індикатори ризику Ринкові індикатори

індекс промисло-
вого виробництва; 
обсяги капітальних 
інвестицій; обсяги 
державної підтрим-
ки інвестиційних 
проектів промис-
ловості; кількість 
інноваційних під-
приємств; рівень 
прибутковості; 
наявність і рівень 
зносу основних за-
собів

кількість створених 
робочих місць; роз-
мір середньомісяч-
ної заробітної плати 
працівників про-
мисловості; заборго-
ваність із виплати 
заробітної плати; 
рівень виробничого 
травматизму; рівень 
кваліфікації кадрів

обсяги токсичних 
відходів і вики-
дів виробництва в 
атмосферне повітря; 
кількість ресурсо-, 
енергозберігаючих 
та маловідходних 
технологій; кіль-
кість проведених 
природо охорон-них 
заходів

якість і надійність 
елементів підпри-
ємства (організа-
ційна структура, 
матеріальні потоки, 
технологія, квалі-
фікований персонал 
та ін.), здатність ви-
тримувати екстре-
мальні внутрішні і 
зовнішні наванта-
ження

наявність органів, 
що здійснюють 
управління сталим 
розвитком; наяв-
ність законодавчої 
бази з питань ста-
лого розвитку; ви-
трати на утримання 
органів управління 
сталим розвитком 
кількість об’єктів 
соціальної інфра-
структури промис-
лових підприємств

Джерело: доповнено автором на основі [4; 5]
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підприємства і виявлення тенденцій його роз-
витку. Механізм комплексної оцінки сталого 
розвитку підприємства здійснюється поетапно 
(рис. 1). Кожен етап складається з низки опера-
цій, пов'язаних одна з одною. 

Запропоновано індекс стійкість розвитку 
металургійного підприємства (ISI), який допо-

внено комплексним показником ринкової стій-
кості. Він орієнтується на переваги споживачів, 
облік дії ринкового механізму, а також бага-
тошаровість поняття, що включає різні рівні 
виробничо-розподільчої діяльності й об'єднує 
їх. Запропонований показнк дає змогу керів-
ництву підприємтсва оцінити рівень прийняття 

Рис. 1. Механізм інтегральної оцінки стійкості розвитку підприємства
Джерело: удосконалено автором на основі [6; 7]
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програм розвитку підприємства суспільством. 
Індекс «стійкість розвитку» визначається на 
основі середньогеометричної з комплексних 
показників економічної, екологічної, соціаль-
ної, ризикової та ринкової стійкості. 

ISI EDSI SSI ESI RSI MSI= * * * *5  ,    (1)

де EDSI – економічна стійкість; 
SSI – соціальна стійкість; 
ESI – екологіческая стійкість; 
RSI – ризикова стійкість;
MSI – ринкова стійкість.
Інтерпретацію індексу і характеристику його 

стану пропонується здійснювати з використан-
ням табл. 2.

Виконано апробацію запропонованого авто-
ром механізму інтегральної оцінки стійкості 
розвитку промислового підприємства на при-
кладі металургійних підприємств. Для ана-
лізу стійкості розвитку взято металургійні 
підприємства України, які згруповано по 
групах: великі, крупні та середні [8, с. 137]. 
Оцінка проводилася за період 2012–2016 рр. 
Для розрахунку узагальненого показника 
стійкості розвитку використано формулу (1) 

і систему інтегральних показників стійкості 
розвитку (табл. 1).

Рівень розвитку підприємств інтерпрету-
ється відповідно до шкали оцінок узагальненого 
показника стійкості розвитку (табл. 2). Про-
ведений аналіз довів, що найбільшу стійкість 
мають підприємства, що увійшли до складу 
групи «Крупні». Так, у ПАО «Запоріжсталь» на 
всьому аналізованому періоді значення узагаль-
неного показника стійкості розвитку було най-
вищим. Інші підприємства мають більш низьке 
значення показника (рис. 2).

Висновки. Запропонована система індикаторів 
дає змогу оцінити загальну ефективність страте-
гії підприємства, включаючи його модернізацію 
бізнесу, в контексті результатів розвитку. Це 
полегшує стратегічний діалог між підприємством 
і суспільством у напрямі сталого розвитку. Кор-
поративна система показників використовує інте-
гровану структуру результатів і продуктивності, 
яка організована в чотирирівневу структуру і гру-
пує індикатори за ланцюжком результатів. Комп-
лексна оцінка сталого розвитку відіграє важливу 
роль під час визначення індексу сталого розвитку 
та класифікації промислових підприємств за кри-

Таблиця 2
Опис стійкості підприємства

Клас стійкості Значення 
показника

Елементи 
стійкості Опис

Абсолютний 
сталий  

розвиток
0,9 < ISI ≤ 1 

Економічна Економічний стан високоефективний
Ринкова Збалансована товарна, цінова, збутова політика 

Соціальна Персонал забезпечений стабільною заробітною платою, 
створено оптимальні умови праці і відпочинку

Екологічна Вирішені всі екологічні питання виробничої діяльності під-
приємства

Ризикова Виконання підприємством усіх зобов'язань

Середній ста-
лий розвиток 0,6< ISI<0,8 

Економічна Економічний стан забезпечується стабільними техніко-еко-
номічними показниками

Ринкова Стабільне просування товару на ринок, споживачі лояльні 
до продукції підприємства

Соціальна Вирішено всі питання щодо соціальної захищеності та за-
безпеченості персоналу

Екологічна Характеризується розміром плат за забруднення навколиш-
нього середовища в межах установлених лімітів

Ризикова
Підприємство може мати деякі труднощі з виконанням до-
говірних зобов'язань

Нестійкий  
розвиток 0,3< ISI <0,5 

Економічна Значення показників нестабільні

Ринкова Низький конкурентний потенціал, положення на ринку 
нестабільне

Соціальна Соціальна захищеність персоналу не забезпечується

Екологічна Забезпечується слабо

Ризикова Підприємство схильне до невиконання своїх зобов'язань

Кризовий стан ISI <0,2 

Економічна
Характеризується збоями у виробничо-господарській діяль-
ності, випуск продукції ведеться нерегулярно, збут раніше 
виробленої продукції не здійснюється

Ринкова Збут раніше виробленої продукції не здійснюється, еконо-
мічні зв'язки ненадійні

Соціальна Значне скорочення робочих місць, висока заборгованість із 
заробітної плати

Екологічна Не забезпечується

Ризикова Підприємство не здатне самостійно виконати договірні 
зобов'язання
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнта сталого розвитку  
по групах металургійних підприємств [9] 

терієм стійкості. У числі переваг методики можна 
відзначити, що вагу приналежності підприємства 
до певного класу рішень можна розглядати як 
імовірність виникнення стійкості розвитку, при-
таманного даній групі підприємств. 
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС ЙОГО САНАЦІЇ

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVIDING FOR CHOOSING  
AN ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY DURING ITS REHABILITATION

АНОТАЦІЯ
Проведено аналіз наявного стану дослідженості питань 

формування обліково-аналітичного забезпечення вибору стра-
тегії розвитку підприємства під час проведення його санації. 
Охарактеризовано основні аспекти, які мають ураховуватися 
під час формування обліково-аналітичного забезпечення вибо-
ру стратегії у разі санації підприємства. Запропоновано етапи 
формування обліково-аналітичного забезпечення вибору стра-
тегії розвитку підприємства під час його санації.

Ключові слова: стратегія розвитку підприємства, види 
стратегій, санація підприємства, оцінка фінансового стану під-
приємства, обліково-аналітичне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
Проведен анализ существующего состояния исследо-

ванности вопросов формирования учетно-аналитического 
обеспечения выбора стратегии развития предприятия во 
время проведения его санации. Охарактеризованы основные 
аспекты, которые должны учитываться при формировании 
учетно-аналитического обеспечения выбора стратегии во вре-
мя санации предприятия. Предложены этапы формирования 
учетно-аналитического обеспечения выбора стратегии разви-
тия предприятия во время его санации.

Ключевые слова: стратегия развития предприятия, виды 
стратегий, санация предприятия, оценка финансового состоя-
ния предприятия, учетно-аналитическое обеспечение.

АNNOTATION
The analysis of the existing state of research of the issues of 

the formation of accounting and analytical providing for choosing 
an enterprise’s development strategy during its reorganization 
has been carried out. The main aspects that should be taken into 
account when forming the accounting and analytical providing for 
choosing a strategy during the reorganization of the enterprise are 
described. The stages of formation of accounting and analytical 
providing for selecting the strategy of enterprise development 
during its rehabilitation are proposed.

Keywords: enterprise development strategy, types of 
strategies, rehabilitation of the enterprise, assessment of the 
financial condition of the enterprise, accounting and analytical 
providing.

Постановка проблеми. За сучасних умов 
функціонування української економіки, якій 
притаманні риси кризових явищ майже в усіх 
галузях та сферах життєдіяльності суспільства, 
великого значення набувають питання переорі-
єнтації діяльності суб’єктів господарювання у 
напрямі її оздоровлення шляхом реалізації різ-
номанітних санаційних заходів за результатами 
здійснення оцінки та аналізу фінансового стану 
підприємств. Для реалізації таких заходів осо-
бливого значення набувають питання форму-

вання адекватної сучасним вимогам інформа-
ційної системи підприємства, дані якої дадуть 
змогу зважено приймати рішення щодо подаль-
шого розвитку підприємства шляхом вибору 
оптимальної для підприємства стратегії. 

Отже, за сучасних умов функціонування 
суб’єктів господарювання все більшої зна-
чущості та актуальності набувають питання 
формування релевантної інформаційної бази, 
зокрема обліково-аналітичного забезпечення як 
її складника, дані якої можуть бути викорис-
тані керівництвом різних рівнів управління для 
обґрунтування зважених рішень щодо обрання 
оптимальних напрямів подальшої діяльності 
підприємства та формулювання й вибору стра-
тегії розвитку підприємства з урахуванням 
сучасних тенденцій та наявних проблемних 
аспектів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сучасному етапі розвитку економічної думки 
питанням формування обґрунтованої обліково-
аналітичної бази для прийняття управлінських 
рішень щодо вибору стратегії подальшого розви-
тку підприємства під час проведення його сана-
ції приділяється належна увага. Так, у деяких 
працях розглядаються актуальні питання облі-
ково-аналітичного забезпечення вибору стратегії 
підприємства, зокрема наукові підходи вчених 
до трактування понять «стратегія» та «облі-
ково-аналітична інформація», визначаються 
складники обліково-аналітичного забезпечення 
під час прийняття управлінських рішень [1; 2]; 
досліджується значення обліково-аналітичного 
забезпечення в управлінні економічною безпе-
кою підприємства під час визначення напрямів 
подальшого розвитку за наявності кризових 
явищ [3; 4]; визначається роль інформованості 
керівництва суб’єктів господарювання під час 
формування стратегії подальшого розвитку 
підприємств у стабільних і кризових умовах 
господарювання [5]. Крім того, приділяється 
увага питанням формування концептуальних 
підходів до організації обліково-аналітичного 
сервісу стратегічного управління на підприєм-
ствах різного розміру [6]; формуються підходи 
до оцінки санаційної спроможності суб’єктів 
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господарювання [7, с. 200–203]; наводиться 
характеристика концептуальних основ управ-
ління санацією підприємства, зокрема розгля-
даються сутність організаційно-економічного 
механізму управління санацією підприємства 
та його складники [8, с. 222–227]; досліджу-
ються основні методики оцінювання санаційної 
спроможності підприємств та обґрунтовується 
доцільність проведення санації підприємств із 
нестабільним фінансовим станом [9, с. 63–68]; 
аналізуються та систематизуються наявні про-
блеми управління санацією для попередження 
банкрутства та підвищення ефективності про-
ведення санаційних заходів задля оздоровлення 
діяльності підприємств [10, с. 69–77] та ін.

Мета статті полягає у виявленні особливос-
тей формування обліково-аналітичного забезпе-
чення для обґрунтування вибору стратегії роз-
витку підприємства під час його санації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час визначення напрямів подальшого роз-
витку підприємства великого значення набу-
вають питання оцінки та аналізу поточного 
фінансового стану підприємства, а також про-
блеми виявлення кризових явищ на підприєм-
стві, зокрема фінансових.

Фінансова криза на підприємстві – це фаза 
нестабільності в діяльності суб’єкта господа-
рювання, за наявності якої у керівництва під-
приємства є певні обмеження щодо впливу на 
фінансові відносини, що виникають. Зазви-
чай на практиці з такою кризою частіше за 
все пов’язані аспекти неплатоспроможності та 
можливості настання банкрутства, здійснення 
діяльності у зоні збитків, а також відсут-
ність обов’язкових складників потенціалу для 
подальшого функціонування та розвитку, що 
може проявлятися у нездатності підприємства 
здійснювати фінансове забезпечення поточної 
діяльності.

Для прийняття зважених управлінських 
рішень щодо усунення негативних тенденцій 
у діяльності підприємства, а також обрання 
оптимальних напрямів подальшої діяльності 
та формування стратегії розвитку підприємства 
необхідною є ідентифікація причин фінансової 
неспроможності суб’єкта господарювання. Для 
цього слушно проводити детальний аналіз фак-
торів, які призвели або можуть призвести до 
настання фінансової кризи на підприємстві.

До таких факторів належать:
– екзогенні фактори фінансової кризи на 

підприємстві (спад кон'юнктури в економіці 
в цілому; зменшення купівельної спромож-
ності населення; високий рівень інфляції; 
нестабільність законодавства; нестабільність 
фінансового та валютного ринків; посилення 
конкуренції в галузі; криза окремої галузі; 
сезонні коливання; посилення монополізму на 
ринку; політична нестабільність у країні зна-
ходження підприємства або в країнах підпри-
ємств – постачальників сировини (споживачів 
продукції) та ін.);

– ендогенні фактори фінансової кризи на під-
приємстві (низька якість менеджменту; низь-
кий рівень кваліфікації персоналу; недоліки у 
виробничій сфері; низький рівень маркетингу 
та втрата ринків збуту продукції; прорахунки в 
інвестиційній політиці; брак інновацій та раціо-
налізаторства; дефіцит фінансування та ін.) [11]. 

Окрім детального аналізу факторів, що при-
звели до фінансової кризи, важливим етапом під 
час оцінки фінансового стану підприємства для 
його оздоровлення та вибору стратегії подаль-
шого розвитку виступає оцінка виду кризи, який 
притаманний поточному фінансовому стану під-
приємства. Загалом у теорії управління фінансо-
вою санацією підприємства виокремлюють три 
види фінансової кризи, а саме:

– стратегічну кризу, за наявності якої на 
підприємстві майже зруйновано або залишився 
мінімально допустимий потенціал, а також 
наявна відсутність довгострокових факторів 
досягнення мінімально допустимих показників 
за результатами здійснення діяльності; 

– кризу прибутковості, за наявності якої 
збитки протягом тривалого періоду призводять 
до незадовільної структури балансу підприєм-
ства, зокрема розмірів його власного капіталу; 

– кризу ліквідності, коли підприємство 
є неплатоспроможним або є реальна загроза 
втрати платоспроможності. 

Усі зазначені види фінансової кризи на під-
приємстві тісно пов’язані між собою, тобто 
наявність стратегічної кризи на підприємстві 
в подальшому, з високою ймовірністю, при-
зведе до виникнення кризи прибутковості, що 
в подальшому призведе до кризи ліквідності. 
Отже, першочерговим завданням проведення 
оцінки та аналізу фінансового стану підпри-
ємства за наявності кризових явищ для здій-
снення оздоровлення діяльності суб’єкта гос-
подарювання, на нашу думку, є виявлення 
характерних ознак стратегічної кризи, оскільки 
наявність таких ознак частіше за все призво-
дить до зменшення обсягів реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг), що в підсумку при-
зводить до зниження прибутковості діяльності 
(збільшення збитковості), а загалом – до зни-
ження рівня ліквідності та платоспроможності 
суб’єкта господарювання.

Важливість адекватної оцінки всіх зазначе-
них кризових аспектів діяльності підприємства 
зумовлюється тим, що закономірним резуль-
татом розвитку симптомів фінансової кризи є 
значущі розміри кредиторської заборгованості 
суб’єкта господарювання, його неплатоспро-
можність, а також у найбільш негативному 
сценарії розвитку – банкрутство, що підкрес-
лює важливість ідентифікації глибини фінан-
сової кризи на підприємстві для застосування 
обґрунтованих санаційних заходів у потрібний 
час.

Нині в теорії та практиці фінансового 
менеджменту виокремлюють такі фази фінан-
сової кризи на підприємстві:
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а) яка безпосередньо не загрожує функціону-
ванню підприємства (за умови переведення його 
на режим антикризового управління);

б) яка загрожує подальшому існуванню під-
приємства і потребує негайного проведення 
фінансової санації;

в) кризовий стан, який не сумісний із подаль-
шим існуванням підприємства і призводить до 
його ліквідації.

За результатами оцінки та аналізу фази 
кризи, в якій знаходиться підприємство, у 
керівництва суб’єкта господарювання можуть 
сформуватися два види реакції на кризовий 
стан, а саме:

1) захисна стратегія, застосування якої 
передбачає різке скорочення витрат, закриття 
та розпродаж окремих підрозділів підприєм-
ства, скорочення та розпродаж обладнання, 
зміну структури штату персоналу підприєм-
ства, скорочення окремих частин ринкового 
сегмента, зменшення відпускних цін і (або) 
обсягів реалізації продукції;

2) наступальна стратегія, практична реалі-
зація якої передбачає здійснення модернізації 
обладнання, впровадження нових технологій 
та ефективного маркетингу, підвищення цін, 
пошук нових ринків збуту продукції тощо.

Одним із практичних комплексних заходів 
щодо реалізації захисної стратегії розвитку під-
приємства за сучасних умов функціонування 
економіки України є його реструктуризація або 
реорганізація [12]. 

Згідно з нормами чинного в Україні законо-
давства, реструктуризація підприємства – це 
здійснення організаційно-господарських, фінан-
сово-економічних, правових, технічних захо-
дів, спрямованих на реорганізацію підприєм-
ства, зокрема шляхом його поділу з переходом 
боргових зобов’язань до юридичної особи, що 
не підлягає санації, на зміну форми власності, 
управління, організаційно-правової форми, що 
сприятиме фінансовому оздоровленню підпри-
ємства, підвищенню ефективності виробництва, 
збільшенню обсягів випуску конкурентоспро-
можної продукції та повному або частковому 
задоволенню вимог кредиторів [13].

Слід робити чітке розмежування між кате-
горіями «реструктуризація» та «реорганізація» 
підприємства. Перше поняття є ширшим за 
друге, оскільки реорганізація підприємства – 
один з етапів його реструктуризації. Основний 
же зміст реорганізації підприємства в рамках 
санаційних процедур полягає в повній або част-
ковій зміні власника статутного фонду юридич-
ної особи, а також у зміні організаційно-право-
вої форми ведення бізнесу [11].

Як свідчать результати проведеного аналізу 
спеціальної та нормативної літератури, нині 
в Україні можливі до використання три види 
реорганізації, а саме: 

– реорганізація, спрямована на укрупнення 
підприємства (злиття, приєднання, погли-
нання); 

– реорганізація, спрямована на подрібнення 
підприємства (поділ, виділення); 

– реорганізація без змін розмірів підприєм-
ства (перетворення).

Одним із найрозповсюдженіших та більш 
уживаних заходів щодо оздоровлення діяль-
ності суб’єкта господарювання під час практич-
ної реалізації наступальної стратегії розвитку 
підприємства за сучасних умов функціонування 
економіки України є технологічна санація.

У працях деяких економістів сутність кате-
горії «технологічна санація підприємства» 
трактується як перетворення на принципово 
новій технологічній основі виробничо-технічної 
бази та відповідних організаційно-виробничих 
відносин [14]. Тобто з погляду змісту техноло-
гічної санації та спрямованості використання 
інвестиційних ресурсів сутність цієї категорії 
полягає у практично повній заміні апаратного 
оформлення виробничого процесу (обладнання), 
корінному інноваційному перетворенні (заміні) 
виробничого, організаційного, управлінського 
та інших процесів.

Для запровадження заходів технологічної 
санації в рамках реалізації наступальної стра-
тегії розвитку підприємства з метою його оздо-
ровлення під час проведення аналізу фінансово-
господарської діяльності підприємства доцільно 
дослідити такі аспекти: 

– загальну виробничу структуру підприємства;
– рівень технологічності виробництва;
– структуру витрат на виробництво;
– майновий стан;
– показники праці тощо [15]. 
Для оцінки зазначених аспектів у практиці 

проведення оцінки та аналізу використовується 
частіше за все як інформаційна база бухгал-
терська (фінансова) звітність підприємства, а 
також первинні документи та регістри обліку. 
Отже, чим правильніше, відповідно до норм 
діючого законодавства, чим повніше та реаліс-
тичніше у формах бухгалтерських документів 
та формах бухгалтерської (фінансової) звітності 
відображатимуться дані щодо фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства, тим більш 
дієвими можуть бути рекомендації-заходи, 
запропоновані за результатами санації, для 
проведення оздоровлення діяльності підприєм-
ства та обрання стратегії подальшого розвитку 
суб’єкта господарювання.

Отже, враховуючи все наведене, можна 
запропонувати підхід до формування обліково-
аналітичного забезпечення вибору стратегії роз-
витку підприємства під час проведення його 
санації (рис. 1).

Висновки. Таким чином, за результатами 
проведеного аналізу спеціальної та норматив-
ної літератури виявлено характерні особливості 
сучасного стану дослідженості питань фор-
мування обліково-аналітичного забезпечення 
вибору стратегії розвитку підприємства під час 
проведення його санації. Детальний аналіз та 
науково-практична проробка виявлених осо-
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бливостей обліково-аналітичного забезпечення 
вибору стратегії розвитку підприємства під час 
проведення його санації дали змогу охаракте-
ризувати основні аспекти, які мають урахову-
ватися під час формування такого обліково-
аналітичного забезпечення, що в підсумку дало 
змогу окреслити етапи формування обліково-
аналітичного забезпечення вибору стратегії 
розвитку підприємства під час його санації за 
сучасних умов функціонування суб’єктів госпо-
дарювання.

Напрямом подальших досліджень у цій нау-
ковій царині має стати обґрунтування змісто-
вого наповнення запропонованих етапів підходу 
до формування обліково-аналітичного забезпе-
чення вибору стратегії розвитку підприємства 
під час проведення його санації.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто поняття зовнішнього середовища під-

приємства та найвідоміші підходи до визначення його факто-
рів. Запропоновано авторський підхід до набору факторів які 
впливають на діяльність сільськогосподарського підприємства 
в Україні. Досліджено найвідоміші методики оцінки нестабіль-
ності зовнішнього середовища, визначено їх переваги та не-
доліки. Розроблено авторську методику оцінки нестабільності 
зовнішнього середовища, враховуючи специфіку діяльності 
сільськогосподарського підприємства.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, зо-
внішнє середовище підприємства, фактори зовнішнього се-
редовища, нестабільність, динамічність, невизначеність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие внешней среды предпри-

ятия, известные подходы к определению его факторов. Пред-
ложен авторский подход к набору факторов, влияющих на 
деятельность сельскохозяйственного предприятия в Украине. 
Проанализированы известные методики оценки нестабиль-
ности внешней среды, определены преимущества и недостат-
ки этих методик. Разработан авторский подход к оценке неста-
бильности внешней среды учитывая специфику деятельности 
сельскохозяйственного предприятия.

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, 
внешняя среда деятельности предприятия, факторы внешней 
среды, нестабильность, динамичность, неопределенность.

АNNOTATION
The article deals with the concept of the enterprise environment 

and the most popular approaches to determining its factors. The 
author's approach to a set of factors influencing the activity of the 
agricultural enterprise in Ukraine is offered. The most well-known 
methods of evaluation of instability of the external environment are 
investigated, their advantages and disadvantages are determined. 
The actor's methodology for evaluation of instability of the 
external environment is developed considering the specifics of the 
agricultural enterprise activity.

Keywords: agricultural enterprise, external environment 
of the enterprise, environmental factors, instability, dynamism, 
uncertainty.

Постановка проблеми. Кожне сільськогос-
подарське підприємство, здійснюючи свою 
діяльність, зазнає впливу зовнішнього серед-
овища, яке перебуває в постійному русі та 
представлене певними чинниками. Ці чинники 
з різним ступенем активності прямо або опосе-
редковано впливають на життя підприємства. 
На одні сили підприємство може до певного 
ступеня впливати, намагаючись скорегувати 

їх дію у своїх інтересах, проте інші є повністю 
неконтрольованими. Негативний вплив дея-
ких чинників може загрожувати економічній 
безпеці підприємства та викликати негативні 
наслідки, саме тому підприємства повинні 
постійно досліджувати зовнішнє середовище 
та оцінювати рівень його нестабільності, щоб 
попередити та уникнути негативного впливу 
чинників зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема оцінки стану зовнішнього серед-
овища досліджена досить широко. Найвідомі-
шими науковцями, які досліджували нестабіль-
ність зовнішнього середовища, є І. Ансофф [2], 
який розробив модель оцінки нестабільності 
середовища, Р. Дункан [1], який запропонував 
вимірник нестабільності, а також М. Портер [8], 
К.Є. Орлова [7], Ж.С. Зосимова [3], С.О. Кома-
ринець [4].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відкритими залишаються 
питання оцінки нестабільності зовнішнього 
середовища сільськогосподарських підприємств 
з урахуванням його суттєвих особливостей.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зовнішнє середовище підприємства – це сукуп-
ність чинників та умов, що перебувають поза 
підприємством та існують незалежно від нього, 
але впливають або можуть впливати на його 
функціонування.

Існує багато підходів до переліку компо-
нентів зовнішнього середовища, але найбільш 
поширеним є підхід, який зазначає, що чин-
ники зовнішнього середовища поділяються на 
дві основні групи: мікросередовище і макросе-
редовище, або прямої та непрямої дії.

Чинники прямої дії безпосередньо впли-
вають на функціонування підприємства та 
випробовують на собі вплив його операційної 
діяльності. До цієї групи відносять постачаль-
ників трудових, фінансових, інформаційних, 
матеріальних та інших ресурсів, споживачів, 
органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, конкурентів, контактні ауди-
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торії засобів масової інформації. До чинників 
непрямої дії належать економічні, природні, 
соціально-політичні, нормативно-правові та 
інші чинники [5] .

Однак цей підхід не враховує специфіку сіль-
ського господарства, а саме сезонність виробни-
цтва, залежність від погодних умов, головний 
засіб та предмет праці – землю. На основі наяв-
них підходів було сформовано авторський під-
хід до визначення чинників зовнішнього серед-
овища та специфіку сільського господарства 
(рис. 1).

Найбільш вагомими характеристиками 
зовнішнього середовища є такі [5]:

1. Взаємозв’язок та взаємозумовленість фак-
торів – характеризується рівнем сили, з якою 
зміни одного фактора впливають на інші фак-
тори оточення.

2. Складність середовища – представлена 
загальною кількістю факторів оточення підпри-
ємства.

3. Динамічність середовища – характеризу-
ється рухливістю або змінністю чинників серед-
овища.

4. Невизначеність середовища – є функцією 
кількості інформації, якою володіє підпри-
ємство у процесі прийняття рішень, а також 
функцією впевненості у цій інформації.

Існує багато методик оцінки зовнішнього 
середовища підприємства, найвідомішими з 
них є PEST-аналіз та його різновиди, SWOT-

аналіз, аналіз п’яти сил М. Портера [8]. Однак 
наведені методики оцінюють зовнішнє серед-
овище у цілому і на конкретний момент часу, 
не враховуючи рівня його нестабільності (дина-
мічності).

Найвідомішою методикою оцінки рівня 
нестабільності середовища є методика 
І. Ансоффа [2]. Розробляючи її, науковець 
виходив із припущень, що нестабільність серед-
овища визначається нестабільністю його факто-
рів. Нестабільність цих факторів, своєю чергою, 
визначається певними якісними характеристи-
ками, які можна якісно оцінити та проаналізу-
вати. Саме на основі результатів цього якісного 
аналізу проводиться оцінка ступеню нестабіль-
ності кожного фактора за допомогою відповід-
ної матриці [5].

За методикою І. Ансоффа кожен фактор спо-
чатку оцінюється якісно відповідно до кожної 
характеристики (звичність подій, темп змін 
та передбачуваність), а потім на основі даної 
матриці кожна якісна характеристика перево-
диться в бали (рис. 2).

Для кожного з рівнів нестабільності 
І. Ансофф запропонував відповідний вид стра-
тегічного управління. Чим вищий рівень неста-
більності, тим складніше управління та більше 
зусиль необхідно для переходу на новий вид 
управління. Вищий рівень нестабільності перед-
бачає менше часу, який відводиться на реакцію 
фірми.

Рис. 1. Зовнішнє середовище сільськогосподарського підприємства (авторська розробка)
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І. Ансофф виділяє такі види стратегічного 
управління, що використовуються залежно 
від ступеня нестабільності зовнішнього серед-
овища [2]:

– управління на основі екстраполяції тен-
денцій (довгострокове планування), що засто-
совується в умовах порівняно невисокого 
ступеня нестабільності (оцінка нестабіль-
ності – 2,5–3,0);

– управління на основі передбачення змін 
(стратегічне планування, вибір стратегічних 
позицій), що застосовується за середніх значень 
ступеня нестабільності (оцінка – 3,0–3,5);

– управління на основі гнучких експерт-
них рішень (ранжування стратегічних завдань; 
управління за слабкими сигналами; управ-
ління в умовах стратегічних несподіванок), що 
застосовується для умов істотної нестабільності 
зовнішнього середовища (оцінка вище 3,5).

Ще однією поширеною методикою оціню-
вання нестабільності середовища є методика, 
що базується на перцептивному вимірнику 
Р. Дункана [1].

Р. Дункан запропонував розбити зовнішнє 
середовище галузі на складники впливу (спо-
живачів, конкурентів, постачальників, профе-
сійних спілок, урядове регулювання, політичну 
думку та ставлення суспільства) й оцінити 
передбачуваність (визначеність) кожного еле-
мента окремо. 

На нашу думку, методика І. Ансоффа не 
описує зовнішнє середовище у цілому, а лише 
враховує певні його чинники, а перцептивний 
вимірник Р. Дункана не враховує природні 
чинники, які є чи не найголовнішими для 
сільськогосподарського підприємства, тому ми 
пропонуємо для оцінки нестабільності зовніш-
нього середовища сільськогосподарських під-
приємств використовувати поєднання цих 
методик разом із PEST-аналізом та аналізом 
п’яти сил Портера.

Бальну оцінку параметрів нестабільності 
зовнішнього середовища пропонуємо прово-
дити за шкалою, автором якої є К.Є. Орлова [7] 
(табл. 1).

Запропонована нами методика оцінки рівня 
нестабільності зовнішнього середовища склада-
ється з чотирьох етапів:

І етап – STEEPLE-аналіз зовнішнього серед-
овища підприємства;

ІІ етап – аналіз конкуренції за моделлю 
п’яти сил конкуренції М. Портера;

ІІІ етап – систематизація отриманих резуль-
татів, розрахунок рівня нестабільності зовніш-
нього середовища;

ІV етап – аналіз отриманих результатів та 
вибір відповідного рівня стратегічного управ-
ління.

Перший етап проведення аналізу зовнішнього 
середовища підприємства полягає у проведенні 

Рис. 2. Матриця оцінки рівня нестабільності зовнішнього середовища [2]

Таблиця 1
Шкала оцінки параметрів невизначеності зовнішнього середовища [7]

Оцінка Характеристика
0 – 2,0 середовище стабільне, з гомогенними прогнозованими чинниками

2,1 – 4,0 відносна стабільність середовища, наявні окремі непередбачувані чинники
4,1 – 6,0 середній рівень невизначеності, рухливості, складності
6,1 – 8,0 невизначене рухливе середовище з великою кількістю факторів
8,1 – 10,0 високий рівень невизначеності, нестабільності та складності
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STEEPLE-аналізу зовнішнього середовища під-
приємства. STEEPLE-аналіз є розширеною вер-
сією PEST-аналізу. Він ураховує соціальні, тех-
нологічні, економічні, екологічні, політичні, 
нормативно-правові та етнічні фактори.

До соціальних факторів належать: чисель-
ність та структура населення, рівень життя, 
зміна смаків та переваг споживачів.

До технологічних факторів належать: дер-
жавна політика у сфері науки і науково-тех-
нічної діяльності, темпи розроблення прогре-
сивних технологій ведення господарства, темпи 
розроблення нової продукції, нові відкриття, 
автоматизація технологічних процесів, адап-
тація нових технологій, ступінь легкості отри-
мання інформації про нові технології.

До економічних факторів належать: рівень 
інфляції, курс валют, рівень доходів насе-
лення, рівень безробіття, інвестиційний клі-
мат, ціни на виробничі ресурси, експортно-
імпортна політика.

До екологічних (природних) факторів нале-
жать: погодно-кліматичні умови, земельні 
ресурси, рівень забруднення навколишнього 
середовища, вплив підприємства на навко-
лишнє середовище та наслідки такого впливу. 
Саме наявність цієї групи факторів дає змогу 
врахувати особливості зовнішнього середовища 
сільськогосподарського підприємства.

До політичних факторів належать: політична 
стабільність, політична спрямованість держави, 
міжнародні зв’язки з іншими країнами.

До нормативно-правових факторів належать: 
податкова політика, антимонопольне регулю-
вання, державна підтримка сільського госпо-
дарства, державне регулювання ціноутворення 
на сільськогосподарську продукцію, законо-
давство з охорони навколишнього середовища, 
законодавство зі стандартизації та сертифіка-
ції продукції. Наведений перелік факторів дає 
змогу визначити та спрогнозувати майбутній 
вплив державного регулювання сільського гос-
подарства на підприємство.

До етнічних факторів належать рівень 
освіти, умови працевлаштування та тенденції у 
цих сферах, які вплинуть на наявність кваліфі-
каційної робочої сили в майбутньому.

Визначивши сучасний стан та динаміку кож-
ного з цих факторів, необхідно кожен із них 
оцінити за такими параметрами, як невизначе-
ність, динамічність та складність методом екс-
пертних оцінок за шкалою наведеною в табл. 1.

Другим етапом проведення оцінки неста-
більності зовнішнього середовища є проведення 
аналізу конкуренції за моделлю п’яти конку-
рентних сил М. Портера.

П'ять сил конкуренції М. Портера вклю-
чають у себе: аналіз загрози появи продуктів-
замінників; аналіз загрози появи нових грав-
ців; аналіз ринкової влади постачальників; 
аналіз ринкової влади споживачів; аналіз рівня 
конкурентної боротьби.

Проаналізувавши кожну з п’яти сил конку-
ренції методом експертних оцінок, оцінюємо 
кожну з них за такими параметрами, як неви-
значеність, динамічність та складність. При 
цьому аналіз загрози появи продуктів-замінни-
ків; аналіз загрози появи нових гравців та ана-
ліз рівня конкурентної боротьби об’єднуємо в 
одну групу «Конкуренти».

На третьому етапі оцінки нестабільності 
зовнішнього середовища сільськогосподар-
ського підприємства ми вносимо результати 
оцінок до табл. 2 та розраховуємо загальний 
рівень нестабільності зовнішнього середовища 
за допомогою перцептивного вимірника Р. Дун-
кана, що розраховується за формулою 1.

N
n n n

=
+ +1 2 3

3
,                  (1)

де N – загальний рівень нестабільності 
зовнішнього середовища;

n1, n2, n3 – відповідні середні оцінки неви-
значеності, динаміки та 

складності зовнішнього середовища.
Четвертий етап оцінки нестабільності 

зовнішнього середовища полягає у виборі виду 
стратегічного управління залежно від рівня 
нестабільності зовнішнього середовища визна-
ченого на попередньому етапі. Відповідно до 
отриманого значення перцептивного вимірника 
Р. Дункана, за шкалою, наведеною в табл. 3, 
обираємо управління та вид стратегічного 
управління, який необхідно впровадити на під-
приємстві.

Таблиця 2
Оцінка рівня нестабільності зовнішнього середовища сільськогосподарського підприємства
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Таблиця 3
Шкала вибору виду стратегічного управління залежно від виду  

нестабільності зовнішнього середовища

Назва рівня 
нестабільності 

зовнішнього середовища

Рівень нестабільності 
зовнішнього 
середовища

Вид управління
Вид стратегічного 

управління

Відносна стабільність 2,5 – 3,0 Управління на основі 
інструкції Стратегічне планування

Реактивність 3,1 – 3,5 Реактивне управління Управління шляхом вибо-
ру стратегічних позицій

Прогнозування довгостроко-
вих змін 3,6 – 4,0 Довгострокове плану-

вання

Управління шляхом 
ранжування стратегічних 

завдань
Передбачення середньостро-

кових змін 4,1 – 4,5 Управління на основі 
передбачених змін

Управління в умовах 
слабких сигналів

Дослідження короткостро-
кових змін 4,6 – 5,0

Управління на осно-
ві гнучких екстрених 

рішень

Управління в умовах 
стратегічних несподіванок

Таким чином, запропонована нами мето-
дика полягає у використанні різних методик 
аналізу зовнішнього середовища, що дає змогу 
об’єднати переваги цих методик та компенсу-
вати недоліки кожної з них. Результати оцінки 
будуть більш точними та охоплюватимуть 
більший обсяг інформації, що дасть змогу зро-
бити більш ґрунтовні висновки та обрати вид 
управління, застосування якого буде найбільш 
ефективним за наявного рівня нестабільності 
зовнішнього середовища підприємства.

Висновки. Отже, для ефективного функ-
ціонування підприємств необхідно передусім 
визначити фактори впливу, які прямо та опо-
середковано впливають на суб’єкт господарю-
вання, є першопричиною позивних або нега-
тивних змін, що відбуваються на підприємстві. 
Для підприємств, що належать до галузі сіль-
ського господарства, набір факторів, що на 
нього впливають, значною мірою відрізняється 
від підприємств інших галузей, це зумовлено 
специфічністю сільськогосподарської діяль-
ності. Маючи інформацію про невизначеність, 
динамічність та складність кожного із цих фак-
торів, підприємство може визначити загальний 
рівень нестабільності зовнішнього середовища, 
менеджмент підприємства здатний обрати вид 
управління, який допоможе передбачувати май-
бутні події й приймати відповідні антикризові 
рішення, адаптуючи його до умов зовнішнього 
середовища.
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ФУЛФІЛМЕНТ У ЛОГІСТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ  
ВІТЧИЗНЯНОЇ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ

FULFILLMENT IN LOGISTIC INFRASTRUCTURES  
OF DOMESTIC INTERNET-TRADING

АНОТАЦІЯ 
У статті визначено сутність поняття фулфілменту та його 

роль у забезпеченні ефективності системи Інтернет-торгівлі в 
сучасних умовах. Досліджено структуру та специфіку основних 
і додаткових послуг фулфілменту. Охарактеризовано переваги 
та недоліки залучення фулфілмент-оператора для Інтернет-
ритейлерів, а також доцільність взаємодії з ним комерсантів 
з урахуванням масштабів діяльності та спеціалізації останніх. 
Описано послідовність процесу вибору фулфілмент-опера-
тора, співпраця з яким може бути максимально ефективною. 
Проведено моніторинг структури і стану послуг основних грав-
ців вітчизняного ринку фулфілмент-послуг. 

Ключові слова: фулфілмент, послуги, Інтернет-торгівля, 
логістика, фулфілмент-оператор, Інтернет-ритейлер, Інтернет-
магазин.

АННОТАЦИЯ
В статье определены сущность понятия фулфилмента и 

его роль в обеспечении эффективности системы Интернет-
торговли в современных условиях. Исследованы структура и 
специфика основных и дополнительных услуг фулфилмента. 
Охарактеризованы преимущества и недостатки привлечения 
фулфилмент-оператора для Интернет-ритейлеров, а также 
целесообразность взаимодействия с ним коммерсантов с 
учетом масштабов деятельности и специализации послед-
них. Описана последовательность выбора фулфилмент-опе-
ратора, сотрудничество с которым может быть максимально 
эффективным. Проведен мониторинг структуры и состояния 
услуг основных игроков отечественного рынка фулфилмент-
услуг.

Ключевые слова: фулфилмент, услуги, Интернет-торгов-
ля, логистика, фулфилмент-оператор, Интернет-ритейлер, Ин-
тернет-магазин. 

ANNOTATION
The article defines the essence of the concept of fulfillment 

and its role in ensuring the effectiveness of the electronic trading 
system in modern conditions. The structure and specificity of 
the main and additional services of fulfillment are explored. The 
advantages and disadvantages of attracting a fulfillment operator 
to Internet retailers, as well as expediency of interaction with them, 
are characterized, taking into account the scale of activity and 
specialization of the latter. The sequence of a fulfillment operator 
selecting process, cooperation with which can be as effective as 
possible is described. The monitoring of the structure and the 
state of services of the main players of the domestic market of 
fulfillment-services has been monitored.

Keywords: fulfillment, services, e-commerce, logistics, fulfill-
ment operator, e-retailer, e-shop. 

Постановка проблеми. Незважаючи на нега-
тивні тенденції, які сформувалися останніми 
роками в економіці, вітчизняна Інтернет-тор-
гівля стабільно демонструє середньорічний 
приріст на рівні 35%. Це підтверджують дані 
European B2C E-Commerce Report 2016, де укра-
їнський Інтернет-ринок лідирує за динамікою.

Оскільки одним із ключових критеріїв, які 
визначають ефективність роботи будь-якого 
Інтернет-магазину, є швидкість та своєчас-
ність доставки придбаного товару, велике зна-
чення для розвитку електронної торгівлі має 
логістичний складник. Це спонукає відповідні 
структури розширювати комплекс пропонова-
них послуг для задоволення потреб як Інтернет-
ритейлерів, так і покупців. Як наслідок, у клі-
єнтському портфелі вітчизняних логістичних 
компаній і поштових служб частка замовлень 
електронної торгівлі становить 60–70%. 

Однією із сучасних послуг, яка забезпе-
чує ефективне просування товарних потоків, є 
фулфілмент, що передбачає можливість пере-
дачі повного логістичного циклу на зовнішнє 
обслуговування. Нині основні світові Інтернет-
ритейлери активно застосовують його техноло-
гії, однак в Україні цей процес тільки набирає 
популярності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості фулфілменту як специфічної логіс-
тичної послуги у світовій практиці досліджу-
вали В. Коронадо  [10], Н. Агатц, М. Флей-
шман, Дж. Ван Нунен  [11], К. Крокстон, Дж. 
Бонд та ін. Однак на пострадянському просторі 
проблематикою фулфілменту займалася обме-
жена кількість науковців: М. Ваховська  [1], 
Д. Попов  [2], О. Рудська  [3], Д. Кольчугін [4], 
О. Кудирко. Переважна більшість інформації 
про цю послугу має характер комерційних про-
позицій на сайтах відповідних логістичних чи 
поштових операторів. Таким чином, узагальню-
ючі дослідження щодо теоретико-методологіч-
них засад організації та сучасного стану розви-
тку фулфілменту в Україні практично відсутні, 
що зумовлює актуальність цієї публікації.

Мета статті  полягає у дослідженні сутності, 
змісту та технології процесу фулфілменту, його 
переваг і недоліків, а також аналізі сучасного 
стану ринку фулфілменту в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Логістика Інтернет-торгівлі порівняно з логіс-
тичними процесами в традиційній системі збуту 
має кілька суттєвих відмінностей, зокрема тер-
міновість замовлень, невеликий обсяг замов-
лень (в середньому до чотирьох найменувань 
товару), максимальна швидкість просування 
товару в ланцюгу поставок, відповідальність 
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за транспортування несе відправник (Інтернет-
магазин) та відносно висока вартість одинич-
ного замовлення. Все це потребує застосування 
специфічної складської обробки та особливих 
підходів до організації доставки товарів, що не 
завжди самостійно можуть забезпечити Інтер-
нет-магазини.

За своєю суттю фулфілмент (від англ. order 
fulfillment – виконання замовлення) є надан-
ням повного комплексу послуг операційно-
складської обробки замовлень для Інтернет-
магазинів незалежними від них компаніями 
[1, с. 154].  Попит на послуги фулфілменту 
зростає практично пропорційно ринку елек-
тронної комерції, а сукупний середньорічний 
темп приросту на цьому сегменті ринку протя-
гом 2014–2019 рр. прогнозується на рівні 9,8% 
(рис. 1) [5].

Загалом процес надання фулфілмент-послуг 
виглядає так (рис. 2). Переважно товар на 
склад фулфілмент-оператора потрапляє безпо-

середньо від постачальника, однак іноді цим 
може займатися й сам Інтернет-ритейлер, що, 
безперечно, збільшує рівень ланковості товаро-
просування та витрат обігу останнього.

Першим і найбільш відповідальним про-
цесом, за який цілковито відповідає фулфіл-
мент-оператор, є приймання товарів. Від того, 
наскільки якісно воно буде проведене, залежить 
ефективність подальших етапів фулфілменту. 
Для його прискорення з інформаційної сис-
теми Інтернет-магазину дані про штрих-коди  
(EAN/UPC-коди) товарів передаються в інфор-
маційну систему складу як окремі повідо-
млення або шляхом надання доступу до CMS 
(Content Management System) – системи управ-
ління контентом магазину. 

Сучасні фулфілмент-центри забезпечуються 
WMS (Warehouse Management System – система 
управління складом) –програмно-апаратною 
системою, що забезпечує автоматизацію управ-
ління основними складськими та логістичними 
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Рис. 1. Динаміка світового ринку фулфілменту

  Товарний потік 

Фулфілмент-оператор Постачальник 

 Інтернет-магазин 

 Служба доставки  
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Рис. 2. Загальна схема фулфілменту



298

Випуск 19. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

операціями. На приймальній дільниці штрих-
код зчитується за допомогою сканера. Таким 
чином, завдяки WMS кожна товарна одиниця 
ставиться на облік і забезпечується зміна даних 
про обсяги товарних запасів на складі. Якщо 
ж на товарі відсутній штрих-код або з певних 
причин вона є неповною, працівник складу 
наносить внутрішній штрих-код.

Місце розміщення товарів на складі для 
їх подальшого зберігання залежить від типу 
товару, його габаритів та оборотності. Якщо 
товар має високу оборотність або ж коли Інтер-
нет-магазин, що замовляє послуги фулфілменту, 
працює за схемою  наскрізного складу, товар 
розміщується в зоні комплектації в динамічних 
комірках, які можуть відрізнятися за типом і 
розмірами (залежно від призначеного вмісту). 
В зоні тривалого зберігання можуть бути перед-
бачені місця для палетного зберігання, стелажі 
для великогабаритних товарів, вішалка для збе-
рігання одягу тощо. В обох випадках в інфор-
маційну систему складу обов’язково заносяться 
дані про номер товару та «адреса» місця збері-
гання, що дає змогу WMS пізніше автоматично 
формувати оптимальний маршрут для відбору 
та комплектації товарів.

 Приймання та обробка замовлень може від-
буватися по-різному. По-перше, адміністратор 
Інтернет-магазину може повідомляти опера-
тору фулфілмент-центру про нові замовлення. 
Також в оператора центру може бути доступ 
до CMS Інтернет-магазину, де він бачить усі 
замовлення та переносить їх у власну відпо-
відну систему. Однак оптимальним варіантом у 
цьому разі є формування єдиної CRM-системи 
(Customer Relationship Management – управ-
ління зв’язками з клієнтами) магазину та цен-
тру, що забезпечує автоматизацію приймання 
замовлень і їх максимально швидку обробку. 
При цьому кожен клієнт отримує доступ до 
«особистого кабінету» та може в онлайн-режимі 
слідкувати за своїми складськими запасами, 
станом обробки і доставки замовлень [4, с. 260].

З урахуванням отриманих про замовлення 
даних WMS аналізує наявність товарів на 
складі та формує карти комплектації замовлень. 
У цьому разі обов’язково слід дотримуватися 
принципу FIFO (first in – first out), за яким 
насамперед відбираються ті товари, що надій-
шли на склад раніше. Якщо ж потрібного товару 
немає, формується й автоматично передається у 
відділ закупівель відповідне замовлення. 

Під час відбору товару з місця його збері-
гання використовують термінали збору даних 
(ТЗД) – спеціальні портативні пристрої, котрі 
дають змогу отримувати швидку та повну 
інформацію про товар (зчитувати штрих-код, 
зберігати інформацію про нього у файлах, 
передавати її радіоканалом чи за прямого 
під'єднання до комп'ютера, знаходити певний 
товар у довідниках та каталогах і формувати 
товарні списки). Комплектувальник отримує 
дані про номери місць зберігання потрібних 

товарів, а підходячи до певної комірки, він 
сканує її та бачить опис товару. Після підтвер-
дження правильності відбору комплектуваль-
ник переходить до наступного за маршрутом 
місця зберігання, а сформоване замовлення 
відправляється на дільницю упакування. 

Замовлення упаковуються в стандартні 
коробки чи пакети або Інтернет-магазини  
можуть надавати власну брендовану упаковку. 
В будь-якому разі Інтернет-магазину необхідно 
проаналізувати асортимент товарів та струк-
туру замовлень для підбору оптимальних типо-
розмірів упаковки. Це дає змогу максимально 
зберегти цілісність товару під час перевезення, 
оптимізувати витрати, пов’язані з доставкою та, 
за необхідності, полегшити процес повернення 
товару. Упакування товару та нанесення необ-
хідного маркування може відбуватися вручну 
або бути автоматизованим, за якого WMS оби-
рає вид і розмір упаковки, формує супровідну 
документацію. 

Доставка замовлених покупцем Інтернет-
магазину товарів здебільшого не входить в 
обов’язки фулфілмент-оператора, цим найчас-
тіше займаються незалежні служби доставки; 
при цьому операторові слід урахувати, які 
умови доставки обрав покупець. Однак для 
комунікації з кінцевими споживачами у деяких 
випадках в інфраструктурі фулфілмент-опе-
раторів діють колл-центри, завданням яких є 
обробка дзвінків для узгодження часу доставки 
чи врегулювання ситуацій, коли замовлений 
товар не надійшов від перевізника або підлягає 
поверненню. 

Прямим обов’язком фулфілмент-оператора 
є управління процесами повернення товарів. 
Для цього забезпечується оперативний розгляд 
повернутих замовлень, збір та аналіз статис-
тики причин повернення. Крім того, якщо упа-
ковка замовлення залишилася цілісною, кожен 
товар у ньому повторно підлягає прийманню. 
Якщо ж упаковка розкривалася, то перед при-
йманням товар додатково проходить перевірку 
щодо якості. Для підвищення ефективності про-
цесів повернення доцільно організувати поек-
земплярний облік, що дає змогу оперативно 
визначати «прив’язку» певного товару до від-
повідного замовлення і запобігати можливим 
зловживанням із боку покупців.

Окрім основних, фулфілмент-оператори 
можуть надавати своїм клієнтам численні 
додаткові послуги (рис. 3) [3]. 

Фулфілмент дає змогу Інтернет-ритейлерам 
суттєво оптимізувати бізнес-процеси та скоро-
тити витрати. Насамперед це пов’язано з тим, 
що у разі співпраці з фулфілмент-оператором 
відпадає необхідність щодо наявності чи орен-
дування складу для розміщення товарних запа-
сів і, відповідно, оплати роботи його працівни-
ків та витрат на утримання. 

Також оператор гарантує високу якість вико-
нання послуг і дає змогу ефективно й вчасно 
приймати та доставляти замовлені товари 
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навіть у моменти пікового навантаження на 
Інтернет-магазин. Інтеграція ІТ-системи Інтер-
нет-магазину із системою оператора є значно 
простішою, швидшою та дешевшою, ніж при-
дбання чи розроблення власної, а також дає 
змогу забезпечити максимальну «прозорість» 
операцій із розрахунку вартості доставки, ана-
лізу статусу замовлення та відслідковування 
процесу доставки. 

Однак у деяких випадках залучення фулфіл-
мент-операторів до надання логістичних послуг 
має свої недоліки. Так, Інтернет-магазин 
може пропонувати покупцеві лише ті способи 
доставки, що забезпечує оператор (найчастіше 
силами та засобами незалежних логістичних 
служб). Проте деякі товари (наприклад, тех-
нічно складні) доцільно доставляти із залучен-
ням спеціалістів, котрі зможуть установити їх 
на місці використання, провести тестування та 
ознайомити покупця з особливостями експлу-
атації, що не входить у комплекс послуг фул-
філмент-оператора. Крім того, трапляються 
екстрені випадки, коли без втручання власника 
чи працівника Інтернет-магазину обійтися 
досить складно чи майже неможливо (напри-
клад, швидка заміна товару для постійного 
клієнта, уточнення додаткових властивостей 
товару, залагоджування конфлікту з покупцем 
тощо). У цьому разі фулфілмент-оператор не 
може самостійно приймати рішення, що пев-
ною мірою збільшує час вирішення проблеми.

Оскільки співпраця з фулфілмент-операто-
ром для Інтернет-магазину має як позитивні, 
так і негативні сторони, виникає необхідність 
прийняття оптимального рішення, важливу 
роль в якому відводиться операційним та еко-

номічним факторам. Ураховуючи ці моменти, 
спеціалісти вважають, що в тому разі, якщо 
кількість замовлень у магазині є меншою, ніж 
50 одиниць на день, то в аутсорсингу фулфіл-
менту ще немає потреби, оскільки виконання 
логістичних процесів  під силу самому мага-
зину. Водночас до деяких операцій із доставки 
(наприклад, великогабаритних товарів чи у 
віддалені регіони) може залучатися оператор. 
Також неефективним буде звернення до опера-
тора, якщо магазин спеціалізується на продажу 
дрібного та дорогого товару, а також товарів з 
обмеженим терміном зберігання [6].

Реальна потреба у співпраці з фулфілмент-
оператором виникає тоді, коли чисельність 
замовлень перевищує 100 од./день. Найчастіше 
потенційні клієнти фулфілменту – магазини, 
які реалізують переважно побутову техніку, 
автотовари, одяг, побутову  хімію. 

Якщо ж покупці щоденно роблять понад 
3 тис. замовлень, Інтернет-магазину краще 
володіти власними складськими та логістич-
ними потужностями, оскільки їх застосування 
буде мати нижчу собівартість, аніж аутсорсинг. 
Також накопичений досвід у процесі розвитку 
магазину до такого рівня дає змогу якісно вико-
нувати логістичні операції.

Якщо рішення про передачу логістичних 
операцій Інтернет-магазину буде позитивним, 
виникає об’єктивна потреба стосовно вибору 
ефективного фулфілмент-оператора. Для цього 
доцільно скористатися каталогами спеціаль-
них галузевих ресурсів, наприклад порталом 
топ-менеджерів оптової та роздрібної торгівлі 
TradeMasterGroup (https://trademaster.ua/
logisticheskie-kompanii). 

Рис. 3. Комплекс додаткових послуг, які надають фулфілмент-оператори  
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 - додаткова перевірка якості товарів перед прийманням (для 
запобігання можливих повернень через неналежну якість); 
- фотозйомка товарів (для розміщення зображень товарів, які 
відібрані в кошик в Інтернет-магазині); 
- вкладання рекламних матеріалів (пробників) під час  
пакування замовлення 

 - інформування покупців телефоном чи електронною поштою 
про стан обробки замовлення та деталі доставки 

 - трекінг (визначення стану замовлення та місцезнаходження 
товару за допомогою відповідного сервісу); 
- факторинг (перерахування оператором у кооперації з банком 
коштів для Інтернет-магазину після оформлення замовлення, 
але до моменту оплати його покупцем); 
- ІТ-послуги (створення сайту, доробка наявного  сайту, 
супровід та просування Інтернет-магазину в мережі, 
формування описів товарів, забезпечення цілісності й 
актуальності бази даних товарів); 
- аналітика Інтернет-магазину (у формі звітів чи в онлайн-
режимі в системі фулфілмент-оператора)  
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Подальшим кроком є аналіз вартості послуг 
оператора. Однак у цьому разі недостат-
ньо лише ознайомитися із цінами, необхідно 
звернути увагу на те, як формуються тарифи 
(оплата за кожну операцію, певний відсоток від 
вартості обробленого вантажу тощо), наявність 
«пакетних» пропозицій і абонентських плате-
жів, знижок на тарифи від служб доставки. 
Обов'язково слід звернути увагу на географічне 
розташування складу оператора та порівняти 
орієнтовну величину транспортних витрат із 
потенційною вигодою від послуг фулфілменту. 
Також потрібно детально проаналізувати дого-
вір на надання послуг і в разі потреби уточнити 
незрозумілі та спірні (з погляду замовника) 
моменти. Позитивний ефект може дати аналіз 
відгуків попередніх клієнтів оператора (най-
краще тих, що працюють у тому ж сегменті, 
що й замовник), особливо в тематичних співто-
вариствах і форумах. Не менш важливо знати, 
скільки часу компанія працює на ринку (нові  
гравці активно борються за клієнтів і можуть 
давати їм різноманітні бонуси, однак можуть 
«обкатувати» на них основні процеси через брак 
практичного досвіду, тоді як «бувалі» компанії 
мають детально розроблені алгоритми діяль-
ності, налагоджені ланцюги  товаропостачання, 
однак вищі тарифи).

Щоб переконатися, що майбутній підряд-
ник володіє необхідними ресурсами, доцільно 
зустрітися з ним на його території. При цьому 
слід звернути увагу на наявність достатньої 
площі складських приміщень; обладнання для  
навантажувально-розвантажувальних опера-
цій, зберігання, пакування відправлень; про-
грамного забезпечення для контролю склад-
ських процесів; професійність та акуратність 
персоналу.

Слід урахувати, зі скількома кур’єрськими 
службами співпрацює фулфілмент-оператор. 
Оптимальна кількість – чотири-п’ять служб, 
що дає можливість достатнього вибору клієн-
там, не розпорошуючи їхню увагу. У разі співп-
раці із занадто великою кількістю служб (понад 
10) самому операторові часто потрібен додатко-
вий час на налагоджування ефективного парт-
нерства та усунення можливих недоліків.

Окрім того, важливо не лише отримати 
якомога більше інформації про оператора, а й 
максимально детально описати йому особли-
вості організації роботи та потреби Інтернет-
магазину, що дасть змогу ефективно підібрати 
послуги. У деяких випадках навіть доцільно 
укласти договір відразу з двома операторами 
для зниження рівня залежності від єдиного 
партнера.

Як уже зазначалося, фулфілмент є досить 
новаторським напрямом діяльності у сфері 
вітчизняної логістики.  Піонерами у цьому 
напрямі є компанії, основним видом діяль-
ності яких є складська логістика, а також 
поштові оператори та багатопрофільні корпора-
ції. При цьому слід зауважити, що так звані 

3PL-оператори  володіють розвинутою склад-
ською і транспортною інфраструктурою, однак 
зосереджують зусилля переважно на логістиці 
великого бізнесу. Кур'єрські компанії добре 
можуть організовувати доставку, розуміють 
специфіку Інтернет-торгівлі, проте часто харак-
теризуються недоліками у комплектуванні різ-
норідних замовлень, особливо передачі їх для 
доставки іншій кур’єрській службі, через що 
не можуть повністю обслуговувати замовлення 
Інтернет-магазинів. Поштові оператори ефек-
тивно комплектують замовлення, але їх досвід 
складської обробки стосується переважно 
кореспонденції та поліграфічної продукції та не 
має стосунку до товарів широкого  вжитку (осо-
бливо крупногабаритних) [7]. 

Позитивним прикладом комплексного й 
ефективного надання послуг фулфілменту в 
Україні є досвід групи логістичних компаній 
ZAMMLER, яка в 2015 р. відкрила перший 
в Україні фулфілмент-центр у с. Красилівка 
Броварського району під Києвом. Центр у сво-
єму  підпорядкуванні має 12,5 тис. м2 склад-
ської площі класу А (висота 11,6 м, антипилове 
покриття підлоги, температурний режим від 
+15 до +24° С, сплінкерна система пожежога-
сіння, цілодобова система охорони з відеоспос-
тереженням, WMS-система), 27 працівників та 
16 одиниць навантажувально-розвантажуваль-
ної техніки. Технологічні та ресурсні потуж-
ності центру дають змогу також забезпечу-
вати міжнародний фулфілмент – відправлення 
замовлень до країн ЄС через Польщу та до країн 
Азії, Африки й Америки. Кожен клієнт отримує 
доступ до власного «персонального кабінету» та 
може слідкувати за своїми складськими запа-
сами, станом обробки й доставки замовлень. 
Період від отримання розпорядження від клі-
єнта до передачі замовлення для доставки три-
ває дві години. Доставка може здійснюватися 
будь-якою транспортно-експедиційною компа-
нією, яку обирає клієнт [8, с. 6].

Окрім стандартних, ZAMMLER GROUP про-
понує послуги власного колл-центру і фотосту-
дії, дає можливість відстежувати показники 
ефективності складу, організовує ведення звіт-
ності та автоматичний розрахунок вартості 
замовлення, при цьому оплачуються лише 
оплачені послуги. Такий підхід до клієнтів дав 
змогу досягнути  мінімального рівня помилок 
(лише 0,02% замовлень), а на початку 2016 р. 
компанія отримала нагороду від Київської тор-
гово-промислової компанії в номінації «Ініціа-
тива року-2015 – проект «Фулфілмент».

Масштабні фулфілмент-послуги надає «Нова 
пошта»: з 2015 р. компанія активно розвиває 
підрозділ «НП Логістик», який відповідає за 
цей сегмент. «НП Логістик» має у своєму роз-
порядженні два склади класу А+ загальною 
площею 18,5 тис. м2, котрі розміщуються у 
м. Бровари та в с. Білогородка поблизу Києва 
та разом можуть забезпечувати обробку більш 
ніж 20 тис. відправок на день. Склади зазвичай 
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заповнені на 70–80%, а товари потрапляють 
на територію та залишають її в режимі нон-
стоп. Надання фулфілмент-послуг забезпечують 
250 працівників, які працюють у три зміни. 
Обробка одного замовлення в середньому обхо-
диться у 15 грн. [9]. 

З кожним клієнтом зі сфери електронної 
комерції «НП Логістик» працює індивідуально. 
Наприклад, постачальники Інтернет-супер-
маркету «Розетка» доставляють товари на свої 
централізовані склади у Київ, а згодом «НП 
Логістик» забирає до себе на склад, де здійсню-
ється їх розподіл за замовленнями та відправка 
покупцям. Постачальники інших клієнтів заво-
зять товар безпосередньо на фулфілмент-склади. 
Ті постачальники, які доставляють товар з-за 
кордону, доставляють його на митну територію 
України, а «Нова пошта» забирає товар на збе-
рігання  відразу з митниці.

Оскільки «Нова пошта» фактично є тран-
спортно-експедиційною компанією, вона само-
стійно забезпечує доставку товарів кінцевим 
споживачам, у тому числі до найближчого 
відділення чи адресну. Іншими додатковими 
фулфілмент-послугами компанії є зберігання 
товарів, їх маркування, паспортизація, а також 
виїзд на склад як постачальника, так і клієнта.

Протягом 2015 р. «НП Логістик» опрацював 
понад 1 млн. замовлень, однак за 2016 р. їхня 
кількість зросла до 1,9 млн., а до кінця 2017 р. 
очікується збільшення чисельності оброблених 
замовлень більш ніж у два рази. Крім того, в 
перспективі компанія планує розвивати логіс-
тичну інфраструктуру в Київській області та 
мережу філій у містах-мільйонниках [9].

Окрім зазначених компаній, серед вітчиз-
няних фулфілмент-операторів можна назвати 
«УВК-Україна», PAKLINE LOGISTICS, PTL 
GROUP INC, «Логістик-Плюс», «Ін Тайм», 
«Міст Експрес» тощо. Водночас не лише логіс-
тичні оператори задіяні на ринку фулфілменту. 
Так, наприклад, Інтернет-магазин Lamoda, 
який у 2016 р. перейшов на B2B-модель і став 
маркетплейсом, пропонує ритейл-патртнерам 
послуги з розміщення замовлень на майдан-
чику, отримання замовлень з усієї території 
України, відправлення товарів безпосередньо 
клієнтам, можливість спільного маркетингу й 
участі в акціях. Також продавці можуть вико-
ристовувати послуги колл-центру, фотостудії 
для презентації товарів та інформування про 
статус замовлення електронною поштою. При 
цьому маркетплейс Lamoda планує надавати 
комплексні логістичні та фулфілмент-послуги. 
У Росії цей ритейлер успішно займається фул-
філментом ще з 2015 р. (за наявності влас-
ного дистрибуційного центру площею понад 
20 тис. м2 та 50 транзитних складів), а анало-
гічні сервіси у 2016 р. почали діяти в Казах-
стані та Білорусі [5].

Висновки. Можна з упевненістю стверджу-
вати, що взаємодія фулфілмент-операторів з 
Інтернет-магазинами є обопільно перспектив-

ним напрямом розвитку їх діяльності. Техно-
логія фулфілменту суттєво відрізняється від 
традиційної логістики, а його ефективність 
забезпечується високим рівнем організації тех-
нологічних процесів та наявністю розвиненої 
логістичної інфраструктури і сучасних інформа-
ційних технологій. Вітчизняний ринок послуг 
фулфілменту перебуває на стадії активного ста-
новлення з реальною перспективою активного 
розширення його масштабів та складу учасни-
ків, що потребуватиме подальших досліджень 
у контексті аналізу поточного стану, факторів 
розвитку та впливу на ефективність Інтернет-
торгівлі. 
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ПЕРЕДУМОВИ ТА СТИМУЛИ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ  
ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

THE REASONS AND INCENTIVES FOR CRIATION AND DEVELOPMENT  
OF LARGE-SCALE ECONOMICS AND PRODUCTION SYSTEMS 

АНОТАЦІЯ
Стаття орієнтована на вирішення вагомої наукової про-

блеми підвищення ефективності функціонування різного роду 
інтегрованих об’єднань підприємств. Інтеграційні властивості 
окремих суб’єктів господарювання представлено як підґрунтя 
стійкого розвитку великомасштабних економіко-виробничих 
систем (ВЕВС). ВЕВС являють собою інтегровану сукупність 
суб’єктів господарювання, взаємодія яких базується на дово-
лі широкому переліку формальних та неформальних зв’язків. 
Таке розмаїття видів зв’язків в основі виникнення об’єднання 
підприємств значно ускладнює процес оцінювання ефектив-
ності результатів інтеграційної взаємодії.

Ключові слова: великомасштабна економіко-виробнича 
система, розвиток, передумови інтеграції, форми інтеграційної 
взаємодії.

АННОТАЦИЯ
Статья ориентирована на решение важной научной 

проблемы, связанной с повышением эффективности функ-
ционирования различных интегрированных объединений 
предприятий. Интеграционные свойства отдельных субъектов 
хозяйствования представлены как основа устойчивого разви-
тия крупномасштабных экономико-производственных систем 
(КЭПС). КЭПС представляют собой интегрированную сово-
купность субъектов, взаимодействие которых базируется на 
довольно широком перечне формальных и неформальных 
связей. Такое разнообразие видов связей в основе возник-
новения объединения предприятий значительно усложняет 
процесс оценки эффективности результатов интеграционного 
взаимодействия.

Ключевые слова: крупномасштабная экономико-
производственная система, развитие, предпосылки интегра-
ции, формы интеграционного взаимодействия.

АNNOTATION
The article focuses on solving the important scientific problem 

of increasing the efficiency of functioning of different kinds of the 
enterprise associations. The integration capacities of individual 
economic entities are presented as the basis for the sustainability 
development of large-scale economic and production systems 
(LSEPS). In the article, LSEPS represented as an integrated set of 
economic entities, whose interaction based on a fairly wide range 
of formal and informal links. Such a large number of connections 
types within the basis of the enterprises association appearance 
have greatly complicated the process of evaluating the results of 
integration effectiveness.

Keywords: large-scale economic and production system, 
development, preconditions for integration, forms of integration 
interaction.

Постановка проблеми. Однією з особливос-
тей організації та ведення господарської діяль-
ності підприємств у сучасних турбулентних 
умовах є поширення інтеграційних чи коопе-
раційних процесів. Подібна інтеграція може 
відбуватися у вигляді виникнення жорстких 
об’єднань підприємств (утворюються в резуль-

таті угод злиття чи поглинання, які можуть 
відбуватися дружнім чи ворожим шляхом) або 
формування м’яких інтеграційних утворень 
(це, наприклад, стратегічні альянси чи логіс-
тичні мережі пропозиції цінності споживачу). 
Разом із тим не можна одностайно стверджу-
вати, що залучення підприємства до інте-
граційної взаємодії призведе до поліпшення 
результатів його діяльності. На практиці існує 
доволі широкий приклад зворотного ефекту. 
Також доволі складним є процес оцінювання 
повноти реалізації тих можливостей, які нада-
ють підприємству його інтеграційні власти-
вості. Підприємство може отримати синерге-
тичний ефект від налагодження інтеграційних 
зв’язків, але при цьому не реалізувати всі 
потенційні можливості від діяльності в рамках 
об’єднання підприємств.

З огляду на це, вельми актуальною вбача-
ється проблема ідентифікації всіх можливих 
переваг, які може отримати підприємство від 
використання його інтеграційних властивостей. 
Практичне її вирішення вбачається у необхід-
ності систематизації передумов і стимулів для 
формування об’єднання підприємств. У подаль-
шому саме на основі ідентифікації доцільності 
цих передумов для конкретних суб’єктів гос-
подарювання можна буде робити висновки про 
ефективність та доцільність здійснення інтегра-
ційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасний період розвитку наукової думки зна-
чну увагу приділяє різним аспектам форму-
вання, функціонування та розвитку різного 
роду інтегрованих об’єднань підприємств. 
Слід зазначити, що існує ціла низка спеці-
алізованих досліджень, орієнтованих саме 
на вивчення тенденцій економічної інтегра-
ції. Це, наприклад, розробки таких авторів, 
як С.Б. Авдашева (обґрунтувала закономір-
ності формування інтеграційних структур) [1], 
А.Я. Бутиркін (висвітлив математичні аспекти 
формування вертикальних інтеграційних обме-
жень) [2], Б.Г. Клейнер (визначив передумови 
трансформації інституціональних систем, у 
тому числі в результаті інтеграційних про-
цесів) [3], О.Ю. Мічурина (розвинула інтегра-
ційні засади виникнення мережних структур) 
[4], А.А. Пилипенко (систематизував переваг 
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Рис. 1. Передумови та стимули формування та розвитку ВЕВЕС
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інтеграційної взаємодії в контексті отримання 
підприємством стратегічних переваг) [5] та 
Б.А. Хейфец [6] (увів поняття корпоративної 
інтеграції та дослідив її особливості для умов 
пострадянського простору). 

Разом із тим необхідно звернути увагу на той 
факт, що особливості реалізації інтеграційних 
процесів непрямо представлені майже в усіх 
наявних економічних теоріях та концепціях. 
Кожна з таких теорій на власний розсуд визна-
чає доречність виникнення об’єднань підпри-
ємств, що знову ж таки підтверджує актуаль-
ність завдання систематизації передумов старту 
інтеграційної взаємодії. Певним позитивним 
моментом тут є те, що різні економічні теорії 
та концепції по-різному ідентифікують пере-
ваги від інтеграції. Їх узагальнення дасть змогу 
створити цілісну картину стимулів інтеграцій-
ного розвитку.

Отже, наявність значного переліку розробок, 
орієнтованих на вивчення тих чи інших аспек-
тів функціонування та розвитку інтегрованих 
об’єднань підприємств, потребує наявності пев-
ної уніфікації. Найбільш удалою розробкою щодо 
уніфікації типології інтегрованих об’єднань під-
приємств є пропозиція М.О. Кизима [7], який 
усе різноманіття об’єднань підприємств предста-
вив через поняття великомасштабної економіко-
виробничої системи (ВЕВС). На думку автора, 
ВЕВС являють собою «певну інтегровану сукуп-
ність суб’єктів господарювання, які являють 
собою різні форми капіталу та пов’язані один з 
одним фінансово-економічними та (або) вироб-
ничо-технологічними зв’язками для спільної 
підприємницької діяльності на основі м’яких 
(договірних) або жорстких (право власності) 
управлінських та організаційних відносин для 
підвищення ефективності функціонування й 
подальшого стійкого розвитку» [7, с. 41]. Під 
час подальшого дослідження щодо вирішення 
проблеми підвищення ефективності діяльності 
об’єднання підприємств – суб’єктів господарю-
вання будемо орієнтуватися на їх взаємодію в 
межах ВЕВЕС.

Мета статті полягає у типологізації переду-
мов і стимулів утворення великомасштабних 
економіко-виробничих систем та розробленні 
заснованого на цій типологізації методичного 
підходу до оцінювання ефективності інтегра-
ційної взаємодії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В основу реалізації мети статті покладена гіпо-
теза про те, що ефективність функціонування та 
розвитку ВЕВС визначається через оцінювання 
ступеню розкриття потенціалу інтеграційної 
взаємодії вхідних до ВЕВС учасників. Ефек-
тивність функціонування розкривається через 
оцінку ступеню розкриття даного потенціалу, 
а ефективність розвитку – через збільшення 
рівня даної оцінки. В основу ж оцінювання сту-
пеню розкриття потенціалу інтеграційної вза-
ємодії пропонується покласти визначення кіль-
кості передумов до виникнення ВЕВС (чи до 

зміни архітектури ВЕВС), які було використано 
цією інтеграційною структурою. Для форма-
лізованого представлення таких передумов та 
стимулів старту інтеграційного процесу пропо-
нується введення відповідної множини {П&C}, 
склад та групування елементів якої представ-
лено на рис. 1.

Орієнтуючись на рис. 1, зазначимо, що склад 
елементів множини {П&C} визначено як агрего-
ване подання всіх можливих ефектів, що може 
витягнути окреме підприємство від старту інте-
граційної взаємодії. Для створення цього пере-
ліку було використано означені в табл. 1 еконо-
мічні теорії та концепції (точніше та їх частина, 
яка відповідає за обґрунтування наявності фено-
мену інтеграції та яка була виділена І.В. Ялді-
ним [8]). Відповідно, й доведеність поданої на 
рис. 1 розробки полягає у тому, що кожна з наве-
дених у ній передумов так чи інакше пов’язана 
з певною економічною теорією чи концепцією. 
Доречність цієї розробки полягає у тому, що не 
можна приймати лише якусь одну з наведених 
у табл. 1 теорій як головної для встановлення 
доречності утворення ВЕВС. 

Наприклад, доволі часто дослідники обґрун-
товують доречність виникнення ВЕВС техно-
логічною доцільністю. Орієнтація на техноло-
гічне підґрунтя, яке відповідає ортодоксальній 
економічній теорії, є цілком слушною. Разом 
із тим новітні тенденції поточного періоду часу 
вимагають розширення устояного інструмента-
рію в бік залучення деяких з елементів решти 
поданих у табл. 1 теорій. З огляду на це, в 
агрегованому вигляді передумови та стимули 
формування та розвитку ВЕВС нами пропону-
ється пов’язати з технологічною доцільністю 
({ПУТЕХ}), обміном ресурсами ({ПУРЕС}) та зна-
нням ({ПУЗНАН}), підвищенням ефективності 
взаємодії ({ПУЕФ}) та поліпшенням поінформо-
ваності учасників ВЕВС ({ПУІНФ}), вирішенням 
стратегічних ({ПУСТР}) і координаційних про-
блем ({ПУКОРД}) та формалізацією системи очі-
кувань ({ПУОЧІК}).  

Реалізація означених передумов та стиму-
лів дає змогу утворити певний інтеграційний 
базис ({ІБ}), наявність якого й визначатиме 
ефективність роботи ВЕВС. Нами пропонується 
два аспекти визначення цього базису. Перший 
аспект передбачає, що інтеграційний базис 
визначається сукупністю суб’єктів господарю-
вання, які вже увійшли та потенційно можуть 
увійти до ВЕВС. Другий аспект передбачає, 
що склад інтеграційного базису розглядається 
через сукупність факторів, які можуть спону-
кати окремі підприємств увійти до ВЕВС (або 
вийти зі складу ВЕВС чи переглянути пара-
метри власної присутності у складі ВЕВС). Це 
можуть бути певного виду ресурси, технології 
їх обробки, унікальні знання, ключові компе-
тентності тощо. Сформовану ВЕВС при цьому 
можна описати через матрицю проекцій кож-
ного з означених двох аспектів інтеграцій-
ного базису один на одного. За своїм змістом 
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Таблиця 1
Розподіл передумов і стимулів формування та розвитку великомасштабних економіко-

виробничих систем у межах різних економічних теорій і концепцій 
Економічна теорія чи концепція Передумови та стимули (у тому числі елементи 

поданої на рис. 1 множини {П&C})Назва Обґрунтування появи ВЕВС
Техно логічна 
концеп ція фір-
ми як класична 
(ортодоксальна) 
теорія

Орієнтація на максимізацію при-
бутку через оптимізацію техноло-
гічних границь фірми. Технологіч-
не сполучення виробництв витягає 
додаткові ефекти

– подвійна надбавка (П&C2
ЕФ)

– ефект економії від масштабу (П&C3
ЕФ)

– ефект економії від розмаїтості (П&C5
ЕФ)

– залучення факторів виробництва до консолідовано-
го техпроцесу (П&C1

ТЕХ)
Теорія галузевої 
організації

Підвищення ринкової влади окре-
мих незалежних товаровиробників 
через об’єднання

– інтеграція як консолідація ресурсів чи концен-
трація виробництв за для мінімізації агентських 
витрат (П&C4

ЕФ)
Концепція 
технологічних 
факторів

Орієнтація на поліпшення управ-
ління та координації діяльності  
[2, с. 90–92] в рамках інтегрованого 
техпроцесу

– конкуренція на основі швидкості використання 
нових практик діяльності
– залучення факторів виробництва до консолідовано-
го техпроцесу (П&C1

ТЕХ)
Контрактна 
концепція  
фірми

Базується на розробках О.И. Уи-
льямсона [9] щодо витягання ефек-
тів від подолання опортуністичної 
поведінки учасників ринку в разі 
інституціоналізації параметрів їх 
взаємодії, у тому числі через форма-
лізацію норм вирішення конфліктних 
ситуацій

– формування структур управління й інститутів 
улагодження конфліктів (П&C4

КОРД) 
– концепція виміру рентабельності контрактів 
повнота угоди (П&C3

КОРД)
– мінімізація трансакційних витрат через відмову 
від необхідності тривалого акумулювання специ-
фічних активів
– інтеграція як розподіл прав контролю

Концепція 
трансакційних 
витрат

Інтеграція пояснюється через необ-
хідність мінімізації трансакційних 
витрат під час  організації управ-
ління обмеженими специфічними 
активами. Ефекти визначається 
порівнянням граничних ринкових 
та внутрішньофірмових витрат

– неповнота контракту
– опортунізм із боку партнерів (П&C5

КОРД)
– інтеграція для специфічності активів
– мінімізація трансакційних витрат через відмову 
від необхідності тривалого акумулювання специ-
фічних активів
– зменшення складності й невизначеності 

Теорія прав 
власності

Доречність старту інтеграційних 
процесів пояснюється неповно-
тою визначення прав власності та 
необхідністю зростання стійкості 
угод. Потреба у ВЕВС пояснюється 
потребою передачі прав контролю

– специфікація й захист прав власності (П&C4
ОЧІК)

– вплив прав власності на стимули й економічну 
поведінку
– перехресне володіння правами власності 
(П&C5

ОЧІК)
– передача прав контролю (П&C5

ОЧІК)
Теорія агент-
ських витрат

ВЕВС як коаліція агентів, у рамках 
якої спрощуються процедури «мат-
чингу» агентів із мінімальними 
витратами координації

– відношення «принципал-агент»
– економічна безпека діяльності ВЕВС
– розроблення важелів та стимулів для регулюван-
ня поведінки (дій) агентів

Концепція ма-
крогенерацій та 
інноваційного 
розвитку

Виникнення ВЕВС сприяє більш 
продуктивному використанню еле-
ментів інтеграційного базису через 
спільні інновації

– інтеграція як стимул переведення ресурсів у 
зони більш високої продуктивності
– синергія спільних дій та підвищення взаємної 
довіри акторів

Теорія соціаль-
ного обміну

Поліпшення взаємних очікувань  
від інтеграційної взаємодії та си-
нергія інтересів учасників ВЕВС

– система взаємних очікувань
– обмін поведінковими актами
– система ролей організації

Теорія ролей Організація процесів управління за-
лученими до інтеграційної взаємо-
дії підприємств через оптимізацію 
їх ролей щодо задоволення потреб 
цільової системи

– ментальні моделі
– розгляд агентів як сукупності виконуваних ними 
ролей
– взаємини агентів зі світом агентів
– стереотипні моделі поведінки

Концепція еко-
номіки, орієнто-
ваної на знання

У рамках ВЕВС досягається без-
печний обмін релевантною інформа-
цією. Спрощується доступ до знань 
про ресурси й технології у інших 
учасників інтеграційної взаємодії

– розгляд ВЕВС як потоку знань (П&C2
ЗНАН)

– дифузія інновацій у рамках ВЕВС
– обмін різними типами знань (дифузія інновацій) 
та залучення знань потрібного актора (П&C3

ЗНАН)
– соціальна пам’ять (П&C4

ЗНАН)
Теорія груп 
(теорія колек-
тивних дій)

ВЕВС утворюється від взаємодії так 
званих «малих груп» під час визна-
чення спільної мети

– перевага інтеграції у малих групах
– проблема безбілетника
– селективні (виборчі) стимули

Теорія навчання Інтеграція та доречність взаємодії 
визначається в рамках досвіду учас-
ті в спільних проектах

– інтеграція на основі власного досвіду участі у ви-
робництві клубних благ
– волонтер як центральний елемент ВЕВС

Теорія пануван-
ня (економічної 
влади). Концеп-
ція економічної 
залежності

Утворення ВЕВС за для підсилення 
ринкової влади або шляхом владно-
го ряду суб’єктів ринку до взаємодії 
з ВЕВС.  Утворення інституціональ-
них регламентів для узгодження 
економічних інтересів усередині 
ВЕВС

– владний простір (явні й сховані відносини влади 
як стимул до інтеграції)
– мережі взаємодії між нерівними (підлеглими чи 
домінуючими) партнерами
– витрати відмови як стимул до інтеграції
– баланс влади між учасниками ВЕВС
– інтеграція як узурпація ресурсів діяльності 
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Еволюційна 
теорія
та ресурсний 
підхід

Складниками елементів інтегра-
ційного базису ВЕВС стають певні 
практики діяльності (рутини) які 
поліпшуються під час координо-
ваного розвитку нового знання у 
ВЕВС

– залежність від минулого шляху розвитку
– ВЕВС як ієрархія рутинних операцій (рутини як 
координуючий механізм)
– системна подія як основа стратегічного вибору 
(ВЕВС як ієрархія рутинних операцій та еврістик 
щодо певних практик діяльності)

Теорія команд Інтеграція до ВЕВС реалізується як 
побудова певної інформаційної та 
управлінської ієрархії

– інформаційна структура
– розподіл завдань у межах визначеного набору дій

Теорія інформа-
ційної 
вартості

Утворення ВЕВС базується на об-
меженій спроможності окремих 
учасників ринку продукувати 
знання. ВЕВС як форма створення 
«ідеальної» інформації

– інтеграція за для генерації нової інформації, а не 
для тиражування ідеальної інформації (П&C5

ІНФ)
– ВЕВС як інформаційно багата форма 
– ВЕВС як негентропія інформації (П&C2

ЗНАН)

Концепція 
стратегічної по-
ведінки

Утворення ВЕВС як прагнення по-
ліпшити варіативність колективно-
го стратегічного вибору

– моделювання поведінки щодо конкурентів  
(захоплення переваг й більш вигідних позицій)

Концепція авто-
поезісу

Інтеграція як поліпшення «убу-
дованості» ВЕВС в оточення (систе-
му більш високого рівня)

– модель випереджального системного відображен-
ня об’єкту
– колективний інтелект (П&C5

ІНФ)
Організаційна 
екологія

Утворення ВЕВС орієнтовано на 
формування певної ніші, в рамках 
якої реалізується координована 
динаміка групи підприємств

– динаміка організаційних співтовариств
– структурна інерція
– обмін ресурсами й трансформаційні процеси в 
умовах конкуренції

Теорія ресурсної 
залежності

Інтеграція та утворення ВЕВС 
потрібні для поліпшення процесу 
розподілу ресурсів між суб’єктами, 
що здатні максимізувати потенціал 
цих ресурсів

– ВЕВС як система координації дій її учасників у 
рамках розподілу ресурсів
– інтеграційно-ресурсна стратегія
– спроможність інтегрувати ресурсів різних акто-
рів за для забезпечення потреб

Компетентніс-
ний підхід

ВЕВС як форма формування 
кращого набору ключових ком-
петентностей на певному ринку 

– інтеграція як композиція компетенцій
– кооперація різних видів бізнесу й бізнес-процесів 
навколо однієї компетенції

Теорія організа-
ції  та концеп-
ція взаємних 
очікувань

ВЕВС як утворення балансу праг-
нень і побажань одних суб’єктів 
господарювання з можливостями 
задоволення таких прагнень й по-
бажань у інших суб’єктів господа-
рювання

– жорстке і специфічне залучення практично 
кожного підприємства в структуру мережених і 
соціальних зв’язків
– регламентація приєднання нових учасників до 
інтеграційної взаємодії
– регламентація досягнення спільної вигоди

Теорія корпора-
тивних фінансів

Обґрунтування доречності ство-
рення ВЕВС через оцінку вартості 
результатів інтеграції

– корпоративний дизайн
– фінансова синергія в рамках диференціація за-
лученого й акціонерного капіталу

Продовження таблиці 1

елементи інтеграційного базису відповідають 
означеним на рис. 1 передумовам та стиму-
лам утворення ВЕВС. З огляду на це, можна 
запропонувати визначати ефективність функ-
ціонування та створення ВЕВС на основі спів-
віднесення наявних складників інтеграційного 
базису та можливих передумов старту інтегра-
ційного процесу.

Графічна інтерпретація реалізації даної 
гіпотези наведена на рис. 2. Основу схеми 
становить початкове формування інтеграцій-
ного базису для утворення ВЕВС. При цьому 
в основу утворення даного базису покладено 
концепцію ключових компетентностей. Дове-
деність такого підходу базується на поданих 
на рис. 1 групах передумов виникнення ВЕВС, 
коли більша їх частина пов'язана саме з необ-
хідністю консолідації наявних ресурсів, умінь 
та можливостей (множини {П&CРЕС}, {П&CЗНАН}, 
{П&CТЕХ}, {П&CОЧІК} та ({П&CКОРД}). Відповідно, 
й оцінка ефективності функціонування та роз-
витку ВЕВС базуватиметься на означеному в 
табл. 1 ресурсно-компетентністному підході, 
який переважно використовується в стратегіч-
ному менеджменті.

Результати задекларованого на рис. 2 підходу 
до оцінювання ефективності функціонування 
та розвитку ВЕВС мають стати підґрунтям 
для організації управління інтеграційною вза-
ємодією. Для цього на рис. 2 введено останній 
змістовний блок, який відображає процеси фор-
мування архітектури інтеграційного утворення 
та моделює формування бізнес-правил взаємодії 
учасників ВЕВС для досягнення вимог цільо-
вої системи. В рамках цього блоку відбувається 
коригування отриманих розрахунків на резуль-
тати оцінювання ступеню охоплення сформова-
ною архітектурою ВЕВС усіх можливих ефектів, 
закладених під час створення ВЕВС. У цьому 
разі як інструментарій кількісного оцінювання 
пропонується використовувати експертне оці-
нювання за шкалою Раша [10, с. 35–49]. Пере-
вага застосування цієї шкали полягає у тому, 
що респонденти надають лише одну відповідь 
(«так» або «ні») щодо використання чи невико-
ристання тієї чи іншої переваги від утворення 
інтеграційного об’єднання підприємств. 

Рівень використання переваг від утворення 
ВЕВС (витягання інтеграційних ефектів) за 
умови використання шкали Раша базується на 
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Визначає особливості 
оцінювання передумов 

та стимулів 
утворення ВЕВС

Початок інтеграційного процесу на
i-му циклі формування чи розвитку 

ВЕВС та синтезу системи управ-
ління інтеграційним утовренням

Формування інтеграційного базису ВЕВС 

Технічне завдання щодо 
формування та розвитку 

«стратегічно компетентної» 
великомасштабної економіко-
виробничої системи (ВЕВС)

Створення анкети для 
визначення ймовірності 

позитивної відповіді (P) щодо 
витягання кожного з ефектів

Визначення переліку 
суб'єктів господарювання  

у складі ВЕВС

Визначення внеску 
окремих учасників у 

інтеграційний базис (ІБ)

Формування матриці проекцій елементів інтеграційного 
базису (ресурсів, технології, знань, компетенцій тощо)

на власників цих елементів (учасників ВЕВС)

Визначення місця ВЕВС 
у оточенні 

Ідентифікація потреб 
цільової системи та всіх 

стейкхолдерів ВЕВС 

Місця ВЕВС у цільовій 
системі та оточенні

Формування архітектури 
ВЕВС (АР), як відносин її 

учасників та правил оптимі-
зації використання елементів 

інтеграційного базису

Визначення бізнес-правил 
(БП) внутрішньої взаємодії 
учасників ВЕВС та бізнес-
правил задоволення вимог 

цільової системи Оцінка 
потрібності коригування 

елементів опису 
ВЕВС 

Формування переліку 
можливих ефектів від 

створення ВЕВС в розрізі 
запитів цільової системи

Оцінювання ефективності інтеграційного і-того циклу 
інтеграційного процесу (формування чи розвитку ВЕВС)

Формування складу 
експертів та прове-
дення опитування 

)
1

ln(
P

PD


  

Оцінювання 
ефективності 
використання 
інтеграційних 
передумов 

Інтерпретація результатів 
оцінювання через розрахунок 
логітів (D) та побудови шкали 

інтерпретації результатів

Оцінювання 
рівня досягнення ефекту 

від інтеграційної 
діяльності

-1<D < 0
З оглядом не можливість 

досягнення ефекту від 
більшості передумов 

утворення ВЕВС потрібне 
повторне ініціювання 

інтеграційної діяльності 

Визначення переваг та 
стимулів формування ВЕВС 
(визначення які з елементів 
поданої на рис. 1 множини 
{П&С} є актуальними для 
і-го циклу даної ВЕВС)

D < -1Формування ВЕВС 
у даному контексті 

є недоцільним

Потрібне коригування логіки 
утворення інтегрованого 
об'єднання підприємств  

D > 0

Остаточне 
оформлення 

ВЕВС та 
організація 

управління її 
учасниками

Врахування технологічної доцільності 
({П&СТЕХ}), параметрів обміну 

ресурсами ({П&СРЕС}), дифузії знань 
({П&СЗНАН}) та поінформованості 

учасників ВЕВС ({П&СЕФ}),

Врахування очікувань 
({П&СОЧІК}), Стратегій 

({П&ССТР}) ефективності 
({П&СЕФ}) та відсутності 

проблем взаємодії 
({П&СКОРД}) учасників 

ВЕВС = <IБ, АР, БП >

є невідповідність утвореної 
ВЕВС та очікуваних ефектів

Організація 
управління 
розвитком 
ВЕВС відповідність 

досягнута

Функціонування ВЕВС в рамках обраної її архітектурної побудови для і-го циклу розвитку
 

Рис. 2. Розкриття логіки оцінювання ефективності формування  
та розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем
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основі застосування такої оціночної одиниці, як 
«логіт» (формула розрахунку представлена на 
рис. 2). Окремо слід звернути увагу, що подана 
на рис. 2 схема оцінювання ефективності форму-
вання та розвитку ВЕВС не є самостійною. Перед-
бачається її використання в рамках кожного 
інтеграційно-дезінтеграційного циклу, під час 
якого змінюються архітектура та склад учасників 
ВЕВС. Такі зміни передусім орієнтовані на під-
вищення рівня компетентності утвореної ВЕВС 
щодо задоволення потреб цільової системи. 

Висновки. Таким чином, у статті представ-
лена авторська систематизація передумов й 
стимулів утворення великомасштабних еко-
номіко-виробничих систем. Групування таких 
передумов використано для вирішення вагомої 
наукової проблеми підвищення ефективності 
функціонування різного роду інтегрованих 
об’єднань підприємств та забезпечення стій-
кої динаміки їх розвитку. Стійкість розвитку 
у цьому разі буде досягатися за рахунок залу-
чення до відповідних контурів управління кіль-
кісних оцінок ступеню використання певним 
інтегрованим утворенням передумов від його 
формування. Разом із тим потрібне проведення 
подальших досліджень у частині формування 
деталізованого переліку можливих ефектів від 
інтеграції за кожною з означених на рис. 1 груп 
передумов та стимулів (це буде реалізовано 
додаванням до поданої на рис. 1 структури 
наступного горизонтального рівня). Форму-
вання такого переліку дасть змогу підвищити 
рівень обґрунтованості використання шкали 

Раша в частині вдосконалення задекларованої в 
рамках рис. 2 анкети експертного оцінювання.
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БІОЕНЕРГЕТИКА ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ  
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНУ

BIOENERGETICS AS ONE OF THE INSTRUMENTS  
TO RAISE ENERGY EFFICIENCY OF THE REGION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання енергетичної ефективності, 

енергетичної незалежності та розвитку біоенергетики на рівні 
регіону. Проведено оцінку обсягів споживання паливно-енерге-
тичних ресурсів на потреби окремих видів споживачів. Проана-
лізовано динаміку зростання тарифів на паливно-енергетичні 
ресурси. Здійснено розрахунок потенційного рівня генеруван-
ня теплової та електричної енергії під час використання як пер-
винного палива енергетичних установок соломи злакових куль-
тур, а також біогазу конверсії екскрементів тварин та посліду 
птиці. Доведено доцільність розвитку біоенергетичного секто-
ру для підвищення енергоефективності і енергонезалежності.

Ключові слова: енергоефективність, енергонезалежність, 
сільськогосподарська біомаса, енергетичний потенціал, біогаз.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы энергетической эффектив-

ности, энергетической независимости и развития биоэнергети-
ки на уровне региона. Проведена оценка объемов потребле-
ния топливно-энергетических ресурсов на нужды отдельных 
видов потребителей. Проанализирована динамика роста 
тарифов на топливно-энергетические ресурсы. Осуществлен 
расчет потенциального уровня генерации тепловой и элек-
трической энергии при использовании в качестве первичного 
топлива энергетических установок соломы злаковых культур, 
а также биогаза конверсии экскрементов животных и помета 
птицы. Доказана целесообразность развития биоэнергетиче-
ского сектора для повышения энергоэффективности и энер-
гонезависимости.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергонезави-
симость, сельскохозяйственная биомасса, энергетический по-
тенциал, биогаз.

ANNOTATION
The article studies energy efficiency, energy independence 

and development of bioenergetics at a regional level and estimates 
amounts of consumption of fuel and power resources to satisfy 
needs of separate kinds of consumers. The research analyzes 
dynamics of growth of the tariffs for fuel and power resources and 
makes calculations of a potential level of generation of thermal and 
electric energy, using straw of cereals and biogas from conversion 
of animal and poultry droppings as a primary raw material for 
power installations. The work proves reasonability of bioenergy 
sector development to improve energy efficiency and energy 
independence. 

Keywords: energy efficiency, energy dependence, agricultural 
biomass, energy potential, biogas. 

Постановка проблеми. Необхідною передумо-
вою розвитку національної економіки України 
є забезпечення її сталого розвитку, досягнення 
якого можливо за умови подолання енергетич-
ної кризи. 

Найбільш адекватною реакцією на сучасні 
загрози в енергетичній сфері для України 
мають стати радикальні структурні реформи 
одночасно в усіх напрямах енергетичної полі-
тики: енергоефективності, формуванні конку-

рентних енергетичних ринків, диверсифікації 
енергопостачання, збільшенні в енергетичному 
балансі частки альтернативних джерел енергії 
та видів палива [1, с. 10]. 

У контексті підвищення енергетичної неза-
лежності України особлива роль відводиться 
біоенергетиці, яка могла б задовольнити зна-
чну частину енергетичних потреб сільськогос-
подарських підприємств. До того ж розвиток 
біоенергетики зміг би допомогти у вирішенні 
багатьох енергетичних екологічних та соціаль-
них проблем.

Упровадження технологій отримання енер-
гії з біомаси є ефективним засобом скорочення 
споживання викопних видів палива, що надасть 
реальну енергетичну та економічну незалеж-
ність як Україні у цілому, так і її окремому 
регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню багаточисленних аспектів енер-
гозбереження, підвищення енергетичної ефек-
тивності та розвитку біоенергетики розглядали 
у працях вчені-економісти О.А. Миколюк [2], 
Л.Г. Мельник [3], В.В. Опалько [4], А. Кузнє-
цова [5], В.О. Самборський [6], Г.Г. Гелетуха 
[7], Т.А. Желєзна [7] та ін.

Разом із тим потребують подальшого дослі-
дження проблеми вдосконалення енергое-
фективності, енерговикористання, розвитку 
біоенергетики, ефективного використання біое-
нергетичного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств в умовах конкретного регіону, що 
й зумовило необхідність проведення досліджень 
у цьому напрямі. 

Мета статті полягає у дослідженні біоенер-
гетичного потенціалу регіону та його спромож-
ності замінити традиційні види палива.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Суттєві зміни, що відбуваються в економічному 
розвитку суспільства, вимагають необхідності 
пошуку засобів для поєднання зростаючого 
попиту на якісні енергетичні послуги зі зни-
женням впливу на навколишнє середовище для 
забезпечення реалізації цілей сталого розвитку. 

Доцільність розвитку біоенергетики у 
Львівській області зумовлена її природними 
та соціально-економічними умовами. Особли-
вий інтерес представляють такі біоенергетичні 
ресурси регіону, як відходи продукції рослин-
ництва і тваринництва. Їх раціональне вико-
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ристання дасть змогу вирішувати не тільки 
енергетичні, а й екологічні та соціальні про-
блеми регіону. 

Для того щоб розрахувати, який обсяг енер-
гії можна замінити рослинницькою і тварин-
ницькою біомасою, проаналізуємо енергетичні 
потреби Львівської області (табл. 1) [8].

Загальні енергетичні потреби Львівської 
області у 2016 р. становили 8 264 ТДж тепло-
вої енергії та 2 530 млн. кВт*год електроенер-
гії. У сільському господарстві можемо спосте-
рігати зростання споживання теплоенергії в 
2016 р. на 22,6% порівняно з 2010 р. і спа-
дання на 5% споживання електроенергії за 
відповідний період. 

Структура споживання енергоресурсів є 
важливим чинником формування енергетич-
ної ефективності. Тверде паливо займає вагому 
частку в енергобалансі як країни, так і Львів-
ської області, при цьому є найменш ефектив-
ним енергоресурсом (табл. 2).

Із таблиці бачимо, що вугілля кам’яне вихо-
дить на лідируючі позиції у структурі спожи-
вання енергетичних ресурсів. Зростання частки 
споживання вугілля призводить до необхідності 
в первинних ресурсах і, відповідно, до більшої 
енергоємності виробництва, особливо в ниніш-
ніх складних соціально-політичних умовах. 
Натомість частка природного газу теж залиша-

ється високою, хоча й поступово скорочується 
(на 27,8% порівняно з 2010 р.). Споживання 
сирої нафти зменшилося у 2016 р. порівняно з 
2010 р. у 142 рази, тоді як використання дров 
для опалення зросло у 2,2 рази.

Обмеженість енергетичних ресурсів зумов-
лює раціональність поведінки підприємства. 
Сам процес отримання та використання енергії 
зумовлюється як потребами сільськогосподар-
ського підприємства – виробника продукції, 
так і споживача цієї продукції. 

Використання статистичних даних Львів-
ської області щодо обсягів споживання умов-
ного палива у сільському господарстві та вироб-
ництва валового регіонального продукту (ВРП) 
дало змогу отримати функціональні залежності, 
що характеризується рівнянням лінії тренду 
(рис. 1). 

Спостерігаємо стійку тенденцію до підви-
щення енергоефективності сільськогосподар-
ського виробництва, про що свідчить експонен-
ціальна залежність (y=1E+67e-0,076x) зниження 
обсягів споживання умовного палива й експо-
ненціальна залежність (y=8E-134e0,0157x) зрос-
тання ВРП (рис. 2).

У період, коли ціна на викопні види палива 
була невисокою, питанням диверсифікації енер-
гетичних ресурсів та ощадному використанню 
енергії приділялася недостатня увага.

Таблиця 1
Споживання паливно-енергетичних ресурсів у Львівській області окремими видами споживачів

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. до 
2010р., %

Теплоенергія, ТДж
Всього 10049 8905 8827 9213 8856 7551 8264 82,2
Ciльське господар-
ство, мисливство, 
лiсове господарство

265 248 364 512 425 375 325 122,6

Промисловість 5327 4594 4284 4438 4222 3977 4708 88,4
Будiвництво 35 26 26 20 19 17 11 менше в 

3,2 рази
Електроенергія, млн. кВт·год

Всього 2587 2587 2468 2375 2225 2208 2530 97,8
Ciльське господар-
ство, мисливство, 
лiсове господарство

60 62 68 77 77 93 57 95,0

Промисловiсть 1348 1405 1274 1188 937 1072 1334 99,0
Будiвництво 40 35 34 44 40 38 49 122,5
Джерело: складено автором за даними [8]

Таблиця 2
Використання окремих видів палива суб`єктами господарювання Львівської області 

Види палива 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2016р. до 
2010р. %

Паливо всього, тис. т у. п. 3298 3023 2860 2778 2485 2490 2587 78,4
Вугілля кам`яне, тис. т 1041 1218 1379 1196 1072 1256 1256 121,0
Газ природний, тис. м3 1386 1281 1197 1209 1064 942 1000 72,2
Нафта сира, т 355,5 161,3 2,1 2,2 2,5 … 2,5 менше  

в 142 рази
Дрова для опалення, тис. м3

52 51 61 1 70 1 104 86 113 більше  
в 2,2 рази

Джерело: складено автором за даними [8]
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Сьогодні, коли вартість ПЕР має стійку тен-
денцію до зростання, питання енергозабезпе-
чення та енергоспоживання виходить на пер-
ший план. 

Динаміку зміни тарифів на електроенергію 
для сільськогосподарських підприємств подамо 
на рис. 3. 

З аналізу бачимо поступове зростання ціни 
на електроенергію – у шість разів у 2017 р. 
порівняно з 2006 р. Стійку тенденцію до зрос-
тання можемо спостерігати, побудувавши лінію 
тренду, яка свідчить про експоненціальну 
залежність (y = 9E-138e0,1591x). 

Аналізуючи тариф на теплову енергію для 
сільськогосподарських підприємств, спостері-

гаємо динамічне його зростання (рис. 4), яке 
описується лінією тренду і має експоненціальну 
залежність (y = 1E-136e0,1588x).

Аналогічна ситуація прослідковується 
під час аналізу зміни цін на природний газ 
(рис. 5). Зростання природного газу описується 
лінією тренду і має поліномінальну залежність  
(y = -270,48х2 +1Е+0,6х-1Е+09).

Подана динаміка тарифів на ПЕР свідчить 
про постійне зростання й указує на доцільність 
та необхідність диверсифікації енергопоста-
чання сільськогосподарських підприємств за 
рахунок використання ВДЕ, зокрема біомаси.

Енергетична ефективність залежить біль-
шою мірою від напряму виробництва, обсягу 

Рис. 1. Залежність обсягів споживання умовного палива  
та ВРП у сільськогосподарському виробництві Львівської області

Рис. 2. Динаміка енергоспоживання та ВРП  
у сільськогосподарському виробництві Львівської області
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валової продукції, розміру використовуваних 
земельних угідь, рівня спеціалізації та концен-
трації виробництва. 

Біомаса завдяки своєму потенціалу та доступ-
ності здатна суттєво вплинути на енергозабезпе-
чення сільськогосподарських підприємств. Таке 
твердження ґрунтується на наявних у Львів-
ській області площах сільськогосподарських 
угідь, придатних для вирощування традицій-
них сільськогосподарських культур, а також 
сприятливих ґрунтово-кліматичних умов для 
галузі рослинництва.

Характерною рисою структури сільськогос-
подарських угідь у сільськогосподарських під-
приємствах Львівської області є загальна висока 
питома вага розораних земель на частку яких 
припадає 85,5%, сіножаті і пасовища займають 
14% і 0,5% – багаторічні насадження. 

У посівних площах сільськогосподарських під-
приємств найбільша частка припадає на посіви 
зернових культур, які займають приблизно 
57,5%. Валове виробництво зернових культур має 
тенденцію до зростання, що сприяє збільшенню 
відходів виробництва, тобто соломи, яка поряд з 

 

y=9E-138e
0,1591x

 
R² = 0,977 

Рис. 3. Динаміка тарифів на електроенергію для сільськогосподарських підприємств  
згідно з другим класом напруги (без ПДВ)

Джерело: узагальнено автором на основі [9]

 
Рис. 4. Динаміка тарифів на теплову енергію для сільськогосподарських підприємств без ПДВ
Джерело: узагальнено автором на основі [10]
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іншими напрямами використання може викорис-
товуватися в енергетичних цілях. Так, у 2016 р. 
валове виробництво зернових культур становило 
972,1 тис. т, що у три рази більше 2010 р.

Проте вимагає уточнення питання щодо 
кількості рослинних відходів, яка може бути 
використана на енергетичні цілі без негатив-
ного впливу на основні галузі сільськогосподар-
ського виробництва, тобто для потреб рослин-
ництва і тваринництва. 

У країнах Європейського Союзу вважають, 
що на енергетичні потреби можна використо-
вувати 25–50% урожаю соломи і пожнивних 
залишків кукурудзи на зерно, 30–50% відходів 
виробництва соняшнику, а інша біомаса пови-
нна залишатися на полях [7]. 

Узагальнивши різні точки зору науковців 
щодо використання соломи, найбільш прийнят-
ним є відношення кількості соломи і валового 
збору зерна як 1:1, тобто на одну тонну зібра-
ного зерна припадає одна тонна соломи [1; 5]. 
Нами прийнята така оцінка, оскільки сільсько-
господарські підприємства вирощують різні 
сорти зернових культур, різної врожайності 
тощо. При цьому передбачається, що 70% від 
кількості отриманої соломи використовується 
для виробничих потреб і 30% можна викорис-
тати на енергетичні цілі (табл. 3).

Величина енергетичного потенціалу рослинної 
біомаси на сільськогосподарських підприємствах 
Львівської області в динаміці постійно зростає.

Нині не всі відходи сільськогосподарського 
виробництва, особливо тваринництва, знахо-
дять своє практичне застосування. Йдеться про 
використання гною, який утворюється на тва-
ринницьких комплексах сільськогосподарських 
підприємств. Стоки таких комплексів станов-

лять небезпеку, оскільки викликають хімічне і 
біологічне забруднення ґрунту, повітря і води.

Сільськогосподарські підприємства Львів-
ської області в 2016 р. мали в наявності ВРХ 
19,3 тис. гол., що на 20,2% менше порівняно з 
2010 р., свиней – 214 тис. гол., що більше у два 
рази, і птиці – 2 391,3 тис. гол., що менше на 
24,3% порівняно з 2010 р. 

У 2016 р. було отримано гною від ВРХ 
212,3 тис. т, від свиней – 468,7 тис. т і від 
птиці – 174,6 тис. т.

Отримані дані дають змогу розрахувати вихід 
біогазу, що можна отримати з гною худоби та 
птиці у Львівській області (рис. 6).

Найбільшу кількість біогазу можна отримати 
з посліду птиці, проте у зв’язку зі зменшенням 
поголів’я птиці в останні два роки спостері-
гаємо зниження цього показника. Позитивну 
динаміку спостерігаємо під час отримання біо-
газу від гною свиней, оскільки поголів’я має 
тенденцію до зростання. Найменша кількість 
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Рис. 5. Динаміка зміни цін на природний газ для промислових споживачів (із ПДВ)
Джерело: узагальнено автором на основі [11]

Таблиця 3
Динаміка енергетичного потенціалу соломи 
зернових культур на сільськогосподарських 

підприємствах Львівської області

Роки
Обсяг 

соломи, 
тис. т

Обсяг 
доступної 

соломи, тис. т

Енергетична 
цінність, ГДж

2010 324 97,2 1380,24
2011 566,5 169,95 2413,29
2012 669,3 200,79 2851,22
2013 784 235,2 3339,84
2014 977,3 293,19 4163,3
2015 910,8 273,24 3880,01
2016 972,1 291,63 4141,15

Джерело: розраховано автором за даними [8]
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біогазу може бути отримана з гною ВРХ, що 
знову ж таки напряму пов’язано зі зменшенням 
поголів’я цього виду тварин.

Використовувати біогаз можна на виробни-
цтво теплової або електричної енергії. Проте, 
як показує практика, найбільш ефективним є 
поєднання цих двох напрямів, тому останнім 
часом поширення набуває спільне виробництво 
електроенергії й теплоти (когенераційна схема), 
тобто використання біогазу для виробництва 
електроенергії з утилізацією тепла системи охо-
лодження двигунів та викидних газів.

Результати розрахунків свідчать, що енер-
гетична конверсія соломи зернових культур та 
екскрементів тварин і птиці може забезпечити 
потенційне виробництво теплової та електричної 
енергії в обсягах 416 ТДж і 69,5 млн. кВт год. 
відповідно. Це достатньо для забезпечення сіль-
ськогосподарського виробництва області енер-
гією різного виду.

Висновки. Оцінка обсягів споживання тепло-
вої та електричної енергії свідчить про зростання 
ролі енергетичної галузі у формуванні сталості 
розвитку сільськогосподарського виробництва. 
Зважаючи на кореляційні зв’язки між обсягами 
валового регіонального продукту та рівнем спожи-
вання енергетичних ресурсів, а також динаміку 
зростання вартості традиційних енергоресурсів, 
питання енергозабезпечення сільськогосподар-
ських підприємств є одним із ключових.

Позитивна динаміка зростання обсягів вироб-
ництва сільськогосподарської продукції свід-
чить про стабільність біоенергетичного ресурсу 
досліджуваного регіону, що є підставою для 
розвитку біоенергетичної сільськогосподарської 
галузі, яка зможе вирішити низку завдань як 
економічного, екологічного, соціального, агро-
технологічного, так і енергетичного характеру.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

FEATURES OF FORMING THE REGION COMPETITIVENESS

АНОТАЦІЯ
У статті встановлено, що на конкурентоспроможність те-

риторії особливий вплив чинять її інноваційно-інвестиційний 
потенціал, людський капітал, наявна інфраструктура, а також 
глобальні економічні тенденції розвитку територій, такі як ур-
банізація населення, міграція, зростання ролі науково-техніч-
ного прогресу та інформатизації суспільства, створення про-
шарку населення, так званої «розумової еліти». Описано нові 
завдання мінімізації ризиків та досягнення найбільших ефектів 
у контексті підвищення регіональної конкурентоспроможності. 
Охарактеризовані проекти регіонального розвитку Запорізь-
кої області у сфері економіки, які започатковані закордонними 
країнами. Виокремлено як позитивні, так і негативні фактори, 
що чинять вплив на регіональну конкурентоспроможність на 
загальнодержавному та регіональному рівнях. 

Ключові слова: регіон, розвиток, адміністративно-терито-
ріальний устрій, регіональне управління, проект, урбанізація.

АННОТАЦИЯ
В статье установлено, что на конкурентоспособность тер-

ритории особое влияние оказывают ее инновационно-инве-
стиционный потенциал, человеческий капитал, имеющаяся 
инфраструктура, а также глобальные экономические тен-
денции развития территорий, такие как урбанизация населе-
ния, миграция, рост роли научно-технического прогресса и 
информатизации общества, создание прослойки населения, 
так называемой «умственной элиты». Описаны новые зада-
чи минимизации рисков и достижения крупнейших эффектов 
в контексте повышения региональной конкурентоспособно-
сти. Охарактеризованы проекты регионального развития За-
порожской области в сфере экономики, которые основаны 
зарубежными странами. Выделены как положительные, так 
и отрицательные факторы, оказывающие влияние на регио-
нальную конкурентоспособность на общегосударственном и 
региональном уровнях.

Ключевые слова: регион, развитие, административно-
территориальное устройство, региональное управление, про-
ект, урбанизация.

ANNOTATION
The article determines that the competitiveness of the territory 

is especially influenced by its innovative investment potential, 
human capital, available infrastructure, as well as global economic 
trends in the development of territories, such as urbanization of 
the population, migration, the growth of the role of scientific and 
technological progress and the informatization of society, the 
creation of a stratum the population of the so-called "intellectual 
elite". The article describes new tasks of minimizing risks and 
achieving the greatest effects in the context of increasing regional 
competitiveness. Characterized projects of regional development 
of the Zaporizhzhya region in the field of economics, which were 
initiated by foreign countries. There are both positive and negative 

factors that influence the regional competitiveness at the national 
and regional levels.

Keywords: region, development, administrative-territorial 
structure, regional management, project, urbanization.

Постановка проблеми. Конкурентні переваги 
або недоліки в об’єкта регіонального управління 
є важливим показником конкурентоздатності 
економіки у цілому. Підсилюючи конкурентні 
переваги територіальних комплексів, необхідно 
діяти в розрізі наявних регіональних стратегій 
розвитку та державних реформ.

Саме конкурентні переваги (порівняльні) 
переваги і недоліки, які є ключовим поняттям 
теорії конкуренції, визначають ринкову пози-
цію суб’єкта конкуренції [1]. Нині існує низка 
аспектів, які стримують регіональний розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
конкурентоспроможність території особливий 
вплив чинять її інноваційно-інвестиційний потен-
ціал, людський капітал, наявна інфраструктура, 
які формують конкурентні переваги території.

Факторами, що чинять вплив на формування 
політики регіонального розвитку, є урбанізація 
населення, міграція, зростання ролі науково-
технічного прогресу та інформатизації суспіль-
ства, створення прошарку населення, так зва-
ної «розумової еліти».

Як українськими, так і закордонними вче-
ними опубліковано достатню кількість робіт, 
присвячених вивченню конкурентоспромож-
ності територій. О.І. Маслак, В.А. Таловер [2] 
висвітлили питання стосовно ролі рейтингу 
інвестиційної привабливості у формуванні кон-
курентоспроможності території. О.Ю. Бобров-
ська, Т.О. Савостенко та І.Е. Польська [3] 
вказують на необхідність забезпечення регіо-
нальної конкурентоспроможності в контексті 
активізації економічного розвитку. В.С. Філо-
нич, Т.О. Праченко та О.О. Носирєв [4] дослі-
джують фактори та передумови формування 
конкурентоспроможності. В.О. Шпильова [5] 
описує особливості конкурентоспроможності 
регіонів в умовах України. 
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Таблиця 1
Адміністративно-територіальний устрій України, ХХ ст. [6–8]

Історичний період Документи, рішення влади Результат формування адміністративно-
територіальних одиниць

22 січня 1918 р. 

29 квітня 1918 р. 

Проголошення Української Народної 
Республіки (УНР) Центральною Радою

Прийняття Конституції УНР

Реформування шляхом подрібнення терито-
рій та утворення 30 земель, проект не запро-
ваджено в життя

15 жовтня 1922 р. На 3-й сесії ВУЦВК затверджено рішен-
ня «Об административно-территори-
альном делении УССР и об упрощении 
Советского аппарата»

Утворено 9 губерній (Волинська, Донецька, 
Катеринославська, Київська, Одеська, По-
дільська, Полтавська, Харківська, Чернігів-
ська)

2 вересня 1930 р. Постанова № 225 «Про ліквідацію 
округів і перехід на двоступеневу систе-
му управління» 

Встановлено на території УСРР 503 окремі 
адміністративно-територіальні одиниці:
Автономна Молдавська СРР (11 районів),
18 міст (підпорядкування центру),
484 райони.

1932 р. Постанова № 28 «Про утворення облас-
них виконавчих комітетів на території 
УСРР» від 11 лютого 1932 р., Поста-
нова № 138 «Про утворення Донецької 
області» від 2 липня 1932 р., Постанова 
№ 170 «Про утворення Чернігівської 
області» від 15 жовтня 1932 р.

Створено 8 адміністративно-територіальних 
утворень:
1. Автономна Молдавська СРР (11 районів).
2. Харківська область (64 адміністративно-
територіальні одиниці (АТО)).
3. Київська область (76 АТО).
4. Вінницька область (64 АТО).
5. Дніпропетровська область (49 АТО).
6. Одеська область (50 АТО).
7. Донецька область (41 АТО).
8. Чернігівська область (36 АТО).

1946 р. Післявоєнна боротьба з національним 
підпіллям ОУН-УПА

Створено 25 областей, серед яких Закарпат-
ська область поділялась на 13 округів

24 серпня 1991 р. Прийняття Верховною Радою УССР 
Постанови та Акту проголошення неза-
лежності України

24 області, 1 автономна республіка (АР 
Крим), 2 міста зі спеціальним статусом (Київ 
та Севастополь)

Проте, незважаючи на значну кількість 
публікацій, актуальним залишається вивчення 
сучасних тенденцій та впливу факторів роз-
витку регіональної конкурентоспроможності 
через наявність глобальних викликів функціо-
нування національних економік.

Мета статті полягає у дослідженні особливос-
тей формування конкурентоспроможності регіону 
за рахунок виокремлення ключових тенденцій 
сьогодення та дослідженні історичних аспектів 
розвитку територіальної організації регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розглянемо історичні етапи регіонального розви-
тку та взаємовідносин між регіонами починаючи 
від 22 січня 1918 р. до сьогоднішнього часу. За 
даними аналізу видно, що економічні взаємовід-
носини між регіонами з плином часу та зміною 
політичної системи, адміністративно-територі-
ального устрою змінилися – від відносин, що 
базувалися на принципах компліментарності 
(планова економіка) до конкурентоспроможності 
(ринкова економіка). Регіони, маючи вихідні 
ресурси для конкурентної боротьби (територія, 
корисні копалини, погодно-кліматичні умови, 
наявні інфраструктура, виробництво), конкуру-
ють через забезпечення соціальних та економіч-
них умов добробуту громадян. Необхідно зазна-
чити, що історично в Україні існують так звані 
«індустріальні» регіони, розташовані ближче до 
Сходу, Центру та Півдня країни. Специфіка їх 
регіонального розвитку відрізняється від інших 
регіонів, оскільки висока урбанізація, індустрі-
альний розвиток накладають свій відбиток на 

екологію міст, темп життя, структуру економіки 
території (табл. 1). 

Етапами регіонального розвитку в Україні 
після 1991 р. необхідно вважати:

1. до 1991 р. – розміщення виробничих сил 
відносно планового характеру господарювання 
в СРСР;

2. 1990–1995 рр. – вплив розпаду СРСР на 
регіональний розвиток, який полягав у розвалі 
планової економіки, розриві коопераційних 
зв’язків серед республік СРСР;

3. 1995–2000 рр. – вирівнювання економіч-
ної діяльності регіонів, поступовий перехід до 
ринкової економіки;

4. 2000–2007 рр. – посилення вертикалі 
влади, поліпшення бізнес-клімату, зростання 
інвестицій в економіку країни, зростання ВВП 
країни за рахунок підвищення показників про-
мислового виробництва;

5. 2008–2009 рр. – вплив світової фінансової 
кризи на регіональний розвиток;

6. 2010–2013 рр. – відновлення регіональ-
них економік, у т. ч. показників експорту, 
після кризи;

7. 2014 і дотепер – процеси децентралізації, 
які передбачають формування територіальних 
громад; проведення АТО на Сході України, вна-
слідок чого відсутні економічні зв’язки з тери-
торіями Донецької та Луганської областей; оку-
пація території АР Крим.

Нестабільність регіонального розвитку 
позначається в кінцевому підсумку на добро-
буті мешканців. 
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На сучасному етапі розвитку економіки Укра-
їни перед регіонами виникають нові завдання 
мінімізації ризиків та досягнення найбільших 
ефектів у контексті підвищення регіональної кон-
курентоспроможності через вплив, у тому числі, 
світових глобальних економічних тенденцій:

– енергетичний аспект (полягає у подаль-
шому формуванні політики енергонезалежності, 
підвищенні енергоефективності, забезпеченні 
ядерної та радіаційної безпеки на території 
регіонів та держави у цілому);

– економічний аспект (полягає у прове-
денні політики імпортозаміщення, підтриманні 
вітчизняного виробника, посиленні умов підви-
щення економічної незалежності);

– підвищення інвестиційної привабливості 
регіонів (у контексті розкриття інноваційного 
потенціалу та підвищення вартості людського 
капіталу регіону);

– територіально-адміністративний аспект 
(полягає у подальших процесах децентралізації 
та активізації співробітництва територіальних 
громад);

– інфраструктурний аспект (полягає у подо-
ланні негативних наслідків надмірної урбаніза-
ції);

– соціальний аспект (формування соціально-
економічних умов для розвитку гармонійної 
особистості, формування прошарку «розумової 
еліти» регіону, подолання негативних наслідків 
стрімкого збільшення міграційних процесів).

Між тим виважене управління регіоном 
передбачає використання функцій менедж-
менту в регіональному розвитку, які полягають 
у такому:

1. Планування – регіональна політика поля-
гає в структурованому формуванні чіткого 
плану реалізації заходів щодо територіального, 
інфраструктурного, соціального, економічного 
розвитку території.

2. Координація – оптимізація використання 
ресурсів регіону: фінансових, часово-просто-
рових, людських, формування територіальних 
комплексів, досягнення синергетичного ефекту 
розвитку.

3. Організація – належне забезпечення 
функціонування регіональної економічної сис-
теми неможливе без розв’язання проблем різ-
ного рівня. подолання перешкод, що пов’язані 
з неспівпадінням. 

4. Мотивація – створення рівних умов під-
вищення показників інвестицій малого і серед-
нього бізнесу, створення умов для культурного 
та освітянського розвитку особистості на про-
тязі всього життя, ефективне функціонування 
державних інститутів.

5. Контроль – моніторинг досягнення цілей 
регіонального розвитку в рамках підвищення 
конкурентоспроможності; визначення слаб-
ких та «вузьких» місць у системі поліпшення 
показників конкурентоспроможності регіону 
неможливе без визначення контрольних пара-
метрів.

6. Регулювання – вплив на розвиток регі-
ону шляхом постійного вивчення індикаторів 
соціального та економічного стану території, 
прогнозування зумовлених показників та кори-
гування вже прийнятих рішень стратегічного 
розвитку регіону.

Застосування інструментів підвищення кон-
курентоспроможності регіону дає змогу сформу-
вати сталу регіональну політику, спрямовану на 
підвищення ефективності використання держав-
них фінансів, залучення інвесторів через ство-
рення спеціальних інститутів (приватні іноземні 
інвестиції, державне приватне партнерство), 
підвищення рівня якості життя, зміну демо-
графічної структури населення (поліпшення 
показників народжуваності, зниження показ-
ників захворюваності популярними хворобами), 
управління міграційними процесами в бік зни-
ження сальдо від’їжджаючих, формування 
«розумової еліти» регіону (що буде впливати 
на кількість працездатного населення з вищою 
освітою, кількість економічно-активного насе-
лення, що займається науково-дослідними роз-
робками, кількість організацій, які впроваджу-
ють інновації), поліпшення соціального життя 
населення (зниження соціальної напруги в сус-
пільстві, зниження рівень злочинності, наркома-
нії). Зазначимо також, що досягнення конкурен-
тоспроможності регіону є динамічним процесом, 
що охоплює всі сфери життєдіяльності регіону. 
Динамічність можна пояснити постійним праг-
ненням до створення оптимальної функціональ-
ної економічної структури регіону. Динамічність 
розвитку передбачає і його циклічність.

Проблемами підготовки та відбору проектів 
регіонального розвитку на державному рівні 
зазначено [9, с. 6–7]:

1. Низький рівень культури стратегічного 
планування. 

2. Низька якість планів заходів із реалізації 
регіональних стратегій розвитку.

3. Закритість процедур відбору проектів для 
фінансування з Державного фонду регіональ-
ного розвитку.

4. Діючи критерії експертного оцінювання 
не забезпечують якісну оцінку регіональних 
проектів розвитку.

Виявлені проблеми свідчать про неспромож-
ність регіональних органів влади до оцінки 
потенціалу території та можливості забезпе-
чення підготовки проектів регіонального розви-
тку. Існує чітка необхідність того, що проекти, 
які подаються на свіфінансування до Держав-
ного фонду регіонального розвитку, повинні 
співпадати з комплексною стратегією розвитку 
регіону, а не забезпечувати часткове віднов-
лення інфраструктури. Необхідне забезпечення 
відкритості конкурсного відбору заявок. Таким 
чином, можемо запропонувати механізм опти-
мізації процедур підготовки та відбору проек-
тів регіонального розвитку, які фінансуються з 
коштів Державного фонду регіонального розви-
тку [9, c. 6]: 



318

Випуск 19. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

1. Формування обласною державною адміні-
страцією складу членів регіональної комісії.

2. Затвердження стратегії розвитку регіону.
3. Складання плану заходів із реалізації 

стратегії розвитку регіону.
4. Оголошення конкурсу регіональних про-

ектів розвитку на наступний рік.
5. Підготовка навчання щодо стратегічного 

планування.
6. Розроблення методики оцінки проектів 

для членів регіональної комісії.
7. Обласна рада проводить оцінювання узго-

дженості регіональних програм розвитку із 
пріоритетами Державного фонду регіонального 
розвитку та плану заходів із реалізації стратегії 
розвитку регіону.

8. Підготовка зауважень, змін та комплек-
сних висновків щодо поданих на конкурс регіо-
нальних програм.

Запорізький регіон є учасником проек-
тів регіонального розвитку у сфері економіки 
(табл. 2), які започатковані закордонними кра-
їнами [10, c. 54].

За даними дослідження, проведеного в рам-
ках аналізу стану інвестиційної діяльності 
Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської та 
Полтавської областей [10], позитивними регі-
ональними факторами Запорізького регіону є 
професійні трудові ресурси, корисні копалини, 
кліматичні умови, промисловий потенціал, 
потенціал молоді та студентства до ведення біз-
несу. Негативними факторами визначено еко-
логічне забруднення, відтік кадрів за кордон, 
навчання молоді в інших регіонах та країнах, 
брак захисту інвесторів, хабарництво.

Наявність бюджетних ризиків зумовлює 
залежність багатьох регіонів від податків 
бюджетоутворюючих підприємств.

Із загальнодержавних факторів, що чинять 
вплив на регіональну конкурентоспроможність, 
серед негативних необхідно виокремити: 

– плаваючий курс валют; 
– корупцію державних органів, бюрокра-

тизм;
– незахищеність прав інвесторів; 
– макроекономічна нестабільність; 
– воєнні дії на сході країни;
– зубожіння населення;
– високу вартість кредитних ресурсів;
– відсутність перспектив поліпшення ситу-

ації у сфері підтримки інвестиційної і підпри-
ємницької діяльності;

– підтримку владою інтересів не малого та 
середнього бізнесу, а великого бізнесу; 

– відсутня практика впровадження нових 
підходів у реалізації проектів державного парт-
нерства,

– відсутність координації та державної під-
тримки залучення бізнесу до сфери інновацій-
ної діяльності.

На державному рівні позитивними факто-
рами є продовження здійснення процесів децен-
тралізації, євроінтеграції та цілеспрямована 
політика на ефективне використання наявного 
в регіонах потенціалу енергоефективності.

Висновки. Адміністративно-територіальний 
устрій країни на протязі ХХ–ХХІ ст. піддався 
впливу політичних та правових чинників. Істо-
рично в Україні існують індустріальні регіони, 
які характеризуються показниками високої 
урбанізації, занедбаною екологією міст, висо-
ким темпом життя порівняно із сільською міс-
цевістю. 

Характер конкурентоздатності регіону 
зумовлений зміною взаємодії між регіонами 
від принципів компліментарності (як було до 
1990 р.) до принципів конкурентоздатності в 
умовах ринкової економіки.

Необхідність дослідження конкурентоздат-
ності регіонів зумовлює той факт, що стабіль-
ність регіонального розвитку позначається в 
кінцевому підсумку на добробуті мешканців. 

За результатами дослідження встановлено, 
що світові глобальні економічні тенденції вста-
новлюють нові реалії господарювання в регіо-
нах через вирішення наявних проблем у таких 
площинах: енергетичний аспект, економічний 
аспект, підвищення інвестиційної привабли-
вості регіонів, територіально-адміністративний 
аспект, інфраструктурний аспект та соціальний 
аспект.

Управління конкурентоспроможним регіо-
ном передбачає використання функцій менедж-
менту для досягнення ефективних показників 
розвитку. Охарактеризовані загальнодержавні 
та регіональні фактори конкурентоспромож-
ності чинять як негативний, так і позитивний 
вплив на процес управління регіоном та забез-
печення його конкурентоздатності.

Оскільки регіони є учасниками конкурентної 
боротьби за ринки збуту, ресурси, населення, 
бізнес-середовище в подальших наших дослі-
дженнях буде охарактеризовано наявні підходи 
до оцінки регіональної конкурентоздатності.

Таблиця 2
Проекти регіонального розвитку в Запорізькому регіоні станом на 01.09.2017 

Назва проекту Термін виконання Донор допомоги
«Український проект бізнес-розвитку 
плодовоовочівництва (УПБРП) в Запорізь-
кій області

07.08.2014–31.03.2021 Уряд Канади через Міністерство 
закордонних справ, торгівлі та роз-
витку Канади

Проект USAID «Муніципальна енергетич-
на реформа в Україні»

27.09.2013–29.09.2017 Уряд США через Агентство США з 
міжнародного розвитку

Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду – Етап ІІІ» 

01.10.2014 – 31.03.2018 Програма розвитку ООН та Євро-
союз
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РІВНЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ANNOTATION
The article analyzes the existing approaches to assessing 

the level of socio-economic development of the region. Also, 
approaches devoted to assessing the potential of the region are 
analyzed. In particular, the systems of indicators for assessing the 
level of regional development and the potential of the region are 
highlighted. The stages of assessing the potential of the region are 
considered. The main problems and disadvantages of assessing 
regional development level and potential of the region are revealed.

Keywords: region, region development, regional potential, 
gross regional product, regional resources.

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено наявні підходи до оцінки рівня соці-

ально-економічного розвитку регіону. Проаналізовано підходи, 
які дають можливість оцінити потенціал регіону. Зокрема, роз-
глянуто системи показників оцінки рівня регіонального розви-
тку та потенціалу регіону. Наведено етапи оцінки потенціалу 
регіону. Виявлено основні проблеми та недоліки оцінки рівня 
регіонального розвитку та потенціалу регіону.

Ключові слова: регіон, розвиток регіону, потенціал регіо-
ну, валовий регіональний продукт, ресурси регіону.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы существующие подходы к оцен-

ке уровня социально-экономического развития региона. 
Проанализированы подходы, позволяющие оценить потенци-
ал региона. В частности, рассмотрены системы показателей 
оценки уровня регионального развития и потенциала регио-
на. Приведены этапы оценки потенциала региона. Выявлены 
основные проблемы и недостатки оценки уровня регионально-
го развития и потенциала региона.

Ключевые слова: регион, развитие региона, потенциал 
региона, валовый региональный продукт, ресурсы региона.

Formulation of the problem. The prospects 
and opportunities of regional development, along 
with the other, depend on the selection of effec-
tive methodologies for evaluating and selecting 
indicators. Without such prerequisite it is impos-
sible to develop a strategy for the development of 
the region or to overcome the disproportionality 
of its socio-economic development.

Analysis of recent research and publica-
tions. Problems of the assessment of the level 
of socio-economic development of the region 
were studied such scientists as P.Y. Belyenky, 
Y. I. Boyko, Y.N.Gladkii, B.M. Danilishin, 
M.I. Dolyshny, S.I. Doroguntsov, M.A. Kazo-
riz, V.I. Pila, Y.O.Poburko, T.O. Stetsenko, 
D.M. Stechenko, M.G. Chumachenko and others. 
Nevertheless, there is no single approach to assess 
the level of regional development, nor to assess 
the potential of the region and the effectiveness 
of its use.

The purpose of the article is to study of exist-
ing approaches to the assessment of regional 

development and regional potential, their advan-
tages and disadvantages.

Presentation of the main materials of research. 
According to one of approaches, a generalized 
indicator of the level of economic development of 
regions is proposed to be determined by the for-
mula: 

Pg
a
À

b
B

c
C

d
D

N= + + +




: ,          (1)

where Pg is generalized indicator;
a – gross output of the region's industry per 

capita;
b – the cost of the basic industrial-production 

funds of the region per capita;
c – industrial – production personnel per 

1000 inhabitants of the region;
d – the gross agricultural output of the region 

(on average over a number of years) per capita;
A, B, C, D – similar indicators in the region of 

higher rank or country;
N – number of indicators [1].
It should be noted that this approach allows to 

take into account only the production component 
of regional development, and as a result does not 
allow to comprehensively investigate the causes 
and consequences of inefficient functioning of the 
regions.

According to another approach, taking into 
account the necessity of a comprehensive study 
of regional development, the main indicators of 
socio-economic development of the region should 
be such as:

– average annual population;
– the number of employees employed in the 

national economy;
– gross regional product;
– volume of production of industry;
– production of consumer goods;
– gross agricultural output;
– capital investments at the expense of all 

sources of financing;
– local budget revenues;
– local budgets expenditures;
– cash income of the population;
– volume of retail turnover;
– volume of sales of paid services to the pop-

ulation;
– volume of export of goods;
– average prices for the main types of prod-

ucts.
At the same time, the main indicator is the 
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level of the gross regional product and its struc-
ture [2]. In this methodology, the emphasis is on 
assessing the results of the economic system of 
the region that reduces the possibility of studying 
the potential of regional development. 

According to the methodology of the assess-
ment of the uniformity of economic development 
of the region, developed by the staff of the IRI of 
the NAS of Ukraine and the RI of the State Sta-
tistics Committee of Ukraine, it is assumed that 
the economic state of the region is a combination 
of economic results obtained by the population 
and institutions located in the region during a 
certain period.

In this case the main partial indicators of the 
economic state of the regions are [3]:

– cash income per capita, UAH;
– the share of the employed population in the 

total number of population, %;
– production of goods and services per capita, 

UAH;
– turnover of retail trade per capita, UAH;
– commissioning of housing stock per capita, 

square meters of total area;
– investments in housing construction per cap-

ita, UAH;
– investments in fixed assets of enterprises 

per capita, UAH.
Also, the following complex criteria for deter-

mining the uniformity of development of districts 
in the region are proposed:

– the rate of economic growth in each district;
– economic growth in the district relative to 

the average in the region;
– economic growth of the district relative to 

the maximum achieved in the region;
– the uniformity of economic development.
In our opinion, this technique misses the iden-

tification of the strengths and weaknesses of the 
region and its endogenous possibilities.

According to another method it is proposed to 
carry out an economic assessment of the territo-
rial complex of natural resources of the region as 
follows:

E R1 R2 R3 Rn ETCNR max� � = + + + … +( ) – ,     (2)

where ЕТCNR is economic assessment of the ter-
ritorial complex of natural resources (ТCNR) of 
the region;

R1, R2, R3 … Rn – economic evaluation (rent) 
of each type of natural resources of the region 
taking into account the time factor;

E – integral expenses of nature conservation 
value.

An assessment of a particular type of 
resources is carried out according to the follow-
ing formula [4]:

R
P S Q

Ei
t i t

T t
t t

Ti

=
−

+ −
=
∑max
( )
( )1

0

; i = 1, m;t = t, T,   (3)

where Ri is rent of і resource;
i – type of resource;
Ti – period of exploitation of the i resource, 

starting from the t0 year;

Pit – cost of production from the unit of  
i- resource calculated in the final costs of t-year;

Si – one-time and current expenses incurred in 
year t to process unit of i resource;

Qit – annual consumption of i resource;
E – discount rate.
Also, there is an approach that estimates the 

economic potential of the region as the difference 
between production volumes during the rise and 
fall. For evaluation it is used such direction of 
the constituent elements: the goods – the group 
of goods – the enterprise – the region.

The potential of the region is estimated by 
stages:

– Estimation of the potential of the enter-
prise (by volume of production of j product): 

K
K

Kij
oij

bij
= − ∗( )1 100 00 ;              (4)

– Estimation of the potential of the region 
for the total volumes of goods production:

K
Kij

mim

m

=
∑
1 (%);                 (5)

– Estimation of potential of the region by vol-
ume of production in n-groups:

K
K

nin

im

n

=
∑
1 (%),                 (6)

where і is number of regions (і = 1, 2, …);
j – the names of the goods (j = 1, 2, … m);
n – groups of goods (n = 1, 2, …); 
Koij  – the volume of goods j produced in the 

region in the analyzed period;
Kbij  – the volume of goods j produced in the 

region in the base period.
However, this method makes it possible to 

assess only the level of production capacity of the 
region. The disadvantages of the proposed meth-
ods are that they determine only the individual 
components of the potential of regional develop-
ment.

Maximov V.V. suggests that the criterion for 
economic assessment of natural resource potential 
may be rent, investment роtential – income on 
invested capital, labor potential – income from 
labor, innovation potential – the share of income 
on invested capital [5].

In particular, Maximov V.V. proposes to assess 
the economic potential of the region as a whole 
and its elements on the following system of indi-
cators:

1. Indicator of the effectiveness of using of a 
potential of the type i:

I
EPi

Pi
EPi

� �=
,                        (7)

where Pі is annual income from the use of the 
economic resource of type i;

ЕPі – economic evaluation of the potential of 
the type i (annual).

2. Estimation of the total economic potential 
of the region:

EPp EP
i

n

=
=
∑�

1

,                     (8)
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where і = 1, 2 … n is the number of potentials 
that are parts of the total economic potential;

ЕPр – the total economic potential of the 
region.

3. Indicator of efficiency of using of economic 
resources of the region:

 IE EP ÅREP ð= ,                 (9)

where ЕR is economic resources available in 
the region in value form.

4. Indicator of the effectiveness of using of 
the economic potential of the region:

IE ÂÐÏ
ÅEP = Pr ,              (10)

where GRP is the gross regional product 
obtained in current year;

ЕPr – annual value of the economic potential 
of the region.

There may be three situations:
1. ІЕЕP = 1 – GRP corresponds to realized 

resources.
2. ІЕЕP < 1 – Inefficient use of the economic 

potential of the region.
3. ІЕЕP > 1 – The economic potential of the 

region is being used effectively.
Conclusions. Considering the above approaches 

we note that their use makes it possible to assess 
the impact of numerous factors on the level of 

socio-economic development of the region. How-
ever, the problem of the impact of exclusively 
endogenous factors on the growth of the level of 
development of territories, the rational combi-
nation of market conditions of economic activity 
and local opportunities and peculiarities remains 
unresolved.
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ВИРОБНИЦТВО ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  
ТА РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ  

В УМОВАХ АКТИВНОГО ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

PRODUCTION OF ECOLOGICAL PRODUCTS  
AND DEVELOPMENT OF GREEN TOURISM IN THE CONDITIONS  

OF ACTIVE DECENTRALIZATION PROCESS

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено сучасний стан формування місцевих 

бюджетів в умовах процесу децентралізації. Встановлено, 
що основними джерелами надходжень до бюджетів терито-
ріальних громад є податок на доходи фізичних осіб і єдиний 
податок. Спрогнозовано, що для сільських об’єднаних терито-
ріальних громад джерелами найбільших прибутків можуть ста-
ти виробництво органічної сільгосппродукції і об’єкти зеленого 
туризму. Виявлено, що розвиток органічного виробництва в 
Україні сьогодні є дуже актуальним для поліпшення сільсько-
господарських територій та підвищення ефективності сільсько-
господарського виробництва. Складено модель позитивного 
взаємовпливу розвитку і популяризації сільського зеленого 
туризму,а також зростання попиту на екопродукцію.

Ключові слова: бюджетна децентралізація, доходи місце-
вих бюджетів, місцеві податки і збори, органи місцевого само-
врядування, сільський туризм, зелений туризм, соціально-еко-
номічний розвиток, органічна продукція.

АННОТАЦИЯ
В статье освещено современное состояние формирова-

ния местных бюджетов в условиях процесса децентрализа-
ции. Установлено, что основными источниками поступлений в 
бюджеты территориальных общин являются налог на доходы 
физических лиц и единый налог. Спрогнозировано, что для 
сельских объединенных территориальных общин источниками 
наибольшей прибыли могут стать производство органической 
сельхозпродукции и объекты зеленого туризма. Выявлено, что 
развитие органического производства в Украине сегодня очень 
актуально для улучшения сельскохозяйственных территорий 
и повышения эффективности сельскохозяйственного про-
изводства. Составлена модель положительного взаимодей-
ствия развития и популяризации сельского зеленого туризма 
и повышения спроса на экопродукцию.

Ключевые слова: бюджетная децентрализация, доходы 
местных бюджетов, местные налоги и сборы, органы мест-
ного самоуправления, сельский туризм, зеленый туризм, 
социально-экономическое развитие, органическая продукция.

ANNOTATION
The article describes the current state of the formation of 

local budgets in the context of the decentralization process. It was 
established that the main source of revenues to the budgets of 
territorial communities is the personal income tax and the single 
tax. It is forecasted that for rural communal territorial communities 
the production of organic agricultural products and objects of 
green tourism may become the source of the greatest profits. It is 
revealed that the development of organic production in Ukraine is 
very relevant today for the improvement of agricultural areas and 
increasing the efficiency of agricultural manufacturing. A model of 
positive interaction between the development and popularization 
of rural green tourism and the growing demand for environmental 
products has been constructed.

Keywords: fiscal decentralization, revenues, local taxes 
and fees, local governments, rural tourism, green tourism, socio-
economic development, organic products.

Постановка проблеми. В умовах активного 
процесу децентралізації одними з важливих 
умов формування місцевих бюджетів є забезпе-
чення збалансованого соціально-економічного 
розвитку регіонів та побудова міжбюджетних 
відносин з метою підвищення рівня фінансової 
незалежності через посилення бюджетної само-
стійності [1; 2; 3, с. 280–281; 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретико-методологічним проблемам формування 
бюджетів територіальних громад і соціально-
економічному розвитку регіонів у вітчизняній 
фінансовій науці присвячені праці І. Луніної, 
В. Пальчука, А. Бурдун, І. Бевз, А. Сундук, 
Е. Лібанової, М. Хвесика, С. Буковинського, 
О. Василика та інших вчених-економістів.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на числен-
ність досліджень процесів послаблення центра-
лізації фінансів, питання виявлення додатко-
вих джерел надходжень до місцевих бюджетів 
в умовах децентралізації фінансових ресурсів 
є актуальними та потребують подальших роз-
робок.

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану 
процесів формування місцевих бюджетів в умо-
вах децентралізації та виявленні альтернатив-
них джерел наповнення бюджетів сільських 
територіальних громад.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Децентралізація – процес, який активно вті-
люється в практику розподілу бюджетів різних 
рівнів. На сучасному етапі Україна, відповідно 
до основних положень Європейської хартії міс-
цевого самоврядування [5], продовжує спрямо-
вувати свої зусилля на реалізацію євроінтегра-
ційного курсу з розвитку місцевої і регіональної 
демократії. І саме децентралізація є однією з 
найуспішніших реформ, яка ефективно впрова-
джується в країні [4; 6, с. 12–19].

Визначено, що децентралізація – це пере-
дача значних повноважень та бюджетів від дер-
жавних органів органам місцевого самовряду-
вання. Передаються ці повноваження в якомога 
більшому обсязі тим структурам, котрі терито-
ріально ближче до людей, з метою найбільш 
успішної їх реалізації. Узагальненою метою 
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реформи місцевого самоврядування є передусім 
забезпечення його спроможності самостійно, за 
рахунок власних ресурсів, вирішувати завдання 
соціально-економічного розвитку громад. Ана-
ліз результатів досліджень та нормативної бази 
дає змогу виділити два напрями дій реформ. 
По-перше, це наділення територіальних громад 
більшими ресурсами, по-друге, це мобілізація 
їхніх внутрішніх резервів для ефективного їх 
використання для бюджетонаповнення.

В результаті дослідження визначено, що 
завдяки децентралізації станом на 19 серпня 
2017 року відбулися або призначені вибори в 
617 громадах (табл. 1).

Для стимулювання громад до об’єднання, 
а також з метою забезпечення ресурсної бази 
бюджетів об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ) по фінансуванню видаткових повноважень 
Бюджетним кодексом України (далі – Кодекс) 
визначено особливості формування бюджетів 
цих громад (ч. 4 ст. 67 Кодексу) [8]. Значну час-
тину доходів громад складає податок на доходи 
фізичних осіб, котрий разом з єдиним податком 
становить 27,9% від загального обсягу надхо-
джень (рис. 1).

Результати аналізу соціально-економічного 
розвитку територій низки громад та розміри 
податкових надходжень з цих територій дають 
можливість зробити висновок, що податок з 
доходів фізичних осіб та єдиний податок прямо 

пропорційно залежать від рівня зайнятості 
населення і кількості підприємств, розташова-
них на території певної об’єднаної територіаль-
ної громади. Керуючись критерієм максиміза-
ції залучених фінансових ресурсів на розвиток 
громад, керівні структури ОТГ мають всіляко 
підтримувати і розвивати підприємницьку 
діяльність, формувати найбільш комфортне 
середовище для розвитку бізнесу.

В результаті аналізу розвитку громад в кра-
їнах Європи спрогнозовано, що для сільських 
ОТГ джерелом найбільших прибутків може стати 
екологічно чиста сільгосппродукція, вирощена 
без використання хімічних засобів догляду. За 
останні 20–25 років на полицях українських 
магазинів з’явилося багато продуктів з різними 
штучними харчовими домішками, які часом 
представляють загрозу для здоров’я. Овочі та 
фрукти втрачають свої якісні та смакові власти-
вості. За дослідженням вчених з різних країн, 
органічні продукти харчування на 50% містять 
більше поживних речовин, мінералів та віта-
мінів, ніж аналогічні продукти з промислових 
ферм. Особливо корисні органічні продукти для 
дітей, оскільки їх організм більш вразливий до 
впливу залишків пестицидів, нітратів, важких 
металів та антибіотиків у продуктах харчування 
[10]. Виробництво органічної продукції перед-
бачає відмову від застосування шкідливих тех-
нологій, виключається застосування хімічних 

Таблиця 1
Кількість громад за категоріями в розрізі областей [7]

Область
Кількість утворених громад

Міських Селищних Сільських Всього
Вінницька 6 9 18 33
Волинська 2 11 26 39
Дніпропетровська 3 21 29 53
Донецька 4 1 4 9
Житомирська 5 16 24 45
Закарпатська 3 0 3 6
Запорізька 4 7 23 34
Івано-Франківська 1 7 13 21
Київська 0 3 3 6
Кіровоградська 4 2 7 13
Луганська 0 6 2 8
Львівська 6 8 19 33
Миколаївська 1 5 15 21
Одеська 4 5 14 23
Полтавська 4 7 21 32
Рівненська 1 5 18 24
Сумська 4 9 15 28
Тернопільська 8 12 20 40
Харківська 1 9 2 12
Херсонська 0 9 15 24
Хмельницька 5 13 15 33
Черкаська 4 2 19 25
Чернівецька 5 2 15 22
Чернігівська 9 15 9 33
Загалом 84 184 349 617
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добрив, пестицидів, генетично модифікованих 
організмів, консервантів, натомість пропону-
ючи виготовлення продуктів з використанням 
речовин та процесів природного походження. 
Аграрні підприємства, виробляючи органічну 
продукцію, значною мірою скорочують негатив-
ний вплив на навколишнє середовище.

Вживання неорганічної продукції при-
звело до зростання різного роду захворю-
вань серед населення. Згідно з даними Мініс-
терства охорони здоров’я кількість випадків 
вперше зареєстрованих хворобливих новоут-
ворень у 2016 році склала 369 тис., порівняно 
з 1990 роком (310 тис.) на 59% збільшилась 
кількість випадків захворювань системи крово-
обігу, уродженні аномалії – на 15% [11].

Органічне виробництво необхідно розгля-
дати як цілісну систему господарювання та 
виробництва продуктів харчування, яка поєд-
нує в собі збереження навколишнього серед-
овища і природних ресурсів, біологічного різ-
номаніття. Виготовлення екологічної продукції 
слід розглядати як процес, який не лише має 
комерційну складову, але й такий, що супро-
воджується соціальними, екологічними резуль-
татами.

Екопродукція, вирощена на території Укра-
їни, високо цінується в країнах Європи. Звідси 
можна спрогнозувати подібну тенденцію і серед 
наших громадян. Продукція АПК і харчової 
промисловості у структурі експорту товарів з 
території України у І півріччі 2017 року ста-
новить 42,1% від загального обсягу експорту. 
Серед основних країн-споживачів такі: Росій-
ська Федерація – 9,2%, Туреччина – 6,1%, 
Польща – 6,1%, Італія – 5,7% від сукупного 
експорту продукції [12].

Проте водночас більшість українців, не при-
діляючи цьому належної уваги, вживає не 
завжди корисну продукцію, а іноді навіть небез-
печну. І це попри те, що країна наділена нео-
ціненними природними земельними ресурсами. 
Сільська місцевість якнайкраще підходить для 
вирощування і виготовлення екологічно чистих і 
корисних продуктів харчування. Визначено, що 
всбічне сприяння розвитку підприємств такого 
типу є перспективним і прибутковим напрямом 
діяльності на території сільських ОТГ.

Сільська місцевість стає й надійною плат-
формою для розвитку туристичного бізнесу, 
розвиток якого в майбутньому приведе до вдо-
сконалення соціальної інфраструктури. Загалом 
в усьому світі спостерігається спрямованість на 
розвиток природно-орієнтованого туризму, що 
спричинено двома факторами, а саме глобалі-
зацією та екологізацією. Нині попитом корис-
туються альтернативні види туризму, такі як, 
зокрема, екологічний, природний, спортивний.

В результаті аналізу пропозицій суб’єктів 
підприємництва туристичної сфери визначено, 
що значної популярності набуває такий різно-
вид відпочинку, як зелений туризм, або сіль-
ський туризм (табл. 2). Сільський туризм – це 
надання (чи отримання) послуг туристичних 
атракцій, асоційованих з відпочинком, щодо 
використання екосистемного потенціалу агро-
промислового комплексу та локальної інфра-
структури певного регіону сільської місцевості 
або ж її характерної колоритної особливості 
(культурної, архітектурної, етнічної, господар-
ської тощо) [13].

Наведені в табл. 2 статистичні дані узагаль-
нюють інформацію про наявні садиби, які функ-
ціонують на території України. Так, 2016 рік 

Рис. 1. Узагальнена структура доходів загального фонду  
об’єднаних територіальних громад за 2016 рік 

Джерело: складено автором за даними аналітичних матеріалів [9, с. 10–11]

 

Податок на доходи 
фізичних осіб 719 
млн грн.(23,2 %); 

Субвенція на 
формування 

інфраструктури 333 
млн грн. (10,8%); 

Медична субвенція 
410 млн грн. (13,4%); 

Акцизний податок 
167 млн грн. (5,4%); 

 

Плата за землю 238 
млн грн. (7,7%); 

 

Єдиний податок 146 
млн грн. (4,7%); 

 

Інші податки та 
збори 54 млн грн. 

(1,7%); 
 

Базова дотація 110  
млн грн. (3,5%); 

 

Освітня субвенція 
916 млн грн. (29,6%). 

 

Структура доходів загального фонду ОТГ 
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виявився більш сприятливим та результатив-
ним для осіб, які займаються підприємницькою 
діяльністю у сфері сільського зеленого туризму 
в Україні, і визначається піднесенням та роз-
витком екотуризму порівняно з 2014 роком: 
кількість садиб зросла на 61%. Кількість осіб, 
що відвідали об’єкти екотуризму, також має 
позитивну тенденцію: кількість відпочиваючих 
збільшилася в 2016 році на 103% від аналогіч-
ного показника 2014 року.

За період 2014–2016 років значно зросла 
(22%) і площа земель, задіяних під інфраструк-
туру цього виду туристичних послуг. Майже 
в 4 рази виросли доходи від надання послуг в 
сфері сільського туризму. Статистичні дані про 
сільський зелений туризм та обсяги туристів, 
які скористались послугами садиб у 2016 році, 
підтверджують думку про те, що цей вид відпо-
чинку набуває значної популярності.

Зелений туризм – це відпочинок у приват-
них садибах в сільській місцевості. Основне, що 
приваблює у сільському зеленому туризмі, – це 
комплекс чинників сприятливого впливу на 
людину: оздоровчий, естетичний, пізнаваль-
ний. Відпочинок у сільській місцевості – це не 
курорт із великою кількістю туристів.

Популярність здорового способу життя запо-
зичена з Європи, і кількість її прихильників 
серед громадян України зростає. Несприятлива 
екологічна обстановка в країні, зростання кіль-
кості різних захворювань і дорожнеча лікування 
(ціни на лікарські засоби в період з 2002 по 
2016 роки зросли в середньому в 4,8 рази [11]) 
дійсно змушують українців дбайливіше ста-
витися до свого здоров’я. Найбільше негатив-
ний вплив оточуючого середовища відчувають 
городяни, які платять власним здоров’ям за 
можливість користуватися усіма благами циві-
лізації. За висновками Інституту стратегічних 
досліджень, незадовільний стан навколишнього 
середовища та техногенної сфери призводить 
до руйнації традиційної системи життєзабезпе-
чення з вкрай негативними соціально-економіч-
ними наслідками [15, с. 2–4].

Саме такий вид відпочинку, як зелений 
туризм, є досить цікавим і легким способом 
розпочати здоровий образ життя, і його можна 
вважати одним з інструментів на шляху до 
здоров’я. Крім того, такий незвичайний спо-
сіб відпочинку дає змогу набути певних прак-
тичних навичок у веденні домашнього госпо-
дарства, ознайомитися з життям мешканців 

невеликих поселень і відчути задоволення від 
спілкування з природою, поповнити багаж 
позитивних вражень.

Сільський зелений туризм позитивно впли-
ває на вирішення соціально-економічних про-
блем села, насамперед тому, що він розши-
рює сферу зайнятості сільського населення і 
дає селянам додатковий заробіток. За певного 
рівня нагромадження кількості відпочиваючих 
об’єктивно з’являється потреба в задоволенні їх 
різноманітних запитів, що стимулює розвиток 
сфери послуг, а саме транспортних, зв’язку, 
торгівлі, побутових, розважальних.

До важливого результату розвитку сіль-
ського зеленого туризму віднесено розширення 
можливостей реалізації продукції особистого 
підсобного господарства, яку можна віднести 
до супутніх туристичних товарів – товарів, 
призначених для задоволення потреб спожи-
вачів, надання та виробництво яких несуттєво 
скоротиться без їх реалізації туристам [16]. 
Крім того, сім’ї, які приймають відпочиваю-
чих, вдосконалюють і структуру посівів на 
присадибних ділянках, спираючись на вподо-
бання та смаки гостей; розвивають і урізнома-
нітнюють присадибне тваринництво. Суттєву 
роль відіграє розвиток сільського зеленого 
туризму і в підвищенні освітнього-культурно 
рівня сільського населення.

Споживач екологічно чистої продукції може 
і брати активну участь в її виготовленні в рам-
ках відпочинку на території об’єктів зеленого 
туризму. Деякі споживачі, що піклуються про 
своє здоров’я, бажають не лише купувати еко-
товари, але й особисто спостерігати за процесом 
їх виготовлення, аби мати уявлення й елемен-
тарні знання про такий клопіткий процес. Спо-
стерігаючи за процесом виробництва (рис. 2) 
природної продукції і безпосередньо будучи 
його активним учасником, відпочиваючий 
поневолі формує в собі прихильність до нату-
ральних товарів.

Крім того, шанувальники зеленого туризму 
мають можливість брати активну участь в про-
цесі їх створення.

Порівнюючи користь для власного здоров’я і 
самопочуття з негативним впливом на організм 
людини неорганічних товарів, можемо сказати, 
що вибір споживачів ставатиме все більш оче-
видним. Таким чином, зроблено висновок, що 
популяризація і розвиток зеленого туризму 
позитивно впливатимуть на зміну попиту на 

Таблиця 2
Тенденція основних показників діяльності суб’єктів  

сільського зеленого туризму в Україні (2014–2016 роки) [14, с. 50]

Рік
Кількість 

садиб, 
од.

Кількість 
розміщених 

осіб

Площа садиб, м2 Доходи від надання послуг 
(без ПДВ, акцизного збору 
і аналогічних платежів), 

тис. грн.

Фактичні витрати 
на один людино-день 

перебування, грн.Усього Зокрема, 
житлова

2014 233 39 311 71 208,4 23 556,7 11 219,9 117,8
2015 235 49 253 73 241 25 557,5 18 369 153,7
2016 375 79 891 90 811,1 43 764 41 879,5 197,1
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екопродукцію, вирощену на території сільських 
громади. А споживання органічних товарів і 
прагнення до здорового способу життя приведе 
до збільшення популярності об’єктів зеленого 
туризму.

Висновки. На сучасному етапі становлення 
економіки зроблено значний крок вперед в 
проведенні реформи міжбюджетних відносин 
в рамках децентралізації влади. Встановлено, 
що основним джерелом надходжень до бюдже-
тів територіальних громад є податок на доходи 
фізичних осіб, котрий разом з єдиним подат-
ком складає 27,9% від загального обсягу над-
ходжень. Показано, що популяризація і збіль-
шення кількості об’єктів зеленого туризму, 
а також виготовлення продуктів органічного 
походження є одними з пріоритетних напря-
мів соціально-економічного розвитку сільської 
місцевості. Україні варто переймати досвід 
європейських країн, де велике значення та дер-

жавну підтримку мають програми залучення 
сільських громад до зеленого туризму.

Таким чином, сільський зелений туризм є 
тим інструментом, за допомогою якого можна 
втримати наявні трудові ресурси, проживаючі у 
селі, та повернути мігрантів до своїх осель. Це 
сприятиме підвищенню рівня добробуту насе-
лення, розвитку інфраструктури українського 
села. Виявлено, що розвиток органічного вироб-
ництва в Україні є досить актуальним сьогодні 
для оздоровлення сільськогосподарських тери-
торій, підвищення ефективності виробництва 
сільського господарської продукції, формування 
продовольчої безпеки, забезпечення корисними 
продуктами харчування і покращення здоров’я 
українців.

Складено модель позитивного взаємовпливу 
розвитку і популяризації сільського зеленого 
туризму і зростання попиту на екопродукцію, 
яка демонструє прямо пропорційний вплив цих 
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Рис. 2. Взаємовплив сільського зеленого туризму і попиту на екопродукцію 
Джерело: складено автором
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видів діяльності. За збереження в подальшому 
актуальності споживання екопродукції сфера 
зеленого туризму і виробництво екологічно чис-
тих і безпечних для здоров’я продуктів харчу-
вання стануть традиційними джерелами зна-
чної частки надходжень до бюджетів об’єднаних 
територіальних громад в сільській місцевості.

Ефективне впровадження реформи децен-
тралізації та утворення ОТГ мають підвищити 
рівень соціально-економічного розвитку регі-
онів, передусім сільської місцевості. Підпри-
ємства з виготовлення органічної продукції і 
туристичних послуг мають стати більш конку-
рентоздатними в регіонах, які успішно впрова-
джують реформу децентралізації.

В подальших дослідженнях можливі засто-
сування запропонованої схеми взаємовпливу 
зеленого туризму і популяризації екологічно 
чистих продуктів харчування та пошук нових 
альтернативних джерел надходжень до бюдже-
тів ОТГ, котрі б забезпечували стабільний дохід 
і сприяли розвитку соціальної сфери.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОРИСТАННЯ  
ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА БІОЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ 

THEORETICAL PRINCIPLES OF REGULATION OF THE USE  
OF LAND-RESOURCE POTENTIAL ON BIOECONOMIC FACILITIES

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано та узагальнено теоретичні засади 

регулювання процесу використання земельно-ресурсного по-
тенціалу на біоекономічних засадах. Визначено основні на-
прями використання  земельно-ресурсного потенціалу з ураху-
ванням біоекономічних факторів, які є пріоритетними за умов 
впливу глобалізації.

Ключові слова: потенціал, біоекономіка, земельні ресурси.
АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы и обобщены теоретические основы 

регулирования процесса использования земельно-ресурс-
ного потенциала на биоэкономичных началах. Определены 
основные направления использования земельно-ресурсного 
потенциала с учетом биоэкономичных факторов, которые яв-
ляются приоритетными в условиях влияния глобализации.

Ключевые слова: потенциал, биоэкономика, земельные 
ресурсы.

ANNOTATION
The article substantiates and generalises the theoretical 

principles of regulation of the use of land-resource potential on the 
bioeconomic basis. The main directions of use of the land-resource 
potential are determined taking into account bioeconomic factors, 
which are the priority ones under the conditions of the influence of 
globalization.

Keywords: potential, bioeconomics, land resources.

Постановка проблеми. Загострення еко-
логічних проблем спонукає до необхідності 
запровадження системних заходів на всіх рів-
нях управління. Високий рівень концентрації 
небезпечних виробництв, суттєва трансформа-
ція агроландшафтів, неефективне використання 
природних ресурсів, у тому числі невідтворю-
ване їх знищення, деградаційний антропоген-
ний вплив на них, недостатня забезпеченість 
передумов формування екологічної рівноваги 
щодо економічних інтересів виробників спри-

чиняють небезпеку в розвитку аграрного сек-
тора економіки. 

Нині актуальними є перехід до політики 
раціонального природокористування і поши-
рення екологічних знань для відновлення при-
родних ресурсів, розширення заповідних тери-
торій, реалізації ресурсозберігаючих програм і 
технологій. Саме запровадження біотехнологій 
дає змогу виробляти екологічно чисту продук-
цію, зберігаючи при цьому довкілля, сприяє 
скороченню виробничих енерговитрат, збе-
реженню і відновленню природних ресурсів, 
активізації процесу технологічного оновлення 
виробництв із метою екологізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням регулювання процесу використання 
земельно-ресурсного потенціалу присвячено 
праці вчених, серед яких: В.Г. Андрійчук, 
О.Ф. Балацький, І.К. Бистряков, В.А. Борисова, 
Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, Д.С. Добряк, 
О.І. Котикова, О.А. Літвак, А.С. Лисецький, 
І.І. Лукинов, О.С. Новоторов,  Б.В. Погріщук, 
І.Д. Примак, С.М. Рогач, П.Т. Саблук, В.К. Сав-
чук, А.М. Третяк, М.М. Федоров, М.А. Хве-
сик, Є.В. Хлобистов, І.І. Червен, В.С. Шебанін, 
О.В. Шебаніна.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість праць, присвячених дослідженню 
питання врегулювання процесу використання 
земельно-ресурсного потенціалу, є потреба у 
формуванні передумов до збереження його 
якісних ознак. Особливої актуальності набуває 
питання через погіршення екологічного стану 
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природного середовища, що вимагає адаптації 
до змін і функціонування на біоекономічних 
засадах для збереження національного багат-
ства держави.

Мета статті  полягає в обґрунтуванні та 
визначенні основних підходів до врегулювання 
процесу використання земельно-ресурсного 
потенціалу на біоекономічних засадах для збе-
реження національного багатства держави.

Основним завданням дослідження є вияв-
лення пріоритетності чинників впливу на регу-
лювання процесу використання земельно-ресурс-
ного потенціалу на біоекономічних засадах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вагоме місце у природних ресурсах належить 
земельним ресурсам, які є одними з найбільш 
універсальних природних ресурсів, необхідних 
для всіх галузей економіки, суспільства. Осо-
бливості земельних ресурсів полягають у тому, 
що їх не можна замінити жодним іншим ресур-
сом і вони використовуються за місцем знахо-
дження. Саме земельні ресурси є територіаль-
ним базисом, який покладено в основу розвитку 
суспільства, окремих територій.

Земельні ресурси виступають територіаль-
ним базисом розташування господарських 
об’єктів,  розселення населення, а також пред-
метом праці у сільському господарстві. Всі кате-
горії земельних ресурсів незалежно від їхнього 
цільового призначення, цільового викорис-
тання й власності становлять єдиний земельний 
фонд. Використання землі на засадах екологіза-
ції є одним із ключових принципів раціональ-
ного використання земельно-ресурсного потен-
ціалу сільської територій, а розмір і структура 
земельного фонду – одними з найважливіших 
факторів розвитку [1]. 

На підставі опрацьованих літературних дже-
рел виявлено, що земельно-ресурсний потенціал  
є сукупністю  ресурсів за їх кількісним складом 
та якістю (продуктивними характеристиками), 
які визначають умови життя, використову-
ються для  розміщення засобів виробництва і 
мають біологічні особливості, які можуть бути 
залучені для отримання суспільних благ.

Виявлено, що біологічні особливості земель-
них ресурсів, територіальне розташування, 
кліматичні умови здійснюють вплив на процес 
формування і використання земельно-ресурс-
ного потенціалу. Проте сучасні форми і методи 
використання земельно-ресурсного потенціалу 
не сприяють їх раціональному розподілу між 
галузями економіки, землевласниками і зем-
лекористувачами, що не сприяє вирішенню 
земельних спорів. 

Критерії економічної доцільності та фінан-
сової ефективності нині заміщуються біоеконо-
мічними пріоритетами розвитку підприємств 
аграрного сектору економіки, нарощенням 
інноваційного потенціалу та підтриманням 
природно-ресурсної основи підприємств у збе-
реженні біологічного та асиміляційного потен-
ціалу, упередження деградації ресурсів за 

видами. Біоекономічна модель розвитку базу-
ється на використанні біологічних технологій 
на основі раціонального використання природ-
них ресурсів та переробки відходів промисло-
вого виробництва, що повністю перетворюються 
в екосистемі, потребують менших затрат енергії 
та зменшують негативний вплив на довкілля [5]

Біоекономіка розглядається як один із видів 
економічної діяльності, що враховує позитив-
ний вплив біологічних процесів і поновлюва-
них біоресурсів на здоров'я населення, на про-
цес економічного зростання і розвитку, а також 
як економіка, що повністю ґрунтується  на  
використанні відновлюваних джерел енергії, 
кінцевих результатах біопроцесів і потенціалі 
екотехнологій для виробництва новітніх біопро-
дуктів, отримання прибутку від їх реалізації та 
створення додаткових робочих місць. Поява і 
розвиток біоекономіки розглядаються як  аль-
тернатива  наявним підходам до розвитку галу-
зей економіки.

Біоекономічний підхід у розвитку агарного 
сектора економіки сприятиме оптимальному 
поєднанню тенденцій розвитку аграрного сек-
тора зі збереженням і поновленням якісних ком-
понентів біоекономічної основи та передбачає 
запровадження сукупності заходів щодо вико-
ристання інтенсивної біологізації землеробства, 
нарощування енергетичного потенціалу, фор-
мування передумов для забезпечення екологіч-
ної рівноваги, поширення знань і підвищення 
рівня екологічної свідомості, збереження і від-
новлення біологічної цінності та забезпечення 
економічної доцільності використання природ-
них ресурсів. Комплексний біоекономічний під-
хід передбачає поєднання економічних та еко-
логічних інтересів розвитку аграрного сектора.

Економічний ефект від фінансування розви-
тку біоекономіки полягає у зростанні обсягів 
надходження від оподаткування із заробітної 
плати зайнятих працівників, зборів за шкідливі 
викиди в навколишнє природне середовище, 
зменшення витрат на закупівлю традиційного 
видів палива тощо. При цьому застосування 
екологоорієнтованих технологій дасть змогу 
отримати відповідні економічні й екологічні 
пріоритети. Економічні полягають в ефектив-
ному використанні сировини, матеріалів, енер-
гоносіїв, мінімізації витрат ресурсів; зменшенні 
екологічних витрат підприємства, мінімізації 
екологічних ризиків; підвищенні інвестиційної 
привабливості підприємства, додатковому залу-
ченні екоінвестицій; підвищенні рівня мотива-
ції та продуктивності праці працівників завдяки 
поліпшенню умов виробництва; освоєнні нових 
внутрішніх та зовнішніх ринків збуту продук-
ції, розвитку екологічно орієнтованих ринків; 
збільшенні ринкової вартості екологічно чистої 
продукції, обсягів її експорту. Екологічні поля-
гають у зменшенні негативного впливу підпри-
ємства на навколишнє середовище; підвищенні 
якості та екологічної безпеки продуктів харчу-
вання, забезпеченні продовольчої безпеки дер-
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жави; зменшенні загрози здоров’ю населення, 
поліпшенні умов життя; збереженні та оздо-
ровленні екологічного оточення в місцях роз-
ташування промислових підприємств, у тому 
числі небезпечних виробництв; забезпеченні 
екологічно безпечного розвитку видів еконо-
мічної діяльності, за якого зростання обсягів 
виробництва продукції не супроводжується зна-
чним збільшенням забруднення навколишнього 
середовища та токсичних відходів

Вагомим є процес удосконалення систем 
управління. Система управління земельно-
ресурсним потенціалом здійснюється в умовах 
недостатності капіталовкладень в еколого-еконо-
мічне використання земельного фонду сільських 
місцевостей та використання застарілих техно-
логій вирощування окремих сільськогосподар-
ських культур. Саме тому процес удосконалення 
управління земельно-ресурсним потенціалом 
повинен  забезпечувати оптимальне співвід-
ношення структури угідь, дотримання техно-
логічно оптимального обробітку ґрунту з най-
меншим навантаженням на природно-ресурсну 
основу та навколишнє середовище, дотримання 
сівозмін, уведення еколого-економічно обґрунто-
ваного обсягу мінеральних добрив, проведення 
захисних протиерозійних заходів відновлення 
родючості ґрунтів, раціонального використання 
усіх ресурсів за видами [2].

Висновки. Раціональне використання 
земельно-ресурсного потенціалу сільських тери-
торій має впроваджуватися через відповідні 
заходи на різних рівнях управління, а саме: 
активізація інвестиційно-інноваційних проце-
сів і реалізація комплексу природоохоронних 
заходів у поєднанні з екологічною свідомістю 
і відповідальністю товаровиробників; спряму-
вання інвестиційних коштів на придбання й 
застосування новітніх технологій і техніки, що 
в кінцевому підсумку сприятиме поліпшенню 

результатів господарювання сільськогосподар-
ських підприємств; зниження хімічного наван-
таження на земельні ресурси за рахунок опти-
мізації кількості внесених добрив; оптимізація 
структури виробництва і розмірів сільськогоспо-
дарських підприємств;  екологізації виробництв;  
повноцінний розвиток ринкової інфраструктури 
для організації ефективного внутрішнього і 
зовнішнього ринків. Запровадження екологоо-
рієнтованих технологій дасть змогу забезпечити 
збереження біологічних особливостей земельно-
ресурсного потенціалу сільських територій, 
національного багатства України.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Альбещенко О.С. Теоретичні основи сталого розвитку зем-

лекористування: теоретичні і методологічні підходи до фор-
мування концепції / О.С. Альбещенко // Актуальні питання 
сучасної економіки : матер. VІ Всеукр. заочної наук. конф. 
(Умань, 24 грудня 2014 р.) : у 2-х ч. Ч. 1. – Умань : Візаві, 
2014. – С. 8–10. 

2. Бобровська Н.В. Теоретичні аспекти еколого-орієнтованого 
підходу у використанні земельних ресурсів / Н.В. Бобров-
ська, О.О. Заволока // Науковий вісник Херсонського дер-
жавного університету. – 2015. – 111 с.

3. Вишневська О.М. Розвиток економіки галузі на біоеконо-
мічних засадах: теоретичні і практичні аспекти : [моногра-
фія] / О.М. Вишневська, О.А. Літвак, С.М. Літвак. – Микола-
їв, 2016. – 242 с.

4. Вишневська О.М. Апроксимація міжнародного законодав-
ства у збереженні і відновленні навколишнього середови-
ща / О.М. Вишневська, Н.В. Бобровська // Вісник аграрної 
науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 4 (87). – С. 20–29.

5. Літвак О.А. Еколого-економічна ефективність землекорис-
тування / О.А. Літвак //  Наукові пошуки молоді у третьому 
тисячолітті. Екологічні проблеми України та шляхи їх вирі-
шення : матеріали Держ. наук.-практ. конф. молодих вче-
них, аспірантів і докторантів [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://tezy.btsau.edu.ua/. 



332

Випуск 19. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А
 П

Р
И

Р
О

Д
О

К
О

Р
И

С
ТУ

В
А
Н

Н
Я
 Т

А
 О

ХО
Р
О

Н
И

 Н
А
В
К
О

Л
И

Ш
Н

Ь
О

ГО
 С

ЕР
ЕД

О
В
И

Щ
А

УДК 338.48

Іванова К.О.
аспірант кафедри туризму ІСТР

Національного університету «Львівська політехніка»

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

METHODOLOGY AND PROBLEMATIC OF COMPLEX EVALUATION  
OF RECRUITMENT AND TOURIST RESOURCES

АНОТАЦІЯ
У статті з’ясовано методологію та проблематику комплек-

сного оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів. Здійсне-
но розгляд теоретико-методологічних розробок в частині ту-
ристично-рекреаційної класифікації територій. Наведено деякі 
методи оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів. На основі 
опрацьованих джерел зроблено узагальнення, що основною 
проблемою у комплексному оцінюванні рекреаційно-туристич-
них ресурсів є їх розмежування під час оцінювання. Визначено 
умови, що перешкоджають ефективному освоєнню ресурсного 
потенціалу регіонів України. Запропоновано здійснювати оцін-
ку рекреаційно-туристичних ресурсів відповідно до показників 
розвитку території, яку аналізуємо.

Ключові слова: інтегральний показник, методика, оцінка, 
рекреація, туризм.

АННОТАЦИЯ
В статье выяснены методология и проблематика комплек-

сной оценки рекреационно-туристических ресурсов. Осущест-
влено рассмотрение теоретико-методологических разработок 
в части туристско-рекреационной классификации территорий. 
Приведены методы оценки рекреационно-туристических ре-
сурсов. На основе обработанных источников сделано обоб-
щение, что основной проблемой в комплексном оценивании 
рекреационно-туристических ресурсов является их разграни-
чение при оценивании. Определены условия, препятствующие 
эффективному освоению ресурсного потенциала регионов 
Украины. Предложено осуществлять оценку рекреационно-ту-
ристических ресурсов согласно показателям развития терри-
тории, которую анализируем.

Ключевые слова: интегральный показатель, методика, 
оценка, рекреация, туризм.

ANNOTATION
The article outlines the methodology and problems of complex 

evaluation of recreational and tourist resources. The theoretical and 
methodological developments in the part of tourist and recreational 
classification of territories are considered. Some methods of 
evaluation of recreational and tourist resources are given. On the 
basis of the worked out sources, a generalization is made that 
the main problem in the complex assessment of recreational and 
tourist resources is their delimitation during the assessment. The 
conditions preventing effective development of resource potential 
of Ukrainian regions are determined. It is proposed to carry out an 
assessment of recreational and tourist resources according to the 
indicators of development of the territory, which we analyze.

Keywords: integral index, methodology, estimation, 
recreation, tourism.

Постановка проблеми. Для кожного регі-
ону характерна певна галузева структура, що є 
основою економіки регіону, що визначає специ-
фіку і характер його функціонування. Під час 
формування національної економічної політики 
необхідно максимально повно враховувати осо-
бливості розвитку регіонів і стану їх ресурсної 
бази. Внутрішній і в’їзний туризм є перспек-
тивним напрямом для багатьох регіонів, які не 

мають в даний момент туристично-рекреаційної 
спеціалізації. Головним є об’єктивне оціню-
вання наявних ресурсів, необхідних для роз-
витку сфери туризму, а на основі результатів 
оцінки слід сформувати стратегію туристично-
рекреаційного освоєння території, розвитку 
окремих видів туризму та рекреації. А отже, 
методологія та проблематика комплексного 
оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів 
сьогодні є надзвичайно актуальними питан-
нями, що потребують дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням методології оцінки рекреаційно-
туристичних ресурсів присвячували свої праці 
такі провідні науковці, як, зокрема, І. Бережна 
[1], З. Герасимчук [2], І. Зелінський [3], 
В. Мацала [4], В. Мацола [5], Г. Михайліченко 
[6], М. Нудельман [7], В. Руденко [8], Л. Чер-
чик [9; 10], Ю. Шабардіна [11].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте сьогодні «слабким 
місцем» для сучасної науки є з’ясування мето-
дології та проблематики комплексного оціню-
вання рекреаційно-туристичних ресурсів, що 
зумовило вибір теми статті.

Мета статті полягає у з’ясуванні методоло-
гії та проблематики комплексного оцінювання 
рекреаційно-туристичних ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині в економічній політиці регіонів здійсню-
ється зміщення акцентів у бік раціонального і 
дбайливого використання запасів наявних при-
родних ресурсів та ефективного використання 
інших ресурсів регіону (економічних, зокрема 
організаційних, трудових, фінансових, мате-
ріальних, а також інформаційних ресурсів). У 
таких умовах туризм та рекреація можуть вико-
ристовуватися як інструмент соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів, що дає змогу ефек-
тивно використовувати природно-ресурсний 
потенціал території і забезпечує зростання ВРП.

З економічної точки зору ресурсна база регі-
ону є сукупністю факторів виробництва (при-
родний, трудовий, фінансовий, виробничий 
тощо), що мають кількісні та якісні параметри, 
що визначають можливість їх залучення до 
програм розвитку регіону. Всі наявні ресурси 
регіону є засобами реалізації проектів розвитку 
після їх попередньої оцінки та аналізу. Аналіз 
ресурсної бази регіону включає оцінку при-
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родно-ресурсного, економічного, соціального і 
науково-технічного потенціалу. Необхідно вра-
ховувати територіальні особливості розміщення 
ресурсів і продуктивних сил регіонів та їх роз-
витку.

Туристично-рекреаційна сфера має яскраво 
виражену ресурсну орієнтацію. Ресурси визна-
чають її територіальну організацію, напрями 
спеціалізації, формують туристичні потоки, 
рівень ефективності роботи туристичних і 
рекреаційних закладів. Проблема забезпечення 
рекреаційних потреб досить давно розгляда-
ється як проблема освоєння та раціонального 
використання цих ресурсів. Останніми роками 
в роботах багатьох авторів став фігурувати тер-
мін «туристсько-рекреаційні ресурси». Значна 
частина науковців вважає, що туризм є скла-
довою рекреації, а туристські ресурси є час-
тиною рекреаційних ресурсів, інші вважають, 
що навпаки. Проте, як зазначалось вище, вони 
доповнюють одне одного, визначаючи особли-
вості формування туристично-рекреаційного 
комплексу певного регіону [9].

Розгляд теоретико-методологічних розробок 
в частині туристично-рекреаційної класифіка-
ції територій доводить, що більшість дослідни-
ків вивчає потенціал галузі на основі ресурс-
ного підходу. Деякі вчені вбачають потенціал 
туристичної галузі у загальній структурі еко-
номічного потенціалу регіону; інші вважають 
економічний потенціал складовою потенціалу 
туристичної і рекреаційної сфери. Ю. Гуменюк 
використовує системно-структурний підхід і 
аналізує компонентну структуру природно-
ресурсного потенціалу. В. Мацола, досліджу-
ючи туристично-рекреаційний комплекс регі-
ону, оцінює його як у натуральних, так і у 
вартісних показниках. Натуральними показни-
ками при цьому виступають запаси ресурсів і 
виражена через них потенційна спроможність 
задоволення рекреаційного попиту населення 
території, а показниками рекреаційно-турис-
тичного потенціалу територій автор визначає 
їхню рекреаційну місткість, характеристики 
наявних і перспективних центрів відпочинку, 
туризму та санаторно-курортного лікування 
[5]. В. Безносюк, О. Бейдик, Е. Щепанський, 
В. Шмагіна основою розвитку туристично-
рекреаційного потенціалу регіонів вважають 
наявність відповідних природних та матеріаль-
них ресурсів. Методика компонентної оцінки 
туристично-рекреаційного потенціалу терито-
рій, розроблена Л. Черчик, визначає сукупну 
можливість природних рекреаційних ресур-
сів задовольняти рекреаційні потреби людей з 
урахуванням запасів та норм їх використання 
[10]. За М. Нудельманом, природний рекреа-
ційний потенціал характеризується максималь-
ною сукупною продуктивною здатністю при-
родних рекреаційних ресурсів і визначається 
продуктивністю і споживчими властивостями 
рекреаційних ресурсів території або регіону. 
За автором, оцінку природно-ресурсного потен-

ціалу слід здійснювати на основі розрахунку 
продуктивності рекреаційних ресурсів та еко-
номічного ефекту від його використання [7]. 
Для здійснення класифікації курортно-рекреа-
ційних територій з урахуванням їх природно-
ресурсного і соціально-економічного потенці-
алу на увагу заслуговує комплексний підхід 
В. Руденка до оцінювання природно-ресурсного 
потенціалу регіонів України, його диференціа-
ції та економічної ефективності [8].

У табл. 1 наведемо деякі методи оцінки 
рекреаційно-туристичних ресурсів.

Отже, ми навели деякі моделі оцінювання 
рекреаційно-туристичних ресурсів, проте про-
блемою є те, що вони більш орієнтовані на 
оцінку туристичної складової.

Таким чином, проаналізуємо підходи до 
оцінки рекреаційного потенціалу територій.

Ю. Шабардіна, досліджуючи рекреаційний 
потенціал, пропонує здійснювати його діа-
гностику через призму двох складових, а саме 
оцінку рекреаційної активності, зокрема через 
показники активності щодо задоволення рекре-
аційних потреб в оздоровленні й відпочинку, 
в послугах закладів культури, в туристичних 
послугах; оцінку рекреаційного потенціалу 
через показники історико-культурної спад-
щини, природно-рекреаційних, інфраструктур-
них, інноваційно-інвестиційних ресурсів, стану 
довкілля. При цьому не виділяються фінансові 
ресурси як джерело функціонування рекреацій-
ного потенціалу [11, с. 55].

Досить цікавим та принципово новим є 
науковий підхід І. Бережної, згідно з яким 
потенціал оцінюється як з позиції споживача 
рекреаційних ресурсів, так і з позиції вироб-
ника рекреаційних послуг за максимального 
врахування інтересів усіх зацікавлених сторін 
[1, с. 110].

Л. Черчик, Н. Коленда, досліджуючи страте-
гічний потенціал рекреаційної системи регіону, 
пропонують для його оцінки використовувати 
п’ять груп показників, які характеризують 
природно-рекреаційну, фінансову, інфраструк-
турну, трудову та екологічну компоненти. На 
основі отриманих результатів автори пропону-
ють здійснювати прогнозування потенціалу за 
допомогою графоаналітичної моделі, зокрема 
«шестикутника». Загалом вказаний підхід може 
бути використаний і в межах оцінки РПР, проте 
вважаємо за необхідне доповнити його показни-
ками діяльності основних суб’єктів рекреацій-
ного бізнесу, а також активності органів влади, 
що в сучасних умовах є, безперечно, важливим 
фактором, який забезпечує розвиток РПР. Що 
стосується використання графоаналітичних 
методів, то вважаємо такий підхід досить ґрун-
товним й розглядаємо можливість його застосу-
вання у нашому дослідженні [10, с. 65].

І. Зелінський пропонує для оцінки рекреа-
ційного потенціалу методичний підхід, який 
зводиться до проведення оцінки на 4-х етапах. 
На першому етапі здійснюється оцінка об’єктів 
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природного потенціалу регіону, які можуть бути 
використані з рекреаційною метою. На другому 
етапі – оцінка рівня використання природ-
ного потенціалу регіону з рекреаційною метою, 
на третьому – оцінка стану та використання 
рекреаційно-оздоровчих закладів та відповідної 
інфраструктури на території регіону. Четвертий 
етап, протягом якого проводиться оцінка ефек-
тивності рекреаційно-оздоровчого забезпечення 
в регіоні, є завершальним [3, с. 29].

В. Мацала [4] у своїх дослідженнях потен-
ціалу рекреаційно-туристичного комплексу 
регіону оцінює його як у натуральних, так і у 
вартісних показниках. Причому натуральними 
показниками, на його думку, є «запаси ресур-
сів і виражена через них продуктивна спро-
можність кількісного рекреаційного попиту 
населення в області». Економічна оцінка цього 
виду потенціалу проводиться з огляду на наявні 
та перспективні центри відпочинку, туризму та 
санаторно-курортного лікування з урахуванням 
ціни рекреаційно-туристичних послуг.

З. Герасимчук та М. Глядіна для оцінки рівня 
розвитку рекреаційної сфери в регіоні пропону-

ють оцінювати динаміку розвитку рекреаційної 
сфери за такими напрямами, як ресурсна забез-
печеність та інтенсивність розвитку рекреаційної 
сфери. Такий підхід є досить конструктивним, 
проте, на наш погляд, не враховує активності 
діяльності ключових груп стейкхолдерів, які 
визначають розвиток РПР [2, с. 59].

Таким чином, на основі опрацьованих дже-
рел ми можемо зробити узагальнення, що осно-
вною проблемою у комплексному оцінюванні 
рекреаційно-туристичних ресурсів є їх розмеж-
ування під час оцінювання.

Відзначимо, що кожна з наявних в науковій 
літературі методик оцінки туристично-рекреа-
ційного потенціалу територій має певні пере-
ваги і недоліки. Аналіз наявних підходів і про-
блем оцінки ресурсів регіону, необхідних для 
розвитку сфери туризму та рекреації, дає змогу 
зробити такі висновки:

– в методиках оцінки туристичних ресурсів 
використовується обмежена кількість параме-
трів оцінки, що не дає повного уявлення про 
стан ресурсного потенціалу розвитку туризму 
та рекреації регіону (зазвичай використову-

Таблиця 1
Методи оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів

Назва моделі Формула Позначення

Гравітаційні мо-
делі E k

M M

Dij
j i

ij

=
2

M j та Mi  – туристичні «маси» регіонів, між якими 
відбувається обмін;
D  – «відстань» між ними, виражена в одиницях гео-
дезичної відстані, часовому або вартісному еквіваленті;
k  – коефіцієнт пропорційності

Ступінь відміннос-
ті цін

β =
p
p
i

j

pi  та pj  – ціна на аналогічні за класністю послуги 
розміщення на території і-го та j-го регіону

Туристична 
«маса» М-регіону 
за період t

M r w g tatj tj tj t j tj= −1

r – коефіцієнт територіальної концентрації туристсько-
рекреаційних ресурсів;
w – частка номерного фонду підприємств розміщення, 
санаторно-курортних і оздоровчих закладів, придатних 
для прийому представників цільових сегментів і-го ре-
гіону в загальній кількості місць на території регіону;
g – частка коштів національного та регіонального 
бюджетів на залучення туристів, що була витрачена в 
період (t–1) на просування j-го регіону в і-му;
ta  – частка туристичних підприємств, що займають-
ся організацією обслуговування туристів на території 
регіону в загальній кількості туристичних підприємств

Загальна турис-
тична рухомість 
населення і-го 
регіону

m z tait it it= γ

zit  – частка туристів і-го регіону (країни, які протягом 
періоду t здійснили подорож за його межі в загальній 
чисельності населення регіону (країни)); 
tait  – частка туристичних підприємств, що продають 
тури до j-го регіону на території і-го, в загальній кіль-
кості туристичних підприємств

Квазігравітаційна 
модель міжрегіо-
нальних туристич-
них зв’язків між 
і-м і j-м регіонами

E
r w g ta ta m V S

Dijt
t t it

a
t
a

it
a

it it
a

i
a

i

it it it

it
= −

σ β γ

α
1

1 2 3 4 5

оскільки туристичні потоки між двома регіонами 
неоднозначні, до формули гравітаційної моделі були 
введені поправочні коефіцієнти a1, a2, a3, a4, a5, що 
дають змогу досягти асиметричності моделі, відобрази-
ти відповідність між змінними й обмежити поведінку 
всієї моделі.

Оцінка сумарної 
міжрегіональної 
взаємодії регіону 
з усіма регіонами-
постачальниками 
туристів

E ta r w g ta ta m V S Dt t
a

n

n

t t it
a

t
a

it
a

it it
a

i
a

i
it it it=

=
−∑2 1 2 3 4 5

1
1

σ β γ ααit

Джерело: складено автором на основі [6]
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ють параметри оцінки окремих ресурсів, а саме 
природних, рекреаційних ресурсів, історико-
культурних, рідше – інфраструктурних);

– в параметрах оцінки виявлено відсутність 
показників ефективності використання ресурсів 
туризму (наприклад, стан туристського попиту 
і пропозиції, технологічність освоєння ресурсів, 
державне регулювання туристичної діяльності);

– будь-яка пропонована сучасними авто-
рами методика комплексної оцінки ресурсів 
туризму обов’язково вимагає уточнення крите-
ріальної основи відповідно до природно-кліма-
тичних, ландшафтних умов і особливостей істо-
ричного та соціально-економічного розвитку 
території;

– існує проблема збору інформації, необхід-
ної для проведення комплексної оцінки ресур-
сів розвитку туризму та рекреації;

– часто проведена оцінка є суб’єктивною.
Відзначимо, що перешкодою формування 

єдиної (універсальної) методики оцінки ресур-
сів території для розвитку сфери туризму є не 
тільки відмінність у фізико-географічних умо-
вах регіонів та їх соціально-економічному роз-
витку, що визначають набір параметрів оцінки, 
але й сама форма проведення оцінки.

Ефективному освоєнню ресурсного потен-
ціалу регіонів України перешкоджають такі 
умови:

– відсутність повної і достовірної інформа-
ції про туристичні ресурси регіонів країни, осо-
бливо в розрізі адміністративних районів;

– недостатня опрацьованість методологіч-
них аспектів проведення оцінки ресурсів тери-
торії для розвитку сфери туризму;

– недосконалість законодавства про туризм 
і неефективний механізм управління туризмом 
в регіонах країни;

– відсутність мотивації розвитку внутріш-
нього туризму.

Необхідно звернути увагу на проблеми фор-
мування інституційного середовища розвитку 
сфери туризму в регіонах, оскільки державне 
регулювання розвитку галузі на початковому 
етапі свого розвитку має надзвичайно велике 
значення. При цьому більш детальне дослі-
дження ресурсів території, необхідних для 
розвитку сфери туризму, визначення турис-
тичного та рекреаційного потенціалу регіону 
в розрізі його адміністративних утворень, нау-
кове обґрунтування напрямів розвитку сфери 
туризму дадуть змогу підвищити точність і 
результативність управлінських рішень у сфері 
управління регіональним туризмом. Це необ-
хідно для підвищення інформаційного забез-
печення сфери територіального планування і 
розвитку сфери туризму, посилення його інвес-
тиційної привабливості, розвитку туристичної 
галузі.

На нашу думку, доцільно здійснювати 
оцінку рекреаційно-туристичних ресурсів від-
повідно до показників розвитку території, яку 
аналізуємо.

Так, до показників рівня туристично-рекреа-
ційного розвитку території відносимо:

– кількість туристично-рекреаційних закла-
дів;

– кількість місць у засобах розміщення;
– кількість туристів, обслугованих 

суб’єктами туристичної діяльності;
– іноземні туристи;
– туристи-громадяни України, які виїж-

джали за кордон;
– внутрішні туристи;
– кількість екскурсантів;
– прибуток із розрахунку на 1 місце у 

закладах розміщення;
– кількість працівників означеної галузі;
– середня площа засобів розміщення в роз-

рахунку на 1 місце, м2;
– кількість підприємств ресторанного гос-

подарства;
– товарообіг підприємств ресторанного гос-

подарства.
Висновки. Проведене дослідження методо-

логії та проблематики комплексного оціню-
вання рекреаційно-туристичних ресурсів дало 
змогу дійти висновку, що основною пробле-
мою у комплексному оцінюванні рекреаційно-
туристичних ресурсів є їх розмежування під 
час оцінки. Також з’ясовано, що в методиках 
оцінки туристичних ресурсів використову-
ється обмежена кількість параметрів оцінки, 
що не дає повного уявлення про стан ресурс-
ного потенціалу розвитку туризму та рекре-
ації регіону. В параметрах оцінки виявлено 
відсутність показників ефективності викорис-
тання ресурсів туризму. Будь-яка пропонована 
сучасними авторами методика комплексної 
оцінки ресурсів туризму обов’язково вимагає 
уточнення критеріальної основи відповідно до 
природно-кліматичних, ландшафтних умов та 
особливостей історичного та соціально-еконо-
мічного розвитку території. Існують проблеми 
збору інформації, необхідної для проведення 
комплексної оцінки ресурсів розвитку туризму 
та рекреації, а також те, що часто проведена 
оцінка є суб’єктивною. Запропоновано здій-
снювати оцінку рекреаційно-туристичних 
ресурсів відповідно до показників розвитку 
території.
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РОЛЬ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ РЕНТИ У ФОРМУВАННІ  
ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

THE ROLE OF NATURAL RESOURCE RENT IN THE FORMATION  
OF THE INTEGRATED INDICATOR OF THE ECOLOGICAL STATUS  

OF THE TERRITORY

АНОТАЦІЯ 
Обґрунтований передкризовий стан земель. Визначено 

вплив природно-ресурсної ренти на показники екологічного 
стану території. Наведені показники, які впливають на еко-
логічний стан довкілля. Запропонований метод розрахунку 
екологічного стану земельної території. Обґрунтована норма-
тивна шкала складових елементів визначення інтегрального 
коефіцієнту екологічного стану земельної території. 

Ключові слова: природні ресурси, рента, екологічний, 
стан, територія, інтегральний.

АННОТАЦИЯ
Обосновано предкризисное состояние земель. Определено 

влияние природно-ресурсной ренты на показатели экологиче-
ского состояния территории. Выделены показатели, влияющие 
на экологическое состояние окружающей среды. Предложен 
метод расчета интегрального коэффициента экологического 
состояния земельной территории. Обоснована нормативная 
шкала составных элементов определения интегрального коэф-
фициента экологического состояния земельной территории.

Ключевые слова: природные ресурсы, рента, экологиче-
ский, состояние, территория, интегральный.

ANNOTATION
The pre-crisis state of the lands is substantiated. The influence 

of natural resource rent on the indicators of the ecological condition 
of the territory is determined. Indicators influencing the ecological 
state of the environment are singled out. A method is proposed 
for calculating the integral coefficient of the ecological state of a 
land area. The normative scale of the constituent elements of the 
definition of the integral coefficient of the ecological condition of the 
land area is substantiated.

Keywords: natural resources, rent, ecological, state, territory, 
integral.

Постановка проблеми. Стратегія раціональ-
ного природокористування передбачає вико-
ристання природно-ресурсної ренти для покра-
щення екологічного стану земельної території 
та розширеного відтворення родючості продук-
тивних угідь. Для забезпечення гармонійного 
збалансованого розвитку аграрного виробництва 
потрібно здійснити екологізацію виробництва 
продуктів харчування та сільськогосподарської 
сировини, провести інвентаризацію та еколо-
гічну паспортизацію екологічно небезпечних, 
тобто екологічно нестабільних територій. Так, 
сталий соціально-економічний розвиток еконо-
міки держави, зокрема у нашому випадку про-
довольчого підкомплексу, означає таке функці-
онування його поки забезпечується задоволення 
матеріальних, культурних та духовних потреб 
життєдіяльності людини, тобто економічне 

зростання, яке спрямоване на досягнення муль-
типлікаційного соціально-економічно-екологіч-
ного ефекту. Виникає потреба у дослідженні 
природно-ресурсної ренти як джерела фінансу-
вання природо відтворювальних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розробкою проблем природ-но-ресурсної ренти 
та інтегрованого екологічного стану земельної 
території з позиції відтворювальних процесів 
такі видатні вчені як Бабич Р. Б. [1], Вол-ков 
С. М. [3], Голуб О. А. [4], Данилишин [2; 8], 
Касьяненко В. Ф. [5], Б. Є. Кваснюк [6], Трегоб-
чук В. М. [9], Улюкаєв В. Х. [3], Хлистун В. М. 
[3]. Природно-ресурсна рента в основному дослі-
джувалась через призму можливого прибутку 
від використання природних ресурсів та їх гро-
шової оцінки.. Один із фундаторів екологічної 
економіки лауреат Нобелівської премії «Right 
Livelihood Award» Герман Дейлі стверджує, що 
створена людиною економіка «вбудована» еко-
логічну глобальну систему. Так, на мою думку, 
в нинішніх умовах досить важливою є враху-
вання фактичного екологічного стану земельної 
території. Розробка методології показника інте-
грованого екологічного стану території спри-
ятиме в кінцевому результаті забезпеченню 
розширеного відтворення природних ресурсів, 
зокрема продуктивних земе-льних угідь.

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження у форматі наукової статті є визначити 
вплив природно-ресурсної ренти та коефіцієнта 
інтегрованого екологічного стану земельної 
території у забезпеченні розширеного відтво-
рення аграрних природних ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вартісний вираз природного капіталу враховує 
природно-ресурсну ренту та екологічну цін-
ність. Природні екосистеми значно складний у 
порівнянні з традиційними факторами виробни-
цтва продовольства: засоби виробництва, фінан-
совий капітал, праця. Раціональність природо-
користування характеризується показниками 
структури використання території, якістю еко-
логічного потенціалу землі (табл. 1).

Для оцінки впливу якісного складу угідь 
на екологічну стабільність території необхідно 
провести розрахунок коефіцієнтів екологічної 
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стабільності території та впливу угідь на навко-
лишні землі (табл. 2). 

Наукою та практикою доказано, що при під-
вищенні сільськогосподарсь-кої освоєності та 
розораності земельних угідь істотно падає еко-
логічна стій-кість ландшафтів (таблиці 1, 2). 
Загальний коефіцієнт екологічної стабільності 
території KЕ.С розраховується за формулою: 

K K P P KÅ Ñ li i i P. . ( / )= ⋅ ⋅∑ ∑ ,          (1)

де К1і – коефіцієнт екологічної стабільності 
угідь і-го виду; Рі – площа угідь і-го виду;  
Кр – коефіцієнт морфологічної стабільності 
рельєфу (Кр = 1 для стабільних і Кр = 0,7 для 
нестабільних територій). 

Ширина впливу угідь на навколишні землі 
визначається за формулою: 

Ä P K= 100 10 2ln / ln ( / ) ,           (2)

де Р – площа угідь; К2 – коефіцієнт екологіч-
ного впливу території на навколишні землі [3].

Величина прибутку з 1 га земельної площі 
характеризує економічну ефективність вико-
ристання землі. Критеріальним показником 
екологічної ефективності землекористування 
є відновлення природного стану ґрунтів, тобто 
темпи відтворення родючості ґрунтів. Кінцевою 
метою і магістральним напрямом стають збере-
ження і підвищення родючості ґрунту. Еколо-
гічна стабільність земельної території є базовим 
показником для розробки коефіцієнту інтегро-
ваного екологічного стану земельної території. 

Розробка методики дослідження інтеграль-
ного показника екологічного стану земельної 
території вимагає формування спеціалізова-
ного понятійно-категоріального апарату. Роз-
робка понять і категорій сприяє поглибленому 
розумінню економіко-екологічних відносин, 

розумінь законів та закономір-ностей, конкре-
тизації наукових напрямів, систематизації еко-
номіко-екологічних проблем виробки наукових 
концепцій екологічної стабілізації земельної 
території. Чистий дохід від меліоративного 
впливу за полезахисних лісосмуг розраховують 
таким чином: 

Чд = Вп – Зт – Зоп,             (3)
де Вп – вартість приросту урожаю, грн.; 

Зт – технологічні витрати, грн.; Зоп – аморти-
заційні підрахунки, грн.

Інтегрований екологічний стан території – це 
такий стан, на нашу думку, який максимально 
враховує всю гаму якісного складу видового 
ресурсного складу довкілля. На нашу думку, 
доцільно виділити показники, які негативно 
або позитивно впливають на екологічний стан 
довкілля.

Якісні показники довкілля визначаються 
якістю атмосферного повітря, якістю земель-
них угідь сільськогосподарського призначення 
якістю поверхневих вод, якістю біотичних 
ресурсів. 

Отже, за розрахунками, інтегрований кое-
фіцієнт екологічного стану земельної території 
доцільно розраховувати таким чином:

Таблиця 1
Нормативна величина коефіцієнтів екологічної стабільності для різних видів земельних угідь [3]

Види земельних угідь Коефіцієнт екологічної 
стабільності території (К1)

Коефіцієнт екологічного впливу 
угіддя на навколишні землі (К2)

3абудована територія і дороги 0,00 1,27
Рілля 0,14 0,83
Виноградники 0,29 1,47
Лісосмуги 0,38 2,29
Фруктові сади, чагарники 0,43 1,47
Городи 0,50 1,59
Сіножаті 0,62 1,71
Пасовища 0,68 1,71
Ставки і болота природного походження 0,79 2,93
Ліси природного походження 1,00 2,29

Таблиця 2
Шкала градації величини коефіцієнту екологічної стабільності земельної території [3]

Екологічна стабільність території Величина коефіцієнту екологічної стабільності 
земельної території

Нестабільна < 0,3
Нестійко стабільна 0,34-0,50
Середньо стабільна 0,51-0,66
Стабільна > 0,67

Таблиця 3
Градаційна шкала інтегрального коефіцієнта 

екологічного стану земе-льної території
Величина 

коефіцієнта Екологічна безпечність 

< 0,33 Екологічно кризовий 
0,34 – 0,66 Екологічно передкризовий 

> 0,66 Екологічно помірно безпечний 
біля 1 Екологічно безпечний
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Іщ.н. – індекс щільності населення, чол./км2; 
Ке.ш.о. – коефіцієнт розміщення екологічно 
шкідливих об’єктів; Пн., Хн. – пестицидне та 
хімічне навантаження, кг/га д.р. на рік. 

Відповідно до вищевказаного розрахунку 
інтегрального коефіцієнту екологічного стану 
земельної території нами розроблена відповідна 
норма-тивна шкала та шкала градації величини 
даного коефіцієнта (таблиці 3 та 4). 

Отже, інтегральний індекс екологічного 
стану території є відносним показ-ником, що 
характеризує комплексний стан земельної тери-
торії регіону, кра-їни тощо.

Висновки. Таким чином, коефіцієнт інтегро-
ваного екологічного стану земельної території є 
комплексним еколого-економічним показником, 
який враховує загальний стан земельної тери-
торії. Природно-ресурсна рента ви-ступає реаль-
ним джерелом фінансування заходів щодо покра-
щення екологіч-ного стану земельної території. 
Для досягнення реального ефекту в напрямі від-
творення родючості продуктивних угідь доцільно 
використовувати інструментарій природно-
ресурсної ренти з одного боку та непряму під-
тримку держави у вигляді ефективного чинного 
екологічного законодавства з іншого.
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Таблиця 4
Нормативна шкала складових елементів 
визначення інтегрального коефіцієнта 
екологічного стану земельної території 

Відсотки Величина коефіцієнту 
Коефіцієнт екологічної стабільності території 

1,0 – 0,66 Екологічно стабільна територія 
0,65 – 0,50 Середньо стабільна територія 

0,49 – 0,33 Екологічно мало стабільна тери-
торія 

< 0,33 Екологічно нестабільна територія
Коефіцієнт сільськогосподарської  

освоєності території 
< 60 1,0

60 – 70 0,9
71 – 80 0,7
81 – 90 0,5

> 90 0,3
Коефіцієнт розораності території 

< 45 1,0
45 – 55 0,9
56 – 65 0,8
66 – 75 0,7

> 75 0,5
Коефіцієнт густоти гідрографічної мережі,  

км/км2

< 0,2 1,0
0,3 – 0,59 0,8
0,6 – 0,8 0,6
0,81 – 0,9 0,4

> 0,9 0,2
Пестицидне навантаження, кг/га д.р. на рік 

< 0,5 1,0
0,5 – 1,5 0,8
1,51 – 3,0 0,6
3,1 – 5,0 0,4

> 5,0 0,2
Хімічне навантаження, кг/га д.р. на рік 

> 100,0 1,0
100 – 200,0 0,8

201,0 – 300,0 0,6
301,0 – 400,0 0,4

< 400,0 0,2

(4)
Кі.е.с. = Ке.с. . Косв. . Крз. . Кг.м. . 

 . Іщ.н. . Ке.ш.о. . Пн . Хн, 

де Ке.с. – коефіцієнт екологічної ста-
більності території; Косв. – коефіцієнт сіль-
ськогосподарської освоєності території; 
Крз. – коефіцієнт розораності території; Кг.м. – кое-
фіцієнт густоти гідрографічної мережі, км/км2;  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ КОНФЛІКТІВ:  
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND OF CONFLICTS:  
CAUSES AND CONSEQUENCES

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено специфіку сучасних суспільних кон-

фліктів в Україні. Визначено нагальні проблеми, які виникають 
у результаті соціально-економічної нестабільності, та їх вплив 
на зародження та розвиток соціальних конфліктів. Виявлено 
соціально-економічні причини конфліктів унаслідок формуван-
ня непаритетних відносин у взаємодії «центр – периферія» та 
«багаті – бідні».

Ключові слова: конфлікт, суспільство, стратифікація, не-
рівність, бідність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована специфика современных 

общественных конфликтов в Украине. Определены насущные 
проблемы, которые возникают в результате социально-
экономической нестабильности, и их влияние на возник-
новение и развитие социальных конфликтов. Выявлены 
социально-экономические причины конфликтов вследствие 
формирования непаритетных отношений во взаимодействии 
«центр – периферия» и «богатые – бедные».

Ключевые слова: конфликт, общество, стратификация, 
неравенство, бедность.

ANNOTATION
The article explores the specifics of contemporary social 

conflicts in Ukraine. The urgent problems that arise as a result 
of socioeconomic instability and their influence on the origin and 
development of social conflicts are identified. The socio-economic 
causes of conflicts are revealed due to the formation of unequal 
relations in the «center-periphery» and «rich-poor» interaction.

Keywords: conflict, society, stratification, inequality, poverty.

Постановка проблеми. У сучасній соціальній 
системі актуальна проблема суспільних конфлік-
тів, її вирішення повинно розглядатися не як 
певна вада сформованих людських взаємовідно-
син, а як природний і цілком закономірний етап 
їх розвитку. Загальновизнано, що конфлікт є нор-
мою соціальної взаємодії суб’єктів, він виникає 
внаслідок змін у пріоритетах у межах суспільної 
системи інтересів та потреб, з одного боку, та 
індивідуальної – з іншого. Їх неузгодженість між 
собою може породжувати конфліктогенну ситуа-
цію з різними варіантами її розв’язання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми соціальних конфліктів їх причини та 

наслідки висвітлюються у працях таких укра-
їнських учених, як Е. Лібанова, О. Макарова, 
Л. Черенько. Домінують наукові дослідження, в 
яких соціальні конфлікти розглядають у широ-
кому контексті проблеми нерівності та бідності.

Мета статті полягає у дослідженні природи 
сучасних соціальних конфліктів у суспільстві 
внаслідок формування непаритетних відносин 
у взаємодії «центр – периферія» та «багаті – 
бідні», визначенні їх причин та наслідків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головною причиною суспільних конфліктів 
залишається поглиблення антагонізму між най-
біднішими і найбагатшими представниками 
соціуму. Стратифікація сучасного українського 
суспільства відбувається за критеріями нагро-
мадженого фінансового капіталу, поточних 
доходів та прибутків, майновими статками. Це 
визначає позиції тих чи інших стратів у сус-
пільній ієрархії та їх політичну вагу.

Сучасні соціальні конфлікти являють собою, 
по суті, заключний етап у вирішенні низки сус-
пільних суперечностей. Головними ознаками 
того, що соціальна система знаходиться у фазі 
суспільних конфліктів, є:

•  нерівномірний характер розподілу обме-
жених ресурсів розвитку; 

• посилення соціальної нерівності, що спри-
чиняє загострення конфлікту інтересів різних 
верств населення; 

• конфлікт інтересів посилює конфронта-
цію між тими, хто має виняткове за розміром 
багатство, і рештою населення; 

• відбувається реорганізація соціальної сис-
теми; 

• виникають нові форми нерівності як під-
ґрунтя для нових конфліктів та змін соціальної 
системи [1].

У сучасному глобальному просторі виника-
ють нові форми соціальної асиметричності та 
зони конфліктності, зокрема між надбагатими 
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прошарками населення, представленими так 
званими «громадянами-глобалами» та рештою 
населення, так званими «громадянами-лока-
лами» [2]. Якщо представники першої групи 
вільно переміщуються світом, належать до між-
народних організацій та спілкуються з грома-
дянами інших країн, то представники другої 
групи до певної міри «замкнені» в територі-
альному просторі своєї країни чи навіть місця 
постійного проживання. 

Українське суспільство являє собою високо-
поляризований соціум як за рівнем добробуту, 
так і за доступом до ресурсів розвитку: природ-
них, фінансових, соціальних. Абсолютно різ-
ними є можливості участі у політичному, гро-
мадському та культурному житті, у прийнятті 
управлінських рішень на рівні територіальних 
громад. Протягом тривалого часу зростали 
матеріальні статки багатої верстви населення, 
а в решти – лише знижувалися. Нерівність між 
багатими і бідними в українському суспільстві 
стала вражаючою, і лише загроза зовнішнього 
втручання до певної міри стримує від чергових 
соціальних потрясінь. 

За висновком директору Інституту демогра-
фії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи 
НАН України Е.М. Лібанової, в українському 
суспільстві глибока нерівність породжує 
тотальну недовіру та соціальний нігілізм [3], 
поширюється масштабна бідність, а частка 
домогосподарств, які вважають себе бідними, 
щорічно зростає і становить близько 72,3%. 
Диференціація оплати праці між 1% найза-
можніших і 50% найбіднішого населення є над-
мірно високою і становить близько 43,3 рази 
(для порівняння: у країнах Європи у серед-
ньому – 11,7; США – 24 рази). Розрахунки, 
проведені на основі даних Державної фіскаль-
ної служби України, дали змогу виявити дійсні 
масштаби асиметричності формування доходів 
населення. Зокрема, встановлено, що в Україні 
10% доходів найбільш забезпечених громадян у 
13 разів перевищують доходи найбіднішої поло-
вини населення (у Києві – у 22 рази), тоді як у 
Скандинавських країнах аналогічний показник 
становить три рази, у країнах ЄС – чотири рази. 
Оцінка співвідношення між доходами 40% най-
бідніших громадян та доходами 60% багатших 
громадян показує, що доходи першої групи ста-
новлять лише 15,2% до доходів другої групи 
[4]. У зв’язку з тим, що доходи найбагатших 
людей країни зазвичай не відображено цією 
звітністю, є підстави вважати, що дійсні масш-
таби цих відмінностей набагато істотніше. Така 
висока поляризація суспільства за доходами є 
якісною ознакою країн, що розвиваються. Най-
гірше те, що в країні фактично відсутній про-
шарок середнього класу, який на кінець 2015 р. 
становив лише 0,7% за самовизначенням опи-
таних; 27% уважали себе не бідними, проте й 
не середнім класом.

З-поміж причин посилення нерівності у сус-
пільстві слід зазначити процес олігархізації 

вітчизняної економіки з надвисокою концен-
трацією капіталу у цих структурах та різними 
політичними преференціями. Протягом трива-
лого періоду незалежності державно-олігархічні 
структури розкрадали економіку і збіднювали 
населення. Згідно з результатами досліджень 
Фонду «Демократичні ініціативи», корумпова-
ність влади, з одного боку, та олігархізація еко-
номіки з привласненням прибутків і виведен-
ням коштів за кордон – з іншого, є основними 
за соціальною значущістю проблемами в країні 
(так оцінили відповідно 72% та 54,4% респон-
дентів) [5]. На думку громадян, саме олігархи 
чинять найбільший опір реформам (51% рес-
пондентів). 

За критерієм виробництва валового внутріш-
нього продукту на душу населення Україна нале-
жить до бідних країн світу (у 2015 р. валовий 
внутрішній продукт у розрахунку на одну особу у 
фактичних цінах становив лише 46 413 грн.). За 
даними американського видання Forbes, у 2016 р. 
кількість мільярдерів у світі вперше перевищила 
2 тис. осіб, їх загальний сумарний статок зріс на 
18% та становив близько 7,67 трлн. дол. У цей 
рейтинг увійшли шість громадян України зі 
статком у розмірі 10,6 млрд. дол. [6]. За даними 
Державної фіскальної служби України, у 2016 р. 
кількість осіб із доходом понад 1 млн. грн. стано-
вила 3 504 особи, порівняно з 2015 р. вона змен-
шилася на 24% (на 1 180 осіб), хоча загальні 
доходи зросли на 13 % (на 3,2 млрд. грн.) [7]. 
Серед мільйонерів, які задекларували такі 
доходи, у м. Києві проживало 1 686 осіб, Хар-
ківській області – 287, Дніпропетровській – 216, 
Одеській області – 211 осіб. У загальній струк-
турі цих доходів найвища частка припадала на 
доходи від продажу цінних паперів, рухомого і 
нерухомого майна, його оренди, доходи від діяль-
ності за кордоном, а також спадщина. 

У соціальній структурі вагому частку займа-
ють бідні прошарки населення, причому за 
останні роки набули поширення нові форми 
бідності, зокрема раптова бідність через утрату 
постійних джерел формування доходів чи 
майна. В зоні ризику опинилися як вимушені 
переселенці внаслідок ведення бойових дій на 
Донбасі, так і населення, що залишилося про-
живати на окупованих територіях, насамперед 
ті з них, хто не мав заощаджень, спроможних 
компенсувати часткову чи повну втрату трудо-
вого доходу. Бідність українського населення 
посилюють високі податки та житлово-кому-
нальні тарифи, боргові зобов’язання перед бан-
ківською системою з високими процентними 
ставками за кредит, необґрунтоване зростання 
цін на споживчі товари на тлі надзвичайно 
низьких соціальних стандартів оплати праці. 
В Україні понад 9 млн. сімей одержують суб-
сидії на оплату комунальних послуг із держав-
ного бюджету.

Погіршує ситуацію поширення деструктив-
них процесів на ринку праці, зокрема зниження 
вакантності робочих місць у промисловому та 
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сільськогосподарському сегментах, зростання 
прихованого безробіття та неповної зайнятості 
через банкрутства підприємницьких структур чи 
ліквідацію освітніх і медичних закладів. Голов-
ною ознакою бідності стало падіння купівельної 
спроможності переважної більшості населення. 
Все це створює підґрунтя для виникнення нових 
соціальних конфліктів, зростання недовіри до 
влади, управлінських інституцій, громадських 
організацій. За даними вибіркового дослідження 
умов життя домогосподарств, рівень бідності у 
першому півріччі 2016 р. становив 24,1% (серед 
домогосподарств із дітьми – 28,9%, без дітей – 
18,5%, серед працюючих –19,9%, із дітьми до 
18 років – 29,7%). Проте бідність, оцінена за 
фактичним прожитковим мінімумом, є зна-
чно вищою і становить 56,7% із тенденцією до 
зростання (27,7% та 53,5% за перше півріччя 
2014 та 2015 рр.). Межа бідності, тобто рівень 
доходу, нижче від якого є неможливим задово-
лення основних потреб людини, досягла рівня 
1 764 грн. у середньому на одну особу на місяць 
і збільшилася порівняно з попереднім періодом 
на 20,6%. 

На тлі високого рівня бідності та збройного 
конфлікту на сході країни неухильно зростає 
прошарок осіб із нестійкою позицією у соці-
альній ієрархії, що значно розширює соці-
альну базу можливих конфліктів. Найгірше те, 
що ризики повної чи часткової втрати майна, 
доходу поширюються на все більшу частину 
українського населення, яке втрачає довіру 
до державних інституцій, місцевої влади, спо-
діваючись лише на власні зусилля та можли-
вості. І хоча, за даними Держкомстату України, 
чисельність злиденних знаходиться у межах 
0,3-0,5% усього населення, можна стверджу-
вати, що за останні роки межі бідності розши-
рилися та поглибилося «соціальне дно», напо-
внене жебраками та безпритульними особами. 
Це вимагатиме зростання державних видатків 
на соціальну допомогу, тоді як вирішення інших 
нагальних проблем не фінансуватиметься.

Соціально-економічне підґрунтя конфронта-
цій виникає внаслідок формування непаритет-
них відносин у взаємодії «центр – периферія», 
що виникає на основі об'єктивних чинників 
територіальної диференціації і концентрації, з 
одного боку, та поглиблюється чи зменшується 
під впливом адміністративного менеджменту та 
політики регіонального розвитку – з іншого.

Сформовані відносини у системі «центр – 
периферія» набули певних специфічних ознак, 
основна з яких – істотний розрив у рівні соці-
ально-економічного розвитку між центром та 
периферією з домінуванням тенденцій відцен-
трового характеру для центра та доцентрових – 
для периферійних територій. Якщо у центрі 
активно відбуваються процеси концентрації 
економічної діяльності та соціальної актив-
ності, то на периферії, навпаки, активізуються 
процеси деконцентрації та дезінтеграції, які 
нерідко формують так звану периферійну мен-

тальність, яка до певної міри стримує впрова-
дження інновацій та більше сприяє «консер-
вації» раніше сформованих взаємозв’язків та 
взаємозалежностей [8].

Триває поглиблення регіональної диферен-
ціації за показником відносної бідності. Ліди-
руючі позиції за відносним критерієм бідності 
належать Рівненській області – 52%, що майже 
в 2,2 рази вище за середньоукраїнське значення 
(І півріччя 2016 р.) Достатньо високий рівень 
бідності відзначається у Донецькій (31,2%), 
Київській (без міста Києва) (34,6%), Луганській 
(38%), Херсонській (35,7%), Хмельницькій 
(32,5%) областях. Порівняно з першим півріч-
чям 2015 р. у восьми регіонах країни відбулося 
зростання рівня відносної бідності, глибина бід-
ності зросла в 12 регіонах. Погіршення ситуації 
в деяких регіонах спостерігається як за рівнем, 
так і за глибиною бідності, зокрема у Київській 
та Рівненській областях. Найвищими темпами 
рівень відносної бідності зріс у Чернігівській 
області – на 10,1 в. п. У Київській (без міста 
Києва), Рівненській, Запорізькій, Харківській 
областях та місті Києві відбулося підвищення 
рівня бідності в межах 5,4–9,4 в. п.

В Україні тривалий час зберігається висока 
бідність населення у сільських поселеннях та 
малих містах (27,4%), що в 1,5 рази перевищує 
аналогічний показник по великих містах кра-
їни, причому збільшення бідності відбувається 
зі зменшенням поселень. При цьому бідність 
населення малих міст наближена за основними 
причинами і параметрами до сільської бідності. 
Позитивною тенденцією 2016 р. є загальне 
скорочення (порівняно з відповідним періодом 
минулого року) рівня бідності за відносним 
критерієм за рахунок зниження сільської бід-
ності. Водночас у містах спостерігається його 
зростання на 1,6 в. п. (у малих містах рівень 
відносної бідності не змінився, у великих міс-
тах – зріс на 2,7 в. п.). І хоча у сільських посе-
леннях відбулося певне зниження рівня від-
носної бідності, проте за рахунок великих міст 
відносна бідність зросла загалом по містах. 

В Україні соціальна стратифікація чітко від-
стежується у розрізі «місто – село», оскільки 
значною мірою різняться умови проживання та 
зайнятості. За сучасного соціально-економіч-
ного розвитку в країні зростає чисельність осіб, 
рівень доходів яких дещо перевищує межу бід-
ності. Переважна більшість населення витра-
чає одержані доходи на поточне споживання, 
а отже, можливості формувати заощадження 
є мінімальними, здебільшого це декілька від-
сотків від сукупних витрат домогосподарств 
(за винятком 10-го децилю – 12,4%) (табл. 1). 
У становищі обмежених фінансових ресурсів 
опиняються не лише низькодоходні групи насе-
лення, а й групи населення із середнім рівнем 
доходів.

Значною проблемою в системі диференці-
ації «центр – периферія» є співвідношення 
рівня доходів та витрат їх мешканців. Якщо 
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міські та сільські домогосподарства витрача-
ють на продовольчі товари понад половини всіх 
витрат  (відповідно 3 023,1 грн. та 3 228,4 грн. 
на домогосподарство в місяць), а непродовольчі 
витрати практично не різняться (1 596,8 грн. у 
містах та 1 642,8 грн. у селах), то витрати на 
послуги мають надмірну диференціацію: міські 
домогосподарства витрачають 951,1 грн., а сіль-
ські – лише 486,6 грн., тобто майже в два рази 
менше (в середньому в Україні 803,5 грн.). Спе-
цифіка життєдіяльності у містах і селах зумов-
лює значні відмінності у витратах, пов’язаних 
із транспортом, оплатою житлово-комуналь-
них послуг та придбанням товарів тривалого 
користування. Яскравим свідченням нерівних 
можливостей є більш ніж двократна різниця у 
витратах на освіту (40 грн. у сільській місце-
вості проти 88 грн. у міській) та майже чоти-
рьохкратна різниця у витратах на відпочинок і 
культуру (23 грн. у сільській місцевості проти 
82 грн. у міській).

Дослідження структури розподілу загальних 
доходів домогосподарств України свідчить про 

її деформованість, тобто значне зміщення на 
користь високодоходних груп – у 10-му децилі 
зосереджено понад їх п’ятої частини. Якщо 
частка загальних доходів між 1-м та 8-м деци-
лями зростає дуже поступово (приблизно на 
1–1,5 в. п. із кожним децилем), то розрив між 
двома останніми децилями становить 6,2 в. п. 
(місто – 6,7 в. п., село – 5 в. п.) (рис. 1).

Наведена структура розподілу загальних 
доходів населення в Україні свідчить фак-
тично про відсутність середньодоходної групи, 
яка б вирізнялася від бідних верств населення 
та виконувала стабілізуючу функцію у сус-
пільстві. Спостерігаються значні відмінності 
у характері розподілу доходів за типами посе-
лень у розбивці по децилях, а саме в першому 
децилі вона становить 0,3 в. п., у десятому 
децилі – 1,5 в. п. на користь міста. Це харак-
теризує підґрунтя посилення можливої соці-
альної конфронтації.

За останні роки внаслідок кризових явищ 
спостерігається тенденція випереджаючого 
зростання витрат населення порівняно з номі-

Таблиця 1
Структура сукупних витрат домогосподарств залежно від рівня  

середньодушових еквівалентних загальних доходів, перший квартал 2016 р., %

Всього Місто Село 1-й  
дециль

10-й 
дециль

Децильні 
групи нижче 
прожиткового 

мінімуму 
(1330 грн).

Усього сукупних витрат, грн. (грн. на місяць 
на одне домогосподарство) 5822,8 5870,8 5724,2 3818,3 9149,0 3471,5

Розподіл споживчих сукупних витрат
Продовольчі товари 53,2 51,5 56,4 64,3 41,9 64,8
Непродовольчі товари 27,5 27,2 28,7 23,0 26,9 22,5
Послуги 13,8 16,2 8,5 10,5 18,8 10,5
Неспоживчі сукупні витрати (допомога роди-
чам та іншим особам, купівля акцій, серти-
фікатів, вклади до банків, аліменти, будів-
ництво та капітальний ремонт житла тощо)

5,5 5,1 6,4 2,2 12,4 2,2

Джерело: складено за [9]
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Рис. 1. Розподіл загальних доходів за децильними (10%-ми) групами населення,  
I квартал 2016 р., %

Джерело: складено за [9]
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нальними доходами, що зумовлює скорочення 
заощаджень. Цей процес спричинений реалі-
зацією відкладеного попиту та зменшенням 
масштабу вимушеної економії з боку окремих 
домогосподарств, що призвело до зменшення 
фінансових ресурсів домогосподарств у пер-
шому півріччі 2016 р. на 51,3 млрд. грн. Проте 
таке скорочення відбувається лише в 1–8 деци-
лях; у 9–10 децилях рівень заощаджень лише 
зростає, хоча й нижчими темпами (рис. 2).

Висновки. Отже, соціально-економічним під-
ґрунтям конфліктів в українському суспільстві 
є реальні процеси трансформації його економіч-
ної та соціальної структур:

– по-перше, посилення позицій олігархіч-
ної влади, яка завжди намагається досягти зба-
гачення і збільшення надприбутків, убачаючи у 
цьому сенс управління економічною системою 
та соціумом; це посилює процеси соціальної 
поляризації суспільства, зростання соціально-
економічної асиметрії та збідніння значної 
частки населення; 

– по-друге, через домінування приватних 
інтересів над державними, неефективну сис-
тему державного управління відбувається не 
лише зниження ефективності економіки, а й 
істотна втрата нею потенціалу конкурентоспро-
можності; 

– по-третє, поширення недобросовісної кон-
куренції у зв’язку з можливістю використову-
вати державний та адміністративний ресурси 
стримує розвиток середнього й малого бізнесу 
як джерела нових робочих місць і трудових 
доходів для значної частки економічно актив-
ного населення;

– по-четверте, зберігається високий рівень 
бідності населення та низький рівень його соці-
ального захисту.

Рис. 2. Приріст заощаджень домогосподарств у розрізі децильних груп, млрд. грн.*
* Різниця між номінальними доходами та поточними витратами населення, що розподілені за 
децильними групами за відповідними структурами обстеження умов життя домогосподарств. 
Джерело: складено за [10]
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ДЕМОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ЯК ЗОВНІШНІЙ ЧИННИК ВПЛИВУ  
НА РІВЕНЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

DEMOGRAPHIC ASPECT AS AN EXTERNAL FACTOR OF INFLUENCE  
ON THE LEVEL LABOR POTENTIAL OF THE KHMELNITSKY REGION

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено питання впливу демографічних про-

цесів на формування трудового потенціалу регіону. За статис-
тичними даними проведено аналіз демографічних показників, 
таких як кількість населення, вікова структура, природній при-
ріст. Досліджено сучасні тенденції щодо відтворення трудово-
го потенціалу Хмельницького регіону. Зосереджено увагу на 
необхідності вжиття заходів щодо подолання негативних явищ 
у цій сфері.

Ключові слова: населення, демографічний чинник, на-
роджуваність, смертність, вікова структура, природній приріст.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы вопросы влияния демографических 

процессов на формирование трудового потенциала региона. 
По статистическим данным проведен анализ демографиче-
ских показателей, таких как количество населения, возрастная 
структура, естественный прирост. Исследованы современные 
тенденции воспроизводства трудового потенциала Хмельниц-
кого региона. Сосредоточено внимание на необходимости при-
нятия мер по преодолению негативных явлений в этой сфере.

Ключевые слова: население, демографический фактор, 
рождаемость, смертность, возрастная структура, естествен-
ный прирост.

ANNOTATION
The article deals with the issues of the influence of 

demographic processes on the formation of labor potential of the 
region. According to statistical data, the analysis of demographic 
indicators, such as population size, age structure, natural increase. 
The study of modern trends in the reproduction of the labor potential 
of the Khmelnytsky region. The focus is on the need to implement 
measures to overcome the negative phenomena in this area.

Keywords: population, demographic factor, birth rate, 
mortality, age structure, natural growth.

Постановка проблеми. У забезпеченні ста-
більного і безпечного розвитку будь-якої дер-
жави, зокрема України, важливу роль відіграє 
демографічний чинник, а тому проблеми опти-
мального демографічного розвитку варто роз-
глядати як першочергові інтереси держави, як 
фактор і водночас як результат її функціону-
вання. Саме від демографічних характеристик 
працездатного населення країни і показників 
демографічного розвитку залежать розвиток 
трудового потенціалу і, як наслідок, величина 
сукупного національного доходу [1, с. 280].

Кризові демографічні процеси останніх років 
призвели до сучасних та потенційних масштаб-
них втрат трудового потенціалу. У зв’язку з 
цим об’єктивною стає потреба аналізу реального 
стану сучасної демографічної ситуації, пошуку 
основних її причин, визначення передумов та 

факторів, що впливають на відтворення трудо-
вого потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ступінь розробленості цієї проблеми досить 
високий. Дослідженням різних аспектів від-
творення трудового потенціалу займались такі 
вчені, як О. Грішнова, М. Долішній, А. Колот, 
І. Кравченко, Ю. Краснов. Свій внесок у визна-
чення проблематики з питань формування та 
використання трудового потенціалу і його скла-
дових зробили такі відомі вчені, як, зокрема 
В. Злупко, О. Котляр, В. Костаков, М. Скар-
жинський, К. Якуба.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на досить ґрунтовні 
дослідження, є підстави вважати, що залиша-
ються недостатньо опрацьованими особливості 
відтворення трудового потенціалу країни у регіо-
нальному розрізі з урахуванням важливої участі 
в цьому процесі демографічного фактору.

Мета статті полягає в дослідженні сучас-
них тенденцій щодо відтворення трудового 
потенціалу Хмельницького регіону в контексті 
демографічних аспектів розвитку, визначення 
напрямів подолання негативних явищ у цій 
сфері з урахуванням демографічного фактору.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Динамічний соціально-економічний прогрес в 
Україні має базуватися передусім на розвитку 
та ефективному використанні найціннішого 
ресурсу сьогодення, а саме трудового потенціалу, 
а також посиленні його активності [2, c. 12].

Природною основою трудового потенціалу є 
населення.

Населення – це сукупність людей незалежно 
від їхніх характеристик, яка історично або 
природно сформувалась, постійно відновлю-
ється і проживає на визначеній території (селі, 
місті, районі, регіоні або країні), це найширше 
поняття для означення людських ресурсів.

Розвиток економіки будь-якої країни мож-
ливий лише за наявності певної кількості її 
жителів, які здійснюють виробництво товарів і 
послуг, необхідних для їх життя. Первинною 
основою демографічних показників є реальна 
кількість населення.

Кількість населення – кількість людей які 
проживають в певному населеному пункті, міс-
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цевості, країні, що змінюється в результаті наро-
джуваності, смертності й міграції. Динаміка 
зміни числа населення є важливим демогра-
фічним показником. Демографічна компонента 
трудового потенціалу підприємства набуває нині 
особливого значення, оскільки саме вона є пріо-
ритетною під час його формування.

На сучасному етапі соціально-економічного 
розвитку демографічний потенціал можна оха-
рактеризувати як кризовий, про що свідчать 
тенденції до скорочення кількості населення, 
погіршення його вікової структури на користь 
непрацездатної категорії, зростання смертності, 
скорочення середньої очікуваної тривалості 
життя, загального старіння населення.

Така ситуація викликана, з одного боку, 
зменшенням кількості народжених і збіль-
шенням кількості померлих (щорічне при-
родне зменшення населення перевищує остан-
німи роками 350 тис. осіб), а з іншого боку, 
від’ємним сальдо зовнішньої міграції (близько 
100 тис. осіб щорічно). Ці дві причини обу-
мовили дуже значне зменшення кількості 
населення України за останнє десятиріччя. 
Інший тривожний показник у динаміці насе-
лення – збільшення частки людей пенсійного 
віку і зменшення частки молоді, що показує 
процеси старіння населення і зменшує джерела 
ресурсів для праці.

Чим більше припадає на одну особу в працез-
датному віці непрацездатних (показник демо-
графічного навантаження), тим більш ефектив-
ною має бути праця населення для підтримання 
хоча б попереднього рівня життя.

До демографічних чинників, що впливають 
на формування трудового потенціалу, В. Анто-
нюк відносить рівень народжуваності та смерт-
ності, статевовікову структуру, міграцію насе-
лення [3, с. 41–45].

У процесі проведеного дослідження було 
здійснено аналіз демографічних чинників, які 
зумовлюють кількісні параметри трудового 
потенціалу регіону.

Серед демографічних чинників на масштаби 
формування та використання трудового потен-
ціалу регіону найбільший вплив справляють 
кількість населення, статевовікова структура, 
темпи природного приросту, середня тривалість 
життя, міграція тощо.

Суперечливі демографічні процеси, що від-
булися в країні, не могли не вплинути на демо-
графічну ситуацію в регіоні.

На початок 1995 р. кількість населення Хмель-
ницької області становила 1 517,0 тис. осіб, у 
тому числі міського – 777,6 тис. осіб (51,3%), та 
сільського – 739,4 тис. осіб (48,7%), За період 
1995–2005 рр. кількість населення області 
помітно скоротилася. Так, вже на кінець 2004 р. 
нараховувалось 1 388,0 тис. населення (що на 
8,5% менше порівняно з 1995 р.), у тому числі 
міського – 724,2 тис. осіб (52,2%, що на 6,9% 
менше 1995 р.), сільського – 663,8 тис. осіб 
(47,8%, що на 14,6% менше 1995 р.).

За досліджуваний період відбулось змен-
шення кількості населення як серед міських 
жителів, так і серед сільського населення, при 
цьому спостерігаються значні темпи зменшення 
сільського населення. Так, найбільший розрив 
серед жителів міських та сільських поселень 
відбувся в 2004–2005 рр. і склав 7,8% порів-
няно з 2,6% 1995 р. Таке зменшення кількості 
сільських поселень частково відбулось за раху-
нок міграції. Однак значне його скорочення 
стало наслідком перевищення кількості помер-
лих над народженими.

Кожні подальші п’ять років ситуація лише 
погіршується, на початок 2006 р. кількість 
населення вже складала 1 373,4 тис. осіб, у тому 
числі міського – 723,3 тис. осіб, а сільського – 
650,1 тис. осіб. В 2010 р. надзвичайно швид-
кими темпами зменшується сільське населення 
і становить 607,8 тис. осіб, що на 42,3 тис. осіб 
менше порівняно з 2006 р., при цьому кіль-
кість міських поселень незначно скоротилась, 
а в 2010 р. становила 726,2 тис. осіб, що на 
2,9 тис. осіб менше порівняно з 2006 р.

2008–2009 рр. стали роками найбільшого 
скорочення кількості сільського населення. 
Така невтішна ситуація була обумовлена еко-
номічною кризою яка почалась в 2008 р. та 
досить суттєво вплинула на доходи мешканців, 
особливо сільських поселень регіону, відпо-
відно, зменшення кількості відбулось за раху-
нок зовнішньої міграції та продовжувало бути 
наслідком перевищення кількості померлих 
над народженими.

Ситуація з кількістю населення не поліпши-
лась і в наступні 2011–2016 рр., а з кожним 
роком продовжувала погіршуватися. Станом 
на 1 січня 2011 р. кількість наявного насе-
лення складала 1 326,9 тис. осіб. Відповідно 
до статистичних даних кількість, як наявна, 
так і постійна, впродовж останніх п’яти років 
щорічно скорочувалась в середньому на 0,5%, 
або на 6,5 тис. осіб.

Отже, за значного зменшення кількості 
жителів регіону особливо небезпечною залиша-
ється ситуація у сільській місцевості, де інтен-
сивність природного скорочення значно вища, 
ніж у місті. Це пов’язано перш за все з гіршими 
умовами проживання, недостатньо розвине-
ною соціальною інфраструктурою, відсутністю 
роботи тощо. Таким чином, наявний трудовий 
потенціал сільської місцевості погіршується не 
лише якісно у зв’язку з відсутністю можливості 
до навчання та самовдосконалення, але й кіль-
кісно у зв’язку зі зменшенням населення.

З 2012 р. скорочення сільського населення 
уповільнюється і стабільно складає 1% щорічно 
порівняно з попереднім роком, а в 2016 р. від-
соток скорочення зменшується до 0,7. Така, на 
перший погляд, позитивна ситуація склалася 
не внаслідок покращення умов проживання 
чи створення робочих місць, а через старіння 
сільського населення, які не мають наміру змі-
нювати своє місце проживання, через різке 
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погіршення вікової структури населення сіл, 
що, безперечно, негативно впливає на розви-
ток продуктивних сил. Скорочення населення 
сільських поселень відбувається, на відміну від 
попередніх років, вже переважно за рахунок 
природного скорочення, перевищення кількості 
померлих над народженими, оскільки значна 
частина сільського населення працездатного 
віку ще в 2005–2010 рр. масово залишала сіль-
ську місцевість в пошуках кращого життя, а 
молодь виїжджала на навчання в міста з намі-
ром залишитися там на постійне проживання.

Після подій 2013 р. (Революції Гідності) та 
2014 р. (захоплення Криму і збройного кон-
флікту на сході України) демографічна ситуа-
ція в регіоні ще більше ускладнилась, оскільки 
є значна кількість загиблих в зоні АТО, а її 
наслідки регіон відчуватиме в майбутньому, 
оскільки більшість загиблих – це молоді люди, 
які могли б народжувати дітей. Складні еконо-
мічні умови призводять до того, що збільшу-
ється кількість розлучень, що негативно впли-
ває на демографічну ситуацію регіону. Часто 
люди, які вступають в шлюб вдруге, не наважу-
ються народжувати дітей.

Отже, протягом досліджуваного періоду 
внаслідок описаних вище причин наявне насе-
лення Хмельниччини помітно скоротилося, а 
на початок 2016 р. становило 1 294,4 тис. осіб 
зі значним скороченням сільського населення, 
(що на 14,7% менше порівняно з 1995 р.), 
зокрема міського – 729,8 тис. осіб (що на 6,1% 
менше 1995 р.), сільського – 564,6 тис. осіб (що 
на 23,6% менше 1995 р.).

Таке значне постійне скорочення кількості 
наявного населення області негативно відбива-
ється на стані трудового потенціалу регіону. Це 
породжує тенденцію до того, що не відбувається 
простого відтворення трудового потенціалу регі-
ону, а це не може сприяти економічному розви-
тку та породжує демографічну кризу в регіоні.

Останнім часом відбулися зміни не лише 
в кількості населення, але й у статевовіковій 
структурі населення у Хмельницькій області, 
а саме спостерігається переважання кількості 
жінок над кількістю чоловіків (табл. 1).

Станом на 1 січня 1995 р. кількість жінок ста-
новила 818,0 тис. осіб (54% населення області), 
а чоловіків – відповідно, 693,6 тис. осіб, або 
46% населення області.

За період 1995–2005 рр. кількість жінок 
зменшилась до 716,5 тис. осіб, або на 8,8% 
порівняно з 1995 р., та складає 53,8% кіль-
кості постійного населення; чоловіків – до 
614,3 тис. осіб, або на 7,9% відповідно до 
1995 р., що складає 46,2% загальної кількості.

Наступні п’ять років тенденція до скоро-
чення кількості обох статей продовжувала збе-
рігатися. Так, на початок 2010 р. кількість 
жінок становила 716,5 тис. осіб, що складає 
53,8%, а чоловіків – 614,3 тис. осіб, або 46,2%.

Станом на 1 січня 2016 р. кількість жінок 
становить 692,4 тис. осіб (53,746,3% населення 

області), а кількість чоловіків – 598,8 тис. осіб, 
або 46,3% населення області. Ситуація у відсо-
тковому співвідношенні залишається відносно 
сталою протягом 1995–2016 рр.

Цікаво розглянути розподіл народжених за 
статтю (табл. 2).

Як бачимо, щороку народжується хлопчиків 
більше, ніж дівчаток. Так, у 2015 р. від загаль-
ної кількості народжених хлопчиків народилось 
51%, а дівчаток – 49%, або ж на 100 дівчаток 
припадало 106 хлопчиків. Однак це не дає під-
стави стверджувати, що така тенденція спосте-
рігатиметься для обох статей при досягненні 
ними працездатного віку. Внаслідок вищої 
смертності серед чоловіків (особливо у працез-
датному віці) співвідношення жінок і чоловіків 
зрівнюється приблизно у віці 25–30 років. Із 
кожним роком кількість чоловіків у працездат-
ному віці невпинно скорочується. Тобто смерт-
ність чоловіків значно перевищує смертність 
жінок працездатного віку. Надалі жінок стає 
все більше порівняно з чоловіками.

Це зумовлено насамперед тим, що смертність 
серед населення чоловічої статі вище, ніж серед 
жіночої. Також на статеву структуру населення 
великий вплив мають міграційні процеси, адже 
в пошуках роботи з регіону виїжджає більше 
чоловіків, аніж жінок. Більшу кількість жінок 
над чоловіками можна пояснити і впливом істо-
ричних факторів та втратою чоловічого насе-
лення в наслідок війн та репресій. Серед чолові-
ків також спостерігається більша схильність до 
шкідливих звичок, а саме паління, вживання 
алкоголю, малорухливого способу життя, що 
призводять до захворюваності та підвищення 
смертності серед чоловічого населення області. 
Внаслідок цього тривалість життя чоловіків 
менша на 10–12 років.

Прямий вплив на формування демографіч-
ної компоненти трудового потенціалу регіону 
загалом та підприємств зокрема, його розвиток 
має і вікова структура регіону. Основою форму-
вання трудового потенціалу будь-якої території 
є населення працездатного віку.

Аналіз та динаміка вікової структури регі-
ону дає можливість більш детально проаналі-
зувати демографічну ситуацію області (табл. 3).

Як свідчать дані табл. 3, станом на 1 січня 
2016 р. кількість молодого населення (у віці 
до 15 р.) становила 202,3 тис. осіб, що скла-
дало 15,7% від загальної кількості населення 
області. Протягом 2009–2016 рр. кількість під-
літків, які досягають працездатного віку, ста-
більно знижувалась, що не сприяє відтворенню 
трудового потенціалу регіону. Водночас на поча-
ток 2016 р. кількість пенсіонерів у Хмельниць-
кій області становила 291,2 тис. осіб (у віко-
вій групі 60 років і вище), що складало 22,6% 
від загальної кількості постійного населення, а 
за період з 2010 по 2016 рр. вона мала стійку 
тенденцію до зростання. Така ситуація характе-
ризує процес старіння населення регіону, який 
є притаманним країні загалом, а також нега-
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тивно впливає на відтворення трудового потен-
ціалу області.

Слід зазначити, що за віковими категорі-
ями структура постійного міського й сільського 
населення в області відрізняється. Так, у місті 
частка працездатного населення станом на 
1 січня 2016 р. становила 71,4%, діти віком до 
14 років складали 16,2%, на населення віком 
65 років і старше припадало 12,4%, тоді як на 
сільській території на ті ж вікові групи припа-
дали 63,1%, 15,0% і 21,9% відповідно (табл. 3).

Старіння населення є одним із найтривож-
ніших симптомів погіршення демографічних 
умов його відтворення, оскільки призводить 
до збільшення демографічного навантаження 
на працездатних, до певних труднощів у фор-
муванні трудоресурсного потенціалу та забезпе-
ченні господарства робочою силою.

На жаль, населення області продовжує ста-
ріти, у зв’язку з тим, що протягом останніх 
років зберігається від’ємний природний при-
ріст населення, смертність у старшому віці 
носить стабільний характер а тривалість життя 
постійно зменшується. Старіння населення 
тягне за собою й низку інших соціально-еконо-
мічних негативних наслідків.

Так, зростання частки осіб пенсійного віку 
призводить до збільшення споживання суспіль-
них ресурсів на соціальне забезпечення в старо-
сті. За умов обмеженості таких ресурсів поши-
рюється бідність та поглиблюється соціальна 
нерівність за віком. Бідність населення похи-
лого віку зумовлює посилення тиску осіб пен-
сійного віку на ринок праці та додаткові мате-
ріальні обов’язки працездатних контингентів.

Під час аналізування вікової структури насе-
лення Хмельницької області можна спостері-
гати збільшення питомої ваги населення стар-
ших вікових груп і зменшення частки дітей, 
така ситуація негативно впливає на показник 
демографічного навантаження на населення 
працездатного віку.

Кількісні характеристики населення форму-
ються не лише під впливом його механічного 
руху, але й під впливом природного руху насе-
лення, який є однією з найважливіших характе-
ристик демографічної ситуації, що характеризу-
ється показниками народжуваності, смертності, 
а також природного приросту (табл. 4).

Дані про природній приріст населення 
за період с 1990 р. по 2015 р. Хмельницької 
області подано в табл. 4.

Таблиця 2
Розподіл живонароджених за статтю, осіб [4, с. 31]

1995 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Обидві статі 16 389 12 359 12 396 14 414 14 492 14 881 14 548 14 631 13 793
хлопчики 8 398 6 391 6 469 7 368 7 381 7 595 7 565 7 472 7 029
дівчатка 7 991 5 968 5 927 7 046 7 111 7 286 6 983 7 159 6 764

Таблиця 3
Розподіл постійного населення Хмельницької області за окремими віковими групами  

станом на 1 січня 2009–2016 рр., тис. осіб

Рік Кількість постійного 
населення

Розподіл постійного населення 
Хмельницької області за 

окремими віковими групами

До загальної кількості 
населення кожної  
з вікових груп, %

0–14 15–64 65 і старше 0–14 15–64 65 і 
старше

2009
всього 1 338,2 218,0 780,1 340,2 16,3 58,3 25,4
міськ. 718,1 116,6 463,4 138,1 16,2 64,6 19,2
сільс. 620,1 101,4 316,7 202,1 16,3 51,1 32,6

2012
всього 1 317,0 196,6 903,5 216,9 14,9 68,6 16,5
міськ. 722,6 109,1 533,4 370,1 15,1 73,8 11,1
сільс. 594,4 87,5 370,1 136,9 14,7 62,3 23,0

2013
всього 1 310,8 197,4 898,5 214,9 15,1 68,5 16,4
міськ. 723,4 110,7 530,8 81,9 15,3 73,4 11,3
сільс. 587,4 86,7 367,7 133,0 14,8 62,6 22,6

2014
всього 1 303,8 198,6 891,7 213,5 15,2 68,4 16,4
міськ. 723,8 112,5 527,2 84,1 15,6 72,8 11,6
сільс. 580,0 86,1 364,5 129,4 14,8 62,9 22,3

2015
всього 1 298,1 200,7 882,8 214,6 15,5 68,0 16,5
міськ. 724,7 114,9 522,3 87,4 15,,8 72,1 12,1
сільс. 573,4 85,8 360,4 127,2 14,9 62,9 22,2

2016
всього 1 291,3 202,3 874,9 214,1 15,7 67,7 16,6
міськ. 724,2 117,0 517,3 89,9 16,2 71,4 12,4
сільс. 567,1 85,3 357,6 124,2 15,0 63,1 21,9

Джерело: складено автором за даними [4, с. 22–31]
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Аналіз даних табл. 4 свідчить про те, що 
динаміка природного руху населення у Хмель-
ницькій області явно негативна: кількість 
народжених зменшується, а кількість помер-
лих збільшується, як наслідок, відбувається 
природне скорочення населення, спостерігаємо 
постійне переважання кількості померлих над 
народженими, відбувається процес депопуляції.

Але варто зазначити, що з 2000 р. кількість 
народжених щороку починає зростати: якщо у 
2000 р. в області народились 12 359 осіб, то в 
2008 р. ця цифра становила 14 822 осіб, що на 
16,6% більше від 2000 р., але на 24,4% менше 
порівняно з 1990 р. (кількість народжених ста-
новила 19 610), але при цьому все ж таки кіль-
кість померлих продовжує переважати кіль-
кість народжених. Однак після економічної 
кризи 2008 р. ситуація з кількістю народжу-
ваних погіршилась, мало сімей наважуються 
народжувати другу та третю дитину.

З 2006 р. коефіцієнт природного приросту 
населення починає зростати, водночас смерт-
ність продовжує перевищувати народженість.

На початок 2008 р. вперше з 2000 р. спо-
стерігається помітне збільшення природного 
приросту міського населення області, який 
склав 372 особи. Загальна кількість народже-
них у 2009 р. складає 8 639 немовлят, а кіль-
кість померлих у цьому ж році становила 8 267. 
Отже, природний приріст становив 372 особи, 
що є позитивною тенденцією.

Аналогічна ситуація спостерігалась і про-
тягом наступних років до 2013 р. Максималь-
ний приріст міського населення становив у 
2011 р. 729 осіб, тобто кількість народжених 
(8 188 осіб) значно перевищувала кількість 
померлих (7 459 осіб).

Проте не можна не відзначити погіршення 
показника природного приросту населення 
сільської місцевості протягом 2009–2016 рр.

У сільських місцевостях за значно меншої 
кількості, ніж у містах, спостерігаємо в декілька 
разів більшу смертність порівняно з міськими 
поселеннями, а протягом досліджуваного пері-
оду – постійний від’ємний природній приріст 
населення, який в 2014 р. склав -6 104 особи. Це 
є свідченням того, що сільське населення області 
відтворюється за звуженим режимом.

В 2015 р. статистичні показники вперше за 
останні 7 років засвідчили від’ємний природ-
ній приріст населення у міських поселеннях 
Хмельницької області (-311 осіб) та зменшення 
загального коефіцієнта народжуваності.

Така ситуація свідчить про ще більше зубо-
жіння населення вже не тільки сільської міс-
цевості, але й міських поселень. Ефект одно-
разових виплат з кожним роком зменшувався 
завдяки підвищенню цін та знеціненню націо-
нальної валюти, виплати перестали бути моти-
вом для народження дітей. Нестабільність полі-
тичного та економічного становища в країні 
не сприяє збільшенню населення як країни 
загалом, так і регіону зокрема, в 2012 р. кіль-

кість народжених становила 14 881 осіб, а в 
2013 р. – 14 548 осіб; відбувається погіршення 
рівня життя внаслідок недолугої політики 
уряду та президента країни, збільшення плати 
за комунальні послуги більш ніж в 3 рази.

Зменшення реальних доходів, хоча номі-
нальна заробітна плата зростала, знецінення 
національної валюти втричі порівняно з 2008 р., 
збільшення корупції в усіх органах влади як 
на регіональному, так і на національному рів-
нях, військові події в країні. Всі ці фактори не 
могли сприяти збільшенню кількості народжу-
ваних, в результаті чого кількість народжених 
в Хмельницькій області в 2015 р. зменшилась 
до 13 793 осіб, а тенденція зменшення кількості 
народжених продовжується.

Свідченням глибокої демографічної кризи, 
що переживає наше суспільство, є стійке зни-
ження народжуваності та природного приросту, 
деформація статевовікової структури і поста-
ріння населення, міграційний відплив за межі 
держави. Демографічна криза є однією з важли-
вих причин, які стримують розвиток трудового 
потенціалу в Україні, призводить до щорічного 
зниження рівня трудового потенціалу та скоро-
чення ресурсів праці країни [5, c. 71].

З огляду на вищесказане серед соціально-
економічних проблем регіону постає проблема 
не лише формування та використання трудо-
вого потенціалу, також є невирішеним питання 
відтворення його природної основи, тобто носіїв 
трудового потенціалу. Це питання не може не 
турбувати, а його вирішенню потрібно приді-
лити неабияку увагу.

Політика уряду має заохочувати своїх гро-
мадян до покращення демографічної ситуації 
та підвищення народжуваності, а саме створю-
вати сприятливі соціально-економічні умови 
для підтримки молодих та багатодітних сімей, 
надавати кредити під низькі відсотки.

Висновки. Ситуація, що склалася, вимагає 
удосконалення науково обґрунтованого бачення 
подальшого розвитку трудового потенціалу, 
невідкладних системних дій з її відвернення, 
вжиття упереджувальних заходів щодо ней-
тралізації руйнівних наслідків, кардинального 
поліпшення стану речей у цій сфері.

Значна інертність відтворення трудових 
ресурсів не дає змогу сподіватися на швидке 
подолання негативних тенденцій у цій сфері та 
потребує застосування комплексних підходів 
на загальнодержавному рівні. Серед них осно-
вними мають стати створення належних умов 
для повноцінного відтворення трудового потен-
ціалу і професійно-інтелектуального розвитку; 
створення можливостей для продуктивного його 
використання через відповідне економічне під-
ґрунтя; збалансований регіональний розвиток; 
впровадження системи стимулів до праці, забез-
печення умов праці і життя, а також реаліза-
ція соціальних гарантій зайнятого і незайня-
того населення в умовах ринкових відносин, 
що створить передумови для поліпшення всіх 
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параметрів формування трудового потенціалу. 
Поряд зі створенням необхідних економічних 
умов зусилля повинні бути сконцентровані на 
включенні демографічних пріоритетів у духовну 
сферу суспільства. Так, проблему популяризації 
здорового способу життя, трансформації відпо-
відних культурних наставлянь необхідно поста-
вити в ранг державної політики [6, c. 37–38].

Зволікання з вирішенням демографічних 
проблем несе в собі небезпеку ослаблення полі-
тичного та економічного впливу України у світі, 
робить можливим перерозподіл національних 
ресурсів та національного потенціалу України 
на користь інших держав [7, с. 8].
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ  
ВИРОБНИКІВ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ НА МОЛОДЬ УКРАЇНИ

THE STUDY OF YOUTH-DIRECTED IMPACT  
OF ALCOHOL MANUFACTURERS MARKETING COMMUNICATIONS

АНОТАЦІЯ
У роботі проаналізовано зібрану первинну маркетингову 

інформацію стосовно впливу маркетингових комунікацій ви-
робників алкогольних напоїв на молодих осіб віком 16–25 ро-
ків, визначено основні фактори впливу на молодь під час ви-
борі нею алкогольних напоїв. Розглянуто сутність складників 
моделі AIMDA стосовно виробників алкоголю. Проаналізовано 
ставлення молоді до заходів стимулювання збуту та спонсор-
ства виробників алкоголю у спорті. Запропоновано заходи 
щодо зменшення впливу маркетингових комунікацій виробни-
ків алкогольної продукції на формування поведінки молодого 
споживача та його вибір алкогольного бренду, у тому числі за-
ходи державного регулювання діяльності виробників алкоголю 
та розвитку системи підтримки формування здорової молоді. 
Подано рекомендації виробникам алкогольних напоїв щодо 
впровадження соціальних заходів, які спрямовані на зменшен-
ня споживання алкоголю молодим поколінням та підвищення 
їх соціальної відповідальності на ринку.

Ключові слова: споживання алкогольних напоїв, молодь, 
маркетингові комунікації виробників алкоголю, здоровий спосіб 
життя, фактори впливу під час вибору алкоголю.

АННОТАЦИЯ
В работе проанализирована собранная первичная марке-

тинговая информация относительно влияния маркетинговых 
коммуникаций производителей алкогольных напитков на 
молодых людей в возрасте 16–25 лет, определены основные 
факторы влияния на молодежь при выборе ими алкогольных 
напитков. Рассмотрена сущность составляющих модели 
AIMDA относительно производителей алкоголя. Проанали-
зировано отношение молодежи к стимулированию сбыта и 
спонсорства производителей алкоголя в спорте. Предложены 
меры по уменьшению влияния маркетинговых коммуникаций 
производителей алкогольной продукции на формирование 
поведения молодого потребителя и его выбор алкогольного 
бренда, в том числе меры государственного регулирования 
деятельности производителей алкоголя и развития системы 
поддержки формирования здоровой молодежи. Разработаны 
рекомендации производителям алкогольных напитков по вне-
дрению социальных мероприятий, направленных на уменьше-
ние потребления алкоголя молодым поколением и повышение 
их социальной ответственности на рынке.

Ключевые слова: потребление алкогольных напитков, 
молодежь, маркетинговые коммуникации производителей ал-
коголя, здоровый образ жизни, факторы влияния при выборе 
алкоголя.

ANNOTATION
The primary marketing information on the influence of 

marketing communications of alcohol a manufacturer on young 
people aged 16-25 years is collected, the main factors influencing 

young people in choosing alcoholic beverages are determined. 
The essence of the AIMDA model components concerning 
alcohol manufacturers is considered. The attitude of young people 
towards measures of sales stimulation and sponsorship of alcohol 
manufacturers in sport is analyzed. The measures to reduce the 
marketing communications of alcohol manufacturers influence 
on the formation of the young consumer's behavior and their 
choice of alcoholic brand are suggested, including measures of 
state regulation of the activity of alcohol manufacturers and the 
development of a system for the formation of healthy young people 
support. Recommendations were given to alcohol manufacturers to 
implement social measures aimed at reducing the consumption of 
alcohol for young people and increasing their social responsibility 
at the market.

Keywords: alcohol consumption, young people, marketing 
communications of alcohol manufacturers, healthy lifestyle, 
influence factors when choosing alcohol.

Постановка проблеми. Впродовж останніх 
п’яти років ринок алкогольної продукції в 
Україні має тенденцію до скорочення місткості. 
За офіційними даними, виробництво горілки 
скоротилося протягом 2014–2016 рр. майже 
на 40% [1]. Однак проблема зменшення спо-
живання алкогольних напоїв молоддю зали-
шається невирішеною. За даними ВООЗ, 40% 
української молоді у ранньому віці вживає 
алкогольні напої [2], що часто призводить до 
формування у них психічної залежності від цих 
напоїв. До причин зростання алкоголізму серед 
молоді належать соціальні та психологічні чин-
ники, проте стимулюють молодих людей у ран-
ньому віці почати вживати алкогольні напої 
і маркетингові комунікації їх виробників. На 
зменшення такого впливу спрямований Закон 
України «Про рекламу», який обмежує просу-
вання алкогольних напоїв, проте креативність 
та оригінальність рекламних звернень їх вироб-
ників оминає ці заборони та переконує молодь 
вживати алкогольні напої, щоб бути сильними, 
стильними, гарно проводити свій час.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом проблему впливу маркетинго-
вих комунікацій часто розглядають у науко-
вій літературі як психологічну технологію, 
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яка спрямована на маніпулювання свідомістю 
молоді, що формує і змінює її світогляд і пове-
дінку. Цій проблематиці присвячено наукові 
праці О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, О.А. Фео-
фанова, В.П. Шейнова, А.В. Лященко та ін. 
Зокрема, викладено результати дослідження 
поведінки споживачів та їх реакції на марке-
тингові комунікації [3], досліджено й аргумен-
товано модель маніпулювання свідомістю спо-
живачів, описано можливості маркетингових 
комунікацій [4], визначено, що маркетингові 
комунікації виробників алкоголю спираються 
на суспільні цінності і водночас є важливим 
фактором впливу на них [5]. Визначено три 
складники психологічного ефекту комуніка-
цій, до яких належить поінформованість, емо-
ції, переконання [6, с. 517–518]. З погляду 
впливу на поведінку споживачів на найбільшу 
увагу заслуговують емоції та переконання. 
Емоції, що виникають унаслідок комуніка-
ційного впливу, спрямовані на формування 
іміджу, індивідуальності споживачів, вста-
новлення певного зв’язку із соціальними та 
професійними групами. Психологічний ефект 
комунікацій визначає вплив на мотивацію спо-
живачів у напрямі необхідності купівлі певного 
товару в майбутньому. Проте існує потреба в 
подальшому дослідженні впливу маркетингової 
комунікаційної політики виробників алкоголю 
на молоде покоління України, встановлення 
основних стимулів до купівлі алкогольних 
напоїв молодими людьми і пошук шляхів змен-
шення цього впливу, адже формування залеж-
ності від алкоголю у значної частки дорос-
лих людей розпочалося саме у підлітковому 
віці, коли з’явилися перші мотивації до вжи-
вання алкоголю та у цьому віці існує можли-
вість найбільшого впливу на психіку людини 
[7]. В українців, як правило, відсутні знання 
про шкідливість впливу алкоголю на організм 
людини. Проте 25% усіх смертних випадків від 
таких поширених хвороб, як цироз печінки, 
рак, серцево-судинні захворювання, травми 
різного роду, зумовлені шкідливим впливом 
алкоголю під час його вживання [8]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Надмірне споживання 
алкогольних напоїв може бути спричинене як 
внутрішніми причинами молодої людини, так 
і зовнішніми факторами, у тому числі впли-
вом маркетингових комунікацій виробників 
алкоголю. Проведений аналіз наукових джерел 
свідчить, що відсутні публікації, присвячені 

впливу маркетингових комунікацій виробників 
алкоголю на молодь України.

Мета статті полягає у збиранні та обробці 
інформації щодо впливу маркетингової полі-
тики комунікації виробників алкоголю на його 
споживання молоддю, пошукі шляхів змен-
шення такого впливу та обґрунтуванняі мето-
дів боротьби держави і виробників алкогольних 
напоїв із надмірним споживанням алкогольних 
напоїв молоддю.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні спостерігається тенденція до змен-
шення споживання алкогольних напоїв 
(табл. 1), проте протягом 2016 р. споживання 
пива і вина зросло. 

Зменшення місткості ринку алкогольних 
напоїв спричинене підвищенням цін на алкоголь 
у зв'язку зі зростанням ставок акцизного збору. 

Для того щоб утримати свої ринкові позиції, 
виробники алкоголю почали проводити активні 
маркетингові заходи, насамперед через просу-
вання товару, оскільки маркетингові комуні-
кації зміцнюють імідж алкогольного бренду і 
переконують споживача купувати напій кон-
кретного виробника. 

Для детального вивчення реакції молоді на 
маркетингові комунікації виробників алко-
гольних виробів було проведено анонімне опи-
тування респондентів віком 18–25 років, які 
проживають на території Львівської області, у 
січні-лютому 2016 р. Дослідження проведене з 
використанням невипадкової вибірки, сформо-
ваної за методом квот, відбір респондентів про-
водився за віком (18–25 років). Було опитано 
108 осіб. Опитування проводилося серед молоді 
Львівської області. 

Результати проведеного дослідження свід-
чать, що, незважаючи на Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обмеження споживання і продажу 
пива та слабоалкогольних напоїв» [10], в якому 
йдеться про заборону вживати алкогольні напої 
особам, які не досягли 18 років, молоді люди 
Львівщини вперше спробували спиртні напої у 
неповнолітньому віці. Серед опитаних 13,88% 
не пробували алкогольні напої, 5,56% спробу-
вали алкоголь у 18 років та старше, а 80,56% – 
у віці, молодшому за 18 років (рис. 1).

Вік 14–16 років є критичним для спожи-
вання алкогольних напоїв серед молоді, адже у 
цей перехідний період підлітки вперше пробу-
ють алкогольні напої і формують своє подальше 
ставлення до них. Саме у цей період розвитку 

Таблиця 1
Продаж алкогольних напоїв у торговій мережі підприємств в Україні 

Роки Горілка та вироби лікеро-
горілчані, тис. дал.

Напої слабоалкогольні, 
тис. дал. Вино, тис. дал. Пиво, тис. дал.

2013 16618,9 6163,1 10026,3 76464,3
2014 13612,3 5834,4 8173,5 71565,2
2015 10399,6 4579,2 7002,2 62792,6
2016 9528,8 3394,3 7279,0 69134,2

Джерело: складено на основі [9]
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Рис. 1. Розподіл опитаних щодо віку, коли вперше спробували алкоголь 

Таблиця 2
Характеристика складників моделі AIМDA

Складова Сутність Приклад

Attention – 
увага

Сконцентрованість у даний момент на пев-
ному об’єкті. Утримує увагу лише те, що з 
якоїсь внутрішньої причини є актуальним 
чи необхідним. Реклама алкогольних напо-
їв акцентує увагу молодих споживачів на 
беззаперечній якості напою, іміджі бренду, 
схваленні світом, на головних якостях чо-
ловіків: силі, статусі, виборі, авторитеті

«Смак із характером» – Nemiroff,  
«Абсолютна якість» – «Хортиця», «Кожну 
мить створюєш ти» – Tuborg, «Правило 
справжньої дружби» – «Славутич», «Ранок 
буде добрим!» – Green Day. Ідея рекламно-
го ролику створена так, щоб привернути 
увагу до напою, показати його переваги та 
запевнити споживача у правильності ви-
бору, наголосити на унікальності та статусі 
торгової марки

Interest –  
інтерес

Форма прояву певної потреби, що вимагає 
ознайомлення з об’єктом. Зона інтересів 
у кожного споживача досить різна, часто 
виходить, що наявність одних інтересів 
виключає інші. Реклама, що викликає 
інтерес, акцентує увагу споживача на його 
прихованих бажаннях, які через певні при-
чини він не має змоги втілити

Концепція реклами пива «Арсенал» побу-
дована на важливості виконання робочих 
обов’язків, а після роботи реклама закли-
кає випити чесно зварене пиво, зварене на 
совість. Вона формує поведінку спожива-
чів, зокрема молодих хлопців, які вперше 
стикаються із труднощами на роботі, після 
яких хочеться розслабитися, і тут пиво стає 
в нагоді

Motive – мотив

Сам по собі мотив не спонукає до певної дії, 
однак він може бути реалізований у різний 
спосіб. Щоб спонукати людину до купівлі 
алкогольного напою певної торгової марки, 
товар має володіти деякими іншими якос-
тями крім тих, що задовольняють визначе-
ну потребу

Реклама пива «Чернігівське ЕКО», яка, 
крім споживання пива, стимулює людей 
бути відповідальними: «Шануй майбутнє. 
Будь «еко»

Desire –  
бажання

Думка про можливість володіння чимось 
чи бажати щось здійснити. Бажання не 
завжди призводять до купівлі товару. Але 
й для появи бажання потрібні позитивні 
емоції, пов’язані з даним товаром

Бажання людини бути членом певної со-
ціальної групи чи підтримувати національ-
ного виробника: «Оболонь – пиво твоєї 
Батьківщини». Бажання відпочити, насо-
лодитися гарною погодою у похмурий день. 
«Коблево» – вино налите сонцем»

Activity – ак-
тивність

Форма прояву та спосіб виявлення наміру, 
дії, що необхідні для придбання товару. За-
галом існують три фактори, що впливають 
на рішення про купівлю: ступінь необхід-
ності товару, ступінь привабливості мети, 
заради якої здійснюється купівля; можли-
вості досягнення визначеної мети. Актив-
ність завжди індивідуальна, бо залежить 
від кожної окремої людини. Проте важли-
во, щоб людина була готова до дії

Наприклад, стимулювання купівлі алкого-
лю до святкового столу чи до відпочинку в 
колі друзів за келихом міцного напою

 
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

До 10 років 
10 років 
11 років 
12 років 
13 років 
14 років 
15 років 
16 років 
17 років 

18 років і старше 

6,48% 
4,63% 

1,85% 
6,48% 

8,33% 
12,96% 

21,30% 
15,74% 

2,78% 
5,56% 
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вибору алкогольного напою зрілої людини. 
Результати опитування свідчать, що для 73,8% 
респондентів є важливим імідж торгової марки 
алкогольного напою.

Процеси сприйняття й розуміння реклами 
алкоголю, формування позитивного ставлення 
та цікавості до рекламованого бренду, поява 
бажання придбати його – це процеси, що зумов-
лені певними психологічними характеристи-
ками людей, для яких саме така реклама при-
значена. 

Метою та результатом будь-якого впливу 
завжди є якась зміна стану, що раніше існував. 
Для того щоб дослідити вплив реклами алко-
голю на молодь, розглянемо модель AIМDA 
(табл. 2).

У моделі AIMDA нічого не сказано про те, 
як саме попасти до зони активної уваги, як зро-
бити, щоб об’єкт зафіксувався та втримався в 
пам’яті. 

Згідно з результатами проведеного анонім-
ного опитування, було визначено, що 83,8% 
респондентів погоджуються з тим, що рекламу 
алкогольних напоїв потрібно обмежувати, 
решта опитаних нейтрально сприймають такі 
рекламні звернення. 65% респондентів знають 
про Закон України «Про рекламу» та про обме-
ження реклами алкоголю. Щодо споживання 
алкоголю жінками, то 49% респондентів нега-
тивно ставляться до такого фактору.

Виробники алкогольних напоїв часто засто-
совують різноманітні акції та знижки для лік-
відації залишків товару на складі чи заохо-
чення споживачів до імпульсної купівлі. До 
найпоширеніших заходів стимулювання збуту 
алкогольних напоїв належать: цінові знижки, 
призи, стимулювання збуту у місцях торгівлі, 
спільне просування та безоплатне встановлення 
обладнання для посередників. Результати про-
веденого дослідження свідчать, що найчастіше 
алкогольні напої споживачі купують у супер-
маркетах – 70,6%, в алкомаркетах – 40%, у 

кіосках та інших місцях продажу алкоголю – 
4,7% респондентів, що дає змогу виробникам 
алкоголю проводити агресивні заходи стимулю-
вання збуту на місцях продажу, стимулюючи 
молодь до імпульсивної закупівлі алкогольних 
напоїв. Акції та розіграші є одним із найефек-
тивніших стимулів до купівлі алкоголю серед 
молоді, адже кожен 13-й респондент, який брав 
участь у такій акції, вигравав приз, що впли-
вало на його подальший вибір торгової марки 
алкогольної продукції. Найкращим призом за 
участь в акції 34,5% респондентів уважають 
фірмову сувенірну продукцію, 32,1% хотіли б 
отримати в подарунок додаткові одиниці алко-
гольної продукції, 21,4% хотіли б взяти участь 
у розіграші цінного призу, 11,9% обирають гро-
шові бонуси за надсилання промо-коду (рис. 2). 

55,7% респондентів уважають, що наявність 
фірмового обладнання (холодильника, дисплеїв, 
полиць, прилавків) свідчить про престижність 
фірми – виробника алкоголю.

Після прийняття Закону України «Про 
рекламу», відповідно до якого визначені певні 
обмеження у проведенні реклами алкоголю, 
виробники цієї продукції отримали справжній 
виклик та можливість проявити свою креатив-
ність для інформування споживачів про свою 
продукцію.

Допомогли їм у цьому завданні заходи 
паблік рілейшнз. Відповідно до вищезазначе-
ного Закону, дозволяється рекламувати алко-
голь лише у спеціалізованих виданнях, але в 
ньому не уточнено, які саме ЗМІ мають право 
вважатися «спеціалізованими», тому не можна 
однозначно сказати, які публікації є закон-
ними, які – ні.

Виробництво продуктів, шкідливих для 
довкілля, тютюнових, алкогольних виробів, 
вплив яких на здоров'я людини навряд чи 
можна назвати корисним, формують у громад-
ськості образ фірми, далекий від ідеального, 
тому позитивні асоціації з торговими марками і 

Таблиця 3
Рекомендовані соціальні заходи виробників алкогольних напоїв,  

спрямовані на зменшення споживання алкоголю молодим поколінням та збереження іміджу
Заходи Вплив на молодь Збереження іміджу

Контроль над діяльністю 
своїх торгових посеред-
ників

Співпраця із законослухняними по-
середниками сприятиме зменшенню 
частки продажу алкогольних напоїв 
неповнолітнім

Виробник алкоголю, який обслуговує 
визначений віковий сегмент спожива-
чів, чітко відмежовується від конку-
рентів, підкреслює відповідальність за 
розповсюдження своєї продукції

Позиціонування товару 
для розумних і відпові-
дальних споживачів

Заклики «Споживай відповідально», 
«Алкоголю забагато БУВАЄ! Думай 
про наслідки!», «Ми – за розумне спо-
живання алкоголю», «Дорослий озна-
чає відповідальний» можуть змусити 
молодих людей подумати над обсяга-
ми споживання алкоголю

Визнання відповідальності за можливі 
наслідки від надмірного споживання 
власної продукції свідчить про піклу-
вання про споживача, небайдужість 
до наслідків від надмірного споживан-
ня алкоголю

Онлайн-кампанія про 
самовдосконалення і від-
повідальне споживання 
алкогольних напоїв

Соціальні ролики в мережі Інтернет – 
це спосіб привернути увагу до пробле-
ми алкоголізму та підтримати молодь 
щодо відповідального споживання 
алкогольних напоїв, повинні змусити 
молодих людей замислитися про зло-
вживання алкоголем

Зміцнення іміджу соціально відпо-
відальної компанії, яка виробляє 
якісний алкоголь і думає про своїх 
споживачів, інформує їх
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самою фірмою-спонсором можуть певною мірою 
поліпшити цей імідж, дають їй змогу заробити 
додаткові «бали» у громадськості. Однак лише 
20% опитаних уважають доцільним спонсор-
ство спортивних заходів виробниками алко-
гольних напоїв. Найбільший вплив на респон-
дентів під час вибору бренду алкоголю мають 
поради друзів – 43,2%, на другому місці імідж 
торгової марки – 28,4%, акції та спеціальні 
пропозиції – 7,4%, реклама – 4,9%, інші фак-
тори – 16,1%.

Як уже відзначалося, значна частина насе-
лення вперше пробує алкогольні напої у підліт-
ковому віці. Для зменшення впливу маркетин-
гових комунікацій на споживання алкоголю у 
ранньому віці потрібно передусім здійснювати 
контроль над трансляцією реклами алкоголю 
на телебаченні та зменшити частоту рекламних 
звернень у мережі Інтернет. Незважаючи на те 
що у разі переходу на офіційні сайти виробни-
ків алкоголю з'являються вікові обмеження, 
їх обійти дуже легко. Цього можна уникнути, 
якщо для перегляду рекламних матеріалів, 
які стосуються алкоголю, в Інтернеті користу-
вач буде змушений авторизуватися через соці-
альну мережу. 

Проте потрібно не лише ізолювати підлітків 
від реклами алкоголю, а й створити інформа-
ційну кампанію відповідно до віку, яка буде 
відображати негативні наслідки від споживання 
алкогольних напоїв. Слід проводити регулярні 
тренінги з дітьми в школах, які інформувати-
муть підлітків про відповідальність та можливі 
наслідки від споживання алкогольної продукції, 
адже ставлення до алкоголю формується у під-
літковому віці, а вибір алкоголю в 20–25 років 
базується на інформації, відкладеній ще у під-
літковому віці.

У сучасному суспільстві перед виробниками 
алкоголю виникає суперечливе завдання: дбати 
про поліпшення іміджу своєї торгової марки і 
водночас зменшення алкоголізму в молодому 
віці, а отже, і зменшення обсягу продажу та 
споживання алкогольних напоїв серед молоді. 
Виробники алкоголю можуть поліпшувати свій 

імідж, турбуючись про майбутнє населення. 
Вони можуть розробляти соціальні заходи та 
рекламу, які будуть попереджати про відпові-
дальне споживання алкоголю, наголошувати 
на дотриманні закону виробниками алкоголю. 
Їм необхідно позиціонувати свій специфічний 
товар не як товар для відпочинку і розваг, а 
як товар для розумних людей, які можуть себе 
контролювати і своїми вчинками не завдадуть 
шкоди оточенню. У табл. 3 подано рекомен-
довані заходи для виробників алкогольних 
напоїв, які контролюватимуть споживання 
молоддю алкогольних напоїв та сприятимуть 
формуванню іміджу соціально відповідальної 
компанії.

Вирішення суперечливих завдань та здат-
ність виробника алкогольних напоїв критично 
оцінити свою діяльність і вміння донести до 
споживачів роздуми про негативні наслідки 
алкоголізму тільки поліпшать імідж соціально 
відповідального виробника алкогольних напоїв 
та сприятимуть зростанню обсягів реалізації 
його товарів серед споживачів старшого поко-
ління, які усвідомлюють, що такий виробник 
дбає про їхніх дітей. 

Держава теж повинна докласти певних 
зусиль для зменшення споживання алкоголю 
молоддю. На початку 2017 р. канадські вчені 
з університету Альберти запропонували незвич-
ний спосіб зменшити споживання алкоголю. 
Проведений експеримент показав, що електро-
нна розсилка простих інформаційних брошур 
особам, які люблять споживати алкоголь, може 
скоротити споживання ними даної продукції на 
10% [11]. 

У країнах Європи є популярними такі заходи 
щодо зменшення рівня споживання алкоголю 
[12]: пропаганда здорового способу життя; забо-
рона прихованої реклами алкоголю; заборона 
на проведення фестивалів алкогольної продук-
ції; заборона на розпивання алкоголю в громад-
ських місцях; заборона на продаж алкогольних 
напоїв у роздріб для молодих людей.

Україна може перейняти позитивний інозем-
ний досвід щодо зниження рівня алкоголізму 

 

21,4% 

11,9% 

34,5% 

32,1% 

Розіграш цінного призу 
(автомобіля, квартири) 1 раз в рік 
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промо-коду 

Фірмова сувенірна продукція 

Додаткові одиниці алкогольної 
продукції 

Рис. 2. Оцінка найпривабливіших заходів  
стимулювання збуту виробників алкоголю
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серед молоді та запровадити нову антиалко-
гольну програму, адже її завдання полягає у 
посиленні контролю над діяльністю торгових 
посередників, які продають алкоголь. Реклама 
алкоголю не буде ефективною, якщо підліток 
не зможе купити бажаного напою, який щойно 
побачив по телевізору. Відповідальність за 
порушення законів слід покласти як на вироб-
ників, так і на їх посередників, які продають 
заборонені товари для певної вікової категорії. 
За продаж алкоголю неповнолітнім торговим 
точкам потрібно збільшити штрафні санкції, а 
також позбавляти їх ліцензії на один рік. 

Держава повинна створити систему всебіч-
ної підтримки здоров'я та пропагувати здо-
ровий спосіб життя. Залучати до цієї системи 
слід як молодь, так і батьків, і вчителів. Нині 
існує велика кількість спортивних секцій, 
однак через постійну зайнятість батьків діти не 
завжди мають змогу ходити до них. Потрібно 
проводити більше аматорських турнірів та 
змагань між школами та університетами. Для 
того щоб збільшити активність молодих людей, 
залучати їх до спорту, слід установлювати нові 
спортивні майданчики або модернізувати старі. 
Враховуючи негативне відношення молодих 
людей до спонсорства виробників алкоголю у 
сфері спорту, необхідно заборонити такі заходи 
на законодавчому рівні.

Висновки. У процесі проведеного дослі-
дження встановлено, що молодь активно реа-
гує на заходи стимулювання збуту та імідж 
торгової марки виробників алкогольних виро-
бів. Найбільший вплив на вибір алкоголю має 
оточення, в якому перебуває молода людина, 
більшість ураховує поради і досвід друзів під 
час споживання алкогольних напоїв відповідної 
торгової марки. Найчастіше алкоголь купують 
у супермаркетах, що дає змогу виробникам про-
дукції активно застосовувати рекламні заходи, 
заходи стимулювання збуту, мерчандайзинг 
та використовувати POS-матеріали для збіль-
шення обсягів збуту свого специфічного товару, 
на продаж та просування якого існують зако-
нодавчі обмеження. Населення негативно ста-
виться до споживання алкоголю жінками, вва-
жає за необхідне обмеження реклами алкоголю 
та недоцільність спонсорства спортивних захо-
дів виробниками алкогольної продукції. Крім 
того, молодь зацікавлена у додаткових стиму-
люваннях, акціях та розіграшах, які дають 
змогу купити алкоголь за нижчими цінами чи 
отримати бонуси за його споживання. 

Для зменшення впливу маркетингових 
комунікацій виробників алкогольних напоїв та 
підвищення їхнього іміджу в суспільстві реко-
мендовано забезпечити більш жорсткий контр-
оль над діяльністю власних торговельних посе-
редників, формувати відповідальне ставлення 
споживачів до алкогольних напоїв із викорис-
танням реклами в мережі Інтернет. Зменшити 
споживання алкогольних напоїв молодими 
людьми дасть змогу проводити активну полі-

тику в цьому напрямі з боку держави, фор-
мування нею моди на здоровий спосіб життя. 
Йдеться про посилення контролю над реалі-
зацію алкогольних напоїв у роздрібній торго-
вельній мережі, зростання величини штраф-
них санкцій, проведення соціальної реклами з 
використанням телебачення та Інтернету, про-
пагування для молоді здорового способу життя 
через відповідні публікації та встановлення 
спортивних майданчиків, поширення такої 
інформації у школах та дитячих дошкільних 
закладах, розроблення інформаційних бро-
шур про шкідливість алкоголю та розсилання 
їх на електронну пошту молодих людей та у 
соціальні мережі. Перспективи подальших 
досліджень пов’язані із визначенням впливу 
соціальних мереж на споживачів алкогольних 
напоїв.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

SOCIAL PROTECTION OF THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION  
IN MODERN CONDITIONS

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено роль соціального захисту як важливої 

складової соціальної політики держави та необхідного елемен-
ту ринкової економіки. Наголошено на тому, що соціальний 
захист населення є дієвим у тому разі, коли забезпечуються 
матеріальний добробут, економічна самостійність та само-
реалізація перш за все працездатного населення. Здійснено 
аналіз заходів держави щодо соціального захисту економічно 
активного населення. Виявлено тенденції зайнятості та без-
робіття в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення со-
ціального захисту економічно активного населення в умовах 
ринкових відносин.

Ключові слова: соціальний захист, зайняте населення, 
професійне навчання, трудова міграція, мінімальна заробітна 
плата.

АННОТАЦИЯ
В статье освещена роль социальной защиты как важной 

составляющей социальной политики государства и необходи-
мого элемента рыночной экономики. Сделан акцент на том, 
что социальная защита населения является действенной в 
том случае, когда обеспечиваются материальное благососто-
яние, экономическая самостоятельность и самореализация 
в первую очередь трудоспособного населения. Осуществлен 
анализ мер государства по социальной защите экономически 
активного населения. Выявлены тенденции занятости и 
безработицы в Украине. Предложены пути совершенствова-
ния социальной защиты экономически активного населения в 
условиях рыночных отношений.

Ключевые слова: социальная защита, занятое населе-
ние, профессиональное обучение, трудовая миграция, мини-
мальная заработная плата.

АNNOTATION
The article highlights the role of social protection as an 

important component of the social policy of the state and the 
necessary element of a market economy. It is stressed that 
social protection of the population is effective in the case when 
material welfare is ensured, economic independence and self-
realization, first of all, the able-bodied population. The analysis 
of state measures concerning social protection of economically 
active population is carried out. The trends of employment and 
unemployment in Ukraine are revealed. The ways of improvement 
of social protection of the economically active population in the 
conditions of market relations are offered.

Keywords: social protection, occupied population, vocational 
training, labor migration, minimum wage.

Постановка проблеми. Стратегічною метою 
розвитку українського суспільства є побудова 
соціально орієнтованої ринкової економіки. 
Критерієм діяльності будь-якої соціальної, пра-
вової держави, утвердження в суспільстві прин-
ципів соціальної справедливості й гуманізму є 
формування та реалізація ефективної системи 
соціального захисту населення, яка забезпе-
чує сприятливі умови для його відтворення та 

розвитку. Особливої актуальності це завдання 
набуває в сучасних умовах, коли Україна нама-
гається стати повноправним членом Європей-
ського Союзу.

Соціальний захист населення акумулює 
в собі зміст соціальної функції держави, сис-
тему економічних, юридичних, організаційних 
заходів щодо забезпечення основних соціаль-
них прав людини та громадянина в ній. Важ-
ливим завданням сьогодні є аналіз виконання 
державою основних функцій у сфері соціаль-
ного захисту, зокрема, економічно активного 
населення в ринкових умовах господарювання, 
оскільки саме ця категорія населення своєю 
працею забезпечує формування всіх соціальних 
фондів, які використовуються для реалізації 
завдань соціальної політики в державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній науці та практиці приділяється 
значна увага проблемам соціального захисту 
населення. Науковими доробками у цій царині 
є праці таких українських вчених, як, зокрема, 
Е. Лібанова, О. Палій, В. Скуратівський 
М. Руженський, Н. Болотіна, І. Гнибіденко, в 
яких викладено зміст, завдання, мету та інстру-
менти соціального захисту населення, запропо-
новано шляхи розв’язання цієї проблеми.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас з переходом до 
ринкових відносин змінюються умови прова-
дження господарської діяльності, з’являються 
нові чинники, що впливають на зміст та характер 
праці, що вимагає проведення досліджень щодо 
дієвості заходів держави у напрямі соціального 
захисту економічно активного населення.

Мета статті полягає у характеристиці та ана-
лізі дієвості основних заходів державної полі-
тики у сфері соціального захисту економічно 
активного населення в умовах ринкових відно-
син, а також виявленні напрямів їх удоскона-
лення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Соціальний захист є важливою складовою соці-
альної політики держави та необхідним елемен-
том ринкової економіки. Панування диктатури 
ринку, орієнтація на отримання максимуму 
прибутку при мінімумі витрат, формування та 
закріплення у суспільстві споживацького став-
лення до природних та інших ресурсів, особливо 
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людських, спричиняють появу та наростання 
протистояння інтересів учасників соціально-
трудових відносин. Отже, в сучасних умовах 
держава як провідна сила у здійсненні ринко-
вих реформ повинна обмежувати та нейтралі-
зувати потенційно деструктивну в соціальному 
контексті природу ринку. Останнє можливе за 
наявності результативної та дієвої системи соці-
ального захисту населення, яка б відповідала 
викликам ринкової економіки, максимально 
враховувала увесь спектр потреб та інтересів 
окремих осіб, верств населення, убезпечувала 
людину від соціально-економічної деградації, 
сприяла утвердженню соціальної і політичної 
стабільності в суспільстві [1, с. 15].

Позитивні зрушення в соціальному захисті 
тісно пов’язані зі створенням інституційних 
механізмів, що забезпечуватимуть економічне 
зростання.

Соціальний захист (забезпечення) визнача-
ється як форма розподілу матеріальних благ з 
метою задоволення життєво необхідних індиві-
дуальних потреб громадян у разі настання соці-
ального ризику (непрацездатність, безробіття, 
втрата годувальника, малозабезпеченість) за 
рахунок спеціальних соціальних фондів або за 
рахунок бюджетів різних рівнів (державного та 
місцевих) у випадках та на умовах, встановле-
них у законі.

В науковій літературі соціальний захист 
визначають як систему юридичних, економіч-
них, фінансових та організаційних засобів і 
заходів у державі, спрямованих на убезпечення 
населення від несприятливих наслідків соціаль-
них ризиків [2]. В сучасних умовах соціальний 
захист населення повинен бути спрямований не 
тільки на боротьбу з бідністю шляхом органі-
зації невідкладних персональних допомог бід-
ним, але й на запобігання бідності, давши мож-
ливість людям забезпечувати собі соціальний 
захист під час свого активного періоду життя.

Соціальний захист населення є дієвим у 
тому разі, коли забезпечуються матеріальний 
добробут, економічна самостійність, самореалі-
зація і певний соціальний статус індивіда, його 
фізичне й духовне благополуччя та душевний 
комфорт, і це стосується не тільки соціально 
незахищених верств, але й перш за все пра-
цездатного населення. Досягнення соціального 
добробуту можливе за умови зайнятості людини 
продуктивною працею, достойної оплати цієї 
праці, наявності інститутів, які забезпечують 
захист прав і свобод людини, а також їх реалі-
зацію [1, c. 12].

Щодо підтримки економічної активності 
населення як засобу економічного зростання, то 
соціальний захист слід сприймати як систему 
різних видів гарантій (законодавчих, економіч-
них, соціальних та соціально-психологічних), 
які сприяють створенню рівних умов для підви-
щення свого добробуту за рахунок необхідного 
трудового внеску для працездатного населення 
та створення певного рівня життєзабезпечення 

для непрацездатних громадян. У цьому кон-
тексті найважливішим завданням державних 
інститутів та інституцій є забезпечення продук-
тивної зайнятості населення, як інструмента 
формування економічного та соціального добро-
буту, фундаменту людського розвитку.

Реалізацію державної політики у сфері 
зайнятості населення, гарантії держави щодо 
захисту прав громадян на працю та реалізації 
їхніх прав на соціальний захист від безробіття 
здійснює Міністерство соціальної політики. Від-
носини у сфері зайнятості населення регулю-
ються Конституцією України, Законом України 
«Про зайнятість населення», Кодексом законів 
про працю України, Господарським та Цивіль-
ним кодексами України, Законом України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття», іншими 
актами законодавства.

В аспекті сприяння продуктивній зайня-
тості Міністерство соціальної політики забезпе-
чує професійне навчання дорослого населення 
шляхом формування нормативно-правової бази, 
якою визначаються засади організації та змісту 
професійного навчання, організації навчаль-
ного процесу, кваліфікаційної атестації, підви-
щення кваліфікації та атестації педагогічних 
працівників, організації професійного навчання 
за кошти ваучера, організації професійного 
навчання зареєстрованого безробітного насе-
лення, організації неформального професійного 
навчання [3].

Діяльність у цьому напрямі є вельми акту-
альною з огляду на статистику зайнятості та 
безробіття в Україні. Так, кількість зайня-
того населення у віці 15–70 років у І квар-
талі 2017 року становила 15,9 млн. осіб, що 
на 0,2 млн. осіб менше порівняно з відпо-
відним періодом 2016 року (16,1 млн. осіб). 
Рівень зайнятості при цьому склав 55,2%. 
Водночас чисельність безробітного населення 
зросла і становила 1,8 млн. осіб, зокрема у 
містах – 1,2 млн. осіб, у сільській місцевості – 
0,6 млн. осіб. Згідно з методологією МОП рівень 
безробіття сягнув 10,1% економічно активного 
населення (у І кварталі 2016 року – 9,9%) [4].

З метою регулювання ринку праці, соціаль-
ного захисту економічно активного населення, 
зокрема безробітного, Державна служба зайня-
тості вживає заходів активної політики зайня-
тості, серед яких слід назвати сприяння пра-
цевлаштуванню шляхом організації навчання. 
Згідно з даними Державної служби зайнятості 
у першому півріччі 2017 року з метою забез-
печення професійно-кваліфікаційного рівня 
шукачів роботи вимогам роботодавців, а також 
за сприяння служби 114 тис. безробітних 
проходили професійне навчання, що на 3% 
більше, ніж у відповідному періоді 2016 року. 
Найбільш поширеними професіями, які здо-
були безробітні, є тракторист-машиніст сіль-
ськогосподарського (лісогосподарського) 
виробництва, електрогазозварник, перукар, 
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кухар, манікюрник, водій автотранспортних 
засобів, продавець, швачка, адміністратор, 
кондитер, кравець, оператор з обробки інфор-
мації та програмного забезпечення, електро-
монтер з ремонту та обслуговування електро-
устаткування тощо. Кількість безробітних, 
які навчалися у центрах професійно-технічної 
освіти Державної служби зайнятості, зросла на 
10% та становила 27 тис. осіб [4].

Особливої уваги з боку держави потребують 
питання соціального захисту молоді на ринку 
праці. Відповідно до Закону України «Про 
сприяння соціальному становленню та розви-
тку молоді в Україні» до молоді відносяться 
громадяни України віком від 14 до 35 років.

Згідно з даними Державної служби статис-
тики у І кварталі 2017 року рівень зайнятості 
серед осіб у віці 25–29 років становив 67,0% та 
був вищим, ніж в середньому серед всіх віко-
вих груп (55,2%), а серед осіб віком 15–24 років 
цей показник склав лише 28,2%. Рівень безро-
біття, визначений за методологією Міжнарод-
ної організації праці (МОП), серед молоді у віці 
25–29 років становив 13,2%. Серед осіб у віці 
15–24 років цей показник становив 17,7% та був 
майже удвічі вищий, ніж цей показник серед 
всіх вікових груп. Для порівняння у середньому 
по країнах ЄС рівень безробіття серед молоді до 
25 років становив 17,1% [5]. Високий рівень 
безробіття обумовлений тим, що значна частина 
молодих людей не має необхідних професій-
них навичок і досвіду роботи. Для молоді, яка 
звертається до Державної служби зайнятості, 
здійснюються заходи сприяння зайнятості насе-
лення, що забезпечує їх соціальний захист, такі 
як надання інформаційних, консультаційних 
та профорієнтаційних послуг, створення банку 
вакансій та пошук підходящої роботи, сприяння 
в працевлаштуванні громадян, зокрема шляхом 
організації підприємницької діяльності, органі-
зація професійної підготовки, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації безробітних, організа-
ція і фінансування громадських робіт, виплата 
допомоги по безробіттю.

За сприянням Державної служби зайнятості 
за перше півріччя 2017 року знайшли роботу 
184,5 тис. молодих громадян, що на 4% більше, 
ніж у відповідному періоді минулого року, 
зокрема, кожен другий з них був працевлаштова-
ний оперативно до набуття статусу безробітного. 
З метою професійного самовизначення, підви-
щення якості та конкурентоспроможності наці-
ональних кадрів, збалансування ринку праці 
та ринку освітніх послуг, профілактики безро-
біття Державна служба зайнятості надає про-
фінформаційні та профконсультаційні послуги. 
Профорієнтаційними послугами у січні-липні 
2017 року було охоплено 286,2 тис. безробітних 
з числа молоді та 582,2 тис. осіб, які навча-
ються в різних навчальних закладах. З метою 
максимального наближення професійних нави-
чок громадян, що шукають роботу, до потреб 
роботодавців, розширення їх компетенцій та 

підвищення конкурентності Державною служ-
бою зайнятості протягом січня-липня 2017 року 
здійснено професійне навчання на замовлення 
роботодавців 40,0 тис. безробітних, у віці до 
35 років. Протягом зазначеного періоду прово-
дились роботи і щодо організації громадських 
та інших робіт тимчасового характеру, до яких 
було залучено 42,0 тис. молодих осіб.

Сприяння молодіжній зайнятості є страте-
гічним напрямом молодіжної політики нашої 
держави, визначеним Державною цільовою 
соціальною програмою «Молодь України» на 
2016–2020 роки. Метою Програми є створення 
сприятливих умов для розвитку і самореаліза-
ції української молоді, формування її грома-
дянської позиції та національно-патріотичної 
свідомості. Реалізація Програми сприятиме 
покращенню становища молоді України та 
активізації її участі у суспільно-економічному 
житті держави, дасть змогу отримати пози-
тивні результати щодо створення сприятливих 
умов для розвитку і самореалізації, підвищити 
рівень доступу до якісної освіти та створення 
умов для її зайнятості.

У рамках Державної цільової соціальної про-
грами «Молодь України» на 2016–2020 роки 
відбулось підписання Українського Пакту 
заради молоді – 2020, який є продовженням 
європейської ініціативи і передбачає сприяння 
створенню як мінімум 100 партнерських проек-
тів між бізнесом та освітнім сектором та забез-
печення 10 000 місць для стажування та пер-
шого робочого місця молоді [6].

Сучасна складна соціально-економічна ситу-
ація в Україні спричинює зростання міграцій-
них трудових потоків населення. Непересічного 
значення за таких умов набуває необхідність 
державного регулювання міграції населення з 
метою забезпечення соціального захисту трудо-
вих мігрантів. Соціальному захисту працюючих 
сприяє здійснення ліцензування посередниць-
кої діяльності з працевлаштування за кордоном, 
яке відбувається в нормативно-правовому полі 
дії Законів України «Про зовнішню трудову 
міграцію», «Про зовнішньоекономічну діяль-
ність», «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», «Про зайнятість населення», «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності», «Про рати-
фікацію угоди між Україною та республікою 
Польща про соціальне забезпечення». З метою 
соціального захисту трудових мігрантів видано 
Наказ Мінсоцполітіки «Про створення Між-
відомчої робочої групи з питань контролю за 
діяльністю суб’єктів господарювання, які нада-
ють послуги з посередництва у працевлашту-
ванні за кордоном» від 22 березня 2016 року 
№ 273 р., а також затверджено ліцензійні 
умови щодо посередництва у працевлаштуванні 
за кордоном [7].

Згідно з даними Представництва Міжна-
родної організації з міграції (МОМ) в Україні 
громадянам України в 2011 році було видано 
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204 000 дозволів на проживання в державах 
Євросоюзу. Українці становили найчисельнішу 
групу серед громадян третіх країн, які отри-
мали такі дозволи в ЄС. Проте більшість цих 
дозволів були короткотерміновими (до року), 
156 тис. з них видано Польщею для вико-
нання сезонних робіт. У 2012 році українці 
були п’ятою за чисельністю групою громадян 
третіх країн, які проживали на території ЄС, 
після громадян Туреччини (2,3 млн), Марокко 
(1,9 млн), Албанії та Китаю.

На середину 2013 року на обліку Федераль-
ної міграційної служби Росії перебували 1,4 млн 
громадян України, які проживали в Росії 
на постійній та тимчасовій основі. Зокрема, 
українців, які мали дозволи на працевлашту-
вання, нараховувалося 127,8 тис. осіб, що ста-
новило 11% іноземних працівників у Росії. 
У 2011–2012 роках Міністерство внутріш-
ніх справ (МВС) оформило документи для 
12 000 громадян України, які виїхали з країни 
на постійне місце проживання за кордон. Осно-
вними країнами призначення були Російська 
Федерація, Німеччина, Ізраїль, США, Білорусь, 
Чехія [8]. Згідно з даними Державної служби 
статистики протягом січня-липня 2017 року з 
України вибуло 192 382 осіб, при цьому мігра-
ційний приріст склав лише 2 736 осіб.

У Законі України «Про зовнішню трудову 
міграцію» визначаються права та соціальні 
гарантії трудових мігрантів і членів їхніх 
сімей; організаційно-правові засади здійснення 
оплачуваної діяльності в державі перебування; 
засади державного контролю та відповідаль-
ності за порушення законодавства щодо тру-
дової міграції. Відповідно до Закону державна 
політика у сфері зовнішньої трудової міграції 
здійснюється за такими напрямами: здійснення 
ефективного державного регулювання зовніш-
ньої трудової міграції; забезпечення соціаль-
ного та правового захисту трудових мігрантів і 
членів їхніх сімей; здійснення співробітництва 
з державними органами іноземних держав, 
міжнародними та громадськими об’єднаннями, 
заінтересованими у вирішенні питань зовніш-
ньої трудової міграції; здійснення заходів із 
запобігання незаконній зовнішній трудовій 
міграції; створення умов для повернення в 
Україну та реінтеграції в суспільство трудових 
мігрантів і членів їхніх сімей; посилення інсти-
туційної спроможності закордонних диплома-
тичних установ України щодо надання право-
вої, інформаційної та іншої допомоги трудовим 
мігрантам і членам їхніх сімей на території дер-
жави перебування тощо [9].

З метою уникнення проблем зростання без-
робіття, посилення трудової міграції населення, 
зокрема безповоротної, одним з найважливіших 
напрямів діяльності держави визначають соці-
альний захист зайнятого економічно актив-
ного населення, до якого належать реалізація 
державної політики з питань охорони життя і 
здоров’я людей на виробництві, профілактики 

травматизму невиробничого характеру; забез-
печення реалізації державної політики щодо 
соціального захисту працюючих, зайнятих на 
роботах з несприятливими умовами праці на 
підприємствах, в установах і організаціях, неза-
лежно від форм власності і видів їх діяльності, 
а також фізичних осіб-підприємців; здійснення 
державного контролю за своєчасною і не нижче 
визначеного державою рівня виплатою заробіт-
ної плати; здійснення державного контролю за 
регулюванням охорони і оплати праці у колек-
тивних договорах, угодах підприємств, установ 
і організацій усіх форм власності і видів госпо-
дарської діяльності тощо.

Забезпечення реалізації державної політики 
у сфері соціально-трудових відносин, оплати і 
належних умов праці, трудової міграції, соці-
альної та професійної адаптації військовос-
лужбовців, звільнених у запас або відставку 
тощо здійснюють Департаменти соціального 
захисту населення при обласних державних 
адміністраціях.

Заробітна плата є надзвичайно важливим 
соціально-економічним показником, який віді-
грає визначальну роль у забезпеченні економіч-
ного зростання та підвищенні добробуту гро-
мадян будь-якої країни. Мінімальна заробітна 
плата нині є надзвичайно важливим інструмен-
том соціального захисту працюючих, оскільки 
визначає гарантований державою мінімум в 
оплаті праці, якого зобов’язані дотримуватись 
усі роботодавці.

Незважаючи на позитивну тенденцію зрос-
тання рівня заробітної плати в економіці 
України (середньомісячна номінальна заро-
бітна плата штатного працівника в січні-червні 
2017 року порівняно з відповідним періодом 
2016 року зросла на 37,2% (проти 25,0% у 
І півріччі 2016 року порівняно з відповідним 
періодом 2015 року) і становила 6 638 грн., що 
у 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної 
плати (3 200 грн.)), її рівень все ж є низьким і 
не може в повному обсязі задовольнити матері-
альні та духовні потреби населення через пара-
лельне удорожчання вартості життя.

Проблемою української економічної дій-
сності є недотримання господарюючими 
суб’єктами зобов’язань щодо своєчасної виплати 
заробітної плати працівникам. Загальна сума 
заборгованості з виплати заробітної плати про-
тягом січня-червня 2017 року постійно зрос-
тала і на початок липня на третину (на 33,6%), 
або на 600,9 млн. грн., перевищувала від-
повідний показник на початок 2017 року. 
Станом на 1 липня 2017 року цей показник 
складав 2 391,9 млн. грн., що дорівнює 4,1% 
фонду оплати праці, нарахованого за червень 
2017 року (рис. 1) [10].

На 1 липня 2017 року основна частка загаль-
ної суми боргу припадала на підприємства про-
мисловості (75,9%) та транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяль-
ності (9,1%).
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Загальна сума невиплаченої заробітної 
плати протягом січня-червня п. р. збільши-
лася у 18 регіонах країни, найсуттєвіше – у 
Донецькій (на 196,4 млн. грн.), Черкаській (на 
117,0 млн. грн.), Луганській (на 112,0 млн. грн.), 
Рівненській (на 55,7 млн. грн.), Дніпропетров-
ській (на 51,3 млн. грн.) областях.

На 1 липня 2017 року заборгованість на еко-
номічно активних підприємствах становила 
1 319,2 млн. грн., з неї 63,5% складали борги 
за роботи, виконані у поточному році.

Чисельність працівників, які вчасно не отри-
мали заробітну плату, на 1 липня 2017 року 
становила 150,7 тис. осіб, або 2,0% від серед-
ньооблікової кількості штатних працівників, 
зайнятих в економіці. Кожному із зазначе-
них працівників не виплачено в середньому 
8 754 грн., що на 31,9% перевищує середньо-
місячну заробітну плату за січень-червень 
2017 року.

Така ситуація вимагає вжиття державою 
більш рішучих заходів щодо зменшення забор-
гованості підприємств, установ, організацій з 
оплати праці працівників шляхом застосування 
на законодавчому рівні санкцій до підприємств-
боржників або в окремих випадках компенсації 
втрат працюючого населення.

Не менш важливим напрямом роботи дер-
жави є соціальний захист працівників, які 
задіяні на виробництвах зі шкідливими умо-
вами праці. Як свідчать дані Державної служби 
статистики, динаміка кількості працівників, 
зайнятих на роботах зі шкідливими умовами 
праці, характеризується тенденцією змен-
шення. Водночас станом на початок 2016 року 
1 040,5 тис. осіб були зайняті на роботах зі шкід-
ливими умовами праці (в умовах перевищення 
гігієнічних нормативів за шкідливими вироб-
ничими факторами, такими як мікроклімат, 
барометричний тиск, неіонізуючі електромаг-
нітні поля та випромінювання, іонізуючі випро-
мінювання, виробничий шум, ультразвук, інф-

развук, вібрація, освітлення, хімічні, біологічні 
фактори, важкість та напруженість праці), що 
склало 26% облікової чисельності штатних пра-
цівників. На кінець 2015 року 37,6% працівни-
ків у загальній обліковій чисельності штатних 
працівників мали право на хоча б один із видів 
пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими 
умовами праці за окремими видами економіч-
ної діяльності [11].

З метою соціального захисту зайнятого 
населення фахівцями Департаментів соціаль-
ного захисту населення проводиться певна 
роз’яснювальна робота та надається практична 
допомога підприємствам, установам та організа-
ціям в організації роботи по проведенню атеста-
ції робочих місць за умовами праці, сенс якої 
полягає в регулюванні відносин між керівником 
і працівниками в галузі реалізації прав на здо-
рові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне 
забезпечення, пільги і компенсації за роботу в 
несприятливих умовах. Водночас цю роботу необ-
хідно значно посилити, удосконалювати методи 
роботи та застосовувати нові важелі впливу.

Про рівень соціального захисту працюючих 
свідчать показники динаміки колективних тру-
дових спорів. Так, кількість колективних тру-
дових спорів, які взято на облік у 2016 році на 
виробничому та територіальному рівні, склала 
63 одиниці, на галузевому та національному – 
4. Протягом 2016 року за сприяння Національ-
ної служби посередництва і примирення вирі-
шено 105 трудових спорів на виробничому та 
територіальному рівні, 1 – на галузевому та 
національному рівнях [12].

Таким чином, як показав аналіз основних 
показників соціальної захищеності безробітного 
та зайнятого населення, ті заходи, що вжива-
ються державою щодо соціального захисту еко-
номічно активного населення, є актуальними, 
проте у цій сфері існує широке коло проблем, 
які потребують вирішення, зокрема законодав-
чого, серед яких слід назвати невідповідність 

 Рис. 1. Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати  
у січні-червні 2016–2017 років (на 1 число відповідного місяця)
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освітньо-професійного рівня безробітних потре-
бам ринку праці, високий рівень молодіжного 
безробіття, низький рівень соціальних стан-
дартів в оплаті праці, порушення норм колек-
тивно-договірного регулювання у сфері праці. 
Зазначене безпосередньо впливає на рівень 
добробуту громадян, формування соціальних 
фондів, рівень людського розвитку загалом.

Сьогодні необхідно домогтися дієвості меха-
нізму соціального захисту економічно актив-
ного населення, як зайнятого, так і безробіт-
ного. Для соціального захисту працюючих 
повинні використовуватись інструменти як уні-
версальні (гарантії оплати праці, норми оплати 
праці, норми робочого часу (відпочинку), індек-
сація заробітної плати, податкова соціальна 
пільга при оподаткуванні заробітної плати та 
компенсація заробітної плати), так і спеціальні 
(соціальний захист визначених категорій, про-
фесій працівників на рівні підприємства, а 
також галузі, регіону) [12, с. 35].

Сьогодні є необхідність проведення актив-
ної політики зайнятості населення, котра має 
передбачати реалізацію прав кожного грома-
дянина на працю і отримання гарантованого 
мінімуму доходів, достатнього для нормальної 
життєдіяльності працюючого та його сім’ї; дер-
жавні гарантії по оплаті найманої праці, вста-
новленню її мінімального рівня, який діятиме 
на всіх підприємствах, організаціях, установах 
незалежно від форм власності та господарю-
вання; надання різних форм допомоги безро-
бітним, таких як виплати по безробіттю, орга-
нізація громадських робіт, перепідготовка та 
отримання нової спеціальності, з якої є мож-
ливість працевлаштування, створення умов для 
започаткування власної справи тощо.

Висновки. Соціальний захист населення є 
діяльністю, спрямованою на реалізацію гаран-
тованих державою економічних, соціальних і 
політичних прав населення, зокрема економічно 
активного, створення умов для продуктивної 
зайнятості, зростання рівня життя населення 
та забезпечення умов для людського розвитку. 
В умовах ринкових відносин для економіки 
України важливими є заходи, спрямовані на 
запобігання ситуаціям, які загрожують добро-
буту людини, стимулювання активності особи. 

Соціальний захист повинен виконувати пре-
вентивну, запобіжну функцію шляхом захисту 
особи та її сім’ї від втрат доходу, пов’язаних з 
безробіттям чи втратою працездатності. Отже, 
подальші дослідження та удосконалення сис-
теми соціального захисту економічно активного 
населення повинні лежати у площині розвитку 
системи соціального страхування населення 
як інструмента активної політики соціального 
захисту.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто проблеми лібералізації руху капіталу. 

Розкрито позитивні та негативні наслідки лібералізації руху ка-
піталу. Досліджено статті Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС та зарубіжний досвід лібералізації руху капіталу. Наголо-
шено на необхідності обережної поетапної лібералізації руху 
капіталу, оскільки цей процес вимагає наявності надійної ма-
кроекономічної структури, сильних інституцій та пруденційного 
режиму.

Ключові слова: реформи, Угода про асоціацію, рух капіта-
лу, криза, лібералізація.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены проблемы либерализации движения 

капитала. Раскрыты позитивные и негативные последствия 
либерализации движения капитала. Исследованы статьи Со-
глашения об ассоциации между Украиной и ЕС и зарубежный 
опыт либерализации движения капитала. Подчеркнута необ-
ходимость осторожной поэтапной либерализации движения 
капитала, поскольку этот процесс требует наличия надежной 
макроэкономической структуры, сильных институтов и пруден-
циального режима.

Ключевые слова: реформы, Соглашение об ассоциации, 
движение капитала, кризис, либерализация.

ANNOTATION
The article deals with the problems of liberalization of capital 

movement. The author discovers positive and negative aspects 
of liberalization capital movement. For this purpose, the articles 
of the Association Agreement between Ukraine and the EU and 
the foreign experience of liberalization of capital movement are 
researched.  The article emphasizes the need for careful phase 
of liberalization of capital movements and the availability of a 
sound macroeconomic structure, strong institutions and prudential 
regime. 

Keywords: reforms, association agreement, capital 
movement, crisis, liberalization.

Постановка проблеми. Лібералізація руху 
капіталу зумовлена потребою прискорення еко-
номічного розвитку країни. Переважна біль-
шість країн із ринками, що формуються, має 
значні незадоволені потреби в інвестиціях, 
оскільки вони недостатньо оснащені для того, 
щоб забезпечити перехід від зростання, що спи-
рається на природні ресурси, до більш стійких 
джерел економічного зростання. Однак питання 

вільного переміщення капіталу, продовжують 
спричиняти бурхливі дискусії за зразком «за» 
та «проти». Безумовно, капітальна конвертова-
ність валюти може спричиняти і позитивний, 
і негативний вплив на економіку країни, осо-
бливо зважаючи на те, що в сучасному світі 
економіки ледь не всіх країн тісно пов’язані  
перехресними транскордонними потоками капі-
талів. Закономірно, що фінансові проблеми 
однієї країни легко поширюються на інші. Крім 
того, масштабні фінансові потоки, які ніким 
не контролюються, здатні завдати руйнівних 
наслідків для монетарної системи країн із від-
критою та слабкою економікою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем лібералізації руху капі-
талу присвятили наукові праці відомі закордонні 
дослідники, зокрема: М. Кьосе, П. Мауро, Дж. 
Острі, Е. Прасад, В. Редді, К. Рогофф, Дж. Сті-
гліц.  Вагомий внесок у вивчення цієї теми зро-
били і вітчизняні науковці: Т. Богдан, В. Геєць, 
Д. Лук’яненко, З. Луцишин, О. Шаров.

Мета статті полягає у дослідженні еконо-
мічних та правових аспектів лібералізації руху 
капіталу у зв'язку з ратифікацією Україною 
Угоди про асоціацію з ЄС та неоднозначними 
оцінками впливу лібералізації руху капіталу на 
стан економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Після фінансової кризи в Азії 1998 р. навіть 
МВФ – найбільший поборник вільного руху 
капіталів – дещо змінив свою позицію і тепер 
спирається на інтегрований підхід до лібералі-
зації виходячи з необхідності поетапного пере-
ходу в поєднанні з необхідними реформами 
[1, с. 11]. Лібералізація фінансового рахунку 
повинна здійснюватися в рамках широкого 
пакету реформ, охоплювати загальну основу 
макроекономічної політики країни, внутрішню 
фінансову систему і пруденційне регулювання. 
Тоді як відкриття економіки для прямих іно-
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земних інвестицій на перших етапах, як пра-
вило, позитивно позначається на всіх краї-
нах, то рішення допустити вільний приплив 
короткострокових коштів, що веде до утво-
рення боргових зобов'язань, має брати до уваги 
ступінь розвитку фінансового ринку країни, 
оцінку якості інституційної системи і сукуп-
ність заходів макроекономічної політики. При 
цьому запізнення у відкритті економіки також 
пов'язане з витратами [2].

Як свідчать дані Індексу глобальної конку-
рентоспроможності, Україна у 2017 р. посіла 
85-е місце серед 138 країн світу, втративши за 
рік шість позицій. Найбільш негативними фак-
торами для ведення бізнесу в Україні стали: 
корупція, політична нестабільність, інфляція, 
державна бюрократія, ускладнений доступ до 
фінансів, часта зміна урядів, високі податкові 
ставки, складність податкового законодавства, 
валютне регулювання, якість інфраструктури. 
Україна має досить низькі позиції за якістю 
інститутів, розвитком фінансового ринку, 
макроекономічної стабільності, більше того, за 
останній період вони ще й погіршилися (рис. 1). 

Низькі показники технологічного рівня та 
конкурентоспроможності компаній  (рис. 1) 
вимагають більшого спрямування ресурсів на 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи (НДДКР), оскільки здатність підпри-
ємств створювати інноваційні види продукції і 
послуги є необхідною умовою для підвищення 
продуктивності. Разом із тим передумовами для 
цього є сприятливі інституційна система і ділове 
середовище, а також ефективні ринки, які 

будуть забезпечувати віддачу від інноваційних 
упроваджень. Також Україна має низькі пози-
ції за рівнем розвитку фінансового ринку. Якщо 
потрібна фінансова інфраструктура в країні не 
буде побудована, лібералізація з наступним над-
ходженням капіталу може послабити передусім 
стан фінансової системи. Однак країни, які не 
інтегровані у світовий економічний та фінансо-
вий простір, також  не можуть ефективно роз-
виватися. І ми не знайдемо в новітній історії 
жодної країни, яка без зарубіжних фінансових 
ресурсів та  технологій досягла б економічного 
процвітання. Таким чином, реформи пови-
нні бути спрямовані передусім на забезпечення 
макроекономічної стабільності, розбудову фінан-
сового ринку та підвищення якості інститутів. 
Окрім того, нагальним є зміцнення прав влас-
ності та механізмів виконання договорів. Непра-
цюючі механізми захисту як корпоративної, так 
і приватної власності не створюють умов і для 
зарубіжних, і для внутрішніх інвесторів.

Незважаючи на переваги фінансової лібералі-
зації, як то стимулювання торгівлі, ефективний 
розподіл заощаджень, підвищення продуктив-
ності праці, впровадження інновацій, нові стан-
дарти управління, розвиток фінансових ринків, 
диверсифікація активів, мінімізація ризиків та 
отримання прибутку, низка науковців, зокрема 
В. Редді, відзначає складність емпірично 
довести, що лібералізація фінансового рахунку 
сама по собі приносить реальні вигоди [4, с. 20]. 
Е. Прасад, К. Рогофф, М. Кьосе також указують 
на складність установлення стійкого причинно-
наслідкового зв'язку між ступенем фінансової 

Рис. 1. Індекс глобальної конкурентоспроможності України (бали 1–7) [3]
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інтеграції та показниками економічного зрос-
тання [5, с. 31].  Дійсно, неконтрольовані потоки 
капіталу несуть серйозну небезпеку виникнення 
валютно-фінансових криз. Іноземні інвестиції 
дадуть позитивний ефект у «підготовленій» еко-
номіці, в іншому разі вони ще більше загострю-
ють наявні проблеми. Дж. Стігліц порівнював 
фінансову лібералізацію з двигуном гоночного 
автомобіля, поставленого у стару машину без 
перевірки шин або навчання водія [6, с. 1075]. 

В Україні не було створено сприятливих 
умов як для мобілізації внутрішніх заощаджень 
та протидії втечі національного капіталу, так 
і для притоку іноземного капіталу в реальний 
сектор економіки. За рейтингом Індексу еконо-
мічної свободи Україну віднесено до групи країн 
із репресивною економікою. У 2017 р. вона 
отримала 48,1 бали зі 100 можливих. Найгірша 
ситуація із судовою ефективністю – 22,6 бали 
та зі свободою інвестицій – 25 балів [7].  Із рати-
фікацією Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС (далі – Угода) з’явилися реальні передумови 
для  залучення іноземного капіталу в еконо-
міку України і, що найважливіше, реформу-
вання економіки країни, оскільки Угода фіксує 
зовнішні зобов’язання щодо життєво необхід-
них реформ та є мотиватором в умовах постій-
ного дефіциту внутрішньої політичної волі до 
здійснення політики в інтересах суспільного 
блага [8, с. 6].

Питання руху капіталу регламентують статті 
Глави 7 Угоди «Поточні платежі та рух капі-
талу». Зокрема, стаття 145 передбачає, що 
сторони повинні забезпечувати вільний рух 
капіталу, пов’язаного з надходженням прямих 
інвестицій (у тому числі придбання нерухомості, 
пов’язане з прямими інвестиціями) відповідно 
до законодавства приймаючої країни [9]. Крім 
того, сторони Угоди повинні забезпечити: віль-
ний рух капіталу, пов’язаний із наданням кре-
дитів, які стосуються торговельних операцій, 
або з наданням послуг, в яких бере участь рези-
дент однієї зі сторін, а також вільний рух капі-
талу, пов’язаний із портфельними інвестиціями 
і фінансовими позиками та кредитами інвесторів 
іншої сторони. Саме цей пункт – вільний рух 
капіталу, – пов’язаний із портфельними інвести-
ціями, викликав найбільше занепокоєння серед 
вітчизняних науковців [10, с. 11–14]. І підстави 
для цього дійсно є, оскільки руйнівні фінан-
сові кризи останніх двадцяти років (азійська 
та російська кризи 1997–1998 рр., бразильська  
криза 1999 р., кризи в Еквадорі в 2000 р., Туреч-
чині в 2001 р., Аргентині в 2001 р. та Уругваї 
в 2002 р.) засвідчують зв'язки між фінансовою 
глобалізацією та кризами в країнах із ринками, 
що формуються.  Для успішного процесу фінан-
сової лібералізації країна повинна мати ста-
більну фінансову систему та здійснювати вива-
жену макроекономічну політику.  

Водночас, відповідно до Угоди, свобода 
руху капіталу не є абсолютною, існують певні 
винятки. Зокрема, стаття 146 «Спеціальні 

заходи» передбачає, що  за особливих обста-
вин, якщо платежі та рух капіталу між сто-
ронами спричиняють або загрожують спричи-
нити серйозні труднощі з погляду реалізації 
операцій курсової або грошово-кредитної полі-
тики в Україні або одній чи декількох держа-
вах – членах Європейського Союзу, відповідні 
сторони можуть удатися до спеціальних захо-
дів щодо руху капіталу на термін, що не пере-
вищує шість місяців. Варто наголосити, що 
Стаття 147 «Сприяння виконанню та подальша 
лібералізація положень», визначає чіткі строки 
зняття обмежень на рух капіталу: протягом 
перших чотирьох років із дати набрання чин-
ності Угоди, сторони вживають заходів для 
створення необхідних умов для подальшого 
поступового застосування правил сторони ЄС 
про вільний рух капіталу, а до кінця п’ятого 
року з дати набрання чинності цією Угодою, 
тобто до вересня 2022 р., Комітет із питань тор-
гівлі розглядає вжиті заходи та визначає умови 
подальшої лібералізації. 

Таким чином, лібералізація руху капіталу 
відбуватиметься не як подія, а як процес. Сві-
това практика також засвідчує необхідність 
обережної поетапної лібералізації. Деякі кра-
їни здійснювали лібералізацію протягом досить 
тривалого періоду часу (як то більшість країн 
із розвинутими економіками). Розпочавши 
лібералізацію в 1974 р., деякі країни завер-
шили її лише 1990-роках. Великобританія 
зняла валютні обмеження у жовтні 1979 р., а 
Франція – лише у липні 1990 р. Інші країни, 
провівши лібералізацію, знову повернулися до 
запровадження валютних обмежень, наприклад 
Туреччина, Бразилія. Індія, розпочавши лібе-
ралізацію у 1991 р., ще зберігає низку обме-
жень. Китай також зберігає чимало обмежень, 
пов’язаних із рухом капіталу. 

Найбільш успішні приклади лібераліза-
ції руху капіталу демонструють країни Цен-
трально-Східної Європи. Ці країни з погляду 
швидкості лібералізації рахунку капіталу 
можна розмежувати на дві групи. Країни Бал-
тії та Чеська Республіка лібералізували свої 
фінансові рахунки відносно швидко, і більшість 
операцій здійснювалася без обмежень вже до 
1995 р., тоді як Угорщина, Польща, Словацька 
Республіка та Словенія більш обережно від-
кривали свої фінансові рахунки, досягнувши 
повної лібералізації в 2001–2004 рр. Своєрід-
ним рекордсменом щодо швидкості лібералі-
зації стала Чеська Республіка. Прямі іноземні 
інвестиції були першим основним пунктом лібе-
ралізації на початку 1990-х років, і де-факто 
ліберальний підхід уже застосовувався також 
до іноземних кредитів банків та компаній у 
1994–1995 рр. Як і в інших країнах, лібераліза-
ція надходжень була дещо швидшою, ніж усу-
нення обмежень щодо відтоку капіталу. Проте 
існують ознаки того, що лібералізація фінансо-
вого рахунку в Чеській Республіці була перед-
часною і відіграла значну роль у валютній кризі 
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у травні 1997 р. [11, с. 9]. За два роки, що пере-
дували кризі, спостерігався значний приплив 
капіталу на фоні незрілих фінансових ринків 
та неповних структурних реформ. 

Прибалтійські країни – Естонія, Латвія та 
Литва – також досить швидко лібералізували 
рух капіталу.  В Естонії до кінця 1994 р. контр-
оль майже над усіма транзакціями по фінан-
совому рахунку були скасовані. Латвія та 
Литва також усунули перешкоди для мобіль-
ності капіталу до 1994–1995 рр. Таким  чином, 
наприкінці 1995 р. Чеська Республіка та кра-
їни Балтії відкрили свій фінансовий рахунок. 
Це спричинило певні проблеми в Чехії, куль-
мінацією яких стала валютна криза у травні 
1997 р., але не завдало особливих труднощів 
для країн Балтії.

На відміну від цих країн Словенія була єди-
ною країною – кандидатом на вступ до ЄС, яка 
запровадила значний контроль над капіталом 
та провадила один із самих повільних темпів 
лібералізації руху капіталу, завершивши її в 
2002 р. Польща також обрала поступовий пере-
хід до  лібералізації руху капіталу. Спочатку 
знімалися обмеження з  довгострокових потоків 
та припливом  і лише згодом – із короткостро-
кових потоків та відпливу. Варто відзначити, 
що лібералізація була високо координована з 
макроекономічними розвитком країни, осо-
бливо з грошово-кредитною та валютною полі-
тикою. Таким чином, для успішної лібераліза-
ції руху капіталу в Україні необхідною умовою 
є: макроекономічна стабільність, висока якість 
інститутів, надійна банківська система, пруден-
ційно-наглядова та нормативно-правова база.   

На шляху реформування в Україні одним 
із перших кроків став вимушений, під тис-
ком стрімкого зменшення міжнародних резер-
вів, перехід до  режиму плаваючого валютного 
курсу в лютому 2014 р. Такий крок деякою 
мірою дав змогу пом’якшити торговий дис-
баланс, однак не вирішив проблеми хроніч-
ного дефіциту поточного рахунку і призвів до 
вкрай болючих соціально-економічних наслід-
ків. Подальші дії вже мали плановий характер: 
було розроблено  «Комплексну програму розви-
тку фінансового сектору України до 2020 року», 
головною метою  якої стало створення фінансо-
вої системи, що  здатна  забезпечувати сталий 
економічний розвиток за рахунок ефективного  
перерозподілу фінансових ресурсів в економіці 
на основі розбудови повноцінного ринкового 
конкурентоспроможного середовища згідно зі 
стандартами ЄС [12]. У  програмі визначено 
пункт – створити умови для вільного руху 
капіталу, – відповідно до якого до 30 вересня 
2018 р. передбачено: розробити та затвердити 
концепцію валютної лібералізації, що перед-
бачатиме поетапне скасування тимчасових та 
постійних валютних обмежень (із прив’язкою 
до макроекономічних передумов), та дорожню 
карту її імплементації; розробити та запрова-
дити нове валютне законодавство, яке відпові-

датиме положенням законодавства ЄС та між-
народним зобов’язанням України; внести зміни 
до нормативно-правових актів Національного 
банку та інших державних органів щодо спро-
щення/дебюрократизації процесів, пов’язаних 
зі здійсненням валютних операцій. 

Для наближення нормативно-правової бази 
до взятих Україною зобов’язань Національний 
банк України розпочав публічне обговорення 
законодавчих змін, необхідних для переходу 
до нової, більш ліберальної моделі валютного 
регулювання. 01 грудня 2016 р. Національ-
ний банк презентував концепцію нової моделі 
валютного регулювання, а також дорожню 
карту щодо її запровадження. Концепція перед-
бачає свободу проведення валютних операцій 
за принципом «дозволено все, що прямо не 
заборонено». Це означає, що будь-які валютні 
операції між резидентами і між резидентами 
та нерезидентами в іноземній та національній 
валютах зможуть здійснюватися без обмежень 
[13].  10 серпня 2017 р. було представлено на 
обговорення проект закону «Про валюту». Він 
установлює загальні правові засади у сфері про-
ведення валютних операцій, здійснення валют-
ного регулювання та валютного нагляду замість 
валютного контролю. 

Як свідчить досвід східноєвропейських 
країн, прийняття нового закону про валюту 
стало своєрідною відправною точкою на шляху 
лібералізації. Зокрема, у  Чеській Республіці 
більшість операцій із капіталом були де-юре 
лібералізовані з прийняттям нового закону про 
іноземну валюту у вересні 1995 р., включаючи 
короткостроковий портфельні інвестиції та 
кредити. Новий закон про іноземну валюту у 
Польщі був прийнятий у грудні 1994 р.  Хоча 
він усе ще містив певні обмеження, однак були 
лібералізовані комерційні кредити, відтік пря-
мих іноземних інвестицій та довгострокові 
потоки прямих іноземних інвестицій і довго-
строкові портфельні інвестиції на ринки ОЕСР.

Окрім лібералізації валютного законодав-
ства, важливим питанням на шляху лібералі-
зації руху капіталу є узгодженість між інозем-
ними інвестиціями та податковою політикою. 
Статтею 349 Угоди передбачено, що сторони 
співробітничають для поліпшення належного 
управління у сфері оподаткування з метою 
подальшого покращення економічних відно-
син, торгівлі, інвестицій та добросовісної кон-
куренції. Положеннями про дотримання вимог 
належного управління в сфері оподаткування, 
відповідно до статті 350 Угоди, передбачено 
впровадження стандартів протидії БЕПС (Base 
Erosion and Profit Shifting, (BEPS). З 1 січня 
2017 р. Україна приєдналася до плану ОЕСР 
щодо протидії зменшенню податкової бази 
переміщенню прибутків за кордон і, відповідно 
до Указу Президента України, створено робочу 
групу для підготовки законопроектів із питань 
протидії зменшенню податкової бази і перемі-
щенню прибутків за кордон [14]. 
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Одним із найбільш гострих питань, які необ-
хідно вирішити Україні на шляху лібералізації, 
є зняття мораторію на продаж землі, оскільки 
вільний рух капіталу несумісний з обмежен-
нями на придбання земельних ділянок іно-
земними юридичними або фізичними особами. 
Допускаються лише обмеження, які поширю-
ються також на громадян тієї країни, яка їх 
застосовує, та зареєстровані у цій країні компа-
нії, а не лише на ті, що походять з інших країн 
ЄС. У країнах, що стали членами ЄС пізніше, 
переважно вводилися тимчасові обмеження на 
володіння сільськогосподарськими землями для 
іноземців для запобігання спекуляції сільсько-
господарськими землями. Проте можливість 
установлення таких обмежень може бути лише 
тимчасовою поступкою відповідним країнам і, 
як правило, пов’язана з тривалими та непро-
стими переговорами між сторонами.

Висновки. Лібералізація руху капіталу – це 
складна і клопітка робота, щоб приплив іно-
земного капіталу призвів до зростання і не мав 
руйнівних наслідків. Проблеми з вільним пере-
міщення капіталу можуть виникати тоді, коли 
іноземні інвестиції не пов'язані з продуктив-
ними інвестиціями або має місце різкий шоко-
вий вплив надходження капіталу на ключові 
макроекономічні показники країни. У такій 
ситуації вимоги по боргах можуть швидко пере-
вищити можливості країни у наявних ресурсах, 
необхідних для обслуговування боргу. 

Як свідчить практика, притік довгостроко-
вого капіталу, відображає структурні фактори, 
як то масштабні економічні реформи, лібералі-
зацію зовнішніх економічних відносин, а притік 
короткострокового капіталу переважно спричи-
нений різницею внутрішніх процентних ставок. 
Передусім продуктивним іноземним  інвести-
ціям будуть сприяти заходи макроекономічної 
політики шляхом забезпечення макроеконо-
мічної стабільності та поліпшення поточних та 
довгострокових перспектив економічного зрос-
тання. Поки що ми маємо лише різницю у про-
центних ставках порівняно з ЄС, і лібералізація 
руху капіталу та утримання високих  процент-
них ставок для підтримки стабільності потоків 
можуть підривати внутрішні інвестиції. Лише 
синергія використання внутрішніх та іноземних 
фінансових ресурсів дасть у результаті пози-
тивний економічний ефект. Отже, паралельно з 
лібералізацією руху капіталу необхідно створю-
вати умови для мобілізації й ефективного вико-
ристання внутрішніх заощаджень. 

Зважаючи  на  слабкі фундаментальні харак-
теристики внутрішньої економіки України, 
занепокоєність  щодо наслідків фінансової 
лібералізації продовжує залишатися, оскільки 
внутрішня макроекономічна політика й осо-
бливо стабільність фінансової системи, мають 
ключове значення на шляху лібералізації руху 
капіталу. Однак закритість фінансових ринків 
може позбавити країну перспектив розвитку. 
Лише здійснення широкомасштабних реформ 

та антикризові заходи забезпечать довіру як 
зовнішніх, так і внутрішніх інвесторів та ство-
рять основи для довготривалого відновлення 
економіки країни. 
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АНОТАЦІЯ
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них правил по капіталу і ліквідності (Базель ІІІ), особливості 
регулятивної політики Національного банку України порівняно 
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Постановка проблеми. Як зазначено у звіті 
Міжнародного валютного фонду, економіка і 
фінансовий сектор України виходять з глибокої 
кризи з моменту здобуття незалежності, який 

був пов’язаний як з військовим конфліктом 
на сході країни, так і з великомасштабними 
структурними дисбалансами, накопиченими 
за кілька десятиліть. Протягом довгого часу у 
фінансовому секторі відсутнє належне регулю-
вання та ефективний нагляд, що стало однією 
з причин швидкого зростання числа фінансо-
вих організацій, багато з яких використовува-
лися виключно як інструменти фінансування 
пов’язаних з ними підприємств, що призводило 
до низького рівня резервів на покриття можли-
вих втрат і завищеними коефіцієнтами достат-
ності капіталу. Ситуація погіршувалася неадек-
ватним правовим захистом кредиторів [5].

Отже, основними загрозами фінансовій без-
пеці вітчизняної банківської системи є неефек-
тивність її структури, неповністю сформована 
правова база, усе ще недостатній рівень капі-
талізації банків, значний рівень концентрації 
кредитних та депозитних ризиків, відсутність 
(попри намагання Національного банку Укра-
їни) «прозорої» структури власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми євроінтеграції України торкаються 
дослідження багатьох вітчизняних вчених. Так, 
сутність процесу євроінтеграції та етапи набли-
ження України до ЄС розглянуто у досліджен-
нях [10; 13; 14; 22]. Водночас сучасні проблеми 
розвитку банківської системи, зокрема питання 
капіталізації вітчизняних банків у контексті 
адаптації до вимог Базельського комітету, а 
також фінансової безпеки банківської системи 
охоплені у працях [2; 3; 6; 8; 9; 16; 18; 19; 21].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зі зростанням європраг-
нень України однозначною є проблема наявних 
недоліків процесу інтеграції у площині фінан-
сової безпеки вітчизняної банківської системи.

Мета статті полягає у комплексній оцінці 
загроз фінансовій безпеці банківської системи в 
результаті повноцінного вступу України в Євро-
пейський Союз.

Основними завданнями у процесі дослі-
дження є такі:



371Глобальні та національні проблеми економіки

1) охарактеризувати нормативно-правове 
забезпечення фінансової безпеки вітчизняної 
банківської системи;

2) окреслити проблему неготовності банків-
ської системи України сприйняти реформи для 
посилення глобальних правил по капіталу і лік-
відності (Базель ІІІ);

3) визначити особливості регулятивної полі-
тики Національного банку України порівняно з 
європейськими регулятивними заходами;

4) означити проблему конкурентоздатності 
вітчизняної банківської системи у процесі інте-
грації до ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загалом у процесі зближення України з ЄС 
неминуче діятимуть і негативні фактори євроін-
теграції, такі як неспроможність нести фінансо-
вий тягар внесків до ЄС; зростання конкуренції 
з боку фірм країн-членів ЄС у процесі лібералі-
зації і збільшення відкритості національної еко-
номіки, що супроводжуватиметься ліквідацією 
неконкурентоспроможних підприємств із нега-
тивними соціальними наслідками [14, с. 71].

Водночас невиконання банківською сис-
темою своїх функцій паралізує економічні 
зв’язки в країні і виступає загрозою економіч-
ної безпеки всього суспільства, а це обумовлює 
залежність фінансових, а найчастіше і політич-
них умов розвитку держави від стану безпеки 
банківської сфери.

Інтеграція України та Європейського Союзу 
суттєво розширює напрями банківської діяль-
ності, значно збільшує рівень конкуренції в 
банківській сфері, суттєво посилює проблему 
нерозвиненості вітчизняного фінансового ринку 
та його інфраструктури, вимагає швидкого 
впровадження нових інформаційних техноло-
гій, підкреслює недосконалість чинного зако-
нодавства, а корупція і криміналізація еконо-
мічних відносин ставлять перед банківською 
системою нові завдання, тягнуть за собою появу 
характерних загроз і ризиків.

Водночас створення масштабного механізму 
забезпечення фінансової безпеки держави 
передбачає насамперед вирішення широкого 
кола питань, які стосуються формулювання 
критеріїв та принципів забезпечення фінансо-
вої безпеки, а також визначення пріоритетних 
національних інтересів у фінансовій системі 
держави, вжиття заходів щодо попередження 
та подолання факторів, які загрожують фінан-
совій безпеці держави [3].

На наш погляд, в умовах інтеграції україн-
ської фінансової системи та фінансової системи 
Європейського Союзу першочерговою стає саме 
проблема забезпечення фінансової безпеки у 
сфері банківської діяльності, яка може бути 
вирішена лише комплексно та системно. Це 
обумовлено тим, що фінансова безпека країни 
як складова частина її національної безпеки 
базується на формуванні ефективної системи 
безпеки інституцій, що реалізують фінансову 
політику держави.

Дослідники генезису поняття «фінансова 
безпека» виділяють декілька етапів правового 
забезпечення фінансової безпеки в Україні, 
зокрема такі [16, с. 171]:

1) визначальний (Декларація «Про держав-
ний суверенітет України від 16 липня 1990 р., 
Закон України «Про економічну самостійність 
Української РСР» від 3 серпня 1990 р.);

2) базисний (Конституція України від 
28 червня 1996 р.);

3) концептуальний (Постанова ВРУ «Про 
Концепцію національної безпеки» від 16 січня 
1997 р., Закон «Про Раду національної безпеки 
і оборони України» від 5 березня 1998 р.);

4) глобальний (Закон «Про основи національ-
ної безпеки України» від 19 червня 2003 р.);

5) стратегічний (Указ Президента «Про 
стратегію національної безпеки» від 12 лютого 
2007 р.);

6) методичний (Наказ «Про затвердження 
Методики розрахунку рівня економічної без-
пеки України» від 2 березня 2007 р., Наказ 
«Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України» від 29 жовтня 2013 р);

7) адаптаційний (Проект Концепції фінансо-
вої безпеки України, Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції забезпечення національ-
ної безпеки у фінансовій сфері» від 15 серпня 
2012 р., Програма економічних реформ на 
2010–2014 роки «Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна економіка, ефективна дер-
жава» від 2 червня 2010 р.).

Отже, фундаментальна концепція фінан-
сової безпеки банківської системи в умовах 
активних інтеграційних кроків України в бік 
Європейського Союзу повинна стати ключовою 
складовою загальної стратегії розвитку нашої 
держави. Нині чинна Концепція забезпечення 
національної безпеки у фінансовій сфері визна-
чає, що стан фінансової безпеки держави зале-
жить від явищ та чинників як внутрішньої, так 
і зовнішньої фінансово-кредитної політики дер-
жави, політичної ситуації, що склалася у дер-
жаві, досконалості законодавчого забезпечення 
функціонування фінансової системи, а також 
міжнародних зобов’язань держави [17].

Щодо безпеки у банківській сфері, то у Кон-
цепції зазначено, що «уникнути кризових явищ 
у банківській сфері можливо шляхом прове-
дення політики, спрямованої на стимулювання 
банківського сектору до спрямування кредит-
них коштів насамперед на розвиток реального 
сектору», а також «удосконалення механізму 
здійснення нагляду за банківським сектором та 
посилення ризик-менеджменту в банках» [17]. 
Таким чином, робимо висновок про те, що нині в 
Україні окреслені лише рамки концептуальних 
засад фінансової безпеки банківської системи, 
оскільки не розроблено Концепцію безпеки 
банківської діяльності як на рівні банківської 
системи країни, так і на рівні окремого банку, 
що містить сукупність заходів і механізмів її 
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забезпечення, системи управління ризиками і 
нейтралізації загроз, котрі підривають основи 
функціонування банківської сфери держави.

В контексті проблеми зауважимо, що після 
прийняття Європарламентом «Директиви про 
вимоги до капіталу 4» (CRD4), що посилює під-
ходи до його структури, якості та достатності, 
європейські банки активно приступили до зміц-
нення капіталу.

Так, Британські регулятори заявили, що 
найбільшим банкам країни (“Royal Bank of 
Scotland” (RBS), “Lloyds”, “Barclays”, “HSBC” і 
“Standard Chartered”) необхідно додатково залу-
чити 25 млрд. фунтів, щоб їхній капітал відпо-
відав вимогам Базельського комітету. Водночас 
можливість обійтися без допомоги акціонерів 
була не у всіх, зокрема “Deutsche Bank” залу-
чив 3 млрд. євро за допомогою додаткової емісії 
нових акцій. Аналітики розцінили це як продо-
вження підготовки банку до вступу в силу нових 
вимог до капіталу. Аналогічні заходи прийняв і 
інший німецький банк, а саме “Commerzbank”, 
що уже після “Deutsche Bank” анонсував додат-
кову емісію на 2,5 млрд. євро [7].

Вступ України до Європейської спільноти 
передбачає першочергове забезпечення діяль-
ності вітчизняних банківських установ за 
єдиними регулятивними правилами. Отже, 
повноцінне і безпечне сприйняття реформ для 
посилення глобальних правил по капіталу 
і ліквідності з метою забезпечення більшої 
стійкості банківського сектору Базельського 
комітету для вітчизняної банківської системи 
викликає сумнів.

Так, Базель II показав, що основою успішного 
впровадження є попередній аналіз, стратегічна 
оцінка і деталізоване планування. Отже, нині 
банківські установи також повинні залишатися 
гнучкими і готовими до подальших змін через 
реалізацію Базель III, оскільки основною метою 
цього документа є узагальнення основних вимог 
до достатності капіталу й аналіз деяких клю-
чових практичних аспектів, які необхідно при-
йняти до уваги під час розроблення ефективної 
процедури впровадження [1].

Конкретизуючи негативні моменти повно-
цінної реалізації Базель ІІІ для вітчизняної бан-
ківської системи з позиції фінансової безпеки, 
зазначимо таке:

– несприятливі економічні умови в Україні 
і посилення регулятивного контролю можуть 
призвести до того, що більш слабким банкам 
буде важче забезпечити необхідний капітал і 
фондування;

– зростання вимог до капіталу та необхід-
ність функціональної реорганізації, виконання 
нових регулятивних вимог приведуть до додат-
кового впливу на маржу і операційні можли-
вості, тобто прибутковість банків впаде саме в 
той час, коли буде необхідно залучати додаткові 
ресурси для відновлення фінансового буфера;

– значне посилення вимог до капіталу і лік-
відності може привести до спаду банківського 

кредитування або до значного зростання його 
вартості;

– для інвесторів менш привабливими ста-
нуть акції і облігації банків, оскільки є велика 
ймовірність зниження дивідендів, що пов’язано 
з необхідною перебудовою бази капіталу; ROE і 
прибутковість значно знизяться, втрати стануть 
абсорбуватися борговими інструментами вже до 
ліквідації.

Водночас важливою проблемою для фінансо-
вої безпеки не лише банківської системи Укра-
їни, але й економіки загалом є вартість кредит-
них ресурсів. Вартість кредитних ресурсів для 
бізнесу є одним із ключових елементів форму-
вання конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції. Так, ставки кредитування суб’єктів 
господарювання в ЄС встановлюються в серед-
ньому на рівні 3–4% проти 15–17% середньо-
зваженої вартості кредитних ресурсів в Україні 
[18, с. 83].

Проблема вартості кредитних ресурсів 
для вітчизняних підприємств є безпосеред-
ньо взаємопов’язаною з безпекою банківської 
системи у площині конкурентоспроможності 
українських банків порівняно з європейськими 
фінансово-кредитними установами. Однак про-
блема стосується не лише комерційних банків 
як основних суб’єктів у кредитних відносинах, 
але й основного регулятора країни – Національ-
ного банку. Наголосимо на тому, що грошово-
кредитна політика Європейського Союзу була 
спрямована на розширення доступу суб’єктів 
господарювання до кредитних ресурсів, а це 
забезпечило для економіки необхідний грошо-
вий обіг (табл. 1). Така політика передбачає 
суттєве зниження облікової ставки та зниження 
норм обов’язкового резервування для банків.

У країнах Євросоюзу середні норми резерву-
вання не перевищують 2%. У Великобританії 
норми резервування є необов’язковими для бан-
ківських установ. Банки самі визначають обсяг 
резервних вимог перед початком кожного пері-
оду резервування. Обсяг сформованих резервів 
має бути не меншим за встановлений централь-
ним банком ліміт та повинен бути кратним 
10 мільйонам фунтів стерлінгів. Важливо 
зазначити, що Банк Англії нараховує доходи у 
розмірі офіційної відсоткової ставки на середнє 
значення залишків резервних вимог. Відпо-
відно, система резервування не використову-
ється як монетарний інструмент, а здебільшого 
слугує джерелом додаткового доходу для бан-
ківських установ і механізмом підвищення пла-
тоспроможності та надійності банків [6, с. 198].

Водночас в українських реаліях ситуація 
характеризується іншими процесами. Для усіх 
банків встановлюються єдині нормативи та 
порядок визначення, формування і зберігання 
обов’язкових резервів. Національний банк може 
встановлювати для різних видів зобов’язань 
диференційовані нормативи обов’язкового 
резервування. Нині діють такі нормативи 
обов’язкового резервування:
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 – за коштами вкладів юридичних і фізич-
них осіб у національній та іноземній валютах на 
вимогу і коштами на поточних рахунках (6,5%);

 – за строковими коштами і вкладами (депо-
зитами) юридичних і фізичних осіб у націо-
нальній та іноземній валютах (3%) [12].

Зростання облікової ставки (табл. 2) та нее-
фективне використання інших інструментів 
грошово-кредитної політики значно обмежили 
доступ усіх господарюючих суб’єктів до кре-
дитних ресурсів, тим самим унеможливило 
повноцінне виконання банківською системою 
своїх функцій, а саме кредитної підтримки 
реального сектору економіки та перерозподілу 
фінансових ресурсів.

Важливо відзначити, що у регулятивних 
діях НБУ щодо української банківської системи 
відсутня чітка послідовність. Так розглянувши 
взаємозв’язок між річною інфляцією, обліковою 
ставкою та середньозваженою кредитною став-
кою (табл. 3), відзначимо, що такий важіль, як 
облікова ставка у грошово-кредитній політиці, 

не є чітким індикатором для банківської сис-
теми зокрема та для економіки загалом щодо 
кредитної стимуляції.

Натомість у європейській банківській сис-
темі зміна облікової ставки лише сотні долі 
відсотків спричиняє зміну економічних трен-
дів. Отже, постає питання про достатню ефек-
тивність регулятивних важелів зокрема та про 
ефективність усієї грошово-кредитної політики 
Національного банку України загалом.

На нашу думку, з огляду на вищезазначені 
аспекти, що можуть стати загрозами для фінан-
сової безпеки вітчизняної банківської системи 
у разі повноцінної інтеграції України та Євро-
пейського Союзу слід говорити не про недоліки 
самого процесу, а про готовність сприйняти бан-
ківською системою України усі наслідки такої 
інтеграції. Більшою мірою готовність сприй-
няти наслідки інтеграції виявляється у конку-
рентоздатності вітчизняної банківської системи 
порівняно з банківською системою Європей-
ського Союзу.

Таблиця 1
Ставки рефінансування центральних банків окремих країн світу [4]

Країна Центральний банк
Ключова 

відсоткова 
ставка

Наступний розгляд Остання зміна Поточна 
ставка, %

США “FED”  
(Federal Reserve)

Federal Funds 
Rate

20 вересня 2017 р. 14 червня 2017 р. 1,25%

Єврозона “ECB” (European 
Central Bank)

Refinancing 
Tender

26 жовтня 2017 р. 10 березня 2016 р. 0,00%

Великобританія “BOE” (Bank of 
England)

Bank Rate 14 вересня 2017 р. 4 серпня 2016 р. 0,25%

Японія “BOJ” (Bank of 
Japan)

Overnight Call 
Rate Target

21 лютого 2017 р. 29 січня 2016 р. -0,10%

Канада “BOC” (Bank of 
Canada)

Overnight Rate 25 жовтня 2017 р. 6 вересня 2017 р. 1,00%

Швейцарія “SNB” (Swiss 
National Bank)

3 Month Libor 
Rate

14 вересня 2017 р. 15 січня 2015 р. -0,75%

Швеція “Riksbank” (Sweden 
Central Bank)

Repo Rate 26 жовтня 2017 р. 11 лютого 2016 р. -0,50%

Австралія “RBA” (Reserve 
Bank of Australia)

Cash Rate 3 жовтня 2017 р. 2 серпня 2016 р. 1,50%

Нова Зеландія “RBNZ” (Reserve 
Bank of New 
Zealand)

Official Cash 
Rate

27 вересня 2017 р. 9 листопада 2016 р. 1,75%

Норвегія “Norges Bank” (The 
Norwegian Central 
Bank)

Sight Deposit 
Rate

21 вересня 2017 р. 18 березня 2016 р. 0,50%

Таблиця 2
Облікова ставка Національного банку України [11]

2015 р. 2016 р. 2017 р.
Період Значення, % Період Значення, % Період Значення, %

– – з 9 грудня 14 – –
– – з 28 жовтня 14 – –
– – з 16 вересня 15 з 14 вересня 12,5

з 18 грудня 22 з 29 липня 15,5 з 3 серпня 12,5
з 30 жовтня 22 з 24 червня 16,5 з 7 липня 12,5
з 25 вересня 22 з 27 травня 18 з 26 травня 12,5
з 28 серпня 27 з 22 квітня 19 з 14 квітня 13
з 4 березня 30 з 4 березня 22 з 3 березня 14
з 6 лютого 19,5 з 29 січня 22 з 27 січня 14
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Аналітики «Forbes Україна», оцінюючи 
життєздатність банківських установ, виявили 
досить красномовну тенденцію, що, на наш 
погляд, досить чітко відображає конкурен-
тоспроможність вітчизняних банків та євро-
пейських банківських установ. Так, зокрема, 
група банків з високим рівнем життєздат-
ності виявилася досить численною у зв’язку із 
загальним зростанням показників ліквідності 
та рентабельності по системі. Згідно з результа-
тами оцінки в групі залишилися французький 
«КредіАгріколь», австрійський «Райффайзен 
Банк Аваль», німецький «ПроКредит Банк», 
голландський «ІНГ Банк Україна», а також 
американський «Сітібанк». До них приєднався 
«УкрСиббанк» (Франція та ЄБРР), «Правекс-
Банк» (Італія) «КредоБанк» (Польща) [20].

Замикає десятку лідерів «Альфа-Банк», що 
належить “ABH Group”. За півроку він про-
демонстрував максимальний приріст рейтин-
гових балів завдяки покращенню фінансових 
показників. Іноземні банки не тільки зуміли 
пережити кризу з мінімальними збитками для 
балансу і репутації, але й продовжують завдяки 
підтримці з боку головних офісів утримувати 
стратегічний курс на збереження ринкових 
позицій в Україні.

Група з нижчим рейтингом представлена 
13 банками із середнім рівнем життєздатності, 
з яких три державних, три з іноземним капіта-
лом, решту складають приватні вітчизняні.

Таким чином, у разі завершення процесу інте-
грації української та європейської банківських 

систем за умови незмінного стану банківських 
установ, що належать державі та вітчизняним 
власникам, ми отримаємо абсолютно негативні 
наслідки такого процесу з практично повною 
ліквідацією національної банківської системи.

Висновки. Складність подальшого розвитку 
банківської системи України в умовах євроін-
теграції зводиться до виникнення можливих 
загроз для її фінансової безпеки. Водночас виді-
лення окремих складових проблеми банківської 
безпеки в умовах інтеграції у європейський 
фінансовий простір визначає її комплексний 
характер і окреслює орієнтири подальших нау-
кових досліджень.

В результаті дослідження ми виділили 
чотири блоки загроз для банківської системи у 
процесі євроінтеграції:

1) відсутність нормативно-правового забез-
печення фінансової безпеки вітчизняної банків-
ської системи;

2) неготовність банківської системи України 
сприйняти реформи для посилення глобальних 
правил по капіталу і ліквідності (Базель ІІІ);

3) неефективність регулятивної політики 
Національного банку України порівняно з євро-
пейськими регулятивними заходами щодо сти-
мулювання кредитної активності банків;

4) не конкурентоздатність вітчизняної бан-
ківської системи порівняно з європейською бан-
ківською системою.

Ці проблеми повинні сприйматися не скільки 
як загрози, скільки як орієнтири для подаль-
шого розвитку банківської системи України.

Таблиця 3
Взаємозв’язок інфляції, облікової ставки та середньозваженої кредитної ставки

Рік Макроекономічна характеристика періоду Річна 
інфляція, %

Зміна облікової 
ставки, %

Середньозважена 
кредитна ставка, %

2013

Банки значно збільшили кредитування реаль-
ного сектору економіки на 14,7%, або на 90 
млрд. грн. Збільшення ресурсної бази банків 
майже удвічі порівняно з 2012 р. на 13,3%, 
або 128 млрд. грн.

0,5

Зростання від 
6,5 до 7%  
(переглядалася 
2 рази)

9,4%

2014

Анексія АР Крим та воєнні дії на сході країни, 
розрив міжрегіональних зв’язків, звуження 
як зовнішнього, так і внутрішнього попиту на 
продукцію виробників, скорочення державного 
фінансування, погіршення фінансових резуль-
татів підприємств.

24

Зросла з 9% до 
14% (перегля-
далася 3 рази) 15%

2015

Загострення воєнних дій на сході країни. При-
скорення економічного спаду, що є наслідком 
руйнування інфраструктури та зниження за-
вантаженості підприємств на сході країни, роз-
риву виробничих зв’язків з іншими регіонами. 
Подальше падіння світових цін на товари си-
ровинного експорту та дія обмежень у торгівлі 
з Росією обумовили зменшення експорту.

43

Зросла з 19% до 
30% та знизи-
лася до 22% 
(переглядалася 
6 разів) 17%

2016

Тривалість конфлікту на сході країни. Турбу-
лентність світової економіки. Падіння цін на 
товари українського експорту. Девальвація ва-
лют країн – основних торговельних партнерів 
України. Запровадження нових торговельних 
обмежень з боку Російської Федерації. По-
вільна переорієнтація українських експортерів 
на нові ринки збуту та освоєння ними нових 
транспортних маршрутів доставки продукції.

12

Зниження з 
22% до 14% 
(переглядалася 
9 разів)

15,9

Джерело: побудовано автором за даними [15]



375Глобальні та національні проблеми економіки

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks 

and banking systems [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.

2. Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру / 
О.І. Барановський // Економіка і прогнозування. – 2006. – 
№ 1. – С. 7–26.

3. Бригінець О.О. Особливості формування механіз-
му правового забезпечення фінансової безпеки Укра-
їни / О.О. Бригінець [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://science2016.lp.edu.ua/sites/default/files/Full_
text_of_%20papers/vnulpurn_2016_837_7.pdf.

4. Відсоткові ставки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.forexua.com/ua/analytic/rates.

5. Годовой отчет МВФ 2016. Совместный поиск решений 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http://www.imf.org/
external/russian/pubs/ft/ar/2016/pdf/ar16_rus.pdf.

6. Гурський Д.Ю. Особливості застосування обов’язкових ре-
зервів як інструмента регулювання грошово-кредитного 
ринку в Україні / Д.Ю. Гурський // Зовнішня торгівля: еко-
номіка, фінанси, право. – 193 Серія. – Економічні науки. – 
2014. – № 5–6 (76–77). – С. 193–201.

7. Кто на третий «Базель» [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4955286.

8. Міщенко В.В. Базель ІІІ: нові підходи до регулюван-
ня банківського сектору / В.В. Міщенко, А.М. Незнамо-
ва // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 1. –  
С. 4–9.

9. Науменкова С.Г. Базель І, ІІ, ІІІ: розвиток підходів для зміц-
нення регуляторної основи / С.Г. Науменкова // Вісник Київ-
ського національного університету ім. Т. Шевченка. Економі-
ка. – 2015. – № 12 (177). – С. 39–47.

10. Никитюк Т.Л. Етапи наближення України до ЄС / Т.Л. Никитюк, 
В.П. Лещук // Економічні науки. – 2013. – № 10. – С. 182–188.

11. Облікова ставка Національного банку України [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=53647&cat_id=44580.

12. Обов’язкові резерви [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=68708&cat_id=79220.

13. Огілько А.В. Особливості європейської інтеграції України / 
А.В. Огілько // Актуальні проблеми європейської інтеграції 
та євроатлантичного співробітництва України. – 2014. – 
№ 5. – С. 158–160.

14. Осадча Н.В. Характеристика процесу інтеграції України до 
Європейського Союзу (ЄС) / Н.В.Осадча // Економічний ві-
сник Донбасу. – 2011. – № 3 (25). – С. 71–81.

15. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/index.

16. Патарідзе-Вишинська М.В. Генезис нормативно-правового 
забезпечення фінансової безпеки / М.В. Патарідзе-Вишин-
ська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського об-
ліку, контролю і аналізу. – 2016. – Вип. 1 (34). – С. 167–189,

17. Про схвалення Концепції забезпечення національної без-
пеки у фінансовій сфері : Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 15 серпня 2012 р. № 569-р // Офіційний вісник 
України. – 2012. – № 62. – С. 156. – Ст. 2533.

18. Харазішвілі Ю.М. Прогнозування індикаторів, порогових 
значень та рівня економічної безпеки України у середньо-
строковій перспективі : аналіт. доп. / Ю.М. Харазішвілі, 
Є.В. Дронь. – К. : НІСД, 2014. – 117 с.

19. Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викли-
ків : [монографія] / [Л.О. Примостка, М.І. Диба, О.О. Чуб та 
ін.] ; за ред. Л.О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2012. – 459 с.

20. Рейтинг життєздатності українських банків – 2016 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.net.ua/
ua/business/1421401-rejting-zhittezdatnosti-ukrayinskih-
bankiv-2016/

21. Соловйов В.М. Фінансова безпека банків як осно-
ва стійкості економічної системи / В.М. Соловйов, 
О.С. Лук’янчук // Торгівля, комерція, підприємництво. – 
2014. – Вип. 17. – С. 184–189.

22. Стеблянко І.О. Євроінтеграційні прагнення України: про-
блеми та (соціальні) перспективи / І.О. Стеблянко // Вісник 
Дніпропетров. ун-ту. – 2014. – № 6. – С. 85–93.



376

Випуск 19. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
ГР

О
Ш

І, 
Ф

ІН
А
Н

С
И

 І
 К

Р
ЕД

И
Т

УДК 336

Владика Ю.П
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів та страхової справи 
Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ, Україна

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

THE DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT  
OF PRIVATE PENSION INSURANCE

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено актуальні питання недержавного пен-

сійного забезпечення. Узагальнено теоретичні положення 
функціонування недержавних пенсійних фондів як інституцій-
них інвесторів. Проаналізовано сучасні тенденції та особли-
вості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні. 
Визначено основні чинники, що впливають на їх ефективне 
функціонування. Запропоновано напрями розвитку недержав-
ного пенсійного забезпечення в Україні.

Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, недержавне 
пенсійне забезпечення, пенсійні виплати, пенсійні активи, ін-
ституційні інвестори.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы актуальные вопросы негосудар-

ственного пенсионного обеспечения. Обобщены теорети-
ческие положения функционирования негосударственных 
пенсионных фондов как институциональных инвесторов. 
Проанализированы современные тенденции и особенности 
функционирования негосударственных пенсионных фондов 
в Украине. Определены основные факторы, влияющие на их 
эффективное функционирование. Предложены направления 
развития негосударственного пенсионного обеспечения в 
Украине.

Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, 
негосударственное пенсионное обеспечение, пенсионные 
выплаты, пенсионные активы, институциональные инвесторы.

ANNOTATION
The article deals with the comparative analysis of private 

pension insurance. Theoretical positions of the activity of private 
pension funds as institutional investors are generalized. The 
current trends and features of their functioning in Ukraine as main 
participants of private pensions are analyzed. Basic factors that 
influence on their effective functioning are installed. The directions 
of the development of private pension insurance are proposed. 

Keywords: private pension funds, private pension insurance, 
pension payments, pension assets, and institutional investors.

Постановка проблеми. Передумовами досяг-
нення глобальних та національних цілей ста-
лого розвитку, таких як подолання бідності, 
досягнення продовольчої безпеки, забезпечення 
здорового способу життя та всеохоплюючої 
якісної освіти, сприяння поступальному, все-
охоплюючому та сталому економічному зрос-
танню, повній і продуктивні й зайнятості та 
гідній праці для всіх; створення стійкої інф-
раструктури, сприяння сталій індустріалізації 
та інноваціям, скорочення нерівності всередині 
кран і між ними, є [1]:

1) мобілізація значних ресурсів із найрізно-
манітніших джерел;

2) реформи фінансового сектору, державного 
управління, системи охорони здоров’я та освіти;

3) якісне управління, викорінення корупції, 
суспільна підтримка.

Вищезазначене вимагає коригування дер-
жавної політики для забезпечення реальної 
дієвості ринкових інструментів досягнення еко-
номічного зростання, поєднання державної під-
тримки з механізмами самоорганізації ринку. 
Одним з інструментів забезпечення стабільності 
функціонування економіки, засобом додат-
кового пенсійного забезпечення є недержавні 
пенсійні фонди, які не лише надають людям 
можливість накопичувати свої заощадження 
для використання їх після виходу на пенсію, 
а й створюють умови для подальшого розвитку 
ринку цінних паперів, розподілу капіталу між 
сферами виробництва [6, с. 132].

Багаторівневе пенсійне забезпечення, яке 
охоплює солідарну систему, обов’язкове нако-
пичення та добровільне формування пенсійних 
коштів, використовується практично в усіх роз-
винутих країнах. Така структура сприяє забез-
печенню обов’язкового прожиткового мінімуму 
пенсіонерам, а також запровадженню механіз-
мів, за допомогою яких громадяни можуть зао-
щаджувати кошти, отримують гарантію щодо 
мінімального соціального захисту, стимулює 
населення дбати про власну забезпечену ста-
рість та створює всі умови для розвитку потуж-
ного внутрішнього інвестиційного ресурсу 
[8, с. 1006].

Враховуючи досвід зарубіжних країн, в Укра-
їні запроваджено трирівневу пенсійну систему, 
в основі якої є три незалежні один від одного 
рівні: два рівні обов’язкові, а третій – добро-
вільний. Варто зазначити, що перший і другий 
рівні системи пенсійного забезпечення в Укра-
їні становлять систему загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, а другий 
та третій рівні становлять систему накопичу-
вального пенсійного забезпечення.

Основними інституціями недержавного пен-
сійного забезпечення, відповідно до законодав-
ства, є недержавні пенсійні фонди, страхові 
компанії, банківські установи. Кожен із цих 
суб’єктів залучає кошти фізичних та юри-
дичних осіб, інвестує їх та здійснює виплати 
у визначений час та в обумовлених розмірах. 
Усі мобілізовані фінансові ресурси є потужним 
джерелом фінансування національної еконо-
міки. З іншого боку, діяльність недержавних 
пенсійних фондів та страхових компаній є сум-
нівною без підтримки з боку держави, завер-
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шення реформування пенсійної системи Укра-
їни та зростання економіки.

Таким чином, вивчення питань, пов’язаних 
із розвитком недержавного пенсійного забезпе-
чення, є актуальною науковою проблемою і має 
прикладне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню окремих теоретичних та практич-
них аспектів недержавного пенсійного забезпе-
чення присвячено наукові праці вітчизняних 
та зарубіжних фахівців. Особливості діяль-
ності недержавних пенсійних фондів вивча-
ються такими науковцями, як І. Головенко, 
Л. Діденко [3], К. Савченко [6], Т. Черничко, 
М. Стегура [7], К. Штепенко, А. Деркаченко [8].

Незважаючи на велику кількість наукових 
робіт із питань розвитку недержавного пенсій-
ного забезпечення, низка теоретичних та прак-
тичних аспектів щодо державної підтримки 
недержавних пенсійних фондів є малодослі-
дженими і потребують проведення подальших 
наукових пошуків.

Мета статті полягає у вивченні прикладних 
аспектів розвитку недержавних пенсійних фон-
дів як інституційних інвесторів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Разом із загальнообов’язковим державним 
пенсійним страхуванням недержавне пенсійне 
забезпечення є соціально значимим та страте-
гічно необхідним, тому що така добровільна 
недержавна система пенсійних заощаджень:

– є джерелом додаткових пенсійних виплат 
для населення;

– здатна мінімізувати негативний вплив 
демографічних ризиків та ризиків, пов’язаних 
із погіршенням загальноекономічної ситуації;

– є передумовою збереження високого рівня 
життя за досягнення пенсійного віку;

– є джерелом довготермінових інвестицій, 
необхідних для економічного розвитку країни.

Станом на початок 2016 р. світові пен-
сійні активи накопичувальних фондів 16 най-
більших ринків світу становили $35,3 трлн. 
У США та Австрії пенсійні фонди концен-
трують понад 90% ВВП, Голландії – 120%, 
Швейцарії – 113%, в Україні пенсійні активи 
не перевищують 1% ВВП. До п’ятірки лідерів 
також входять США ($22 трлн.), Велика Бри-
танія ($3,2 трлн), Японія ($2,7 трлн), Австра-
лія ($1,5 трлн), Канада ($1,5 трлн). Середня 
пенсія у цих країнах становить близько 
1500 дол./міс. за здійснення щомісячних вне-
сків на рахунок недержавних пенсійних фон-
дів у розмірі 15–18% від доходу [8].

Акумулюючи заощадження населення у 
межах пенсійних програм та інвестуючи їх у 
акції, облігації підприємств, державні цінні 
папери, венчурні фонди тощо, пенсійні фонди 
забезпечують довготермінове фінансування еко-
номіки й держави [2; 7, с. 49]. 

Як свідчить досвід зарубіжних країн, еко-
номічному зростанню сприяє довгострокове 
інвестування недержавних пенсійних фондів. 

Останні є найбільш активними суб’єктами 
ринку капіталу завдяки тому, що трансфор-
мують вільні кошти підприємств і домогоспо-
дарств у інвестиції.

Починаючи з 2004 р. в Україні основними 
інституціями, які надають послуги у системі 
недержавного пенсійного забезпечення, є:

– страхові організації, які укладають дого-
вори страхування довічної пенсії, страхування 
ризику настання інвалідності або смерті учас-
ника фонду;

– банківські установи, які відкривають пен-
сійні депозитні рахунки для накопичення пен-
сійних заощаджень у межах суми, визначеної 
для відшкодування вкладів Фондом гаранту-
вання вкладів фізичних осіб;

– недержавні пенсійні фонди, які є фінан-
совими установами нового типу; основним 
принципом роботи таких фондів є добровільна 
участь громадян, роботодавців та їх об’єднань у 
формуванні пенсійних накопичень. Фонд залу-
чає пенсійні внески вкладників, інвестує кошти 
для їх збільшення та захисту від інфляції, здій-
снює пенсійні виплати учасникам за рахунок 
накопичених пенсійних активів. Недержавні 
пенсійні фонди можуть бути відкритими, про-
фесійними або корпоративними.

З усіх трьох інституцій виключно у сфері 
пенсійного забезпечення громадян працюють 
недержавні пенсійні фонди (НПФ). Рівень 
фінансової безпеки НПФ щодо виконання 
зобов’язань перед учасниками фонду є вищим, 
ніж у інших фінансових інститутів, оскільки 
активи учасників НПФ (фізичних осіб) відо-
кремлені від активів його засновників і робото-
давців – вкладників НПФ, а також встановлені 
кількісні обмеження щодо інвестування пенсій-
них активів [8].

Як добровільний та ефективний засіб нако-
пичення на старість недержавні пенсійні фонди 
вперше з’явилися в Англії, згодом – у Росії 
і функціонували за принципом «зроби пен-
сію собі сам». У 1897 р. в Російській імперії, 
зокрема в Україні, успішно діяли пенсійні та 
страхові каси. Додатково зазначимо, що дер-
жавні пенсійні системи як соціальний інститут 
уперше з’явилися у Німеччині в 1889 роц. за 
часів канцлера Бісмарка, пізніше – в Австра-
лії та Великій Британії (1908 р.), Сполучених 
Штатах Америки (30-ті роки ХХ ст.), Радян-
ському Союзі (1956 р.) [4].

Сьогодні особи пенсійного віку, як уже 
зазначалося, отримують виплати як із держав-
них солідарних систем, так і обов’язкових або 
добровільних накопичувальних систем. При 
цьому НПФ є надійним та ефективним інстру-
ментом формування цільових накопичень (май-
бутніх пенсійних виплат). 

Відповідно до статутних обов’язків, НПФ 
мобілізують пенсійні внески, провадять інвес-
тиційну діяльність. Дохід від інвестиційної 
діяльності дає можливість компенсувати інфля-
ційні ризики, а також збільшувати загаль-
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ний обсяг активів кожного окремого учасника 
НПФ; завдяки таким операціям досягається 
основна мета діяльності фондів – забезпечення 
недержавною пенсією як додатковим доходом.

В Україні станом на кінець 2016 р. в Дер-
жавному реєстрі фінансових установ було заре-
єстровано 64 недержавні пенсійні фонди, що 
на вісім фондів менше порівняно з 2015 р., та 
22 адміністратори НПФ.

Територіальний розподіл НПФ є вкрай 
нерівномірним. Найбільша кількість НПФ зосе-
реджена у м. Києві – 46 (що становить 71,9% 
загальної кількості зареєстрованих НПФ). Інші 
НПФ зареєстровані у таких регіонах України, 
як Дніпропетровська (чотири недержавні пен-
сійні фонди); Донецька (шість НПФ); Львівська 
(два НПФ); Івано-Франківська (два НПФ); Хар-
ківська (два НПФ); Одеська (один НПФ); Хер-
сонська (один НПФ) області [5]. 

Діяльність НПФ є прозорою, вкладники та 
учасники фонду можуть отримати необхідну 
інформацію про діяльність фонду, а учасники 
фонду – також про поточний стан свого пенсій-
ного рахунку [4].

Відповідно до Підсумків розвитку сис-
теми недержавного пенсійного забезпечення 
(табл. 1): 

1. Вкладниками НПФ переважно виступали 
фізичні особи, котрі уклали 55,2 тис. пенсійних 
контрактів. Іншими активними вкладниками 
були фізичні особи – підприємці (0,1 тис. контр-
актів) та юридичні особи (7,3 тис. пенсійних 
контрактів). У цілому станом на кінець 2016 р. 
було укладено 62,6 тис. пенсійних контрак-
тів, що більше на 4,9% порівняно зі станом на 
кінець 2015 р.

2. Станом на 31.12.2016 загальна кількість 
учасників НПФ становила 834,0 тис. осіб (ста-
ном на 31.12.2015 – 836,7 тис. осіб), з яких отри-
мали/ отримують пенсійні виплати 81,3 тис. осіб 
(9,7% від загальної кількості учасників).

3. За віковою структурою переважну біль-
шість учасників НПФ становили особи віком від 
25 до 50 років (62,5%), особи вікової групи від 
50 до 60 років (26,6%), чисельність осіб віко-
вої групи до 25 років не перевищувала 2,1%, а 

осіб старше 60 років – 8,7%. У кожній віковій 
групі більшість становлять чоловіки (58,1% від 
загальної кількості учасників НПФ).

4. Сума пенсійних внесків станом на 
31 грудня 2016 р. становить 1 895,2 млн. грн.; 
цей показник за 12 місяців збільшився на 
8,4 млн. грн. (0,4%). У загальній сумі пенсійних 
внесків основну частину становлять пенсійні 
внески від юридичних осіб – 1 802,1 млн. грн. 
(або 95,1% усієї суми пенсійних внесків). 
Середній розмір пенсійного внеску за 2016 р. 
на одного вкладника: 26 535,17 грн. – для юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
302,83 грн. – для фізичних осіб. 

5. 81,3 тис. учасників НПФ (або 9,7% від 
загальної кількості) у 2016 р. отримали одно-
разові виплати та виплати на визначений 
строк, сукупним обсягом 629,9 млн. грн., що 
на 13,1% більше порівняно з аналогічним 
періодом 2015 р. [5]. Варто зазначити, що 
недержавна пенсія виплачується додатково до 
державної та незалежно від неї. Розмір недер-
жавної пенсії залежить від розміру пенсійних 
внесків, періоду накопичення, професійності 
обслуговування фонду та суми отриманого 
інвестиційного доходу. Наявність та розмір 
недержавної пенсії не впливають на розмір 
державної пенсії [4].

6. Загальна вартість активів, сформова-
них НПФ, станом на 31.12.2016 становила 
2 138,7 млн. грн., що на 8,0% більше порівняно 
з аналогічним періодом 2015 р., але на 13,4% 
менше порівняно з аналогічним періодом 2014 р. 
[5]. Активи, що накопичуються у НПФ, можуть 
бути використані виключно для цілей інвести-
ційної діяльності фонду, виконання зобов’язань 
фонду перед його учасниками та оплати витрат, 
пов’язаних з обслуговуванням фонду. Викорис-
тання пенсійних активів для інших цілей забо-
ронено [4].

Пенсійні активи НПФ, як правило, вико-
ристовуються як довгострокові інвестиційні 
ресурси. Особливістю інвестиційної діяльності 
НПЄ є диверсифікація фінансових інструмен-
тів, що дає змогу зменшити ризики негатив-
ного впливу кожного з них на доходність, 

Таблиця 1
Показники діяльності НПФ в Україні в 2014–2016 рр.

Показники Станом на 
31.12.2014 

Станом на 
31.12.2015

Станом на 
31.12.2016 

Темпи приросту, %
2015/2014 2016/2015

Кількість укладених пенсійних контрактів, 
тис. шт. 55,1 59,7 62,6 8,3 4,9

Загальна кількість учасників НПФ, тис. осіб 833,7 836,7 834,0 0,4 -0,3
Загальна вартість активів НПФ, млн. грн. 2469,2 1980,0 2138,7 -9,8 8,0
Пенсійні внески, всього, млн. грн. 1808,2 1886,8 1895,2 4,3 0,4
від фізичних осіб 71,4 80,3 92,2 12,5 14,8
від фізичних осіб-підприємців 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
від юридичних осіб 1736,1 1806,3 1802,1 4,0 -0,2
Пенсійні виплати, млн. грн. 421,4 557,1 629,9 32,2 13,1
Кількість учасників, що отримали/отриму-
ють пенсійні виплати, тис. осіб 75,6 82,2 81,3 8,7 -1,1

Джерело: складено за [5]
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«захистити» пенсійні накопичення від інфля-
ції, суттєво «перекрити» її рівень, отримати 
реальний прибуток на пенсійні накопичення. 
Вітчизняне законодавство чітко визначає 
напрями та ліміти інвестування пенсійних 
активів. Пенсійні кошти вкладаються в акції, 
облігації, нерухомість, банківські метали, роз-
міщуються на депозитних рахунках у банках 
тощо. Правила інвестування визначаються в 
інвестиційній декларації недержавного пен-
сійного фонду [4]. Станом на 31.12.2016 пере-
важними напрямами інвестування пенсій-
них активів стали депозити в банках (41,3% 
інвестованих активів), цінні папери, дохід за 
якими гарантовано Кабінетом Міністрів Укра-
їни (41,0%), облігації підприємств, емітентами 

яких є резиденти України (9,4%), акції укра-
їнських емітентів (0,7%) [5].

Інвестиційних дохід, отриманий від 
інвестування пенсійних активів, станом на 
31.12.2016 становив 1 080,5 млн. грн. (рис. 1). 

Основними статтями витрат, що відшкодову-
ються за рахунок пенсійних активів, є оплата 
послуг з управління активами НПФ (61,3% 
від загальної суми витрат у 2016 р.); витрати 
на оплату послуг з адміністрування пенсійного 
фонду (25,9%); оплата послуг зберігача, який 
здійснює відповідальне зберігання активів пен-
сійного фонду (5,2%).

Таким чином, економічна нестабільність 
(знецінення національної валюти, інфля-
ція, зниження платоспроможності населення, 

Рис. 1. Фінансові показники діяльності НПФ в Україні в 2014–2016 рр.
Джерело: складено за [5]

Таблиця 2
Напрями розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Суб’єкти Заходи /дії суб’єктів для розвитку Очікувані результати

Фізичні особи

– участь у недержавному пенсій-
ному забезпеченні;
– сплата пенсійних внесків у 
НПФ 

– додаткова недержавна пенсія;
– дідвищення рівня добробуту або збереження на 
досягнутому рівні після закінчення активної трудо-
вої діяльності;
– оптимізація оподаткування (пенсійні внески, 
зроблені на власну користь, не оподатковуються 
податком із доходів фізичних осіб у межах суми по-
даткової соціальної пільги) 

Юридичні особи

– створення корпоративних 
НПФ;
– участь у професійних НПФ

– вдосконалення мотивації працівників;
– вирішення соціальних, кадрових та фінансово-
економічних питань розвитку;
– поліпшення іміджу

Держава

– посилення контролю діяльнос-
ті НПФ із боку державних орга-
нів;
– забезпечення надійності отри-
мання учасниками НПФ виплат;
– активне зацікавлення гро-
мадян в індивідуальній участі в 
НПФ;
– захист НПФ як інституційних 
інвесторів

– оптимальне та ефективне використання активів 
НПФ;
– розвиток довгострокового інвестування;
– ефективне функціонування системи недержавно-
го пенсійного забезпечення;
– скорочення навантаження на солідарний рівень 
пенсійної системи;
– підвищення добробуту населення;
– економічне зростання

Джерело: систематизовано автором
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несформованість фондового ринку), недоскона-
лість законодавчого забезпечення інвестиційної 
діяльності НПФ, низький рівень довіри насе-
лення до фінансового сектору обмежують роз-
виток недержавного пенсійного забезпечення. 
Як наслідок, упродовж 2014–2016 рр. біль-
шість показників діяльності НПФ має нега-
тивну динаміку. 

Для стабільного розвитку недержавного пен-
сійного забезпечення та активізації діяльності 
НПФ як інституційних інвесторів в Україні 
необхідно реалізувати низку заходів на усіх рів-
нях управління (табл. 2).

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що 
недержавні пенсійні фонди є потужним інститу-
ційним інвестором, тому що здатні мобілізувати 
додаткові інвестиційні ресурси. Запропоновано 
такі напрями розвитку, як посилення контр-
олю діяльності НПФ із боку державних органів; 
забезпечення надійності отримання учасниками 
НПФ виплат; активне зацікавлення громадян в 
індивідуальній участі в НПФ; захист НПФ як 
інституційних інвесторів. Лише за умови реа-
лізації таких заходів функціонування системи 
недержавного пенсійного забезпечення, що 
базується на засадах добровільної участі фізич-
них та юридичних осіб у формуванні пенсій-
них активів, сприятиме як збільшенню розміру 
пенсійних виплат, так і мобілізації додаткових 
джерел інвестиційних ресурсів в економіку 
України. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ 
ЯК ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОДИНИЦІ

ANALYSIS OF THE STATE AND DYNAMICS OF DEVELOPMENT  
OF FINANCES OF HOUSEHOLDS AS AN INSTITUTIONAL ECONOMIC UNIT

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналітичний огляд складу домогоспо-

дарств Дніпропетровської області й України у цілому за 2012–
2016 рр. Проведено аналіз структури та тенденцій розвитку 
сукупних середньомісячних ресурсів і сукупних витрат домо-
господарств за 2012–2015 рр. Встановлено основні фактори, 
що впливають на формування доходів і сукупних витрат домо-
господарств. Виявлено тенденцію до збільшення питомої ваги 
витрат на споживання та скорочення розриву між ресурсами і 
витратами домогосподарств, що не дає змоги домогосподар-
ствам як сектору національної економіки розвиватися й ефек-
тивно виконувати свої функції. Визначено умови повноцінного 
розвитку й ефективного виконання домогосподарствами своїх 
інституціональних функцій.

Ключові слова: інституціональний сектор, домогосподар-
ство, фінанси домогосподарств, сукупні ресурси, сукупні ви-
трати, споживчі видатки.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен аналитический обзор состава домохо-

зяйств Днепропетровской области и Украины в целом за 2012–
2016 гг. Проведен анализ структуры и тенденций развития со-
вокупных среднемесячных ресурсов и совокупных расходов 
домохозяйств за 2012–2015 гг. Установлены основные факто-
ры, которые влияют на формирование доходов и совокупных 
расходов домохозяйств. Выявлена тенденция к увеличению 
удельного веса расходов на потребление и сокращению раз-
рыва между ресурсами и расходами домохозяйств, что не по-
зволяет домохозяйствам как сектору национальной экономики 
развиваться и эффективно выполнять свои функции. Опреде-
лены условия полноценного развития и эффективного выпол-
нения домохозяйствами своих институциональных функций.

Ключевые слова: институциональный сектор, домохо-
зяйство, финансы домохозяйств, совокупные ресурсы, сово-
купные расходы, потребительские расходы.

ANNOTATION
This article provides an analytical overview of households of 

Dnipropetrovsk region and Ukraine in general for the 2012-2016 
period. An analysis of the structure and trends of the aggregate 
average monthly resources and total household expenditures 
for 2012-2015 was carried out. The main factors influencing 
the formation of incomes and total expenses of households 
are established. A tendency towards increasing the share of 
consumption costs and reducing the gap between households' 
resources and expenditures has been identified, which prevents 
households as a sector of the national economy from developing 
and effectively performing their functions. The conditions for the 
full development and effective implementation of the institutional 
functions by households were determined.

Keywords: institutional sector, household, household finances, 
aggregate resources, total expenses, consumer spending.

Постановка проблеми. Протягом останніх 
років в українському суспільстві відбулися зна-
чні зміни, які суттєво вплинули на рівень життя 
та матеріального забезпечення домогосподарств 
країни. Економічна та політична нестабільність 

призвела до різкого погіршення фінансового 
стану переважної більшості українських домо-
господарств. Рівень матеріального добробуту 
населення залишається доволі низьким, а жит-
тєві стандарти не відповідають сучасним вимо-
гам. Для подолання негативних тенденцій та 
формування цілеспрямованої державної полі-
тики щодо підвищення життєвого рівня насе-
лення та зменшення масштабів бідності в країні 
виникає необхідність аналізу стану та динаміки 
фінансів вітчизняних домогосподарств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням дослідження значення домогоспо-
дарств у вітчизняній економіці, а також ана-
лізу структури їх доходів і витрат займалися 
такі вітчизняні науковці, як: О. Глущенко, 
С. Каламбет, Н. Котис, С. Потьомкін, К. Про-
копчук, Р. Скриньковський, Р. Ціщик, С. Юрій, 
Т. Яхно та ін. Однак сучасний кризовий стан 
фінансів домогосподарств вимагає систематич-
ного аналізу їх стану, визначення тенденцій, 
що формуються, постійного наукового осмис-
лення для пошуку шляхів виходу з кризи.

Мета статті полягає у статистичному аналізі 
домогосподарств України у цілому та Дніпро-
петровської області зокрема за їх структурою, 
доходами та витратами, визначенні основних 
тенденцій їх розвитку для виявлення регіональ-
них особливостей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно із системою національних рахунків, 
домогосподарства є одним із п’яти секторів 
національної економіки (поряд із нефінансо-
вими та фінансовими корпораціями, сектором 
загального державного управління та некомер-
ційними організаціями) [1, с. 342]. 

Домогосподарства як інституціональний сек-
тор виступають єдиним постачальником трудо-
вих ресурсів, найбільшим споживачем товарів 
і послуг, акумулятором інвестиційних ресурсів 
економічної системи, тому є важливим склад-
ником стабільного розвитку економіки.

Зміни в економіці України, що останнім 
часом пов’язані з проведенням реформ, вплива-
ють на рівень матеріального добробуту домогос-
подарств. Найважливішими показниками, що 
використовують для характеристики матеріаль-
ного добробуту населення, є показники ресурсів 
та витрат. 
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Оскільки кількісний склад домогоспо-
дарств відіграє значну роль в аналізі їх ресур-
сів та витрат, проаналізуємо склад домогоспо-
дарств України та Дніпропетровської області за 
2012–2016 рр. (табл. 1.)

Згідно з офіційними даними Державної 
служби статистики [2], кількість домогоспо-
дарств України в 2016 р. становила 15 033,4 тис., 
із них 67,2% – міські, 32,8% – сільські. Кіль-
кість домогосподарств у Дніпропетровської 
області в 2016 р. становила 1 363 тис., із них 
84% – міські, 16% – сільські [3]. Таким чином, 
населення Дніпропетровської області є більш 
урбанізованим, ніж по Україні у цілому.

Важливою узагальнюючою характеристикою 
домогосподарств є їх середній розмір. У Дніпро-
петровській області, як і по Україні середній 
розмір домогосподарств не досягає трьох осіб. 
У 2016 р. середній розмір домогосподарств в 
Україні становив 2,58 особи, а в Дніпропетров-
ської області – 2,38 особи. Невисокий серед-
ній розмір домогосподарств Дніпропетровської 
області зумовлений наявністю великої кіль-
кості домогосподарств, які складаються з однієї 
та двох осіб. Так, частка домогосподарств, що 
складаються з однієї та двох осіб, становить 
59,2%. На домогосподарства з трьох осіб при-
падає 25,6%. Як правило, такі домогосподар-
ства складаються з подружньої пари, яка має 
одну дитину. Частка великих домогосподарств 
(чотири і більше особи) є найменшою – 15,2%. 
Домогосподарства, до яких входять чотири й 
більше осіб, як і в попередні роки, характерні 
для сільської місцевості.

Із даних табл. 1 видно, що в 2016 р. порів-
няно з 2012 р. в Україні частка домогосподарств, 
у складі яких перебуває одна особа, скоротилася 
на 2,9%, чотири й більше осіб – на 1,6%. Вод-
ночас зросла частка домогосподарств у кількості 
двох осіб – на 2,4%, а в кількості трьох – на 
2,1%. У Дніпропетровській області спостеріга-
ється тенденція: частка домогосподарств у складі 
однієї особи скоротилася на 3,6%, трьох – на 
4,2%, чотирьох осіб і більше – на 2,0%, а частка 
домогосподарств із двох осіб зросла на 6,2% 

Важливим стимулюючим чинником роз-
витку домогосподарств є наявність дітей у 
своєму складі. Від наявності дітей залежать 
основні кількісні та якісні параметри домо-
господарств (середній розмір домогосподарств, 
віковий склад населення домогосподарств та 
ін.). Найбільш питому вагу становлять домогос-
подарства, які у своєму складі не мають дітей. 
Найбільш часто в Україні, у т. ч. в Дніпропе-
тровської області, зустрічаються домогосподар-
ства, які мають одну дитину. В 2016 р. відносно 
2015 р. спостерігається тенденція до змен-
шення домогосподарств із двома дітьми, що 
може бути наслідком економічної кризи. Слід 
зазначити, що домогосподарство з однією дити-
ною не забезпечує простого відтворення робочої 
сили. За такому положення чисельність насе-
лення (отже, і потенційної робочої сили) буде 

скорочуватися з кожним поколінням більш ніж 
у два рази. Таке скорочення є катастрофічним 
для економіки країни, у тому числі для наявної 
солідарної системи пенсійного забезпечення. 
Для простого відтворення більшість домогоспо-
дарств повинна мати дві або три дитини у сво-
єму складі, але економічне становище нашої 
країни цю можливість обмежує [4, с. 173].

Домогосподарства в процесі своєї економіч-
ної діяльності отримують певні доходи, які 
слугують важливим підґрунтям для харак-
теристики рівня та якості життя населення 
України. Доходи виступають не лише основним 
джерелом забезпечення матеріальних і нема-
теріальних потреб для розвитку особистості й 
оптимальним інструментом для вимірювання 
добробуту суспільства, а й головним джерелом 
формування купівельної спроможності. 

У табл. 2. наведено структуру сукупних серед-
ньомісячних ресурсів домогосподарств України 
та Дніпропетровської області за 2012–2015 рр. 
Сукупні ресурси домогосподарств складаються 
із загальних доходів, а також використаних 
заощаджень, приросту позик, кредитів, боргів, 
узятих домогосподарством та повернених домо-
господарству. Цей показник відображає потен-
ційні ресурси домогосподарств незалежно від 
джерел їхнього походження [1, с. 354].

За аналізом табл. 2 встановлено, що сукупні 
ресурси домогосподарств Україні та Дніпропе-
тровської області за період 2012–2015 рр. збіль-
шувалися. Сукупні місячні ресурси на одне домо-
господарство в 2015 р. відносно 2012 р. зросли в 
Україні на 1 087,2 грн. (26,2%), а в Дніпропе-
тровській області – на 1 050,6 грн. (27,2%).

Протягом досліджуваного періоду основним 
ресурсом вітчизняних домогосподарств були гро-
шові доходи. Їхня частка була достатньо висо-
кою й коливалася в межах 89,4–91,2% по Укра-
їні та 92,8–94,8% по Дніпропетровській області. 

Основним джерелом доходів і визначальним 
фактором матеріального добробуту населення в 
Україні є оплата праці. Аналізуючи структуру 
сукупних ресурсів домогосподарств, можна зро-
бити висновок, що заробітна плата з урахуван-
ням усіх премій і бонусів у структурі сукупних 
ресурсів населення в 2015 р. займає 47,2% по 
Україні та 52,4% – у Дніпропетровській області. 

Однак слід відзначити її низьку питому вагу 
в сукупних доходах населення України порів-
няно з відповідним показником у розвинених 
країнах (Великобританія – 65%, Німеччина – 
64%, Італія – 52%, Франція – 58%, Японія – 
69%) [5]. Така ситуація не стимулює працююче 
населення реалізовувати повною мірою свій 
трудовий потенціал у сфері легітимної зайня-
тості, тим більше підвищувати власну кваліфі-
кацію й компетентність, ефективність праці. 

Друге місце після заробітної плати в струк-
турі доходів населення займають соціальні 
трансферти: пенсії, стипендії, соціальні допо-
моги, надані готівкою (на рівні 25–27%). На 
перший погляд, складається враження, що 
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держава піклується про своїх громадян, витра-
чаючи значну частку державного бюджету на 
утримання соціально незахищених верств насе-
лення. Однак насправді за рахунок значних 
недоліків діючої державної системи соціаль-
них виплат має місце «проїдання» бюджет-
них коштів [6, с. 193]. Необхідно стимулювати 
зростання зайнятості за допомогою державного 
регулювання економіки і, відповідно, скорочу-
вати соціальні виплати. 

Третє місці в структурі доходів населення 
займає грошова допомога від родичів, інших 
осіб та інші грошові доходи, причому питома 
вага цієї статті в 2015 р. відносно 2012 р. в 
Україні зросла на 1,9%, а в Дніпропетровській 
області – на 1,2%.

Негрошові доходи на протязі 2012–2015 рр. 
зросли в Україні на 1,9%, а в Дніпропетровської 
області – на 0,3%. Цей вид доходів складався із: 
вартості спожитої продукції, отриманої з особис-
того підсобного господарства та від самозаготі-
вель; пільг та субсидій на оплату житлово-кому-
нальних послуг, електроенергії, палива; пільг 
на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, 
туристичних послуг, путівок на бази відпочинку 
тощо, на оплату послуг транспорту, зв’язку.

Інші надходження на протязі 2012–2015 рр. 
зменшилися в Україні на 0,3%, а в Дніпро-
петровської області зросли на 0,5%. Цей вид 
доходів переважно складався з використання 
заощаджень, позик, повернених домогосподар-
ству боргів, а також допомоги від родичів та 
інших осіб продовольчими товарами.

Структура доходів населення України 
є типовою для більшості постсоціалістич-
них країн, тоді як у Німеччині та США інша 
модель – близько 30% у структурі доходів насе-
лення займають доходи від інвестицій (маються 
на увазі банківські депозити й дивіденди за 
акціями), і ще близько 15–20% становлять 
доходи від нерухомого майна. В Україні частка 

доходів фізичних осіб від інвестування стано-
вить лише 10%, оскільки основне джерело 
доходів від інвестицій – це насамперед відсотки 
за депозитами [7, с. 107].

Доходи домогосподарства формують матері-
альну базу для можливості здійснення витрат. 
Витрати домогосподарства – це сукупність пла-
тежів, що здійснюються домогосподарством у 
звітному періоді для забезпечення своєї життє-
діяльності. Структура витрат домогосподарств 
є одним із найважливіших показників розвине-
ності економіки країни. У нерозвинених країнах 
населення витрачає більшу частину своїх дохо-
дів на продукти харчування, у розвинених еко-
номіках ця частка не перевищує 20–25% [8].

З рис. 1, 2 можемо спостерігати загальну 
тенденцію до зростання як сукупних місяч-
них ресурсів домогосподарств, так і сукупних 
витрат у розрахунку на одне домогосподарство.

Проте розрив між ресурсами й витратами 
домогосподарств має тенденцію до скорочення. 
Причинно-наслідкові зв’язки між ресурсами 
та видатками домогосподарств не викликають 
сумніву, але потребують детального аналізу. 
Зростання фінансових ресурсів домогосподарств 
дасть змогу збільшувати витрати. Правильним 
буде також і зворотне твердження: збільшення 
видатків, яке зумовлене зростанням цін на 
товари та послуги, змушує домогосподарства 
боротися за зростання ресурсів [9, с. 126].

Споживання, або споживчі видатки, є голо-
вним компонентом сукупних видатків. Спо-
живчі видатки домогосподарств – однин із голо-
вних складників ВВП, а отже, й чинник, від 
якого певною мірою залежить стан національ-
ної економіки, тому питання про те, що лежить 
в основі рішень домогосподарств під час визна-
чення ними величини витрат на споживання, є 
однією з центральних проблем макроекономіки. 

У різних країнах частка споживання у ВВП 
коливається в межах 60–70%, що зумовлює для 
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Рис. 1. Динаміка сукупних ресурсів і сукупних витрат домогосподарств України 
за 2012–2015 рр., грн.

Джерело: сформовано автором на основі [2]
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економіки важливість прийняття рішень про 
споживання. Споживчі видатки – це грошові 
витрати домогосподарства на купівлю продуктів 
харчування, алкогольних і тютюнових виробів, 
непродовольчих товарів, а також на оплату осо-
бистих послуг. До них включаються всі витрати 
домогосподарств на цілі незалежно від місця їх 
здійснення (у торговельній мережі, зі складу під-
приємства, організації, на ринку чи у окремих 
громадян) [10, с. 47]. Структура та співвідно-
шення окремих складників споживчих видатків 
є показником матеріального добробуту домогос-
подарств. Інформаційною базою щодо показни-
ків витрат домогосподарств є дані вибіркових 
обстежень умов життя, які враховують усі види 
витрат домогосподарств за винятком тих, що 
пов'язані з підприємницькою та фермерською 
діяльністю, а також самозайнятістю.

За аналізом табл. 3 встановлено, що обсяг 
сукупних споживчих витрат вітчизняних домо-
господарств у середньому за місяць у розрахунку 
на одне домогосподарство з 2012 по 2015 р. 
щорічно зростав і на кінець аналізованого пері-
оду становив 4 952,0 грн., тобто на 1 359,9 грн., 
або на 37,9%, більше показника 2012 р. По Дні-
пропетровській області схожа тенденція: щоріч-
ний зріст із 2012 по 2015 р. до 4 428,7 грн., тобто 
на 1184,6 грн., або на 36,5%.

У структурі сукупних витрат домогоспо-
дарств витратам на споживання належить най-
більша частка – більше 90%. Окрім того, слід 
відзначити загальну тенденцію до її збільшення 
від 90,8% у 2012 р. до 92,9% у 2015 р. і від-
повідне зменшення питомої ваги неспоживчих 
сукупних витрат із 9,2% до 7,1% по Україні. 
По Дніпропетровській області витрати на спо-
живання збільшилися з 90,8% у 2012 р. до 
92,2% і відповідно зменшилися неспоживчі 
сукупні витрати з 9,2% у 2012 р. до 7,8% у 
2015 р. (табл. 3).

Спостерігаючи за динамікою структури сукуп-
них витрат домогосподарств у 2012–2015 рр., 
можна констатувати, що в структурі споживчих 
витрат частка продовольчих витрат є найбіль-
шою і починаючи з 2013 р. має тенденцію до 
зростання, що слід уважати негативним момен-
том. Цей показник в Україні є вкрай високим 
порівняно з країнами ЄС, де він становить лише 
10–15% від усього обсягу сукупних доходів 
сімей. Залишок своїх доходів європейці витрача-
ють на дозвілля, комунікації, подорожі, якісну 
медицину, освіту, техніку, одяг. 

Загалом частка витрат вітчизняних домогос-
подарств на продукти харчування в 2015 р. ста-
новила 53,1% по Україні та 51,8% по Дніпропе-
тровській області. Такий показник пов’язаний 
із низьким рівнем доходів громадян, адже за 
рахунок доходів населення формує обсяги зао-
щаджень та споживчих витрат, які безпосеред-
ньо визначають обсяги роздрібного товарообігу 
[11, с. 23]. 

Частка непродовольчих витрат домогоспо-
дарств України протягом 2012–2015 рр. змен-
шилася з 37,2% до 36,5%. Частка непродоволь-
чих витрат домогосподарств Дніпропетровської 
області протягом 2012–2015 рр. зменшилася з 
36,8% до 36,4% .

Згідно з даних табл. 3, у середньому україн-
ська родина витрачає близько половини своїх 
доходів на їжу. Згідно з класифікацією ООН, 
60% витрат сімейного бюджету на харчування 
свідчить про рівень злиденності [1, с. 356]. 

Друге місце посідають витрати на житло, 
вода, електроенергія, газ та інші види палива, 
що в середньому станом на 2015 р. становить 
11,7% по Україні та 12,6% по Дніпропетров-
ській обл. Щодо відпочинку й розваг україн-
ців, то цей показник порівняно з європейцями 
є вкрай низьким і в середньому він становить 
3,5%, тоді як для громадян країн ЄС – 16–22%. 

Рис. 2. Динаміка сукупних ресурсів і сукупних витрат  
домогосподарств Дніпропетровської області за 2012–2015 рр., грн.

Джерело: сформовано автором на основі [3]
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Зменшення частки витрат на відпочинок і куль-
туру, ресторани та готелі, а також неспоживчих 
сукупних витрат домогосподарств України про-
тягом досліджуваного періоду свідчить про зни-
ження рівня життя населення України.

Аналогічна ситуація спостерігалася із 
часткою витрат на алкогольні напої, тютю-
нові вироби у структурі споживчих витрат: у 
2012–2013 рр. вона становила 3,5%, а в 2015 р. 
зменшилася на 0,2% і становила 3,3% в Укра-
їні. Це не можна розглядати як позитивну тен-
денцію щодо здоров’я нації, оскільки спожи-
вачі переходять на більш дешеві вироби.

У Дніпропетровській області можна просте-
жити таку тенденцію: в 2012–2013 рр. частка 
витрат на алкогольні напої, тютюнові вироби в 
структурі споживчих витрат становила 4,2%, у 
2014 р. зменшилася до 3,7% і в 2015 р. зросла 
до 4%. 

Серед непродовольчих товарів і послуг най-
більшу частку, що поступово зростає, займають 
витрати на житло, воду, електроенергію, газ та 
інші види палива, що пояснюється зростанням 
тарифів на електроенергію та опалення.

Щодо структури витрат вітчизняних домо-
господарств, то вона є досить типовою для пост-
соціалістичних країн. Проте негативною можна 
вважати тенденцію до збільшення питомої ваги 
витрат на споживання. Це спричинено тим, що 
більша частка доходів громадян витрачається 
на харчування та комунальні послуги, а реальні 
доходи постійно знижуються, притому що заро-
бітна плата українців є найнижчою порівняно 
з країнами ЄС. Це суттєво впливає на рівень 
життя та добробуту населення країни, а також 
на стан суспільних перетворень у країні. Укра-
їна, враховуючи позитивний зарубіжний досвід, 
має активно впливати на формування обсягів і 
структури споживчих витрат домогосподарств 
та забезпечувати стабільний і ефективний роз-
виток [11, с. 25].

Висновки. Аналіз структури доходів та 
витрат домогосподарств по Дніпропетров-
ській області та Україні у цілому протягом 
2012–2015 рр. дає змогу зробити такі висно-
вки: спостерігається тенденція до зростання як 
сукупних місячних ресурсів домогосподарств, 
так і сукупних витрат у розрахунку на одне 
домогосподарство; основним ресурсом вітчизня-
них домогосподарств є грошові доходи; у струк-
турі сукупних витрат більше 90% належить 
витратам на споживання. 

Розрив між ресурсами й витратами домогос-
подарств, що має тенденцію до скорочення, не 

дає змоги домогосподарствам як сектору наці-
ональної економіки розвиватися й ефективно 
виконувати свої функції. Очевидно, що домогос-
подарства надалі будуть здатні повноцінно роз-
виватися та ефективно виконувати свої функ-
ції лише під впливом стабільного соціально 
орієнтованого інституційного середовища та за 
умови скоординованих і чітких державних дій, 
спрямованих на створення сприятливих умов 
для процесу формування доходів, регулювання 
сфери оподаткування, сфери оплати праці та 
сфери пенсійного забезпечення і соціальних 
допомог.
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ  
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

STRATEGIC BENCHMARKS FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL  

OF BUDGETARY INSTITUTIONS IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку сис-

теми державного фінансового контролю бюджетних установ в 
Україні через призму євроінтеграції. Доведено, що, незважа-
ючи на те що системи державного внутрішнього фінансового 
контролю в різних країнах Європи мають певні відмінності, 
вони функціонують за єдиними (стандартними) організаційни-
ми підходами. Водночас сучасне державне управління у роз-
винених країнах удосконалюється для децентралізації систем 
контролю, інтегрованих з управлінням програмами та діяльніс-
тю. Враховуючи це, стратегічними пріоритетами розвитку сис-
теми державного фінансового контролю бюджетних установ 
в Україні повинні стати: 1) забезпечення функціонування цен-
трального підрозділу гармонізації у структурі Мінфіну; 2) забез-
печення виконання внутрішнім аудитом у бюджетних устано-
вах своєї функції як інструменту з налагодження керівником 
ефективної системи внутрішнього контролю, спрямованої на 
запобігання порушенням у бюджетному процесі; 3) усвідом-
лення керівниками різних рівнів своєї відповідальності щодо 
забезпечення ефективного управління бюджетними коштами 
на всіх стадіях бюджетного процесу.

Ключові слова: фінансовий контроль, бюджетні установи, 
стратегічні орієнтири, система державного фінансового контр-
олю, державний внутрішній фінансовий контроль.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы стратегические ориентиры развития 

системы государственного финансового контроля бюджетных 
учреждений в Украине через призму евроинтеграции. Доказа-
но, что, несмотря на то что системы государственного внутрен-
него финансового контроля в различных странах Европы име-
ют определенные различия, они функционируют по единым 
(стандартным) организационным подход. В то же время со-
временное государственное управление в развитых странах 
совершенствуется с целью децентрализации систем контроля, 
интегрированных с управлением программами и деятельнос-
тью. Учитывая это, стратегическими приоритетами развития 
системы государственного финансового контроля бюджетных 
учреждений в Украине должны стать: 1) обеспечение функ-
ционирования центрального подразделения гармонизации в 
структуре Минфина; 2) обеспечение выполнения внутренним 
аудитом в бюджетных учреждениях своей функции как инстру-
мента по налаживанию руководителем эффективной системы 
внутреннего контроля, направленной на предотвращение на-
рушений в бюджетном процессе; 3) осознание руководителя-
ми различных уровней своей ответственности по обеспечению 
эффективного управления бюджетными средствами на всех 
стадиях бюджетного процесса.

Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетные 
учреждения, стратегические ориентиры, система государ-
ственного финансового контроля, государственный внутрен-
ний финансовый контроль.

ANNOTATION
The article substantiates strategic guidelines for the 

development of the system of state financial control of 
budgetary institutions in Ukraine through the prism of European 

integration. It is proved that, despite the fact that the systems of 
public internal financial control in different countries of Europe 
have certain differences, they operate on the basis of uniform 
(standard) organizational approaches. At the same time, modern 
state management in developed countries is being improved to 
decentralize control systems integrated with program management 
and activities. Taking into account these strategic priorities, the 
development of the system of state financial control of budget 
institutions in Ukraine should be: 1) ensuring the functioning of 
the central unit of harmonization in the structure of the Ministry of 
Finance; 2) ensuring the performance of internal audit in budgetary 
institutions as a tool for establishing an effective internal control 
system for the prevention of violations in the budget process; 3) 
awareness of the heads of different levels of their responsibility for 
ensuring efficient management of budget funds at all stages of the 
budget process.

Keywords: financial control, budget institutions, strategic 
reference points, system of state financial control, state internal 
financial control.

Постановка проблеми. 1 вересня 2017 р. 
набрала чинності у повному обсязі Угода про 
асоціацію між Європейським Союзом і Євро-
пейським співтовариством з атомної енергії та 
їхніми державами-членами, з одного боку, і 
Україною, з іншого боку, підписана в Брюсселі 
21 березня 2014 р. та 27 червня 2014 р.

Для України європейська інтеграція – це 
шлях модернізації економіки, подолання техно-
логічної відсталості, залучення іноземних інвес-
тицій і новітніх технологій, створення нових 
робочих місць, підвищення конкурентоспромож-
ності вітчизняного товаровиробника, вихід на 
світові ринки, насамперед на ринок ЄС.

Важливою частиною Угоди є подальший 
розвиток системи державного внутрішнього 
фінансового контролю шляхом гармонізації з 
міжнародно визнаними стандартами та мето-
дологіями, а також найкращою практикою ЄС 
щодо внутрішнього контролю і внутрішнього 
аудиту в державних органах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці розвитку державного фінансо-
вого контролю бюджетних установ у контексті 
євроінтеграції України присвячено праці таких 
учених, як: М. Бариніна [1], С. Дребот [2], 
В. Піхоцький [3], О. Шевчук [4] та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відповідно до зобов’язань, 
узятих у рамках реалізації Угоди про асоціа-
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цію, Україна перебуває у процесі впровадження 
державного внутрішнього фінансового контр-
олю. Однак прогрес у цьому напрямі залиша-
ється недостатнім, що актуалізує необхідність 
пошуку шляхів удосконалення системи держав-
ного фінансового контролю, особливо на рівні 
бюджетних установ. 

Мета статті полягає у визначенні та обґрунту-
ванні стратегічних орієнтирів розвитку системи 
державного фінансового контролю бюджетних 
установ в Україні через призму євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Функціонування будь-якого незалежного дер-
жавного об’єднання неможливе без чіткої й 
ефективної системи фінансового контролю 
бюджетних коштів.

Державний фінансовий контроль у всіх краї-
нах будується за принципом суворої централіза-
ції, що безпосередньо випливає з функціональної 
єдності фінансового господарства й управління. 
Необхідність відведення фінансовому контролю 
центрального місця в системі державних органів 
усвідомлювалася в усі часи законодавством усіх 
держав. Особливий статус вищого контрольного 
органу визнаний більшістю розвинених країн, 
що знайшло відображення в Лімській декларації 
керівних принципів контролю: «Основні контр-
ольні повноваження вищого контрольного органу 
мають бути визначені Конституцією» [4, c. 205].

За Лімською декларацією керівних прин-
ципів контролю, прийнятою IX Конгресом 
Міжнародної організації вищих контрольних 
органів (INTOSAI) у жовтні 1977 року, передба-
чені такі принципи: незалежність фінансового 
контролю як невід’ємного атрибуту демократії 
й обов’язкового елементу управління фінансо-
вими ресурсами; законодавче закріплення неза-
лежності органів фінансового контролю; визна-
чення необхідності здійснення попереднього 
контролю і контролю за фактичними резуль-
татами; наявність внутрішнього і зовнішнього 
контролю як обов’язкової умови існування 
фінансового контролю; гласність і відкритість 
контрольних органів з обов’язковою вимогою 
додержання комерційної та іншої таємниці, що 
захищається законом.

У теорії контролю слід виокремлювати й 
принцип контрольованості, який концентрує 
і фіксує одну з об’єктивних закономірностей 
функціонування держави, регіону, муніципа-
літету, економічного суб’єкта. Принцип контр-
ольованості концентрує і виражає об’єктивну 
необхідність виконання обліково-аналітичної, 
статистичної і контрольної діяльності. Реаліза-
ція принципу контрольованості має бути склад-
ником систематичної діяльності керівництва 
будь-якої ланки управління.

З урахуванням цього ефективне функці-
онування системи державного фінансового 
контролю можливе за умови реалізації таких 
принципів у діяльності контрольних органів: 
достатності законодавчо встановлених повнова-
жень для контрольних органів гілок державної 

влади; об’єктивності органів загальнодержав-
ного фінансового контролю і гласності їх діяль-
ності; невідворотності покарання за порушення 
податкового і бюджетного законодавства; пла-
номірності в системі добору об’єктів фінансо-
вого контролю, заснованій на циклічності (пері-
одичності) перевірок; консолідованої взаємодії 
органів загальнодержавного фінансового контр-
олю, здійснюваного у формі спільних переві-
рок, інших організаційних формах тимчасового 
характеру як по лінії однойменних різнорівне-
вих органів, так і по лінії різнойменних орга-
нів, що функціонують на одному рівні – дер-
жавному, регіональному, муніципальному.

Разом із тим потрібно враховувати принцип 
фінансової автономності органів державного 
управління. Доки державний фінансовий контр-
оль не буде впорядковано, доки закон не встано-
вить, хто, що, коли й як перевіряє, які види опе-
рацій із фінансовими ресурсами охоплюються 
контролем у період їх формування, а які – у 
період витрачання, доти нічого змінено не буде.

На нашу думку, цей перелік має бути допо-
внений принципами пріоритетності законо-
давчої регламентації здійснення державного 
фінансового контролю і раціональності. При 
цьому останній із зазначених принципів базу-
ється на таких припущеннях: система держав-
ного фінансового контролю може забезпечувати 
лише розумний (обмежений) рівень упевненості 
в тому, що основні цілі використання держав-
них ресурсів чи власності будуть досягнуті; 
витрати на систему державного фінансового 
контролю мають бути адекватними ефекту від 
його здійснення.

Правовідносини у сфері державного фінан-
сового контролю є публічними, тому переважно 
регулюються імперативним методом, владним, 
що базується на заборонах, обов’язках, пока-
раннях. При цьому за своєю структурою норма 
фінансового контролю складається, як і правова 
норма будь-якої галузі права, з трьох елементів: 
гіпотези, диспозиції і санкції. Гіпотеза фінан-
сово-контрольної норми містить посилання на 
конкретні життєві обставини (умови), за наяв-
ності/відсутності яких норма застосовується. 
Диспозиція норми фінансового контролю містить 
установлюване правило поведінки, відповідно 
до якого мають діяти учасники правовідносин. 
Санкція фінансово-контрольної норми вказує на 
несприятливі наслідки, що виникають унаслі-
док порушення диспозиції правової норми.

Одним із напрямів стратегії розвитку дер-
жави є розроблення методологічних засад 
державного фінансового контролю, створення 
ефективного правового механізму забезпечення 
нагляду за фінансовими потоками, припинення 
протиправної економічної діяльності, що дає 
змогу сформувати міцну основу для мобіліза-
ції доходів у бюджетну систему й ефективного 
управління суспільними фінансами. У цьому 
процесі особливу роль відіграють органи дер-
жавного фінансового контролю, а також про-
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цеси їх взаємодії, стандартизація й уніфікація 
методичних прийомів контрольних заходів.

Порівняльний аналіз вищих органів фінан-
сового контролю (ВОФК) 50-ти країн світу свід-
чить, що приблизно 37% органів фінансового 
контролю мають одноосібну форму управління, 
а 41% – колегіальну. Близько 10% мають додат-
ково функції судових органів. Утім, виокрем-
лення основних моделей управління вищими 
органами фінансового контролю має певною 
мірою умовний характер. Між ВОФК різних 
країн, які за загальними зовнішніми ознаками 
належать до певної моделі управління, нерідко 
існують значні організаційно-структурні і 
функціональні відмінності [4, c. 206].

З огляду на те, що у правовій державі вико-
ристання бюджетних коштів має відбуватися за 
суворого дотримання встановлених законом про-
цедур, згідно з якими ті, хто розпоряджається 
коштами, піддаються ретельному публічному 
контролю, діяльність ВОФК перетворилася в 
обов’язкову умову демократичного фінансового 
управління, стала альфою та омегою бюджетного 
процесу. Відповідно, й організаційне положення 
ВОФК у структурі органів державної влади має 
підкреслювати цей важливий функціональний 
зв’язок з іншими інститутами.

Роль державного фінансового контролю в 
сучасних умовах, безумовно, зростає, оскільки 
більш складними стають зв’язки і відносини 
у фінансово-економічній сфері, відбувається 
збільшення кількості суб’єктів і видів фінансо-
вої діяльності, змінюється законодавство, вдо-
сконалюються схеми фінансових злочинів, не 
слабшає розвиток тіньової економіки.

Крім того, істотно складнішими стають 
завдання, які мають вирішувати вищі контр-
ольні органи, включаючи оцінку ключових наці-
ональних показників, соціальної відповідаль-
ності бізнесу, аудит результативності і наслідків.

Про зростання значущості державного фінан-
сового контролю в сучасному світі свідчить і 
те, що здійснення ключових програм (еконо-
мічних, соціальних, військових, політичних) у 
багатьох країнах передбачає включення в них 
систем контролю з виділенням на їх реаліза-
цію необхідного фінансування. І, як показує 
світова практика, це завжди виправдано. Крім 
того, результативність державного фінансового 
контролю в низці випадків напряму впливає 
на бюджет органу фінансового контролю. Так, 
у Великій Британії кошти на діяльність Наці-
онального контрольно-ревізійного управління 
виділяються як частка від коштів, повернених 
державі попереднього року.

Проблемою функціонування контрольних 
органів є необхідність забезпечення їхньої полі-
тичної нейтральності, оскільки завданням знову 
створюваних ВОФК стала критична оцінка 
стану державних рахунків для впорядкованого, 
раціонального, економічного й ефективного 
використання коштів. ВОФК змушені захищати 
свої професійні інтереси навіть у разі їх розхо-

дження з інтересами чинного уряду, оскільки 
це єдиний спосіб виконати завдання, поставлене 
перед ними демократичним суспільством. Пер-
шочергового значення для забезпечення кри-
тичності й об’єктивності контролю набуває полі-
тична нейтральність ВОФК. Утім, такі органи 
покликані перевіряти не лише відповідність 
фінансових операцій чинному законодавству, 
а й доцільність, економічність та ефективність 
використання державних коштів, а ця остання 
функція, незважаючи на неполітичну природу 
самих ВОФК, упритул наближає їх до надполі-
тизованого бюджетного процесу, залишаючись 
нейтральними, ВОФК водночас безпосередньо 
впливають на його результати. Така подвійність 
у взаєминах із політичними силами робить орга-
нізаційний зв’язок ВОФК із гілками державної 
влади специфічним [4, c. 206].

Місія, покладена на контрольні органи у 
правовій державі, особливо у плані їх доступу 
до повної інформації про державні фінансові 
операції і можливості істотно впливати під час 
визначення співвідношення ціни й якості в про-
цесі прийняття рішень, підвищила значущість 
відносин ВОФК із гілками влади, що раніше 
ігнорувалася. Природно, виникло питання: 
наскільки мають бути незалежні аудитори дер-
жавних рахунків від інших державних органів і 
як без шкоди для легітимності ВОФК обмежити 
надмірний вплив на них державних інститутів 
і політичних груп? В ідеалі органи державного 
контролю мають відповідати двом вимогам одно-
часно: незалежність від державної влади і легі-
тимність. На перший погляд, обидві ці характе-
ристики здаються такими, що доповнюють одна 
одну, але в дійсності вони породжують дилему, 
оскільки немає можливих способів їх суміщення.

Досягти незалежності вищих органів контр-
олю надзвичайно складно: якщо орган незалеж-
ний і від виконавчої, і від законодавчої влади, 
виникає питання про джерело його легітим-
ності. Звичайно, таким джерелом може висту-
пати всенародне обрання, але це навряд чи буде 
закріплено з огляду на багато причин. Іншим 
варіантом є формування такого органу легітим-
ним урядом, але у цьому разі вже не можна 
буде говорити про абсолютну незалежність.

Означена дилема «незалежність – легітим-
ність» проявляється у тому, що на практиці 
ВОФК ніколи не бувають ні абсолютно неза-
лежними, ні повністю підконтрольними уряду. 
Як правило, їхній конституційний статус сумі-
щає елементи обох характеристик. Намагання 
гарантувати максимально можливий ступінь 
незалежності ВОФК в усіх країнах, хоча й різ-
ною мірою, супроводжується зусиллями з під-
вищення їхньої легітимності.

Висновки. Отже, незважаючи на те що сис-
теми державного внутрішнього фінансового 
контролю в різних країнах Європи мають певні 
відмінності, вони функціонують за єдиними 
(стандартними) організаційними підходами. 
Водночас сучасне державне управління у роз-
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винених країнах удосконалюється для децен-
тралізації систем контролю, інтегрованих з 
управлінням програмами та діяльністю. Врахо-
вуючи це, стратегічними пріоритетами розви-
тку системи державного фінансового контролю 
бюджетних установ в Україні повинні стати: 
1) забезпечення функціонування центрального 
підрозділу гармонізації у структурі Мінфіну; 2) 
забезпечення виконання внутрішнім аудитом у 
бюджетних установах своєї функції як інстру-
менту з налагодження керівником ефективної 
системи внутрішнього контролю, спрямованої 
на запобігання порушенням у бюджетному про-
цесі; 3) усвідомлення керівниками різних рів-
нів своєї відповідальності щодо забезпечення 
ефективного управління бюджетними коштами 
на всіх стадіях бюджетного процесу.
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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність модернізації діяльності 

Пенсійного фонду України на інноваційних засадах для підви-
щення ефективності його діяльності та якості обслуговування 
громадян. Здійснено оцінку стану та визначено перспекти-
ви запровадження новітніх технологій та сервісів як одного з 
основних складників модернізації діяльності Пенсійного фонду 
України в процесі реформування системи пенсійного забезпе-
чення в країні.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, Пенсійний фонд 
України, реформування, модернізація, новітні інформаційні 
технології та сервіси.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость модернизации де-

ятельности Пенсионного фонда Украины на инновационной 
основе для повышения эффективности его деятельности и 
качества обслуживания граждан. Дана оценка состояния и 
определены перспективы внедрения новых технологий и сер-
висов как одной из основных составляющих модернизации 
деятельности Пенсионного фонда Украины в процессе рефор-
мирования системы пенсионного обеспечения в стране.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, Пенсионный 
фонд Украины, реформирование, модернизация, новые 
информационные технологии и сервисы.

ANNOTATION
The necessity of modernisation of activity of Pension fund 

of Ukraine is on innovative principles with the aim of increase of 
efficiency of his activity and quality of maintenance of citizens 
was determined. The state and prospects of introduction of 
new technologies and services are certain as really direction of 
modernisation of activity of Pension fund of Ukraine in the process 
of reformation of the system of the pension system in a country.

Keywords: pension system, Pension fund of Ukraine, 
reformation, modernisation, modern information technologies and 
services.

Постановка проблеми. Нагальна потреба у 
реформуванні пенсійної системи країни під-
тверджується як міжнародними експертами, 
так і вітчизняними урядовцями, науковцями, 
практиками. За висновками фахівців Світо-
вого банку, потреба в пенсійному реформуванні 
має обґрунтовуватися не лише бюджетними 
обмеженнями і демографічними проблемами, 
а й ураховувати соціально-економічні зміни, а 
також ризики і можливості, пов’язані з глобалі-
зацією [7]. Серед найважливіших чинників, що 
впливають на реформування пенсійної системи 
і трансформацію функціонального призначення 
державного пенсійного страхування, вітчизняні 
науковці виділяють екзогенні (демографічні 

тенденції в країні, трансформацію соціальних 
цінностей, динаміку доступності соціальних 
послуг для пенсіонерів і розвиток ринку праці) 
та ендогенні (проблеми формування ресурсів, 
динаміку кількості платників внесків і одержу-
вачів пенсій, ухвалення управлінських рішень 
щодо пенсійного страхування) [5].

Реформування пенсійної системи країни з 
урахуванням екзогенних та ендогенних чинни-
ків передбачає не лише вдосконалення підходів 
до порядку визначення пенсій, їх осучаснення, 
забезпечення бездефіцитного бюджету Пенсій-
ного фонду України, а й суттєвих зрушень в 
організації діяльності самого фонду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багатоаспектну оцінку реформування пенсійної 
системи в Україні здійснено в працях Л. Горо-
децької [1], О. Кириленка, Б. Малиняка [5], 
В. Мельничука [2] та ін. Проблемам діяльності 
Пенсійного фонду України присвячено роботи 
О. Тулай [6], І. Панченко [3] та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри значну увагу нау-
ковців та практиків до проблеми реформування 
системи пенсійного забезпечення в країні недо-
статньо уваги приділяється питанням модерні-
зації діяльності Пенсійного фонду на інновацій-
них засадах для підвищення ефективності його 
діяльності та якості обслуговування громадян. 

Мета статті полягає в оцінці стану та визна-
ченні перспектив запровадження новітніх тех-
нологій та сервісів як одного з основних склад-
ників модернізації діяльності Пенсійного фонду 
України в процесі реформування системи пен-
сійного забезпечення в країні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Результати проведеного аналізу динаміки осно-
вних показників діяльності Пенсійного фонду 
України в 2014–2017 рр. свідчать про тенден-
цію до скорочення чисельності пенсіонерів та 
частки видатків Пенсійного фонду України у 
ВВП країни (табл. 1). 

За розрахунками щорічне скорочення кіль-
кості пенсіонерів у даний період становило 
463,3 тис. осіб, темп скорочення відношення 
видатків ПФУ до ВВП країни – 1,84 в. п. Вод-
ночас спостерігається нарощування видатків 
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Пенсійного фонду країни на 16,3%, що зумов-
лено цілою низкою факторів, основним з яких є 
підвищення розміру пенсій. Проте темпи наро-
щування адміністративних витрат, пов’язаних 
із виконанням функцій, покладених на органи 
ПФУ, перевищують темпи нарощування загаль-
них видатків даного фонду, а в структурі адмі-
ністративних витрат ПФУ домінують витрати 
на оплату праці з відрахуваннями: у 2014 р. їх 
частка становила 86,3%, у 2016 р. – 79,2%. 

Зазначимо, що для економії та раціональ-
ного використання адміністративних витрат 
Пенсійний фонд України реалізує низку захо-
дів: у 2015 р. розпочато оптимізацію структури 
органів ПФУ, у 2016 р. здійснено перехід ПФУ 
на електронну систему публічних закупівель. 
Лише за рахунок оптимізації структури терито-
ріальних органів із запланованим скороченням 
їх кількості майже вдвічі та зниженням гра-
ничної чисельності працюючих на 6,5 тис. осіб, 
або на 17,7% (табл. 2), економія адміністратив-
них видатків Пенсійного фонду в 2015–2016 рр. 
вже становила 477,8 млн. грн., у 2017 р. очіку-
ється на рівні 585,5 млн. грн. 

Кошти, отримані від економії, спрямову-
ються на підвищення заробітної плати працівни-
ків ПФУ та оновлення його парку комп’ютерної 
техніки. За три останні роки середня заробітна 
плата в органах Пенсійного фонду у праців-
ників головних управлінь зросла на 41,1%, у 
працівників територіальних управлінь – на 
38,1%. Водночас залишаються питання щодо 
формування кадрового забезпечення пенсійної 
служби: серед керівників повну вищу освіту 
мають 95,1%, серед інших державних служ-
бовців – лише 85,4%. Отже, існує нагальна 

потреба у підвищенні кваліфікації кадрів, у 
тому числі й шляхом освітньої підготовки у 
вищих навчальних закладах задля здобуття 
повної вищої освіти.

Вважаємо, що повноцінне функціонування 
Пенсійного фонду України потребує суттєвої 
модернізації діяльності з чітким напрацюван-
ням стратегічних та тактичних цілей та шля-
хів їх реалізації. Розробленою урядом Стра-
тегією модернізації та розвитку Пенсійного 
фонду України на період до 2020 р. (прийнятою 
у вересні 2016 р.) задекларовано, що техноло-
гічний, організаційний, інфраструктурний та 
кадровий розвиток Пенсійного фонду потребує 
нових підходів, урахування інноваційних ідей 
та широкого втілення новітніх інформаційних 
технологій [4]. 

Реалізація Стратегії можлива лише за умови 
модернізації діяльності Пенсійного фонду на 
основі запровадження новітніх інформаційних 
та управлінських технологій, єдиних сучас-
них стандартів якості обслуговування грома-
дян, ефективних організаційних і структурних 
рішень, ринкових елементів обслуговуючої інф-
раструктури. Основними напрямами вдоскона-
лення діяльності Пенсійного фонду визначено: 
підвищення продуктивності та якості обслуго-
вування у сфері пенсійного забезпечення; впро-
вадження новітніх технологій адміністрування 
в Пенсійному фонді, зміцнення та модернізація 
його інформаційних ресурсів і технічної бази, 
підвищення ефективності системи управління, 
перехід на електронний документообіг.

Слід відзначити, що заходи з практич-
ної реалізації реформування та модернізації 
діяльності Пенсійного фонду України запро-

Таблиця 1
Динаміка показників діяльності Пенсійного фонду України в 2014–2017 рр.*

Показники 2014 2015 2016 2017 Приріст, % 
(в.п.)

Чисельність пенсіонерів, тис. осіб 13533 12147 12296 11939 88,2
Частка видатків Пенсійного фонду Украї-
ни у ВВП, % 15,3 13,4 11,2 9,9 - 5,4 п.п.

Видатки Пенсійного фонду України, 
всього, млн. грн. 243477,9 265667,8 253448,6 283168,5 116,3

Адміністративні витрати, пов’язані з 
виконанням функцій, покладених на 
органи ПФУ, млн. грн. 

2,301 2,354 2,397 3,060 133,0

Частка адміністративних витрат у струк-
турі видатків ПФУ, % 0,92 0,88 0,95 1,08 + 0,16 п.п.

* 2014–2016 рр. – фактичні дані, 2017 р. – планові.
Джерело: складено авторами за даними офіційного сайту Пенсійного фонду України

Таблиця 2
Оптимізація структури органів Пенсійного фонду України в 2015–2017 рр.*

Показники 2015 2016 2017
2017 р. до 2015 р.
+,- %

Кількість територіальних органів, од. 683 525 357 - 326 52,3
Гранична чисельність працівників орга-
нів Пенсійного фонду України, осіб 36564 31992 30096 6468 82,3

* 2015–2016 рр. – фактичні дані, 2017 р. – планові.
Джерело: складено авторами за даними офіційного сайту Пенсійного фонду України
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ваджуються з 2015 р. Одночасно з оптимі-
зацією структури органів Пенсійного фонду 
України розпочато створення єдиної консолі-
дованої бази даних про одержувачів пенсійних 
виплат і впровадження електронних пенсійних 
справ; запроваджено обслуговування грома-
дян із питань пенсійного забезпечення неза-
лежно від місця їх проживання та реєстрації; 
модернізовано Реєстр застрахованих осіб Дер-
жавного реєстру загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування (РЗО); розпочато 
дистанційне обслуговування громадян через 
веб-портал послуг Пенсійного фонду та видачу 
електронних пенсійних посвідчень, що одно-
часно є банківськими платіжними картками; 
здійснено комплекс заходів, спрямованих на 
розширення використання інформаційних тех-
нологій, захист інформації, впровадження еле-
ментів електронного урядування (табл. 3). 

Для впровадження нових інформаційних тех-
нологій парк комп’ютерної техніки Пенсійного 
фонду було оновлено на 10%, а поновлення про-
грамного забезпечення надало можливість ство-
рювати електронні пенсійні справи, які містять 
в електронному вигляді документи пенсіонера, 

що є підставою для визначення права на пенсію 
та її розміру: трудову книжку, довідки про осо-
бливий характер роботи, про заробітну плату та 
інші документи.

До перспективних завдань, що передбачені 
Стратегією модернізації та розвитку Пенсій-
ного фонду України, слід віднести: запро-
вадження інноваційних технологій шляхом 
інтеграції інформаційних ресурсів Фонду і 
створення централізованої системи аналітики 
та управління фінансами, впровадження тех-
нології індивідуально-масового електронного 
інформування громадян, перехід на електро-
нний документообіг. 

Зокрема, у 2017 р. передбачено вирішення 
таких завдань із запровадження інформаційних 
технологій та сервісів:

– запровадження електронної системи реє-
страції трудових відносин;

– запровадження електронного свідоцтва 
соціального страхування;

– завершення внесення даних із паперових 
пенсійних справ до централізованої системи 
призначення та виплати пенсій та створення 
Реєстру електронних пенсійних справ;

Таблиця 3
Характеристика запроваджених ПФУ в 2015–2016 рр.  

новітніх інформаційних технологій та сервісів
Технології, сервіси Функціональні характеристики

Обслуговування громадян 
за принци-пом єдиного 
вікна у «фронт-офісах», 
обробка документації в 
«бек-офісах».

Обслуговування громадян на 
рівні територіальних громад та 
агентських пунктів.

Забезпечує автоматизацію про-цесів від 
звернення до призна-чення і виплати пен-
сії, відмову від паперових архівів, уперед-
ження переплат та дублювання виплат, 
обслуговування громадян неза-лежно від 
місця їх проживання та реєстрації.

Електронний обіг пенсій-
ної документації

Створено єдине середовище 
взаємодії усіх інформаційних 
систем Пенсійного фонду.

Можливість в онлайн-режимі отримувати 
дані системи персо-ніфікованого обліку 
під час приз-начення/перерахунку пенсій, 
про-водити аналітичну обробку даних про 
пенсіонерів та застрахованих осіб, про-
гнозування доходів та видатків Пенсійного 
фонду тощо.

Модернізований Реєстр за-
страхованих осіб

Впроваджено картку застрахова-
ної особи, що значно розширює 
її інформаційно-функціональні 
можливості (випущено 40,8 млн. 
карток застрахованих осіб, у т. 
ч. 12,9 млн. пенсіонерів).

Формування в єдиній картці пов-ної ін-
формації про стан та статус застрахованої 
особи, спрощення системи надання послуг 
соціаль-ного страхування, координація со-
ціальної інформації.

Централізована система 
призначення та виплати 
пенсій на базі електронної 
пенсійної справи

Впровадження єдиних стандар-
тів обслуговування громадян 
незалежно від місця прожи-ван-
ня, запровадження безпапе-рової 
пенсійної справи, засвід-ченої 
ЕЦП. Створено понад 164 тис. 
електронних пенсійних справ. 

Забезпечення повної автома-тизації функ-
ціональних процесів ПФУ, підвищення 
якості обслу-говування громадян, скоро-
чення часу обслуговування.

Електронне пенсійне по-
свідчення – ЕПП

Запровадження єдиної персоні-
фікованої картки для отримання 
пенсійних виплат та ідентифі-ка-
ції особи. Виготовлено 216,7 тис. 
та видано 127,2 тис. елект-рон-
них пенсійних посвідчень. 

Підвищення рівня контролю та захисту 
персональних даних, підвищення контр-
олю над виплатою пенсій.

Модернізований ВЕБ-
портал послуг ПФУ

Розширення функціональних 
можливостей веб-порталу елект-
ронних послуг Пенсійного фонду.

Забезпечення можливості пен-сіонерам та 
застрахованим осо-бам із використанням 
елект-ронного цифрового підпису дистан-
ційного перегляду через веб-портал інфор-
мації про сплату внесків до Пенсійного 
фонду, своєї електронної пенсійної справи.

Джерело: розроблено авторами
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– розширення даних Реєстру застрахованих 
осіб щодо різних соціальних виплат та даних 
інших державних реєстрів;

– розширення категорій та числа громадян, 
яким видано електронне пенсійне посвідчення;

– розширення кількості Центрів надання 
адміністративних послуг (ЦНАП), де надаються 
пенсійні послуги, створення агентських пунк-
тів обслуговування;

– дистанційне обслуговування клієнтів та 
надання індивідуальних послуг через Контакт-
центр ПФУ;

– розширення переліку послуг, що нада-
ються через веб-портал, збільшення числа 
користувачів порталу, його інтеграція з Єдиним 
порталом адміністративних послуг, іншими 
інформаційними ресурсами; 

– запровадження індивідуально-масового 
інформування громадян засобами мобільного 
зв’язку та електронною поштою; 

– впровадження системи аудіо- та відеофік-
сації обслуговування громадян в органах ПФУ.

Вважаємо, що успішне вирішення цих 
завдань забезпечить зміцнення фінансової ста-
більності, підвищення прозорості діяльності, 
оптимізує адміністративні видатки Пенсійного 
фонду України; сприятиме запровадженню 
європейських стандартів надання пенсійних 
послуг.

Висновки. Основними напрямами модер-
нізації діяльності Пенсійного фонду України 
як одного з ключових завдань реформування 
пенсійної системи країни є підвищення про-
дуктивності та якості обслуговування у сфері 
пенсійного забезпечення; впровадження новіт-
ніх технологій адміністрування в Пенсійному 
фонді, зміцнення та модернізація його інфор-
маційних ресурсів і технічної бази, підвищення 
ефективності системи управління, перехід на 
електронний документообіг. Для забезпечення 
ефективної діяльності Пенсійного фонду Укра-
їни поряд з успішною роботою з упровадження 
новітніх інформаційних технологій та сервісів 
слід переглянути підходи до формування кадро-

вої політики фонду на базі створення додаткової 
мотивації у працівників підвищувати профе-
сійну компетентність до відповідного для роботи 
з цими технологіями рівня. Поряд з оновлен-
ням технічного та програмного забезпечення 
першочергову увагу слід приділити створенню 
комплексної системи захисту даних, особливо 
з огляду на підвищення небезпеки порушення 
кіберпростору країни. Реалізація завдань щодо 
створення ринкових елементів обслуговуючої 
інфраструктури (центрів надання адміністра-
тивних послуг та агентських пунктів обслуго-
вування) потребуватиме об’єднання зусиль Пен-
сійного фонду України з органами центральної 
та місцевої державної влади.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ  
В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

USE OF TAXATION FOREIGN EXPERIENCE  
IN THE FINANCIAL SUPPORT SYSTEM  
FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто зарубіжний досвід оподаткування ма-

лого бізнесу. Досліджено особливості функціонування спро-
щеної системи оподаткування в зарубіжних країнах. Визна-
чено основні напрями зменшення податкового тиску в різних 
країнах з метою підтримки малих підприємств. Запропоновано 
можливі варіанти використання спрощеної системи оподатку-
вання в Україні.

Ключові слова: оподаткування малого бізнесу, спрощена 
система оподаткування, зарубіжний досвід оподаткування ма-
лого бізнесу.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен зарубежный опыт налогообложения 

малого бизнеса. Исследованы особенности функциониро-
вания упрощенной системы налогообложения в зарубежных 
странах. Определены основные направления уменьшения на-
логового давления в разных странах с целью поддержки малых 
предприятий. Предложены возможные варианты использова-
ния упрощенной системы налогообложения в Украине.

Ключевые слова: налогообложение малого бизнеса, 
упрощенная система налогообложения, зарубежный опыт на-
логообложения малого бизнеса.

ANNOTATION
The article deals with the foreign experience of small 

businesses taxation. The simplified taxation system features 
in foreign countries are investigated. The main directions of tax 
pressure reduction in order to support small enterprises in different 
countries are determined. Possible options for using the simplified 
taxation system in Ukraine are proposed.

Keywords: taxation of small business, simplified taxation 
system, foreign experience of small business taxation.

Постановка проблеми. Розвиток малого під-
приємництва є одним з важливих напрямів 
вирішення економічних і соціальних проблем. 
Малий бізнес як особливий сектор ринкової еко-
номіки робить істотний внесок у формування 
конкурентного середовища, швидко адаптую-
чись до зовнішніх умов і володіючи додатковою 
можливістю видозмінювати кінцеву продукцію, 
слідуючи за попитом. Як відомо, малий бізнес 
посідає особливе місце в економіці, оскільки 
вирішує проблему зайнятості, дає змогу швидко 
переналагоджувати виробництво і тим самим 
оперативно реагувати на потреби ринку, сприяє 
розвитку конкуренції.

На сучасному етапі розвитку малий бізнес 
покликаний не тільки стати елементом структур-
ної перебудови економіки з урахуванням особли-
востей розвитку регіонів, але й підвищити доходи 
місцевих бюджетів. Основним фінансовим інстру-
ментом, який регулює взаємовідносини малого 

бізнесу з державою, залишається оподаткування, 
яке здатне вирішити два завдання, а саме забез-
печити бюджети різних рівнів фінансовими 
ресурсами, необхідними для вирішення найваж-
ливіших економічних і соціальних завдань; одно-
часно сприяти нарощуванню виробництва това-
рів і послуг, зростанню зайнятості населення, 
зокрема на основі розвитку малого бізнесу. Нині 
потенціал малого бізнесу в Україні явно не вико-
ристовується: за такими показниками, як частка 
малих підприємств у ВВП або зайнятості, наша 
країна далека від аналогічних показників розви-
нених ринкових країн.

Необхідність удосконалення спеціальних 
податкових режимів для малого бізнесу, а також 
зняття найбільш гострих протиріч і узгодження 
інтересів держави і суб’єктів малого підприєм-
ництва визначають актуальність дослідження 
зарубіжного досвіду оподаткування малих під-
приємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Механізми роботи спрощеної системи оподат-
кування, а також практичне застосування у 
вітчизняній практиці досліджували такі вчені, 
як Г.М. Білецька [1], В.А. Валігура [2], С.І. Лог-
віновська [3], В.О. Орлова [4], Л.І. Чубарєва [5].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас дослідження 
можливостей використання зарубіжного 
досвіду оподаткування малого бізнесу в реаліях 
українського сьогодення мають досить вузький 
характер, тому існує необхідність комплексного 
дослідження зазначеної проблематики.

Мета статті полягає у дослідженні зарубіж-
ного досвіду оподаткування малого бізнесу та 
визначенні можливостей його застосування на 
практиці в умовах постійних змін ринкового 
середовища діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для визначення особливостей оподаткування 
малого бізнесу в зарубіжних країнах було вико-
ристано дані дослідження OECD “Taxation of 
SMEs in OECD and G20 Countries” [6], в якому 
розглядаються особливості оподаткування 
малих та середніх підприємств (МСП), викорис-
тання податкових пільг та інших заходів щодо 
спрощення оподаткування у тридцяти дев’ятьох 
країнах ОЕСР та G20.
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Таблиця 1
Спрощені системи оподаткування малого бізнесу в зарубіжних країнах

Країна Платники податку Розрахунок податкового зобов’язання

Австрія Малі підприємства: щорічний дохід 
менше 220 000 євро

Оподатковуваний дохід розраховується як 88% від суми 
щорічних надходжень; застосовується звичайна ставка 
оподаткування.

Сільське господарство та лісництво: 
фізичні особи-підприємці з вар-
тістю активів нижче 130 000 євро 
(в 2015 р.)

Оподатковуваний дохід розраховується як надходження 
за рік (включаючи ПДВ) за мінусом частини щорічних 
витрат (70–80%), що залежить від виду діяльності, розмі-
ру земельної ділянки, розміщення, а також того, як (або 
де) продається продукція. Оподатковуваний дохід для 
менших (або менш прибуткових) підприємств розрахову-
ється на основі оціночної вартості землі.

Бразилія Щорічний дохід до 3 600 000 бра-
зильських реалів

Оподатковуваний дохід дорівнює річному доходу, ставка 
податку зростає із збільшенням доходу та відрізняється 
для різних видів діяльності (торгівля, промисловість чи 
сфера послуг).

Мікропідприємства: фізичні особи-
підприємці з річним доходом менше 
60 000 бразильських реалів з 1 на-
йманим працівником з мінімальною 
заробітною платою

Помісячна сплата фіксованої суми податку (залежно від 
виду діяльності – комерція або промисловість; послуги; 
комерція і послуги). Звільняються від сплати федераль-
них податків, місцеві податки сплачуються.

Щорічний дохід до 78 млн. бразиль-
ських реалів

Оподатковуваний дохід дорівнює річному доходу; ставка 
податку відрізняється для різних видів діяльності.

Чехія Малі підприємства, що є у власності 
фізичних осіб без найманих праців-
ників та доходом до 5 млн. чесь-
ких крон впродовж одного з трьох 
останніх податкових періодів

Оподатковуваний дохід встановлюється податковими 
органами.

Данія Мореплавні підприємства Оподатковуваний дохід залежить від тоннажності судна; 
ставка зростає з тоннажністю.

Франція Мікропідприємства, неплатники 
ПДВ з річним доходом до:
1А 82 000 євро (торгівля);
1В 32 900 євро (послуги)

1А Оподатковуваний дохід дорівнює 29% річного доходу; 
застосовується нормальна ставка оподаткування;
1В Оподатковуваний дохід дорівнює 50% річного доходу; 
застосовується нормальна ставка оподаткування.

Самозайняті особи: виконання умов 
попередньої групи; прибутковий по-
даток з домогосподарства становить 
максимум 26 631 (2014 р.)

Щомісячний податок розраховується як відсоток від дохо-
ду: 1% – від продажу товарів; 1,7% - від надання послуг; 
2,2% - від надання професійних послуг.

Польща Фізичні особи з річним доходом в 
попередньому році до 150 000 євро

Сума податку, що встановлюється податковими органами.

2. Мікропідприємства: малі підпри-
ємства в сфері послуг з кількістю 
найманих працівників до 5 осіб.

Податок розраховується на основі податкової карти, де 
податкове зобов’язання залежить від виду діяльності та її 
обсягу, кількості працівників, числа жителів в населено-
му пункті, де розташоване підприємство.

В процесі дослідження встановлено, що для 
того, щоб зменшити податковий тиск із сплати 
податків з прибутку з метою підтримки малих 
підприємств, країни вживають різних заходів: 
використання презумптивного податку, можли-
вість ведення обліку за касовим методом для 
обрахунку оподатковуваного прибутку, а також 
інші спрощені процедури обліку та звітності 
(табл. 1).

Розглянемо більш детально кожен з інстру-
ментів пільгового оподаткування малого бізнесу.

Презумптивний податок. Відповідно до цієї 
схеми оподаткування підприємства, що потра-
пляють до категорії малих підприємств за 
відповідними критеріями, звільняються від 
сплати податку з прибутку. Податок з при-
бутку заміняється презумптивним податком, 
який передбачає базу оподаткування, відмінну 
від прибутку, наприклад, річний дохід (над-
ходження). Оскільки презумптивний податок 
зазвичай використовує скориговану базу, для 

якої використовуються звичайні податкові 
ставки, то в деяких випадках податкові ставки 
за цим податком залежать від виду економічної 
діяльності (наприклад, у Бразилії та Франції).

Вимоги щодо платників податку визнача-
ються, як правило, пороговими значеннями річ-
ного доходу, в деяких країнах до уваги також 
береться максимальна кількість працівників 
(наприклад, в Бразилії, Чехії, Польщі і Сло-
венії). Слід також відзначити, що деякі пре-
зумптивні податкові режими є добровільними і 
передбачають можливість вибору спрощеної або 
загальної системи оподаткування з обов’язковим 
використанням тієї чи іншої системи впродовж 
визначеної кількості років (Данія). Така мож-
ливість вибору податкового режиму сприяє зни-
женню податкових витрат та витрат на адміні-
стрування податків. Малі підприємства можуть 
бути звільнені від необхідності ведення бухгал-
терського обліку. Оскільки малі підприємства 
менш ймовірно наймають працівників для обліку 
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з метою оподаткування, то спрощений облік під 
час використання презумптивного режиму опо-
даткування забезпечує більшу впевненість плат-
ників щодо точності визначення їх податкових 
зобов’язань. Крім сприяння наповненню бюдже-
тів за рахунок надходжень від таких подат-
ків, використання схем обліку презумптивного 
податку полегшує перехід малих підприємств, 
що перевищили порогові значення, у звичайний 
режим оподаткування прибутку.

Найпростішим видом презумптивного 
податку є одноразовий податок, що сплачується 
як стала сума. На практиці такий податок 
застосовується до підприємств, що здійснюють 
діяльність з незначним оборотом (наприклад, 
перукарі, механіки, рибалки). Основними 
перевагами податку є його простота, незначне 
податкове навантаження та невеликі витрати 
на адміністрування податку. Водночас, будучи 
фіксованою сумою, одноразовий податок може 
нести більше навантаження на підприємства 
з нижчим доходом, а в періоди, коли підпри-
ємства одержують низькі доходи або збитки, 
необхідність сплати податку може призвести до 
проблем із грошовим забезпеченням діяльності 
підприємства.

У зв’язку з цим в Угорщині існують два режими 
спрощеного оподаткування малого бізнесу.

Перший   режим оподаткування KIVA, що 
базується на обсязі грошового потоку підпри-
ємства і заміняє податок з прибутку, соціальні 
внески та внески на професійне навчання. 
Податкова ставка становить 16% від бази опо-
даткування – надходжень платника податку. 
Ставка зростає зі збільшенням витрат на пер-
сонал. Податковим режимом можуть скорис-
татись суб’єкти з кількістю найманих праців-
ників не більше 25 осіб та річним доходом не 
більше 500 млн. угорських форинтів. Проблемні 
моменти застосування цього режиму полягають 
у створенні умов сприяння трудомістким під-
приємствам, що швидко розвиваються, а також 
забезпеченні нейтральності між виплатою заро-
бітної плати та податковими зобов’язаннями 
роботодавця.

Другий режим оподаткування (КАТА) поля-
гає в сплаті одноразового податку самозайня-
тими особами. Відповідно до умов цього режиму 

оподаткування підприємці, що зареєстровані 
як малі платники податку, сплачують щомісяч-
ний платіж в розмірі 50 000 угорських форин-
тів (або в розмірі 75 000 угорських форинтів 
у разі, якщо підприємець вибрав вищий рівень 
соціального захисту). Цей одноразовий пла-
тіж застосовується під час одержання доходу 
до 6 млн. угорських форинтів, якщо ж дохід 
перевищує цю суму, то сплачується податок 
в розмірі 40% від суми перевищення. Сплата 
цього податку звільняє від сплати податку з 
прибутку підприємства, прибуткового податку 
з громадян, соціальних внесків, внесків з охо-
рони здоров’я, пенсійних внесків, а також 
внесків на працевлаштування та професійне 
навчання. Водночас він не звільняє від сплати 
ПДВ. Режим оподаткування КАТА створений 
для протидії тіньовому бізнесу, а також з метою 
спрощення обліку на мікропідприємствах.

В Італії існує презумптивний податок, який 
заміняє прибутковий податок, регіональні та 
муніципальні додаткові збори і регіональні 
податки з виробництва. Платники цього 
податку звільняються від сплати ПДВ, проте 
вони не можуть віднімати вхідні платежі по 
ПДВ. Платниками податку можуть бути лише 
фізичні особи-підприємці з певним лімітом річ-
ного доходу (табл. 2).

Податок до сплати розраховується як 15% від 
бази оподаткування, яка встановлюється шля-
хом застосування ставки прибутковості (рен-
табельності) до валового доходу підприємства. 
Наприклад, підприємству, що працює в сфері 
роздрібної торгівлі з доходом 40 000 євро в рік, 
слід сплатити 2 400 євро податку: 40 000 євро * 
40% * 15% = 2 400 євро.

Інший відносно простий вид презумптивного 
податку – податок, що базується на індикато-
рах розміру підприємства, відмінних від обігу 
чи прибутку. Такими індикаторами можуть 
виступати загальне число працівників, вартість 
активів, споживання електроенергії тощо. Базу 
цього податку загалом важче сфальсифікувати, 
ніж показник обігу або прибутку. Негативною 
рисою податку є те, що платники намагати-
муться обмежити фінансування тих витрат, які 
стосуються індикаторів, наприклад, якщо база 
оподаткування пов’язана з кількістю працівни-

Таблиця 2
Порогові значення доходу та ставки прибутковості для розрахунку спрощеного податку в Італії

Сфера економічної діяльності Ліміт доходу, євро Національна ставка 
прибутковості (рентабельності)

Харчова промисловість 35 000 0,4
Оптова та роздрібна торгівля 40 000 0,4
Торгівля іноземними продуктами харчування 30 000 0,4
Міжнародна торгівля 20 000 0,54
Будівництво і нерухомість 15 000 0,86
Торговельні посередники 15 000 0,62
Ресторанний та готельний бізнес 40 000 0,4
Професійна діяльність 15 000 0,78
Інші 20 000 0,67
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ків, є ризик того, що підприємства намагати-
муться обмежувати кількість найманих праців-
ників, якщо сума податку залежить від площі 
нерухомості, то, відповідно, мінімізуються 
інвестиції в основні засоби.

Індикаторний податок часто використову-
ється стосовно підприємств, що займаються 
специфічними видами підприємницької діяль-
ності. Наприклад, в Данії такий податок засто-
совується стосовно мореплавних підприємств, 
де індикатором, від якого залежить сума 
податку, є вантажопідйомність судна. В Індії 
таким податком оподатковується транспортний 
бізнес, де податкове зобов’язання визначається 
як конкретна сума за певний обсяг перевезе-
ного товару.

Крім того, індикатори для сплати податку 
можуть бути пов’язані з веденням бізнесу в 
специфічних географічних зонах. Наприклад, 
в Польщі податок з мікропідприємств, крім 
низки інших індикаторів, залежить також від 
кількості жителів в місті, де розміщене підпри-
ємство. В Австрії серед індикаторів, що визна-
чають суму податку, враховується той факт, чи 
здійснюється діяльність в районі Альп.

Найбільш поширеним видом презумптив-
ного податку є податок з обігу. На відміну від 
одноразового та індикативного податків, пода-
ток з обігу залежить безпосередньо від масш-
табів підприємства, які вимірюються розмі-
ром його обігу. Фіксована податкова ставка є 
досить високоефективною податковою ставкою 
для підприємств з доходом нижче певної межі. 
Таким чином, податок з обігу передбачає біль-
ший податковий тягар для низькоефективних 
підприємств, а також запобігає розміщенню 
капіталу в тих сферах економічної діяльності, 
де поріг рентабельності нижче середнього.

Схема оподаткування податком з обігу часто 
застосовується стосовно конкретних секторів 
економічної діяльності. Цікавим прикладом є 
Чилі, де податкове зобов’язання малих залі-
зодобувних підприємств залежить від ціни на 
мідь (якщо останні займаються видобутком 
міді, золота або срібла).

Висновки. Підсумовуючи зарубіжний досвід 
побудови системи оподаткування малого бізнесу, 
можна стверджувати, що в більшості країн світу 
існують механізми пільгового оподаткування 
малих підприємств. Оцінити їх ефективність 
важко, адже в кожному конкретному випадку 
система оподаткування виступає лише елемен-
том комплексного механізму фінансової під-
тримки малого бізнесу. Крім того, не всі варі-
анти застосування пільгового оподаткування 

можна використовувати в Україні. Водночас, на 
нашу думку, на деякі із заходів слід звернути 
особливу увагу в процесі реформування спроще-
ної системи оподаткування в майбутньому.

По-перше, заслуговує уваги досвід Італії 
щодо диференціації ставок за видами діяльності. 
Підхід, що використовується в Італії, на нашу 
думку, дає змогу максимально врахувати рівень 
рентабельності діяльності в тій чи іншій галузі, 
а також пріоритетність фінансової підтримки 
окремих видів економічної діяльності суб’єктів 
малого підприємництва. Оскільки базою опо-
даткування єдиним податком в Україні є обіг 
підприємства, то підприємства з високим рів-
нем рентабельності мають можливість набагато 
ширше скористатись перевагами пільгового опо-
даткування, тоді як для високозатратних підпри-
ємств з невисоким рівнем рентабельності перева-
гою єдиного податку є лише спрощений порядок 
обліку та звітності, а не аж ніяк не одержання 
додаткових ресурсів для розвитку у зв’язку зі 
сплатою меншої суми податку. Враховуючи це, 
вважаємо, що використання досвіду Італії може 
виявитись особливо цінним в сучасних умовах.

По-друге, заслуговує уваги також досвід 
Польщі щодо оподаткування мікропідпри-
ємств, де податок розраховується залежно від 
виду діяльності та її обсягу, кількості праців-
ників, числа жителів в населеному пункті, де 
розташоване підприємство. Врахування біль-
шого переліку параметрів, що визначають суму 
податкового зобов’язання, дає змогу досягти 
максимального рівня справедливості оподатку-
вання, зокрема фізичних осіб-підприємців.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто досвід розвинутих країн світу, які засто-

совують програмно-цільовий метод. Досліджено особливості 
бюджетного процесу з урахуванням середньострокового пла-
нування. Визначено роль програмно-цільового методу в управ-
лінні бюджетними коштами, а також запропоновано заходи з 
підвищення ефективності бюджетування в Україні.
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цес, бюджетна стратегія, програмно-цільовий метод, серед-
ньострокове планування.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен опыт развитых стран мира, которые 

применяют программно-целевой метод. Исследованы особен-
ности бюджетного процесса с учетом среднесрочного планиро-
вания. Определена роль программно-целевого метода в управ-
лении бюджетными средствами, а также предложены меры по 
повышению эффективности бюджетирования в Украине.

Ключевые слова: бюджетное планирование, бюджетный 
процесс, бюджетная стратегия, программно-целевой метод, 
среднесрочное планирование.

АNNOTATION
The article examines the experience of developed countries 

of the world that use the program-target method. The features 
of the budget process are considered in the light of medium-
term planning. The role of the program-target method in the 
management of budget funds was determined and proposed 
measures to increase the efficiency of budgeting in Ukraine.

Keywords: budgetary planning, budget process, budget 
strategy, program-target method, medium-term planning.

Постановка проблеми. Вступ України до 
Європейського Союзу вимагає від неї ради-
кальних змін у системі управління публічними 
фінансами, реформування бюджетної системи, 
удосконалення законодавства, розробки обґрун-
тованої бюджетної стратегії. В основі розробки 
бюджетної стратегії лежить бюджетне плану-
вання, яке ґрунтується на фінансовій оцінці 
бюджету за допомогою якої відбувається фінан-
сове забезпечення показників соціально-еконо-
мічного розвитку [1, с. 18].

Нині урядом приділяється особлива увага 
питанням бюджетного планування. Він у своїй 
діяльності запроваджує систему середньостро-
кового планування, що дає змогу формувати 
бюджетні цілі та завдання на кілька років напе-
ред. Це буде сприяти формуванню ефективної 

середньострокової податкової бюджетної стра-
тегії, удосконаленню бюджетного управління, 
підвищенню відповідальності за використання 
державних коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у розробку теоретичних і практич-
них питань розвитку й удосконалення бюджет-
ного планування здійснили українські науковці, 
серед яких насамперед варто згадати таких, як 
Т.С. Бабич, В.Г. Баранова, В.М. Білопольська, 
Т.В. Бугай, А.Є. Буряченко, В.Г. Дем’янишин, 
О.І. Демянчук, Т.В. Жибер, І.В. Запатріна, 
В.В. Зимовець, В.В. Зубенко, О.П. Кириленко, 
М.І. Крупка, М.І. Кульчицький, С.О. Левицька, 
І.О. Луніна, Г.Б. Маркович, О.О. Молдован, 
Ю.В. Остріщенко, К.В. Павлюк, Ю.В. Пасіч-
ник, О.М. Петрук, І.Ю. Потеряйло, В.М. Федо-
сов, І.Я. Чугунов, О.В. Шишко, І.Ф. Щербина, 
С.С. Юрій. Економічну сутність бюджетування, 
його роль і значення у процесі розподілу фінан-
сових ресурсів ґрунтовно розкрили іноземні 
вчені та практичні діячі, серед яких назвемо 
Ю. Беляєва, Ж. Дюпюї, В.О. Кімолодшого, 
Дж.М. Келі, Ф. Клівеленда, А. Ліма, Д. Новіка, 
В. Рівербанка, М. Свєтковську. У публікаціях 
зазначених науковців досить ґрунтовно розгля-
нуто теоретичні й практичні аспекти бюджет-
ного планування.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас актуальними 
залишаються питання перспектив та особливос-
тей запровадження нових методів бюджетного 
планування в бюджетній практиці України.

Мета статті полягає у вивченні світового 
досвіду використання методів бюджетного пла-
нування з метою його використання в умовах 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах, коли відбувається процес 
децентралізації, реформування бюджетної полі-
тики, особливе значення надається питанням 
бюджетного планування як дієвого інструмента 
реалізації виконання програми соціально-еко-
номічного розвитку країни. Слід зазначити, що 
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більшість розвинутих країн під час бюджетного 
планування застосовує середньострокове пла-
нування. До таких країн відносяться Австрія, 
Велика Британія, Данія, Канада, Німеччина, 
Фінляндія, Швеція, Угорщина, Сполучені 
Штати Америки, Франція тощо. Не завжди у 
цих країнах середньостроковий бюджет є зако-
ном, але він є обов’язковим елементом закону. 
Завдяки йому відбуваються щорічне коригу-
вання та уточнення показників бюджету.

Як свідчить світовий досвід, середньостро-
кове бюджетне планування ґрунтується на 
п’ятьох елементах:

– наявність узгодженої державної програми 
(стратегії) соціально-економічного розвитку 
країни;

– сформованість інституцій та процедур, що 
забезпечують якісне середньострокове макро-
економічне і бюджетне прогнозування;

– наявність процедур вироблення «фіскаль-
них правил», зокрема в частині обмеження 
середньострокових параметрів державного 
боргу, обсягу коштів на його обслуговування, 
бюджетного дефіциту/профіциту;

– наявність процедур і механізмів форму-
вання «бюджетних лімітів» для головних роз-
порядників коштів, моніторингу і забезпечення 
їх виконання;

– наявність механізмів сполучення елементів 
«річного» і «середньострокового» в бюджетному 
плануванні (середньострокові бюджетні про-
грами, інвестиційні програми тощо) [2, с. 40–43].

Усі елементи пов’язані між собою, що дає 
можливість більш ефективно здійснювати 
управління бюджетними коштами, досягати 
поставлених цілей та отримувати високі показ-
ники результативності та ефективності.

Міжнародна практика свідчить про цілу 
низку методів макрофінансового бюджету-
вання, серед яких слід назвати такі:

– система «планування – програмування – 
бюджетування» (“Planning – Programming – 
Budgeting System”); це система першого поко-
ління, яка спрямована на розробку соціальних 
програм, соціальних завдань та цілей;

– бюджетування з нуля або складання бюджету 
на нульовій основі (“Zero-Based Budgeting”); цей 
метод передбачає кожне бюджетування починати 
з нульового розрахунку ефективності та результа-
тивності використання коштів;

– метод програмного бюджетування (“Pro-
grame Budgeting”); він дає змогу розрахувати кін-
цевий вимір видатків на кінцевий результат;

– бюджетування, орієнтоване на результат 
(“Results-oriented Budgeting”); основою цього 
методу є результат та управління ним;

– програмно-цільовий метод тощо 
[3, c. 706–729].

На особливу увагу заслуговує програмно-
цільове бюджетування. Більшість країн цей 
метод визначила як найпрогресивніший у 
бюджетному плануванні. Його особливістю є 
високий рівень результативності. Він передбачає 

планування конкретних програм з конкретним 
суспільним результатом як на поточний, так і на 
середньостроковий періоди. Початок його засто-
сування відбувся у 60-х роках минулого століття 
у США і застосовується понад 50 років як на 
державному, так і на місцевому рівнях.

На початкових стадіях його впровадження в 
американську економіку виникала низка про-
блем, що вимагало їх негайного вирішення, серед 
яких слід назвати такі: методологічне удоскона-
лення оцінки результатів виконання розроблених 
та запропонованих програм; впровадження нових 
форм і методів у прийнятті управлінських рішень 
на підставі отриманих оцінок. Таким чином, 
уряд США розробив методику інтеграції отри-
маних оцінок у бюджетний менеджмент; удоско-
налив питання розподілу бюджетних ресурсів за 
державними пріоритетами; покращив розробку 
бюджетної політики; провів організаційно-управ-
лінську реформу, в основу якої покладені визна-
чення кількості службовців, організаційна струк-
тура федеральних органів влади, взаємозв’язок 
дій міністерств тощо. Таким чином, відбувся про-
цес оцінки прямих і кінцевих результатів вико-
нання державної політики, що вплинув на еконо-
мічне зростання держави, підвищення життєвого 
рівня населення.

На нашу думку, українському уряду необ-
хідно під час розроблення бюджетної політики 
в основу покласти бюджетно-цільовий метод 
планування на середньостроковий період з 
методологічним підходом оцінки результатив-
ності його виконання. Крім цього, слід провести 
вдосконалення бюджетного законодавства та 
запровадити зміни в організаційній структурі 
управління бюджетними коштами.

Слід зазначити, що в США немає поняття 
зведеного бюджету. Особливістю бюджетної сис-
теми є те, що бюджети штатів не входять до 
федерального бюджету, а місцеві бюджети не 
входять до бюджетів штатів. Конституцією США 
на президента держави покладено обов’язки 
координації роботи зі складання проекту феде-
рального бюджету і його подання до Конгресу. 
Щодо бюджетів штатів, то їм притаманні свої 
особливості і великі повноваження, а саме вони 
мають власні конституції, закони, органи влади, 
суди, строки затвердження та дій бюджетів. 
Відмінність бюджетів штатів від федерального 
бюджету полягає в тому, що обов’язковою їх 
складовою є капітальний бюджет (бюджет роз-
витку), федеральний цього не передбачає.

Американське бюджетне планування має 
свої особливості. Так, програмний бюджет не 
затверджується законом про бюджет, а про-
грамні витрати федерального бюджету відобра-
жаються в бюджетних документах, що входять 
до складу пакета бюджетних документів, який 
щорічно спрямовується Президентом США до 
Конгресу. Програмний бюджет планується на 
десятирічний період, в якому подаються стра-
тегічні, довгострокові і короткострокові цілі та 
завдання розвитку країни.
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Ми вважаємо, що така організація бюджет-
ного планування дає змогу оцінити прямі і 
кінцеві результати діяльності органів влади. 
На наш погляд, Україні необхідно більш чітко 
визначити поняття «прямі результати», сут-
ність яких полягає в обсягу надання держав-
них послуг, та «кінцеві результати», тобто 
визначити певні макроекономічні та соціальні 
наслідки. Таким чином, це буде впливати на 
виконання бюджетної політики, обґрунтоване 
виконання цілей та завдань, ефективне управ-
ління державними коштами.

Запровадження програмно-цільового методу 
бюджетування у Великобританії розпочалося у 
1988 році, коли держава прийняла Угоду про 
бюджетні послуги (PSA) і Угоду про якість 
послуг (SDA). Застосування програмно-цільо-
вого методу у бюджетному процесі країни ґрун-
тується на таких принципах:

– визначення цілей бюджетної політик з 
урахуванням основних пріоритетів державної 
політики;

– розробка бюджетної стратегії та визна-
чення обсягу видатків щодо забезпечення дер-
жавних функцій і видатків;

– визначення для кожного міністерства 
цілей та завдань, а також цільових показників 
обсягу, якості та ефективності надання бюджет-
них послуг [4, с. 126–132].

Слід зазначити, що впровадження про-
грамно-цільового методу сприяло забезпеченню 
державних пріоритетів під час розроблення 
бюджетної політики, вплинуло на бюджетну 
дисципліну, ефективне використання бюджет-
них коштів. Такий результат був досягнутий 
завдяки реформуванню системи державного 
управління за підтримки уряду.

На особливу увагу заслуговує бюджетне пла-
нування в Японії. Воно є складовою системи 
економічного та соціального планування, має 
довгостроковий термін. Довгострокове плану-
вання започатковано з 1950 року і діє досі. Пріо-
ритетним напрямом є економічне планування, в 
основу якого покладено середньострокову і дов-
гострокову програму економічного зростання.

Специфічною рисою бюджетного планування 
Японії є те, що цільові програми є важелем роз-
витку нових наукоємних галузей, серед яких 
слід назвати такі: електроніка, інформаційні 
технології, робототехніка. Отже, держава впли-
ває на науково-технічні процеси в країні, інвес-
тиційну та інноваційну структуру економіки, 
майбутній розвиток національної економіки.

Таким чином, через програмно-цільове пла-
нування в Японії відбувається процес пере-
орієнтації приватного сектору підприємницької 
діяльності на стратегічний розвиток важливих 
технологій; забезпечується непряме регулю-
вання економіки з боку держави; здійснюється 
оцінка державного втручання як в економіку, 
так і в інші сфери, визначається його рівень, 
характер та необхідність. Ми вважаємо, що 
такий підхід позитивного планування впливає 

у майбутньому на економічне зростання кра-
їни, науково-технічний прогрес, інвестиційну 
та інноваційну діяльність.

У Новій Зеландії програмно-цільовий метод 
застосовується з 1989 року, а з 1994 року впро-
ваджується середньострокове бюджетування, 
яке спрямовано не на кінцеві результати, а на 
безпосередні. Цей процес відображає діяльність 
державних органів влади, їх фінансову відпо-
відальність та ефективність використання дер-
жавних фінансів.

Сьогодні у Новій Зеландії здійснюється роз-
робка програмної заяви щодо бюджетної полі-
тики звіту про фіскальну політику, довгостро-
кові фінансові та економічні прогнози [5, с. 185]. 
А в Канаді у 2000 році була впроваджена кон-
цепція управління державними витратами. 
Результатом для канадців стала концепція 
управління уряду Канади. Вона стала поштов-
хом використання програмно-цільового методу 
у бюджетному плануванні. У Канаді бюджетне 
планування здійснюється на п’ять років. Мініс-
терства Канади розробляють стратегічні і опе-
ративні плани, в яких відображаються:

– у стратегічних планах: цілі, завдання 
міністерств, його стратегічні дії, заходи для їх 
виконання, визначаються оцінки програм;

– в оперативних планах: форми та методи 
досягнення цілей міністерства, способи вико-
нання завдань, визначення фінансових обсягів 
як за доходами, так і за витратами по кожній 
програмі за рік, визначається її ефективність та 
дається оцінка програмі.

У Канаді сьогодні актуальними є програмні 
видатки, тобто бюджетні витрати. Вони поділя-
ються на поточні, капітальні видатки департа-
ментів, гранти та трансферти фізичним особам, 
організаціям, органам влади, кредити. Про-
грамний бюджет Канади має три рівні:

– перший рівень – державний;
– другий рівень – відомств;
– третій рівень – програмні витрати.
Такі підходи бюджетного планування, на 

нашу думку, дають змогу уряду більш ефек-
тивно здійснювати управління державними 
фінансами як у майбутньому періоді, так і у 
поточному році; обґрунтовано проводити загаль-
нодержавну політику, зокрема бюджетну, у 
напрямі сталого економічного розвитку країни 
та зростання добробуту населення.

Висновки. Таким чином, застосування роз-
винутими країнами програмно-цільового 
методу на середньостроковий період сприяє їх 
економічному розвитку, виконанню соціальних 
програм, покращує діяльність органів влади, 
сприяє їх відповідальності.

Ось чому слід сказати, враховуючи усі 
реформи, що відбуваються в Україні, ґрунтую-
чись на світовому досвіді, що держава потребує 
корінних змін у бюджетному плануванні. Воно 
має відбуватися на підставі програмно-цільо-
вого методу та на середньостроковий період. 
На наш погляд, це забезпечить послідовність 



403Глобальні та національні проблеми економіки

у прийнятті бюджетних рішень; відбудеться 
взаємозв’язок між стратегічними цілями дер-
жавної політики із запропонованими цільо-
вими бюджетними програмами з визначенням 
обсягів фінансових ресурсів та їх цільового 
використання; покращення контролю та відпо-
відальності за їх використанням; формування 
умов для проведення послідовної та обґрунтова-
ної фінансової і бюджетної політики.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто роль та значення інвестицій для роз-

витку туристичної галузі в Україні. Здійснено аналіз сучасного 
стану інвестиційної діяльності в туристичній сфері через до-
слідження обсягу здійснених капіталовкладень у неї в розрізі 
різних напрямів діяльності, а також через аналіз туристичних 
потоків. Вивчено інвестиційний клімат у країні та запропонова-
но можливі шляхи його поліпшення. Проаналізовано потенцій-
ні можливості, переваги та недоліки від інвестування в туризм.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвести-
ційна привабливість, туристична сфера, туризм.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены роль и значение инвестиций 

для развития туристической отрасли в Украине. Осущест-
влен анализ современного состояния инвестиционной де-
ятельности в туристической сфере через исследование 
объема осуществленных капиталовложений в нее в разрезе 
различных направлений деятельности, а также через ана-
лиз туристических потоков. Изучен инвестиционный кли-
мат в стране и предложены возможные пути его улучшения. 
Проанализированы потенциальные возможности, преимуще-
ства и недостатки инвестирования в туризм. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, 
инвестиционная привлекательность, туристическая сфера, 
туризм.

ANNOTATION
The article discusses the role and importance of investments 

for development of tourism industry in Ukraine. Current state of 
investment activities in the tourism sector was analyzed through 
the study of the amount of investment in the context of various 
activities, as well as through the analysis of tourist flows. Investment 
climate in the country has been studied and possible ways of its 
improvement were considered. The potential advantages and 
disadvantages of investing in tourism were analyzed. 

Keywords: investment, investment climate, investment 
attractiveness, tourism sector, tourism.

Постановка проблеми. Україна належить 
до країн, які володіють величезним потенціа-
лом для залучення інвестицій. Оскільки вона 
багата природними ресурсами та має сприят-
ливий клімат, то перспективною галуззю для 
інвестування стає туристичний сектор. Нині 
туризм входить до повсякденного життя біль-
шої частини населення, до того ж він займає 
головне місце серед провідних галузей світової 
економіки. Ця галузь має чимало економічних 

переваг для країни: стимулює розвиток інфра-
структури (готелі, ресторани та ін.), забезпечує 
зростання доходів та підвищення рівня добро-
буту населення і т. д. Левова частка від турис-
тичної сфери припадає на збільшення дохідної 
частини бюджету країни за рахунок податків. 
Окрім того, туризм має широкі можливості для 
залучення різного роду інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Варто зазначити, що в останні роки питанням 
інвестиційної діяльності займалися як вітчиз-
няні, так і зарубіжні фахівці, серед яких варто 
виокремити праці І.О. Бланка, Л.М. Борщ 
[3], С. Захарчука [5], Ю.О. Коваленка [6] 
Т.В. Майорової, А.А. Пересади, Д.М. Черва-
ньова та багатьох інших. Також багато інфор-
мації представлено на сайтах Всесвітнього еко-
номічного форуму [1], Всесвітньої туристичної 
організації [2] та Державного комітету статис-
тики України [4]. Втім, незважаючи на підви-
щений науковий інтерес до теорії та практики 
туристичної галузі, капітальних інвестицій у 
цю сферу, низка питань потребує подальшого 
дослідження. Зокрема, нерозкритими  залиша-
ються  питання інвестиційної привабливості 
цієї галузі в Україні та перспективи залучення 
інвестицій, що становить безумовний науковий 
інтерес та визначає актуальність статті.

Мета статті полягає у дослідженні сучасного 
стану інвестиційної діяльності в туристичній 
галузі України, виокремленні наявних про-
блем та перспектив розвитку туризму, а також 
вивченні інвестиційного клімату в країні та 
шляхів його поліпшення для активізації інвес-
тиційних процесів у туристичній сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для більшості країн світу туризм – це одна з 
найбільш пріоритетних галузей економіки, 
оскільки дохід від туристичної сфери становить 
майже 50%. Наприклад, у таких країнах, як 
Франція, Іспанія, Італія, Малайзія, Таїланд, 
США, Кіпр та Єгипет туризм входить до першої 
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трійки провідних галузей держави. У цих та 
низці інших країн він розвивається швидкими 
темпами і відіграє важливу роль у розвитку 
економіки, оскільки створює нові робочі місця, 
забезпечує зростання рівня життя населення, 
розвиває виробничу інфраструктуру та збіль-
шує валютні надходження у разі здійснення 
іноземних інвестицій. Залишається актуальним 
одне з найбільш дискусійних питань – фінан-
сове забезпечення функціонування галузей 
економіки країни. Розвиток сучасної світової 
економіки неможливо уявити без інвестиційної 
діяльності. Україна не є винятком [1].

Україна – одна з держав Європи, яка має 
потенційні можливості для розвитку туристич-
ної сфери. Вигідне географічне розташування, 
унікальні історико-культурні та природно-клі-
матичні ресурси мають велике значення для 
формування туристичної привабливості країни. 

По-перше, в Україні є велика кількість істо-
ричних пам'яток архітектури та культури, у тому 
числі античної. Це такі міста, як Київ, Львів, 
Луцьк, Кам'янець-Подільський та Чернівці.

По-друге, країна багата на привабливі при-
родні ландшафти. Зокрема, це гірські тери-
торії Карпат, морські прибережні території 
Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запо-
різької областей. 

По-третє, велика кількість об'єктів піз-
навального туризму, а саме музеїв, театрів, 
історико-архітектурних заповідників, пала-
цово-паркові комплекси, старовинні замки та 
фортеці.

Туристичний бізнес упевнено прагне першо-
сті порівняно з іншими галузями. Сфера послуг 
і такі її складники, як готельний комплекс, 
туризм, рекреаційний бізнес, наука та наукове 
обслуговування, здатні зробити значний внесок 
у збільшення валового внутрішнього продукту 
за відносно малих капітальних витрат та корот-
ких термінів окупності [3].

Зокрема, С. Захарчук зазначає, що «турис-
тична галузь – це галузь, яка за порівняно 
невеликих витрат може дати значний прибуток, 
адже оборотність капіталу в цій галузі в чотири 
рази вища, ніж у середньому в інших галузях 
світового господарства, при цьому витрати на 
створення одного робочого місця в інфраструк-
турі туризму в 20 разів менші, ніж у промисло-
вості» [5].

Певною мірою територія України з наяв-
ними туристичними ресурсами є привабливою 
для туристів, але це не є достатньою умовою 
для зростання загальної туристичної привабли-
вості крани. Для цього потрібно оновлювати 
та формувати нову матеріально-технічну базу, 
споруджувати нові готельні комплекси, сані-
тарно-курортні зони, проводити реконструкцію 
та модернізацію історичних пам'яток культури. 
Все це можливо за рахунок інвестицій у турис-
тичну галузь, проте для збільшення загальної 
суми вкладень необхідно створити сприятливий 
інвестиційний клімат.

Під поняттям «інвестиційний клімат» розу-
міють ступінь сприятливості ситуації, що скла-
дається у тій чи іншій країні, для ймовірного 
надходження інвестицій [6].

Для формування сприятливого інвестицій-
ного клімату необхідно розробити певну інвес-
тиційну політику. Економіка України перебу-
ває у складній ситуації, яка зберігає тенденції 
до погіршення з 2014 р. внаслідок агресивної 
політики Російської Федерації, окупації Криму 
і військових операцій на сході країни. Питання 
забезпечення сприятливого інвестиційного клі-
мату в Україні залишається стратегічно важ-
ливим, адже від цього залежать соціально-еко-
номічний розвиток, ефективність залучення 
до міжнародного поділу праці та можливості 
модернізації національної економіки.

Перебіг сучасних політичних процесів пере-
важно негативно впливає на інвестиційний клі-
мат та міжнародну інвестиційну привабливість 
України. Причинами цього є низка проблем:

– негативний міжнародний імідж країни;
– значні диспропорції регіонального та 

галузевого розвитку;
– застарілість інфраструктури;
– податкове навантаження;
– низький рівень захисту інвесторів та 

ефективності законодавства з питань корпора-
тивного управління.

Як було зазначено, у більшості країн світу, 
які активно займаються розвитком цієї сфери, 
частка її доходів у ВВП становить 25–45%, в 
Україні ж вона не переходить межу 2,3% (рис. 
1). Аналізуючи графік, можна говорити, що про-
тягом останніх п’яти років найбільша частка 
туристичної галузі у ВВП країни була в 2013 р. і 
становила саме 2,3%. Надалі ситуація погіршу-
ється, що є наслідком вищезазначених причин.

За даними Державного комітету статистики, 
загальна сума капітальних інвестицій в Україні 
становила 359 216,1 млн. грн. у 2016 р., що 
на 139 796,2 млн. грн. більше, ніж у 2014 р. 
(табл. 1). При цьому обсяг капітальних інвести-
цій у туристичну сферу становить 4 619,2 млн. 
грн., що свідчить про зростання їх обсягу на 
720 млн. грн. порівняно з 2014 р. Тобто капі-
тальні інвестиції, здійснені в туристичну 
галузь, становлять лише 1,29% загальних капі-
тальних інвестицій в економіку країни.

Найвагоміша частка капітальних інвестицій 
у 2016 р. спрямована на тимчасове розміщення й 
організацію харчування, що становить 32%. На 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок припа-
дає 21% капітальних інвестицій. На тимчасове 
розміщення туристів та на сферу діяльності 
закладів харчування спрямовано майже одна-
кову кількість інвестицій, а саме 16% і 15% 
від загального обсягу відповідно. Своєю чергою, 
найменше інвестицій припадає на діяльність 
туристичних операторів та агентств – 1,06% 
від загального обсягу капітальних інвестиції. 
Проте за аналізований період частка, яка при-
падає на фінансування туристичних операторів 
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та агентств, зросла з 31,7 млн. грн. до 49 млн. 
грн., що свідчить про посилення їх діяльності 
на цьому ринку. Варто також зазначити, що 
протягом 2016 р. були відсутні капітальні 
вкладення у функціонування бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури. 

Незважаючи на позитивну динаміку щодо 
зростання обсягів капітальних вкладень у турис-
тичну сферу, Україна має низький рівень іміджу 
на світовому інвестиційному ринку. У більшості 
рейтингів вона посідає останні місця за інвес-
тиційною привабливістю. Якщо поліпшити цю 
ситуацію, то, можливо, туристична сфера зможе 
посилити свої позиції в рейтингах та поліп-
шиться інвестування усіх галузей.

У розрізі цієї теми варто здійснити також 
аналіз динаміки туристичних потоків у країні 
(табл. 2). За даними Державної служби ста-
тистики, у 2016 р. Україну відвідало більше 
13 млн. осіб, і з кожним роком кількість 
туристів, які відвідують нашу країну, зростає. 
При цьому зростає також кількість осіб, які 
виїжджають за кордон, у 2016 р. це 24 млн. 
Головною причиною обрання закордонного від-
починку є передусім те, що вартість послуг, 
що надаються в Україні, не відповідає їхній 
якості.

Лідерами країн, з яких прибули туристи до 
України в 2016 р., є Білорусь (84 361 особа), 
Російська Федерація (44 497 осіб), Туреччина 

Таблиця 1
Структура та динаміка капітальних інвестицій у туристичну сферу за 2014–2016 рр., млн. грн. [4]

Показник
Роки

2014 2015 2016
Капітальні інвестиції (всього в Україні) 219419,9 273116,4 359216,1
Капітальні інвестиції у сферу туризму 3898,3 4704,6 4619,2

1. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (усього), у тому 
числі 508,7 1044,3 969,9

– діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 52,1 84,9 200,4
– функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших за-
кладів культури 41,3 124,7 0

– надання інших видів послуг 21,4 3,3 0
2. Діяльність у сфері спорту, організація відпочинку та роз-
ваг, у тому числі 393,9 831,4 644,6

– діяльність у сфері спорту 301,4 686,7 368,5

– організація відпочинку та розваг 92,5 144,7 276,1

3. Тимчасове розміщення й організація харчування 1482,0 1393,1 1477,9
4. Тимчасове розміщення, у тому числі 867,1 890,2 756,1
– діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмі-
щення 798,5 814,8 697,6

– діяльність засобів розміщування на період відпустки та 
іншого тимчасового проживання 58,9 66,6 50,1

– інше 9,7 8,8 8,4
5. Діяльність із забезпечення стравами та напоями (у тому 
числі ресторанна справа) 614,9 502,9 721,7

6. Діяльність туристичних агентств, туристичних операто-
рів, надання інших послуг із бронювання та пов`язана із 
цим діяльність

31,7 42,7 49,0
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98 97,7 98,1 98 98 
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частка прямих надходжень від туристичної сфери до ВВП України ВВП 

Рис. 1. Частка прямих надходжень від туристичної сфери до ВВП за 2012–2016 рр., % [2] 
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(12 192 особи), Ізраїль (10 752 особи) та США 
(5 701 особа).

До складу туристичного сектору також варто 
віднести сукупність готелів та інших засобів 
розміщення, ресторанів, засобів транспорту, 
об'єктів громадського харчування, об'єктів і 
засобів розваг, об'єктів пізнавального, ліку-
вального, оздоровчого, спортивного, релігійно-
культового, ділового й іншого призначення. Їх 
динаміку представлено в табл. 3.

Згідно з табл. 3, кількість колективних засобів 
розміщення туристів в Україні за аналізований 
період зменшується. Порівняно з 2013 р. готелів 
в Україні стало менше понад 1 000 одиниць. Осно-
вною причиною цього є політична та соціально-
економічна ситуація в країні, що ускладнило 
фінансове становище готельних підприємств, які 
змушені були припинити свою діяльність.

З отриманих результатів можна зробити 
висновок про необхідність інвестування у цю 
галузь, а саме інвестування в такі підрозділи, 
як: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, 
діяльність готелів і подібних засобів тимчасо-
вого розміщення, діяльність закладів харчу-
вання (ресторанна справа), діяльність туристич-
них агентств та операторів.

Розвиток туристичної індустрії в країні про-
тягом досліджуваного періоду можна охаракте-
ризувати у цілому як позитивний. 

До основних причин, що перешкоджають 
залученню іноземних інвестицій, належать: 
низький рівень довіри до влади, військові дії 
на сході країни, втручання органів державної 
влади в сектор приватного бізнесу, тіньова еко-
номіка, корупція, нестабільність політичної 
ситуації та сфери оподаткування. Проте найго-
ловніша причина – відсутність стратегії еконо-
мічного розвитку країни.

Уряд України повинен чітко визначити 
пріоритети інвестиційної діяльності суб'єктів 
туристичної індустрії, а для цього доцільно 
визначити інструменти та важелі державного 
регулювання, які він буде застосовувати. Пере-
дусім необхідно стимулювати фінансово-кре-
дитні важелі, які будуть спрямовані на ство-
рення сприятливого кредитного середовища; 
фіскальні важелі, які будуть передбачати опти-
мальну кількість податків для підприємств 
рекреаційно-туристичного комплексу; соці-
ально-психологічні важелі, які б формували 
імідж України як держави, сприятливої для 
рекреації та туризму.

Отже, інвестування в туристичну сферу має 
чимало переваг як для економіки країни, так і 
для самого інвестора:

– джерело валютних надходжень до націо-
нальної економіки;

– поповнення дохідної частини бюджету за 
рахунок розширення податкової бази;

– збільшення споживчого попиту;
– створення нових робочих місць;
– розширення виробництва товарів та 

послуг, що збільшуються у результаті плато-
спроможного попиту туристів;

– зростають доходи населення, що працю-
ють у туристичній сфері;

– швидкий термін окупності витрат.
Окрім того, розвиток туризму має й недо-

ліки, що проявляються в тому, що він: 
– впливає на ріст цін на місцеві товари та 

послуги, на земельні й інші види природних 
ресурсів і нерухомість;

– сприяє відтоку грошей за кордон через 
туристичний імпорт;

– викликає екологічні та соціальні про-
блеми;

Таблиця 2 
Туристичні потоки в 2014–2016 рр., осіб [4]

Рік

Кількість 
громадян 

України, які 
виїжджали за 

кордон 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які відвідали 
Україну 

Кількість туристів, 
обслугованих 
суб'єктами 
туристичної 

діяльності в Україні

У тому числі

іноземні 
туристи

туристи – 
громадяни 

України, які 
виїжджали за 

кордон

внутрішні 
туристи

2014 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746
2015 23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027
2016 24668233 13333096 2549606 35071 2060974 453561

Таблиця 3
Колективні засоби розміщення протягом 2013–2016 рр. [4]

Рік

Кількість колективних засобів розміщення, од., Кількість місць, тис. од.,
у тому числі у тому числі

готелів та аналогічних 
засобів розміщення

спеціалізованих 
засобів розміщення

у готелях та аналогічних 
засобах розміщення

у спеціалізованих 
засобах 

розміщення
2013 3582 2829 179,1 407,5
2014 2644 1928 135,5 270,5
2015 2478 1863 132,5 270,1
2016 2534 1722 135,9 239,7
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– може нанести збитки розвитку інших 
галузей і т. д. [6].

Для вирішення цих проблем та для розви-
тку туристичної сфери необхідно стимулювати 
попит на туристичну продукцію, яка здебіль-
шого хоча й дорого коштує, проте забезпечує 
країні високий прибуток, підвищує рівень 
зайнятості населення та збільшує конкуренто-
спроможність країни на світовому ринку.

Крім того, необхідно поліпшити транспортну 
та готельну інфраструктури країни. Україні 
слід поширювати свої туристичні послуги, про-
водячи рекламні кампанії за допомогою ЗМІ як 
на вітчизняному, так і на зарубіжному ринку. 
Невід'ємною частиною розвитку туристичної 
галузі є співпраця з міжнародними організа-
ціями та підтримка зв'язків із міжнародними 
інвестиційними туристичними фондами. 

Висновки. Туризм є інвестиційно привабли-
вим видом економічної діяльності, що може 
зайняти одне з провідних місць в економіці 
України. Оцінивши світовий досвід у цій галузі, 
можна сказати, що в Україні достатньо можли-
востей для розвитку туристичної сфери.

Розглянувши питання, пов’язане з інвес-
тиційним кліматом, який склався в країні, 
варто говорити про необхідність розроблення 
правильної та ефективної інвестиційної полі-
тики на рівні держави, яка буде спрямована на 
поліпшення умов та факторів, що впливають 
на динаміку інвестицій в економіку, зокрема в 
туристичну індустрію. 

Частка від туристичної діяльності в загаль-
ній структурі ВВП України не перевищує 2,3%, 
тоді як у західній практиці ця межа становить 
25–40%. Туристична галузь здатна приносити 
чималий прибуток. З іншого боку, вона потре-
бує значних капіталовкладень, про що свідчать 
структура та динаміка капітальних інвестицій. 
Частка капітальних інвестицій у туристичну 
діяльність становить лише 1,3%, хоча й про-

слідковується позитивна динаміка залучення 
інвестицій як у туризм, так і в економіку кра-
їни загалом. Дослідження дає підстави зробити 
висновок про те, що обсяги залучених фінан-
сових ресурсів у сферу надання туристично-
рекреаційних послуг нині є недостатніми.

За даними Державної служби статистики, 
прослідковується позитивна тенденція турис-
тичних потоків протягом аналізованого пері-
оду, хоча кількість колективних засобів розмі-
щення туристів в Україні зменшується.

Визначивши проблеми та переваги від роз-
витку туризму в Україні, можна сказати, що 
розвиток туристичної індустрії в країні протя-
гом досліджуваного періоду можна охарактери-
зувати у цілому як позитивний, що має значні 
перспективи. Проте на рівні держави варто роз-
робити збалансовану інвестиційну політику у 
цій сфері, яка буде спрямована на національні 
інтереси держави та на її інноваційний розви-
ток, що призведе до підвищення конкуренто-
спроможності України. 
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ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСІЙ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

EXPERIENCE OF PENSION TAXATION IN FOREIGN COUNTRIES

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано стан пенсійної сфери в Україні та 

за кордоном. Розглянуто рівні пенсійних програм в країнах ЄС. 
Досліджено генезис оподаткування пенсій в Україні. Розгляну-
то досвід оподаткування пенсій в провідних країнах ЄС. Розро-
блено пропозиції щодо удосконалення оподаткування пенсій в 
Україні на основі зарубіжного досвіду.

Ключові слова: пенсія, пенсійна система, податок на до-
ходи фізичних осіб, оподаткування пенсій, дефіцит Пенсійного 
фонду України, пенсійне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано состояние пенсионной сферы 

в Украине и за рубежом. Рассмотрены уровни пенсионных про-
грамм в странах ЕС. Исследован генезис налогообложения 
пенсий в Украине. Рассмотрен опыт налогообложения пенсий 
в ведущих странах ЕС. Разработаны предложения по совер-
шенствованию налогообложения пенсий в Украине на основе 
зарубежного опыта.

Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, налог на 
доходы физических лиц, налогообложение пенсий, дефицит 
Пенсионного фонда Украины, пенсионное обеспечение.

ANNOTATION
The state of the pension sphere in Ukraine and abroad is 

analyzed. The levels of pension programs in the EU countries 
are considered. The genesis of taxation of pensions in Ukraine is 
investigated. The experience of taxation of pensions in the leading 
EU countries is considered. Proposals have been developed to 
improve the taxation of pensions in Ukraine on the basis of foreign 
experience.

Keywords: pension, pension system, personal income tax, 
pension taxation, the Pension Fund of Ukraine deficit, pension 
provision.

Постановка проблеми. Проблема дефіциту 
Державного бюджету (рис. 1) та дефіциту Пенсій-
ного фонду України (рис. 2) вимагає від держави 
пошуку нових джерел поповнення бюджету.

При цьому зовсім не враховується принцип 
економічної обґрунтованості та доцільності, 
оскільки, судячи з результатів електронного 
декларування, в Україні є багато інших джерел 
наповнення бюджету країни, окрім оподатку-
вання пенсій в рамках податку на доходи фізич-
них осіб (наприклад, запровадження податку 
на розкіш (багатство)).

Привертає до себе увагу значне зростання 
дефіциту Державного бюджету у 2016 році 
порівняно з 2015 роком, що значною мірою обу-
мовлено зростанням витрат на обороноздатність 
країни.

Але більш за все лякає динаміка зрос-
тання дефіциту Пенсійного фонду України з 
2014 року: майже на 128 млрд. грн. При цьому 
слід сказати про зменшення кількості пенсіоне-
рів в 2014 та 2015 роках, незначне збільшення 
їх кількості в 2016 році (рис. 3), а також незна-
чне зростання розміру пенсії за цей проміжок 
часу (рис. 4).

Загалом кількість пенсіонерів з 2014 по 
2016 роки зменшилась на 9,2%, середній роз-
мір пенсій в гривнях збільшився на 11,3% 
(в перерахунку на євро – зменшився на 38%, а 
порівняно з 2013 роком – на 127%), а дефіцит 
Пенсійного фонду збільшився на 970,9%.

Перші спроби впровадження в Україні опо-
даткування пенсій було зроблено в 2010 році, 
коли розглядалися різні варіанти Податко-
вого кодексу України. Зокрема, передбача-
лося включити до складу оподатковуваного 
доходу громадян частину суми пенсій або 
щомісячного довічного грошового утримання, 
які виплачуються платнику податку з Пен-
сійного фонду України чи бюджету згідно із 
законом, що перевищує законодавчо встанов-
лену станом на 1 січня звітного податкового 
року максимальну величину бази нараху-
вання єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, визначеної 
відповідно до закону (15 неоподатковуваних 
мінімумів) (пп. 164.2.17 проекту Податкового 
кодексу України). В процесі проходження дру-
гого читання проекту Податкового кодексу пп. 
164.2.17 було виключено [4].

Але в липні 2014 року з’явилася норма пп. 
164.2.19, яка передбачала, що до складу опо-
датковуваного доходу платника податку вклю-
чаються суми доходів у вигляді суми пенсій, 
якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень 
на місяць, у частині такого перевищення [4]. 
В 2014 році питома вага таких осіб складала 
0,04% [5].

Ця норма проіснувала до початку 2015 року, 
коли було внесено зміни до Податкового 
кодексу України, які передбачали оподат-
кування суми пенсій, якщо їх розмір пере-
вищує три розміри мінімальної заробітної 
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Рис. 1. Дефіцит державного бюджету України за 2010-2016 роки [1]

Рис. 2. Дефіцит Пенсійного фонду України за 2010-2016 роки [2]

Рис. 3. Кількість пенсіонерів в Україні за 2010-2016 роки, тис. осіб [3]
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плати (у розрахунку на місяць), встановленої 
на 1 січня звітного податкового року, у час-
тині такого перевищення (вище 3 654 грн. у 
2015 році, вище 4 134 грн. у 2016 році) [4]. 
Питома вага таких осіб склала в 2015 році 
близько 7%, а в 2016 році – близько 3% [5].

В 2017 році у зв’язку зі значним підви-
щенням розміру мінімальної заробітної плати 
норма пп. 164.2.19 зазнала змін, і сьогодні опо-
даткуванню підлягають суми пенсій, якщо їх 
розмір перевищує десять розмірів прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили працез-
датність (у розрахунку на місяць), встановле-
ного на 1 січня звітного податкового року, у 
частині такого перевищення (вище 3 741 грн.) 
[4]. Питома вага таких осіб у 2017 році складає 
близько 5,5%.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на свою актуальність, проблема 
оподаткування пенсій недостатньо повно дослі-
джувалась в науковій літературі.

Так, А.М. Котенко [6] наголошує на існу-
ванні певних юридичних колізій між різними 
законодавчими актами щодо оподаткування 
пенсій. Г.Г. Михальченко [7] вважає, що запро-
вадження оподаткування пенсій збільшило 
податкове навантаження на малозабезпечені 
верстви населення. М.В. Кравченко [8] заува-
жив, що запровадження оподаткування не дало 
належного результату. На думку О.В. Тим-
ошенко [9], неприпустимою є практика вирі-
шення проблем Пенсійного фонду за рахунок 
оподаткування пенсій, оскільки це порушує 
принципи соціальної справедливості.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В дослідженнях, які про-
водилися до цього, недостатньо уваги приді-
лялося досвіду зарубіжних країн щодо опо-
даткування пенсій. Хоча слід зазначити, що в 

багатьох країнах ЄС законодавство передбачає 
оподаткування пенсійних виплат.

Мета статті полягає в дослідженні зарубіж-
ного досвіду оподаткування пенсій та розробці 
рекомендацій щодо удосконалення оподатку-
вання пенсій в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досвід країн ЄС та світу свідчить про виважені 
підходи урядів цих країн до оподаткування пен-
сійних виплат. На відміну від України, де меха-
нізм оподаткування пенсій було введено дещо 
поспішно та без достатнього обґрунтування 
наслідків, в країнах ЄС та світу розроблено дов-
гострокові заходи щодо оподаткування пенсій-
них виплат.

По-перше, хотілося б відзначити, що розмір 
пенсій в країнах ЄС та світу набагато більший, 
ніж в Україні (рис. 5).

Система пенсійного забезпечення в країнах 
ЄС, як правило, складається з пенсійних про-
грам трьох рівнів [11]:

1) державні пенсійні програми, які ґрун-
туються на системі “PayAs-You-Go”, в рамках 
якої пенсії виплачуються з поточних внесків на 
соціальне страхування;

2) професійні пенсійні програми, які є від-
рахуваннями до пенсійних фондів на основі 
колективних договорів між роботодавцем та 
працівниками;

3) індивідуальні пенсійні програми, які 
надаються фінансовими установами на основі 
добровільних внесків.

У Франції перший та другий рівні охоплю-
ють всіх громадян; в Швейцарії всі три рівні 
пенсійної системи мають однаково високий 
відсоток охоплення; в Австрії, Греції, Італії, 
Люксембурзі, Португалії та Іспанії участь у 
другому рівні пенсійного забезпечення є добро-
вільною.

Рис. 4. Розмір середньої пенсії в Україні за 2010–2016 роки [3]
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В країнах ЄС пенсії оподатковуються таким 
чином (табл. 1).

Існують три моделі оподаткування пенсій в 
ЄС [11]:

1) “Taxed, Exempt, Exempt” (TEE) – внески 
робітників до Пенсійного фонду сплачуються 
з неоподатковуваного доходу, оподаткуванню 
підлягають лише кінцеві пенсійні виплати 
(Німеччина, Люксембург);

2) “Exempt, Taxed, Taxed” (ETT) – внески до 
Пенсійного фонду сплачуються з неоподаткову-
ваного мінімуму, оподатковуються інвестицій-
ний прибуток та кінцеві виплати (Данія, Італія, 
Швеція);

3) “Exempt, Exempt, Taxed” (EET) – внески 
до Пенсійного фонду сплачуються з оподатко-
вуваного доходу, інші доходи не оподаткову-
ються.

Хотілося б перш за все розглянути досвід 
Німеччини.

Розмір пенсійних виплат залежить від 
обсягу застрахованого трудового доходу. В цій 
країні розроблено довгострокову політику щодо 
оподаткування пенсій. Так, з 2005 року перед-
бачено, що пенсія буде оподатковуватися у 
певному розмірі: в 2005 році – 50% пенсійної 
виплати, в 2017 році – 74% пенсійної виплати, 
в 2040 році – 100% пенсійної виплати. Але 
при цьому в Німеччині встановлено значення 
суми пенсії, яка не підлягає оподаткуванню. 
З 2014 року такий поріг встановлено в розмірі 
1 225 євро в місяць, або 14 700 євро на рік (для 
одиноких платників податків), та 2 450 євро в 
місяць, або 29 400 євро на рік (для подружжя). 
Слід зазначити, що ця сума в 2013 році ста-
новила для одиноких платників податку 
1 266 євро. Розмір податку на пенсії становить 
39 євро щороку [12–15].

Система пенсійного забезпечення в Італії 
має трирівневу структуру. Перший рівень є 
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Рис. 5. Середня пенсія в деяких країнах [10]

Таблиця 1
Оподаткування пенсій в країнах ЄС [11]

Країна Порядок оподаткування пенсій
Австрія Оподатковується як особистий дохід
Бельгія Звичайне оподаткування
Данія Оподатковується як особистий дохід
Фінляндія Оподатковується як заробітна плата
Франція Усі пенсії включаються до доходу домогосподарств
Німеччина Частково включаються до оподатковуваного доходу і оподатковуються як інші доходи
Греція Оподатковується як заробітна плата
Ірландія Є базою оподаткування податку на доходи фізичних осіб
Італія Оподатковується як заробітна плата
Люксембург Частково оподатковується як заробітна плата
Нідерланди Оподатковується як заробітна плата
Португалія Оподатковується як заробітна плата вище встановленої суми
Іспанія Оподатковується як заробітна плата
Швеція Оподатковується як заробітна плата
Великобританія Є базою оподаткування податку на доходи фізичних осіб
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обов’язковим і носить назву «національна пен-
сія». Фінансування цього рівня в обох краї-
нах відбувається за рахунок поточних доходів 
(роботодавець – 23,81%, працівник – 9,19%). 
Другий рівень становить професійний пенсій-
ний план. В Італії він є добровільним та фінан-
сується за рахунок спеціальних фондів. Третій 
рівень є добровільним і складають його при-
ватні пенсії або індивідуальні контракти [16].

Сума пенсійних виплат в Італії залежить від 
суми заробітної плати та тривалості терміну 
страхування. Розмір податку на пенсії складає 
4 000 євро щороку [13].

Система пенсійного забезпечення Велико-
британії складається з трьох рівнів: базова дер-
жавна пенсія, додаткова державна пенсія та 
пенсійні заощадження населення. Базова час-
тина державної пенсії виплачується всім грома-
дянам (12% середньої зарплати). Розмір додат-
кової пенсії залежить від суми накопичень 
пенсійних платежів. Загалом вона досягає 50% 
заробітної плати працівника перед виходом на 
пенсію. Для цього використовуються спеці-
альні рахунки в банку, договори страхування 
зі страховими компаніями про довічну ренту, 
приватні пенсійні фонди. Ці кошти, а також 
інвестиційний дохід, який накопичується в 
пенсійному фонді, не оподатковуються.

До третього рівня належать пайова та пер-
сональна пенсії, а участь в цьому рівні є добро-
вільною.

Сьогодні населення Великобританії майже 
на 100% охоплено базовими державними пен-
сіями, майже на 50% – системою професійних 
пенсій, а приблизно 25% – схемою персональ-
них пенсій [16].

У Великобританії базова державна пен-
сія – це фіксований рівень виплат у 116 євро 
на тиждень (сплачується пропорційно, якщо 
кількість кваліфікаційних років менша за 
необхідну, але становить щонайменше чверть 
від цієї суми). Після 80-річного віку пенсія не 
залежить від внесків та стажу. Пенсіонери, 
які відстрочили державну пенсію не менш ніж 
на 12 міс., можуть отримати її однією сумою 
з нарахуванням складного процента (базова 
ставка Банку Англії + 2% річних). Пенсії пер-
шого рівня оподатковуються як дохід, крім 
будь-яких надбавок на дітей на утриманні. 
Відстрочена державна пенсія, отримана однією 
сумою, не оподатковується, якщо особа не має 
інших доходів, що підлягають оподаткуванню. 
Якщо є інші доходи, які підлягають оподат-
куванню, то відстрочена державна пенсія, 
отримана однією сумою, оподатковується за 
ставкою, яка застосовується до інших доходів 
особи, яка зробила відстрочення [17]. У Вели-
кобританії сума податку на пенсії складає 
1 500 євро на рік [13].

Система пенсійного забезпечення Польщі 
практично аналогічна українській і теж має 
три рівні:

1) обов’язкова солідарна система;

2) обов’язкова накопичувальна система, в 
яку відраховується 7,3% заробітної плати;

3) добровільна участь працюючих у пенсій-
них фондах для працівників, угоди зі страхо-
вою компанією або інвестиційним фондом.

Перший рівень включає Фонд соціального 
страхування для «білих та синіх комірців» 
(майже 90% для виплати пенсій), а також 
обов’язкове формування демографічного 
резерву (на випадок значних демографічних 
коливань). Фінансування цього рівня здійсню-
ється за рахунок поточних доходів. Пенсійні 
відрахування становлять 19,52% від зарплати 
та здійснюються роботодавцем та працівником 
порівну. До першого рівня відраховуються пере-
важно кошти роботодавця (9,76%), а до дру-
гого рівня – кошти працівника. Демографічний 
резерв становить приблизно 1% внесків. Дру-
гий рівень включає фонд приватних пенсій та є 
обов’язковим для осіб, які були старше 50 років 
на час пенсійної реформи 1999 року. Фінансу-
вання здійснюється за рахунок спеціальних 
фондів, 7,3% від заробітної плати за рахунок 
частини коштів, сплачених працівником. Тре-
тій рівень становлять приватні пенсійні Фонди 
(фонди роботодавців, персональні пенсії).

Але є деякі відмінності від української сис-
теми пенсійного забезпечення [16].

По-перше, пенсійні програми для праців-
ників в Україні не передбачають колективної 
участі в пенсійних програмах страхових компа-
ній, а також в Україні страхові компанії займа-
ються лише страхуванням пожиттевої пенсії, а 
не страхуванням життя, як у Польщі.

По-друге, в Україні кошти працівника не 
можуть бути вилучені з недержавного пенсій-
ного фонду до настання пенсійних підстав, а в 
Польщі ці кошти можуть бути передані за зго-
дою працівника до інвестиційного фонду.

В Іспанії виплачуються такі види пен-
сій [18]: звичайна (за трудовим стажем), яка 
виплачується з державного фонду соціального 
страхування (Seguridad social); для тих, у кого 
стажу немає або недостатньо; приватні пенсійні 
програми.

Іспанська пенсійна система передбачає також 
можливість накопичення досить великої додатко-
вої пенсії. Для цього в спеціальні фонди під управ-
лінням банків особи, які беруть участь в таких 
програмах, щомісяця відраховують від своєї заро-
бітної плати по 50–100 євро. Отримані грошові 
кошти фонд вкладає в інвестиції від доходів, з 
яких потім і виплачується додаткова пенсія. За 
другого варіанта доходи по пенсії не фіксовані, а 
мінливі, але сума пенсії тут набагато вище.

Подібні програми співфінансуються держа-
вою, крім того, для таких фондів надаються 
податкові пільги і преференції. Самим же пен-
сіонерам надано податкове вирахування в разі 
участі їх в таких програмах в розмірі до 50% 
від бази оподаткування. На жаль, поки що 
учасники накопичення додаткової пенсії в кра-
їні не перевищують двадцяти відсотків [19].
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В Іспанії пенсіонери сплачують податок на 
пенсію в сумі 2 000 євро на рік [13].

Пенсійна система Франції є однією з най-
складніших в Європі. У країні працюють два 
рівні системи: солідарний і накопичувальний. 
В середньому з кожної зарплати доводиться 
віддавати 16,3%, половину цієї суми платить 
роботодавець [20].

У Франції пенсії поділяються на такі: міні-
мальна, по віку, по втраті годувальника.

Французька пенсійна система ґрунтується 
на двох принципах: «пенсійне накопичувальне 
страхування» (пенсія виплачується з коштів, 
які людина відкладає протягом трудової діяль-
ності) і «солідарність» (пенсія виплачується з 
відрахувань працюючих співгромадян).

Особи вільних професій і дрібних підприєм-
ців платять в пенсійний фонд 16,35%. Більшість 
найманих працівників платить стільки ж, при 
цьому половину відраховує роботодавець [21].

У Франції пенсіонери сплачують податок на 
пенсії в розмірі 1 000 євро на рік [13].

Висновки. За результатами дослідження слід 
зазначити таке:

– в податковому законодавстві багатьох 
країн світу передбачено оподаткування пенсій;

– деякі країни застосовують межу суми 
пенсії, яка не підлягає оподаткуванню;

– в деяких країнах акцент робиться не 
тільки на сумі пенсії, отриманої персонально, 
але й на пенсії, отриманій подружжям.

З урахуванням цього пропонується вжиття 
таких заходів.

1) Запровадити в податковому законодавстві 
норми щодо оподаткування пенсій подружжя зі 
встановленням неоподатковуваного мінімуму на 
рівні суми, яка не перевищує двадцяти розмірів 
прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили 
працездатність (у розрахунку на місяць), вста-
новленого на 1 січня звітного податкового року, 
у частині такого перевищення.

2) Запровадити диференціацію ставок 
податку на доходи фізичних осіб при оподатку-
ванні пенсій:

– від суми пенсій, якщо їх розмір переви-
щує десять розмірів прожиткового мінімуму, 
для осіб, які втратили працездатність (у розра-
хунку на місяць), встановленого на 1 січня звіт-
ного податкового року, до 4 000 грн. – ставка 
податку 5 % – у частині такого перевищення;

– від 4 001 грн. до 5 000 грн. – ставка 
податку 10%;

– від 5 001 грн. до 10 000 грн. – ставка 
податку 15%;

– більше 10 000 грн. – ставка податку 20%.
3) Впровадити (за досвідом Німеччини) пере-

хідний період щодо розміру проценту податку 
на пенсію, який буде сплачуватися особою, яка 
отримує пенсію (табл. 2).

Напрямом подальших досліджень має стати 
обґрунтування диференціації ставок податку на 
пенсії з урахуванням показників соціально-еко-
номічного розвитку регіонів.
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МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ  
СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

MONITORING INDICATORS OF THE EFFECTIVENESS  
OF THE BUDGET CONTROL SYSTEM

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено моніторинг стану реалізації бюджет-

ного контролю за показниками результативності, дієвості та 
економічності. Виявлено основні тенденції неефективного та 
незаконного використання бюджетних коштів та причини їх ви-
никнення. Запропоновано основні напрями удосконалення бю-
джетного контролю в сучасних умовах економіки України.

Ключові слова: механізм бюджетного контролю, фінансо-
ві порушення, контрольні заходи, неефективне використання 
коштів, бюджетні кошти.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен мониторинг состояния реализации 

бюджетного контроля по показателям результативности, дей-
ственности и экономичности. Выявлены основные тенденции 
неэффективного и незаконного использования бюджетных 
средств и причины их возникновения. Предложены основные 
направления совершенствования бюджетного контроля в 
современных условиях экономики Украины.

Ключевые слова: механизм бюджетного контроля, фи-
нансовые нарушения, контрольные мероприятия, неэффек-
тивное использование средств, бюджетные средства.

ANNOTATION
The article analyzes the state of implementation of budget 

control over the indicators of effectiveness, efficiency and efficiency. 
The main tendencies of inefficient and illegal use of budgetary 
funds and the reasons for their emergence were revealed. The 
main directions of improvement of budgetary control in the modern 
conditions of the economy of Ukraine are proposed.

Keywords: budget control mechanism, financial disturbances, 
control measures, ineffective use of funds, budget funds.

Постановка проблеми. Нині бюджетний 
процес в Україні вимагає дотримання фінан-
сово-бюджетної дисципліни усіма учасниками 
бюджетної системи. Складні бюджетні процеси 
вимагають постійного чіткого контролю з боку 
державних органів як на рівні країни, так і на 
рівні органів місцевого самоврядування. Хоча 
за умов занизької відповідальності розпоряд-
ників бюджетних коштів та неефективної сис-
теми бюджетного контролю саме широка сфера 
його застосування дає змогу істотно вплинути 
на весь бюджетний процес, слідкувати за дотри-
манням бюджетної дисципліни, зберігати зба-
лансованість державного і місцевого бюджетів, 
а також захищеність соціально-економічних 
інтересів громадян і суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику оцінки ефективності державного 
фінансового контролю, зокрема в бюджетній 
сфері, досліджували такі вітчизняні і зарубіжні 
вчені, як, зокрема, О. Барановський, І. Басанцов, 
В. Бурцев, Ю. Воронін, М. Гупаловська, В. Жуков, 

К. Захаров, В. Родіонова, В. Симоненко, С. Сте-
пашин, І. Стефанюк, М. Столяров, Н. Шевченко, 
В. Шевчук, В. Шлейніков, С. Шохін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте у своїх працях авторами не 
приділялося значної уваги питанням моніторингу 
ефективності бюджетного контролю.

Мета статті. У сучасній науці та практиці 
у сфері контролю в Україні недостатньо дослі-
дженою залишається ефективність системи 
бюджетного контролю, зокрема на державному 
рівні, що й обумовило вибір теми наукового 
дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Моніторинг бюджетного контролю в Україні 
можна здійснювати на основі даних основних 
контролюючих органів, що здійснюють контр-
оль за використанням коштів держбюджету 
(Рахункова палата України та Державна ауди-
торська служба України), встановлюючи осно-
вні порушення у бюджетному процесі.

Діяльність Рахункової палати України інтегро-
вана до основних складових бюджетного процесу 
і здійснюється в рамках єдиного безперервного 
трирічного циклу контролю, що реалізується на 
трьох послідовних стадіях, таких як попередній 
контроль проекту Державного бюджету майбут-
нього року, поточний контроль безпосередньо у 
процесі виконання Державного бюджету поточ-
ного року та наступний контроль під час під-
готовки висновків про виконання Державного 
бюджету минулого року. Тобто впродовж кален-
дарного року Рахункова палата одночасно пра-
цює з бюджетами трьох років, а бюджет кожного 
фінансового року знаходиться на одному з етапів 
бюджетного контролю [1, с. 18].

У 2011–2015 рр. Рахунковою палатою Укра-
їни було здійснено чималу кількість контрольних 
заходів (рис. 1) та виявлено значні порушення 
бюджетного процесу (значні суми коштів держав-
ного бюджету використовували не за цільовим 
призначенням або неефективно) (рис. 2).

У динаміці простежується спад активності 
контрольної діяльності Рахункової палати у сфері 
бюджетного процесу, зокрема у 2015 р. порівняно 
з 2011 р. кількість контрольних заходів скороти-
лася на 300, тобто майже на третину. Хоча таке 
скорочення не обумовлене значним скороченням 
порушень (рис. 3), адже у звітному році загальна 
сума нераціонально та незаконно використаних 
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коштів складала 12,541 млрд. грн. (еквівалентно 
3,4% від обсягу перевірених контролюючим орга-
ном коштів). Порівняно з базовим роком ця сума 
була меншою на 47%, але майже відповідала 
рівню 2012 р. Причому пік марнотратства дер-
жавного бюджету припав на 2013 р., коли сума 
порушень складала 22,769 млрд. грн.

У 2015 р. найбільшу частку у порушеннях 
бюджетного законодавства займають планування 
з порушенням чинного законодавства та відсут-
ності правових підстав (33,6%), використання 
бюджетних коштів без належних нормативно-
правових підстав (32,6%), використання коштів 
державного бюджету з порушенням чинного зако-
нодавства (13,9%), порушення під час здійснення 
закупівель товарів, робіт і послуг за державні 
кошти (10,4%), недотримання установлених 
порядку та термінів складання, затвердження та 
подання документів (5,5%) та інші (4%).

У звітний період структура неефективного 
управління та використання державних коштів 

теж була неоднорідною (табл. 1). Проте осно-
вними недоліками ефективного управління 
коштами державного бюджету є необґрунтовані 
управлінські рішення, а також недоліки у пла-
нуванні та прогнозуванні розподілу та витра-
чання державних коштів.

У 2011 р. найбільшу частку порушень займали 
неефективне використання коштів внаслідок 
необґрунтованих управлінських рішень (22,9%), 
втрати бюджету внаслідок прийняття необґрун-
тованих управлінських рішень (22,0%), неефек-
тивне використання коштів іноземних цільових 
позик (21,6%). Водночас у 2015 р. частка остан-
ніх взагалі дорівнює нулю, а основною причиною 
неефективного використання коштів є недоліки в 
планування (32,5%), що становлять майже тре-
тину з усіх порушень. Це свідчить про низьку діє-
вість системи бюджетного контролю та бюджет-
ного процесу в Україні взагалі.

Аналіз порушень бюджетної дисципліни у 
2015 р. (рис. 3) виявив, що найбільші пору-

Рис. 1. Кількість контрольних заходів,  
проведених Рахунковою палатою України у період 2011–2015 рр.

Джерело: [2]

Рис. 2. Обсяг незаконного та неефективного використання 
 бюджетних коштів у 2011–2015 рр.

Джерело: [2]
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шення бюджетного законодавства у звітному 
році здійснювали державні органи у сфері 
підтримки енергетичного потенціалу, про-
мисловості та виробничої інфраструктури 
(2,63 млрд. грн.), науки, освіти і культури 
(1,71 млрд. грн.), а також охорони здоров’я 
(0,66 млрд. грн.).

Хоча у 2011 р. порушення бюджетного зако-
нодавства за зазначеними напрямами складали 
1,92 млрд. грн., 9,20 і 3,66 млрд. грн. відпо-
відно. Тобто у звітному році обсяг порушень 
значно перевищували аналогічні показники 
базового року. Особливо це стосується неефек-
тивного та незаконного використання коштів у 

Рис. 3. Обсяги виявлених бюджетних порушень у 2015 р.  
за напрямами використання державних коштів, млн. грн.

Джерело: [2]

Таблиця 1
Частка основних порушень, що привели до неефективного управління  

та використання державних коштів у 2011–2015 рр., %
Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Неефективне використання коштів внаслідок необ-
ґрунтованих управлінських рішень 22,9 10,6 9,2 39,7 11,6

Втрати бюджету внаслідок прийняття необґрунтова-
них управлінських рішень 22,0 26,1 8,1 3,0 2,9

Неефективне використання коштів іноземних цільо-
вих позик 21,6 8,4 0 0,0 0

Неефективне використання коштів через відсутність 
обґрунтованого прогнозування і планування 15,3 9,0 17 0,0 3,6

Неефективне управління коштами через недоліки в 
плануванні 4,3 14,0 4,3 25,6 32,5

Неефективне використання коштів на придбання 
основних фондів 2,0 4,6 6,1 2,2 5,7

Неефективне використання коштів на підготовку 
спеціалістів 2,3 0 1,1 1,7 1,3

Джерело: [2]
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сфері охорони здоров’я (у 5,5 рази більше) та 
освіти й науки (у 5,4 рази).

Водночас найменша сума порушень зафіксо-
вана під час фінансування аграрного комплексу, 
підтримки рибної галузі та охорони лісового 
фонду, а саме 46,9 млн. грн., а також під час реалі-
зації в інших сферах діяльності – 31,4 млн. грн., 
що також істотно менше таких порушень у 
2011 р. Це свідчить про зростання відповідаль-
ності та дисципліни суб’єктів бюджетного контр-
олю у питаннях розпорядження бюджетними 
коштами. Втім, така ситуація не доводить, що 
державний бюджет України реалізувався відпо-
відно до передбачених законом норм та характе-
ризується позитивними показниками.

Найхарактернішими за обсягами та кількістю 
виявлених випадків були бюджетні порушення, 
які можна класифікувати за такими узагальне-
ними видами, як, зокрема, порушення в адмі-
ніструванні доходів, неефективне, незаконне, 
зокрема нецільове використання бюджетних 
коштів, порушення вимог Бюджетного кодексу 
в частині взяття до сплати зобов’язань понад 
затверджені в кошторисі асигнування та 
бюджетні призначення; погашення не бюджет-
ної заборгованості за рахунок асигнувань поточ-
них періодів; зайве витрачання бюджетних 
коштів унаслідок завищення обсягів та вартості 
виконаних робіт і надання послуг; зарахування 
коштів, належних бюджету одного рівня, до 
бюджету іншого рівня; витрачання бюджетних 
коштів з перевищенням граничних нормативів.

Крім того, упродовж останніх років спосте-
рігається використання коштів Державного 
бюджету України з порушенням одного з осно-
вних принципів бюджетної системи – прин-
ципу ефективності. Неефективне використання 
бюджетних коштів стало системним порушен-
ням бюджетного процесу [2; 3].

Проте покращити якість управління 
коштами державного бюджету та зменшити 
кількість порушень бюджетного законодавства 
можна завдяки підвищенню якості бюджетного 
планування та прогнозування з метою недопу-
щення випадків надмірних або недостатніх над-

ходжень та видатків з бюджету; своєчасному 
розробленню та затвердженню середньостро-
кової стратегії управління державним боргом; 
внесенню змін до Порядку складання фінан-
сової, бюджетної та іншої звітності розпоряд-
никами та одержувачами бюджетних коштів, 
передбачивши відображення інформації про 
прострочену заборгованість за бюджетними 
програмами з повернення кредитів.

Бюджетна дисципліна насамперед залежить 
від рівня попереднього та поточного контролю, 
який реалізується на практиці у функціону-
ванні системи контролю органами Державної 
аудиторської служби України [4]. Відповідно до 
цього Державна аудиторська служба у 2015 р. 
провела 4 002 контрольні заходи, що у 3,3 рази 
менше, ніж у 2011 р. (рис. 4).

Крім того, це найнижчий показник за весь 
звітний період. Хоча у 2014 р. контролюючим 
органом було здійснено рекордну кількість 
перевірок – 23 802, що майже у 6 разів пере-
вищує їх кількість звітному році. Така ситуа-
ція обумовлена загостренням політичної ситуа-
ції 2013–2014 рр. Адже зі зміною політичного 
режиму виникло чимало фактів незаконного 
використання коштів державного бюджету та 
інших фінансових порушень.

Серед основних контрольних заходів здій-
снювали ревізії фінансово-господарської діяль-
ності, державні фінансові аудити виконання 
місцевих бюджетів та виконання бюджетних 
програм, а також перевірки державних заку-
півель. Загалом цими заходами було охоплено 
значні суми фінансових ресурсів (рис. 5), а 
особливо у 2014 р. (1,05 трлн. грн.) та 2015 р. 
(0,75 трлн. грн.).

Схожа тенденція притаманна й сумі виявле-
них фінансових порушень (табл. 2), де найбільші 
суми нераціонально використаних коштів зафік-
сували у 2014 р. та 2011 р. За весь аналізований 
період основними причинами фінансових втрат 
було проведення витрат з порушення законо-
давства (у загальній структурі фінансових пору-
шень займають 58–80%), що свідчить про недо-
сконалість бюджетного законодавства, низьку 

Рис. 4. Обсяги здійснених Державною аудиторською службою  
контрольних заходів у 2011–2015 рр.

Джерело: [3]
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Таблиця 2
Динаміка суми виявлених фінансових порушень  

у розрізі неефективно використаних коштів, млн. грн.
Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Виявлено фінансових порушень, що 
призвели до втрати держресурсів 5,407 3,728 3,689 7,584 3,871

зокрема, недоотримано фінансових 
ресурсів 1,520 0,814 1,276 3,159 0,791

Проведено витрат з порушенням за-
конодавства, зокрема: 3,889 2,914 2,413 4,424 3,080

– нецільові витрати державних ре-
сурсів 0,261 0,112 0,129 0,161 0,082

– незаконні витрати 3,024 2,486 2,068 3,889 2,737
– недостачі 0,603 0,315 0,216 0,302 0,261
Джерело: [3]

Таблиця 3
Кількість реалізованих основних заходів за результатами контрольних заходів у 2011–2015 рр.

Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Прийнято управлінських рішень за результатами 
державних фінансових аудитів 2 437 1 646 1 519 1 001 868

Притягнуто до матеріальної відповідальності 1 280 677 732 1 824 1 395
Притягнуто до адміністративної відповідальності 29 820 22 030 22 523 15 446 10 214
Кількість кримінальних справ, порушених за 
матеріалами ревізій, перевірок державних закупі-
вель та комісійних перевірок

1 743 1 332 461 359 342

Джерело: [3]

ефективність роботи контролюючих та правоохо-
ронних органів у сфері бюджетного контролю.

Водночас за результатами контролю та вияв-
лених порушень було прийнято низку заходів, 
націлених на встановлення винних осіб та при-
тягнення їх до відповідальності (табл. 3).

Дані табл. 3 демонструють, що здебіль-
шого за порушення у використанні бюджетних 
коштів винуватців притягували до адміністра-
тивної відповідальності, а в окремих випад-
ках – до матеріальної (1 395 разів у 2015 р). 
При цьому кількість кримінальних справ була 
найменшою – лише 342. Оскільки у разі адмі-
ністративної відповідальності порушникам 
загрожує тільки незначна кара (попередження, 
штраф, оплатне вилучення предмета, конфіска-

ція, позбавлення спеціального права, громад-
ські роботи, виправні роботи, адміністративний 
арешт тощо), це не стримує їх від повторного 
порушення та не гарантує високої ефективності 
бюджетного контролю.

Про слабку дієвість органів державного 
контролю у сфері бюджетних відносин свідчать 
невисокі рівні коштів, повернутих до держав-
ного бюджету в результаті усунення фінансових 
порушень (рис. 6).

Відповідно до даних рис. 6 ефективність 
усунення фінансових порушень знижува-
лася щорічно, а у 2015 р. сума відшкодувань 
зменшилася майже в 11 разів. При цьому 
до державного бюджету у 2015 р. надійшло 
0,203 млн. грн. (менш ніж третина від суми від-
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Таблиця 4
Відшкодування фінансових і матеріальних витрат  

у розрізі неефективно використаних коштів, млн. грн.
Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Відшкодовано і поновлено витрат фінан-
сових і матеріальних ресурсів, зокрема: 7,537 1,200 1,084 0,737 0,549

– нецільових витрат державних ресурсів 2,569 0,092 0,097 0,096 0,051
– незаконних витрат 4,927 0,034 0,854 0,620 0,478
– недостач 0,041 0,028 0,133 0,020 0,020
Джерело: [3]

шкодованих втрат), у 2011 р. – 0,654 млн. грн., 
а найбільше – 0,732 млн. грн. – у 2012 р.

Проте порівняно з сумою виявлених фінан-
сових порушень, які призвели до втрат дер-
жавних фінансових і матеріальних ресурсів, 
розмір відшкодувань у звітному році складав 
19,5%, у 2014 р. – 13,1%, у 2013 р. – 40%, у 
2012 р. – 52,7%. Втім, слід зауважити, що у 
базовому році сума повернутих коштів переви-
щувала навіть обсяг виявлених неефективних 
витрат. Така ситуація вкотре доводить низьку 
результативність, дієвість та економічність 
здійснення бюджетного контролю.

Більше того, було відшкодовано й поновлено 
витрат фінансових і матеріальних витрат теж 
на значну суму (табл. 4).

Наведені дані підтверджують, що за період 
2011–2015 рр. збитки від нецільових витрат 
державних ресурсів, незаконних витрат та недо-
стач знову ж таки зменшуються з року в рік, 
що позначається на діяльності органів бюджет-
ного контролю.

Висновки. Враховуючи дані моніторингу стану 
бюджетного контролю в Україні, можна зробити 
висновок, що сьогодні державний сектор еконо-
міки України зазнає значних втрат через низьку 
фінансову, бюджетну та податкову дисципліну. 
Основними причинами такої ситуації є:

– збереження умов, що сприяють криміна-
лізації економіки;

– недосконалість наявної законодавчої та 
методологічної бази контролю;

– відсутність системності та комплексності 
здійснення бюджетного контролю, а також його 
правова невизначеність;

– відсутність єдиної інформаційної бази, 
що фіксує виявлені правопорушення в сфері 
бюджету.

Отже, головними напрямами удосконалення 
бюджетного контролю в сучасних умовах еко-
номіки України повинні стати:

– створення єдиного правового поля розви-
тку системи бюджетного контролю та законо-
давчого закріплення за його суб’єктами контр-
ольних функцій;

– формування нових та вдосконалення чин-
них процедур бюджетного контролю;

– удосконалення методів бюджетного 
контролю, створення суворої системи відпові-
дальності за бюджетні правопорушення.
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АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено роль інвестицій в сільське господарство 

у сучасних умовах, а також їх вплив на забезпечення дохід-
ності підприємств. Розглянуто проблеми залучення інвестицій 
в аграрний сектор економіки. Проаналізовано стан інвесту-
вання сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. 
З’ясовано основні причини недостатнього рівня інвестування 
сільськогосподарських підприємств України. Обґрунтовано 
основні шляхи підвищення рівня інвестицій в аграрний сектор.

Ключові слова: інвестиції, іноземні інвестиції, сільськогос-
подарське підприємство, дохідність, собівартість.

АННОТАЦИЯ
В статье освещены роль инвестиций в сельское хозяйство в 

современных условиях, а также их влияние на обеспечение до-
ходности предприятий. Рассмотрены проблемы привлечения 
инвестиций в аграрный сектор экономики. Проанализировано 
состояние инвестирования сельскохозяйственных предпри-
ятий в современных условиях. Выяснены основные причины 
недостаточного уровня инвестирования сельскохозяйственных 
предприятий Украины. Обоснованы основные пути повышения 
уровня инвестиций в аграрный сектор.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, 
сельскохозяйственное предприятие, доходность, себестои-
мость.

ANNOTATION
The article highlights the role of investments in agriculture 

under current conditions and their impact on the profitability of 
enterprises. The article considers the problems of investments 
inviting into the agriculture sector of economy. The authors analyze 
the state of investments in agricultural enterprises under current 
conditions. The article clarifies the main reasons of insufficient level 
of investments in agricultural enterprises of Ukraine. The authors 
substantiate the main ways of raising the level of investments in 
agriculture sector.

Keywords: investments, foreign investments, agricultural 
enterprise, profitability, cost.

Постановка проблеми. Значний вплив на 
забезпечення дохідності сільськогосподарських 
підприємств має обсяг інвестицій в цей сектор. 
Сільське господарство є базовою галуззю націо-
нальної економіки, рівень його розвитку визна-
чає значною мірою стан і перспективи розви-
тку інших галузей. За цих обставин створення 
передумов для ефективної роботи аграріїв, а 
саме залучення ефективних інвестицій для 
забезпечення дохідності сільськогосподарського 
виробництва, є надзвичайно актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми залучення інвестицій в аграрний сектор еко-

номіки та інвестиційного забезпечення економіч-
ного розвитку сільськогосподарських підприємств 
досліджено в працях відомих вчених-економістів, 
зокрема в роботах В.Г. Андрійчука, І.О. Бланка, 
М.Я. Дем’яненка, П.І. Гайдуцького, С.М. Кваші, 
М.І. Кісіля, Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка, 
Б.С. Пасхавера, П.Т. Саблука, А.А. Пересади.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи на 
величину та значимість наукових досліджень, 
присвячених цій проблемі, окремі питання 
значення інвестицій у забезпеченні дохідності 
сільськогосподарських підприємств нині потре-
бують подальшого дослідження.

Мета статті полягає в дослідженні ролі 
інвестицій в сільське господарство в сучасних 
умовах та їх впливу на забезпечення дохідності 
підприємств, аналізі їх стану, обґрунтуванні 
основних шляхів підвищення рівня інвестицій 
в аграрний сектор.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Доходи підприємства мають свої особливості 
щодо структури, джерел формування, напря-
мів використання. Розмір отримання доходів 
визначає економічну стратегію підприємства з 
питань управління матеріальними ресурсами та 
витратами, персоналом підприємства й оплатою 
його праці, податковою, інвестиційною, диві-
дендною політикою підприємства.

Особливості забезпечення дохідності сіль-
ськогосподарських підприємств обумовлені 
дією таких факторів:

1) високий ступінь відносної демонополіза-
ції сільського господарства;

2) нееластичність попиту на аграрну продук-
цію та цін на неї;

3) диспаритет цін на сільськогосподарську і 
промислову продукцію;

4) низька інвестиційна привабливість сіль-
ськогосподарської галузі;

5) низька купівельна спроможність насе-
лення, що є особливо актуальним для сучасного 
стану економіки України;

6) відносна немобільність сільськогосподар-
ських ресурсів;
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7) недосконала система кредитного забезпе-
чення аграрних товаровиробників;

8) зростання рівня науково-технічного роз-
витку за повільного збільшення попиту на сіль-
ськогосподарську продукцію [1, с. 21].

Виходячи з вищенаведеного аналізу факто-
рів впливу на забезпечення дохідності сільсько-
господарських підприємств, вважаємо, що для 
підвищення доходів підприємств можна вико-
ристовувати декілька шляхів, одним з яких є 
залучення інвестицій. Роль інвестицій полягає 
у забезпеченні високоефективного розвитку 
товаровиробників, можливості підприємства 
впливати на збільшення своїх доходів, викорис-
товуючи основний важіль – скорочення собівар-
тості продукції.

Забезпечення дохідності підприємств зале-
жить від стану управління доходами, яке спря-
моване на створення економічних умов, що 
забезпечують відшкодування постійних витрат 
підприємства, покриття змінних витрат, які 
залежать від обсягу виробництва і реалізації 
продукції, повної та своєчасної сплати всіх 
видів податків, обов’язкових платежів та забез-
печення отримання цільового прибутку.

Досягнення цих умов пов’язано з обґрунту-
ванням цін на товари, які закуповуються; з раці-
ональністю умов комерційних угод; зі встанов-
ленням економічно обґрунтованих цін продажу 
товарів, які стимулюють збільшення попиту 
(реалізації); з формуванням оптимального асор-
тименту реалізованих товарів, які відповідають 
структурі споживчого попиту та забезпечують 
отримання необхідного обсягу доходів; з дивер-
сифікацією діяльності, що дає змогу забезпе-
чувати компенсацію можливих втрат доходу у 

разі несприятливих змін на окремих ринках чи 
погіршення можливостей здійснення окремих 
видів діяльності.

Управління доходами підприємства, як і 
іншими економічними показниками, передба-
чає вирішення різних завдань (рис. 1).

Інвестиції сприяють ефективній діяльності 
аграрного сектору економіки, є головним фак-
тором економічного росту, відновлення та отри-
мання доходу від господарської діяльності. 
Залучення інвестицій забезпечує спроможність 
продуктивного розвитку діючих виробництв, їх 
модернізацію, створення і впровадження сучас-
ної техніки і технологій.

Внаслідок рішень щодо інвестування на три-
валий період виникає ризик щодо великих обся-
гів ресурсів, які впливають на майбутній роз-
виток підприємства, зазвичай які забезпечують 
отримання доходу протягом декількох років. 
Тому рішення про доцільність інвестування є 
найважливішими рішеннями, які приймаються 
менеджерами підприємства. Для прийняття 
рішень про інвестування менеджер повинен 
приблизно підрахувати обсяг та розподіл у часі 
грошових потоків, оцінити ризик інвестицій та 
розглянути очікуваний вплив проекту на при-
бутки підприємства.

Агропромисловий комплекс України має 
достатньо головних умов для значного залу-
чення коштів як від вітчизняних, так і від 
іноземних інвесторів. Такими умовами є 
вдала географічна позиція; родючі чорноземні 
ґрунти; придатні для сільського господарства 
кліматичні умови; досить розвинута тран-
спортна інфраструктура; наявність робочої 
сили.

Рис. 1. Завдання управління доходами [2, с. 161]
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Проте існує низка факторів, які перешко-
джають надходженню інвестицій в аграрний 
сектор України (рис. 2).

Сучасні аграрні підприємства вимагають 
значних капітальних вкладень з метою збіль-
шення отримання доходу від своєї діяльності за 
такими основними напрямами: введення в дію 
тваринницьких приміщень, зведення теплиць 
закритого ґрунту, рекультивація земель, будів-
ництво елеваторів, будівництво оптово-роздріб-
них ринків сільськогосподарської продукції, 
будівництво заводів з альтернативних видів 
палива, будівництво комбікормових, силосних 
та сінажних споруд тощо [4, с. 56].

Для іноземних інвесторів виняткове зна-
чення мають визначення пріоритетів інвести-
ційної діяльності та вибір найефективнішого 
напряму. Так, інвестиції Кіпру спрямовуються 
у такі сфери і галузі, як харчова промисловість 
і переробка сільськогосподарських продуктів, 
торгівля, машинобудування, транспорт, освіта. 
Нідерланди пріоритетними вважають маши-
нобудування, харчову промисловість. Прямі 

інвестиції Франції надходять у такі галузі, як 
харчова промисловість і переробка сільськогос-
подарських продуктів, сільське господарство, 
мисливство та лісове господарство. Інвестиції 
Молдови спрямовуються у добувну промисло-
вість, торгівлю, відпочинок і туризм [5, с. 13].

У структурі інвестицій в економіку України 
важливе місце посідають прямі іноземні інвес-
тиції. Між Україною та Китаєм у 2014 році був 
укладений Меморандум про наміри щодо залу-
чення найбільшої китайської інвестиції розмі-
ром 58 млн. дол., спрямованої на створення та 
розвиток сучасних тваринницьких та рослин-
ницьких комплексів. Для порівняння, загальна 
сума прямих китайських інвестицій, що надій-
шли в Україну за останні два десятки років, 
становить всього 20,3 млн. дол. [6, с. 117].

Одним із надійних кредиторів українських 
аграріїв, який здійснює фінансування укра-
їнського аграрного сектору на доступних для 
нього умовах, є Європейський банк реконструк-
ції та розвитку (ЄБРР), який став найбільшим 
інвестором вітчизняного аграрного сектору за 
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Рис. 2. Проблеми залучення інвестицій в аграрний сектор економіки [3, с. 42]
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останні роки та вклав у його розвиток більше 
250 млн. євро. Ці кошти були інвестовані в 
36 державних та приватних проектів. За весь 
період співпраці з українськими позичальни-
ками ЄБРР було профінансовано 344 проекти 
на суму більше 10,5 млрд. євро. Це дає надію 
на подальшу розбудову партнерських відносин 
ЄБРР з малими та середніми вітчизняними 
аграрними підприємствами [7].

Сучасний стан аграрного сектору економіки 
України за останні шість років характеризу-
ється спадом інвестиційної діяльності через 
низьку активність іноземних інвесторів та 
нестачу внутрішніх інвестиційних ресурсів у 
сільськогосподарських підприємствах (рис. 3). 
Завдяки створенню сприятливого інвестицій-
ного клімату в 2008 році вдалося залучити 
чверть мільярда іноземних інвестицій в аграрну 
сферу, що в нинішніх цінах еквівалентно тре-
тині всіх капітальних інвестицій у сільське гос-
подарство.

Варто зазначити, що з 2010 року іноземні 
інвестори практично не цікавились аграрним 
сектором України. Вони продовжують зазна-
вати збитків від девальвації національної гро-
шової одиниці, виводячи раніше інвестовані 
кошти. 2014 та 2015 роки стали періодами 
рекордних збитків, оскільки був фактично зні-
вельований той потенціал, який закладався в 
2005–2008 роках і який ще сьогодні дає змогу 
отримувати доходи від експорту сільськогоспо-
дарської сировини.

Капіталізація аграрного сектору завдяки 
іноземним інвестиціям сьогодні знаходиться на 
рівні 2007 року. Необхідно відзначити високий 
приплив іноземних інвестицій у сільське госпо-
дарство в 2009 році на тлі світової фінансової 

кризи. Водночас показники 2010–2016 років 
так і не змогли перевищити навіть докризовий 
рівень 2009 року [7].

Основними причинами низького рівня іно-
земних інвестицій в аграрний сектор є недо-
сконала законодавча база, відсутність макро-
економічної стабільності, високі ризики та 
невизначеність ринкового середовища, надмір-
ний податковий тиск, відсутність повноцінного 
ринку землі та інші чинники, які ускладнюють 
процес формування інвестиційно привабливого 
середовища в країні. За таких умов інвести-
ційні проекти в Україні вважаються привабли-
вими за забезпечення річної дохідності інвести-
цій понад 35–40% [8].

Загалом на основі даних Державного комі-
тету статистики України можна сказати, що 
обсяг капітальних інвестицій в агарний сек-
тор за 2016 рік збільшився на 51%. Це вищий 
показник, ніж в середньому по українській еко-
номіці, капіталовкладення в яку за рік збіль-
шились на 18%. В першому кварталі 2017 року 
тенденція збереглася: збільшення на 60,5% 
дало сільське господарство, 21,4% – економіка 
загалом [9]. Але, незважаючи на відсотковий 
ріст, як вже зазначалось, вкладення в аграрну 
сферу тільки повертаються до докризових 
показників. В 2013 році капітальні інвестиції в 
сільське господарство України (не враховуючи 
окуповані території Криму і Донбасу) становили 
2 млрд. доларів, в 2016 році – 1,7 млрд. дола-
рів. Згідно з оцінками прогнозів Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки 
двохмільярдний бар’єр інвестицій буде взято в 
2017 році [10]. Експерти передбачають інвести-
ції в сільське господарство країни в 2017 році в 
розмірі 2,7 млрд. доларів.

 
Рис. 3. Іноземні інвестиції в сільське господарство  

протягом 2004–2016 років, млн. дол. [8]
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Отже, аграрний сектор України має досить 
привабливі передумови для залучення значних 
обсягів інвестицій. Проте багато потенційних 
іноземних інвесторів утримуються від вкла-
дання коштів. Це зумовлено високими ризи-
ками, які пов’язані з економічною і політичною 
ситуацією в країні, інфляцією, низькою інвес-
тиційною привабливістю аграрних підприємств, 
недосконалістю нормативно-правової бази.

Одним з ключових шляхів, який допоможе 
збільшити інвестиційну привабливість аграр-
ного сектору, є зняття мораторію на продаж 
землі сільськогосподарського призначення. 
Створення вільного ринку землі в Україні 
зможе значно стимулювати економічний ріст і 
привести до значного економічного ефекту.

Висновки. Одними з важливих факторів 
впливу на дохідність підприємства є процес 
інвестування та отримання інвестиційного 
доходу. Важливим завданням під час оціню-
вання інвестування є оцінка грошових потоків.

Для підвищення рівня інвестицій в аграр-
ний сектор необхідно вдосконалити систему 
іпотечного кредитування; розробити комплекс 
законодавчого спрямування щодо запрова-
дження ринку земель сільськогосподарського 
призначення; розширити напрями бюджет-
ного фінансування фундаментальних наукових 
досліджень; вдосконалити систему страхування 
аграрних ризиків; забезпечити стабільність 
податкової політики та системи державної під-
тримки сільгоспвиробників; розробити систему 
захисту державних гарантій в інвестиційній 
сфері.
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СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

STRUCTURAL IMBALANCES  
OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті визначено чинні критерії розподілу підприємств за 

їх розмірами. Проведено порівняльний аналіз розвитку малих, 
середніх та великих підприємств в Україні за ключовими показ-
никами, встановлено основні диспропорції у розвитку малого 
бізнесу. Надано порівняльну оцінку показників розвитку малого 
бізнесу в Україні та деяких країнах ЄС. Встановлено основні 
причини незадовільного стану розвитку малого підприємни-
цтва в Україні. Узагальнено основні пропозиції щодо можливих 
шляхів вирішення проблем малого бізнесу.

Ключові слова: підприємництво, малий бізнес, суб’єкти 
малого підприємництва, мікропідприємство, малі та середні 
підприємства, фінанси малих підприємств.

АННОТАЦИЯ
В статье определены действующие критерии распределе-

ния предприятий по их размерам. Проведен сравнительный 
анализ развития малых, средних и крупных предприятий в 
Украине по ключевым показателям, установлены основные 
диспропорции в развитии малого бизнеса. Предоставлена 
сравнительная оценка показателей развития малого бизнеса 
в Украине и некоторых странах ЕС. Установлены основные 
причины неудовлетворительного состояния развития малого 
предпринимательства в Украине. Обобщены основные пред-
ложения относительно возможных путей решения проблем 
малого бизнеса.

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, 
субъекты малого предпринимательства, микропредприятие, 
малые и средние предприятия, финансы малых предприятий.

ANNOTATION
In the article the current criteria for distribution of enterprises 

by their size is defined. A comparative analysis of the development 
of small, medium and large enterprises in Ukraine has been 
conducted; and the main imbalances in the development of 
small business are identified. The comparative estimation of 
indicators of small business development in Ukraine and some 
EU countries is provided. The main reasons for the unsatisfactory 
state of small business development in Ukraine are identified. The 
suggestions on possible ways of solving small business problems 
are summarized.

Keywords: entrepreneurship, small business, microenterprise, 
small and medium enterprises, small business finance.

Постановка проблеми. Умовою ефективного 
функціонування ринкової економіки країни є 
рівномірний розвиток та взаємодія суб’єктів 
великого, середнього та малого бізнесу. Діяль-
ність різних за розміром підприємств сприяє 
вирішенню різних завдань суспільного розви-
тку. Так, малий бізнес є більш гнучким та здат-
ним до трансформації і нововведень, як того 
потребують основні канони підприємництва. 
Натомість великі підприємства є більш фінан-

сово стійкими та здатними до реалізації масш-
табних інвестиційних проектів. Нині в Україні 
наявні проблеми у функціонуванні всіх кате-
горій підприємств незалежно від їх розміру. 
Проте якщо більшість великих підприємств 
характеризується погіршенням фінансового 
стану через загальні кризові явища у вітчиз-
няній економіці, неефективність фінансового 
ринку і обмеженість доступу до інвестиційних 
ресурсів, то стан малого бізнесу, який і раніше 
мав слабкі позиції, сьогодні є критичним. 
Отже, дослідження динаміки і проблем розви-
тку саме малих підприємств в Україні має пер-
шочергове значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням особливостей функціонування та 
проблемам розвитку малого бізнесу приділя-
ється багато уваги в роботах як вітчизняних, 
так і закордонних дослідників. Так, загальні 
питання розвитку суб’єктів малого підприємни-
цтва, а також окремі питання фінансового забез-
печення малого бізнесу, формування державної 
політики сприяння розвитку малого підприєм-
ництва розглядали М.П. Бутко, З.С. Варналій, 
А.М. Виноградська, Л.І. Воротіна, В.М. Геєць, 
М.І. Диба, Л.А. Колеснікова, О.О. Красноруць-
кий, В.І. Ляшенко, Н.А. Малиш, А.О. Мельник, 
В.Т. Музичук, А.П. Самойленко, М.Г. Чума-
ченко, А.А. Чухно та інші науковці. Втім, про-
блема вирівнювання дисбалансів та вирішення 
проблем розвитку малого бізнесу в Україні 
сьогодні залишається актуальною і потребує 
вивчення.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наявність 
численних досліджень щодо ролі та розвитку 
малого підприємництва в Україні, нині існу-
ють питання стимулювання його розвитку та 
формування оптимальної структури економіки 
зі збільшенням ролі малого бізнесу у створенні 
ВВП та забезпеченні зайнятості населення. Осо-
бливо дисбаланси розвитку інституту малого 
підприємництва в Україні виявляються під час 
проведення порівняльного аналізу відповід-
них показників з країнами ЄС. Тому актуаль-
ним залишається завдання виявлення основних 
недоліків функціонування малих підприємств в 
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Україні та пошуку шляхів їх вирішення.
Мета статті полягає у дослідженні сучас-

ного стану розвитку суб’єктів малого підприєм-
ництва в Україні у порівнянні з великими та 
середніми підприємствами, а також зіставленні 
показників функціонування малого бізнесу в 
Україні та країнах Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вихідними умовами формування державної 
політики у сфері розвитку малого підприємни-
цтва є окреслення чітких критеріїв поділу під-
приємств на групи за їх розміром. В Україні 
законодавчі норми для віднесення підприємств 
до малих, середніх та великих декілька разів 
змінювалися. Сьогодні положення Господар-
ського кодексу з цього питання приведені у від-
повідність до рекомендацій Європейської комі-
сії. Віднесення підприємств до малих, середніх 
чи великих залежить від двох параметрів, а 
саме кількості працюючих та річного доходу від 
будь-якої діяльності. Так, до суб’єктів малого 
підприємництва належать фізичні та юридичні 
особи, у яких середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 
50 осіб, а річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам 
євро. Вітчизняне законодавство виокремлює 
також суб’єктів мікропідприємництва, якими є 
фізичні та юридичні особи, що зареєстровані в 
установленому законом порядку, а також мають 
за звітний період середню кількість працівни-
ків не більше 10 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не більше суми, еквівалентної 
2 мільйонам євро, визначеної за середньоріч-
ним курсом Національного банку України.

Суб’єктами великого підприємництва 
можуть бути лише юридичні особи будь-якої 
організаційно-правової форми та форми влас-
ності, річний дохід яких від діяльності, що не 
суперечить чинному законодавству, переви-
щує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, а 
середня кількість працівників за звітний період 
є більшою, ніж 250 осіб. Усі інші суб’єкти гос-
подарювання, що не включені до попередньо 
описаних категорій, належать до суб’єктів 
середнього підприємництва [1].

За показником кількості суб’єктів господарю-
вання малі підприємства займають найбільшу 
питому вагу серед підприємств України. Так, 
у 2016 році частка малих підприємств склала 
95% від загальної кількості суб’єктів господа-
рювання, при цьому їх більшість є мікропід-
приємствами (майже 81% загальної кількості 
суб’єктів господарювання). Найбільша пред-
ставленість малих підприємств характерна для 
таких видів економічної діяльності, як операції 
з нерухомим майном (98,6% у 2016 році), про-
фесійна, наукова і технічна діяльність (97,7%), 
інформація та комунікації (97,1%), сфера 
освіти (97,2%).

Характеризуючи кількісні показники розви-
тку малого підприємництва в Україні, можна 
відзначити негативну динаміку щодо змен-

шення кількості малих підприємств: у 2016 році 
їх кількість скоротилася на 11,2% порівняно з 
2015 роком, хоча їх частка в структурі суб’єктів 
господарювання залишилась практично незмін-
ною (питома вага малих підприємств скороти-
лась на 0,43 п. п., зокрема частка мікропід-
приємств зменшилась на 1,94 п. п. у 2016 році 
порівняно з 2015 роком), що зумовлено загаль-
ним скороченням кількості підприємств в Укра-
їні в цей період.

Незважаючи на суттєве переважання у кіль-
кості малих підприємств в Україні, вони фор-
мують невелику частку доходу від реалізації 
продукції та забезпечують найменшу частку 
зайнятості населення порівняно з великими та 
середніми підприємствами, що дає змогу зро-
бити висновок про існування структурних дис-
пропорцій у розвитку малого підприємництва в 
Україні.

Найвищі обсяги реалізації продукції серед 
видів підприємств за їх розмірами забезпе-
чують суб’єкти середнього підприємництва: 
2 602,4 млрд. грн., або 41,9%, у 2016 році, тоді 
як їх частка у загальній кількості підприємств 
складає лише 4,9% (рис. 1). Об’єктивною при-
чиною зазначеної ситуації є переважні сфери 
діяльності суб’єктів середнього бізнесу, адже 
більшість підприємств, що відносяться до вка-
заного класу, займається сільським, лісовим та 
рибним господарствами, промисловістю, склад-
ською, поштовою та кур’єрською діяльністю.

Великі підприємства складають лише 0,12% 
загальної кількості підприємств України, проте 
за показником обсягу реалізованої продукції 
вони незначно відрізняються від середніх під-
приємств: 2 387,8 млрд. грн., або 38,4% загаль-
ного обсягу реалізованої продукції у 2016 році.

Аналогічні диспропорції можна прослідку-
вати і в кількості зайнятих на різних за розмі-
рами підприємствах. Найбільшу частку зайня-
тості забезпечують середні підприємства, а саме 
близько 44,6% у 2016 році; малі і великі під-
приємства майже порівну: у 2016 році 27,9% та 
27,5% відповідно.

Про наявність проблем у розвитку та функ-
ціонуванні малого бізнесу в Україні свідчать 
також показники фінансових результатів до 
оподаткування. У 2016 році 27% малих підпри-
ємств в Україні були збитковими, у загальному 
підсумку за цей період малі підприємства отри-
мали збиток у сумі 24,9 млрд. грн. (серед мікро-
підприємств збитковими були 28% суб’єктів 
господарювання, загальний збиток у 2016 році 
склав 35,3 млрд. грн.). Варто зауважити, що, 
порівняно з 2014–2015 роками, частка збитко-
вих підприємств та загальний обсяг від’ємних 
фінансових результатів до оподаткування малих 
підприємств скоротилися, що свідчить про 
наявність позитивної динаміки, проте фінансо-
вий стан більшості суб’єктів малого бізнесу в 
Україні залишається кризовим або нестійким.

Найкраще виявити диспропорції у розви-
тку малого підприємництва дає змогу порів-
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няльний аналіз ключових показників діяль-
ності малих підприємств в різних країнах. Для 
забезпечення зіставлення даних проаналізуємо 
відносні показники частки малих підприємств 
у загальній їх кількості, питомої ваги доходу 
від реалізації малих підприємств в загальному 
обсязі доходів підприємств та частки зайнятих 
на малих підприємствах у загальній кількості 
зайнятих (табл. 1).

Серед досліджених країн ЄС найбільшу 
частку малих підприємств мають Чехія 
(99,06% у 2015 році), Іспанія (99,17%) та 
Італія (99,26%). Низькою часткою суб’єктів 
малого бізнесу, порівняно з іншими європей-
ськими країнами, характеризується Латвія 
(85,82%). Зауважимо, що показники, наведені 
в табл. 1 для України, розраховані тільки за 
даними малих підприємств – юридичних осіб. З 
урахуванням фізичних осіб – підприємців, які 
можуть бути віднесені до суб’єктів малого під-
приємництва, питома вага малих підприємств 
у загальній кількості підприємств в Україні 
у 2015 році складала 99,19%. Отже, за цим 

показником розвиток малого підприємництва 
в Україні відповідає середньоєвропейському 
рівню.

Що ж стосується інших показників, а саме 
питомої ваги доходу від реалізації малих під-
приємств в загальному обсязі доходів підпри-
ємств та частки зайнятих на малих підпри-
ємствах у загальній кількості зайнятих, то 
очевидним є суттєве відставання України від 
країн Європейського Союзу. Так, у більшості 
європейських держав функціонування малого 
бізнесу є одним з основних джерел формування 
ВВП держави та забезпечення зайнятості насе-
лення. В середньому близько половини зайня-
того населення країн ЄС працює на малих під-
приємствах. У розрізі досліджених країн цей 
показник коливається від 40% до 62%. В Укра-
їні ж малі підприємства забезпечують зайня-
тість лише для 26,77% працюючого населення, 
а з урахуванням фізичних осіб – підприємців – 
майже для 47% у 2015 році.

Найгірша ситуація за показником доходу від 
реалізації продукції малих підприємств. Навіть 

Рис. 1. Показники діяльності суб’єктів господарювання в Україні  
з розподілом їх за розмірами у 2016 році

Джерело: складено на основі [2]
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Таблиця 1
Показники розвитку малого бізнесу в Україні  

та деяких країнах Європейського Союзу у 2015 році

Показники

Країни

Питома вага малих 
підприємств у загальній 
кількості підприємств, %

Частка доходу від реалізації 
малих підприємств в 

загальному обсязі доходів 
підприємств, %

Частка зайнятих на малих 
підприємствах у загальній 

кількості зайнятих, %

Чехія 99,06 27,16 44,92
Німеччина 96,95 21,30 40,87
Іспанія 99,17 37,22 56,71
Італія 99,26 41,46 62,48
Латвія 85,82 37,22 55,56
Польща 98,66 28,84 45,20
Словаччина 98,99 29,03 51,44
Великобританія 98,20 29,34 48,00
Україна 95,45 18,16 26,77
Джерело: розраховано авторами за даними [3; 4]
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з урахуванням даних по фізичним особам – під-
приємцям цей показник залишається суттєво 
нижчим від середньоєвропейського рівня, що 
свідчить про фінансову слабкість та недостатню 
конкурентоспроможність вітчизняних малих 
підприємств. Зокрема, у 2015 році середній 
показник питомої ваги доходу від реалізації 
продукції малих підприємств у досліджених 
європейських країнах склав майже 32%, тоді 
як в Україні він був майже вдвічі меншим – 
18% (з урахуванням фізичних осіб – підприєм-
ців він склав майже 24%).

Отже, порівняльна характеристика віднос-
них показників діяльності малого бізнесу в 
Україні та країнах ЄС засвідчила недоскона-
лість та нерозвиненість вітчизняних суб’єктів 
малого підприємництва. Узагальнюючи сучасні 
дослідження вітчизняних науковців щодо при-
чин недостатнього рівня розвитку малого під-
приємництва [5–8], можна виокремити 5 груп 
факторів, що гальмують розвиток малого біз-
несу в Україні, а саме макроекономічні, фінан-
сові, нормативно-правові, адміністративні тощо. 
Основними макроекономічними факторами є 
низька купівельна спроможність населення, 
що спричиняє зменшення попиту та зниження 
обсягів продажів; високий рівень податкового 
навантаження (з урахуванням соціальних вне-
сків); зростання неплатоспроможності еконо-
мічних суб’єктів (контрагентів малих підпри-
ємств); недостатній рівень розвитку та кризові 
явища на вітчизняному фінансовому ринку.

Фінансово-економічними факторами, що 
виявляються на рівні окремих суб’єктів гос-
подарювання, є суттєва обмеженість власних 
фінансових ресурсів та практично недоступ-
ність зовнішніх джерел фінансування (дорогі 
кредитні ресурси, слабкі зв’язки з іноземними 
фінансовими організаціями щодо залучення 
інвестицій і грантів тощо).

Серед основних нормативно-правових та адмі-
ністративних чинників варто відзначити недо-
сконалість законодавчої бази, що є неадаптова-
ною до сучасних соціально-економічних умов; 
обтяжливість контролю за діяльністю підпри-
ємств з боку державних органів; високий рівень 
корумпованості; відсутність дієвих інструментів 
захисту від недобросовісної конкуренції, осо-
бливо з боку суб’єктів великого бізнесу.

Серед інших факторів можна відзначити 
недосконалість системи обліку та статистичної 
звітності малого підприємництва, обмежений 
характер інформаційного та консультаційного 
забезпечення підприємців, громіздкість системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Серед шляхів вирішення вищевказаних про-
блем вважаємо за доцільне виокремити такі 
[5–8]:

– удосконалення чинної нормативно-право-
вої бази, зокрема внесення змін до законодавчих 
актів щодо процедури створення підприємства;

– узгодження дій органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, розробка 

єдиної системи реєстрації та ліцензування 
суб’єктів підприємництва;

– перегляд системи спрощеного оподатку-
вання суб’єктів малого та середнього бізнесу;

– створення дієвих механізмів кредиту-
вання малого бізнесу на пільгових умовах;

– спільне (дольове) фінансування іннова-
ційних проектів малих підприємств;

– удосконалення інформаційного, консуль-
тативного та кадрового забезпечення малих під-
приємств; створення спеціальних державних 
програм щодо переорієнтації бізнесу для виходу 
підприємств із зони збитковості.

Висновки. Малий бізнес є невід’ємною скла-
довою соціально-економічної системи країни, 
а його розвиток є однією з умов забезпечення 
стабільності ринкових відносин. Саме суб’єкти 
малого підприємництва здатні швидко присто-
суватися до змін ринкової кон’юнктури, бути 
високо мобільними та сприяти розвитку конку-
ренції. Проведений аналіз основних показників 
розвитку та функціонування суб’єктів малого 
підприємництва в Україні та здійснена порів-
няльна оцінка базових показників діяльності 
малих підприємств в Україні та деяких країнах 
ЄС дали змогу виявити структурні диспропорції 
у розвитку малого бізнесу в Україні. За наяв-
ності достатньої кількості малих підприємств їх 
внесок у виробництво і реалізацію продукції та 
у забезпечення зайнятості населення є меншим 
порівняно із суб’єктами середнього і великого 
бізнесу, а також суттєво нижчим порівняно з 
малими підприємствами в країнах ЄС. Тому 
надзвичайно актуальними є подальше вивчення 
шляхів вирівнювання визначених дисбалансів, 
сприяння розвитку малого бізнесу, а також 
вирішення ідентифікованих проблем функці-
онування суб’єктів малого підприємництва в 
Україні.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

CONCEPTUAL BASES OF RESEARCH OF PUBLIC DEBT

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено погляди науковців на сутність держав-

ного боргу, запропоновано його авторське визначення; розгля-
нуто різні підходи до визначення величини державного боргу, 
проведено класифікацію його видів у контексті забезпечення 
макроекономічної стабільності держави; проаналізовано дина-
міку і структуру абсолютного та відносного розміру державного 
боргу України, визначено небезпеки подальшого зростання об-
сягу урядових запозичень; окреслено напрями удосконалення 
управління державним боргом України.

Ключові слова: державні запозичення, державний борг, 
структура державного боргу, валюта державного боргу, управ-
ління державним боргом, боргова безпека держави.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы взгляды ученых на сущность госу-

дарственного долга, предложено его авторское определение; 
рассмотрены различные подходы к определению величины 
государственного долга, проведена классификация его видов 
в контексте обеспечения макроэкономической стабильности 
государства; проанализированы динамика и структура абсо-
лютного и относительного размера государственного долга 
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essence of public debt, its author definition is propose, different 
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Постановка проблеми. Пріоритетним завдан-
ням фінансової політики держави є ефективне 
управління державним боргом, розмір якого 
безпосередньо впливає на економічну безпеку 
України та створює реальні й потенційні про-
блеми для розвитку національної економіки. 
За умов стрімкого зростання витрат на обслу-
говування заборгованості держава повинна 
нарощувати доходи або зменшувати видатки на 

соціально-економічні програми. Через те, що 
сьогодні в Україні зростання державного боргу 
та витрат на його обслуговування все більше 
набуває загрозливого характеру, дослідження 
особливостей його формування та способів пога-
шення є актуальним в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження сутності, зна-
чення та ролі державного боргу у підвищенні 
фінансової спроможності держави й орга-
нів місцевого самоврядування зробили такі 
відомі українські вчені, як, зокрема, Л. Воро-
нова, В. Дем’янишин, М. Карлін, В. Козюк, 
О. Орлюк, О. Руда, Л. Сідельникова, В. Тере-
щенко, В. Федосов.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте за умов фінансової 
нестабільної національної економіки та поси-
лення глобалізаційних процесів потребують 
подальшого глибшого та комплексного дослі-
дження економічна сутність та структура дер-
жавного боргу, ідентифікація ризиків, дже-
релом яких є діяльність держави на ринку 
запозичень.

Мета статті полягає в дослідженні сутності 
та структури державного боргу, особливостей 
його формування в Україні, а також виявленні 
загроз збалансованості державних фінансів 
внаслідок зростання розміру державної забор-
гованості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За умов хронічного дефіциту державного 
бюджету уряд вимушений проводити запози-
чення, наслідком яких є виникнення держав-
ного боргу. Надмірний його розмір збільшує 
навантаження на бюджет та наступні покоління 
населення, обмежує фінансування соціально-
економічних програм і сприяє загостренню сус-
пільних протиріч.

Сьогодні у законодавстві України та науко-
вій літературі існує багато поглядів на тлума-
чення сутності державної заборгованості.

Бюджетний кодекс України (ст. 2) визна-
чає державний борг як загальну суму заборго-
ваності держави, яка складається з усіх випу-
щених і непогашених її боргових зобов’язань, 
включаючи ті, що вступають в дію в результаті 
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виданих гарантій за кредитами або виникають 
на основі законодавства чи договору [1].

У проекті Закону України «Про держав-
ний борг» від 2005 р. його було визначено як 
загальну суму безумовних боргових зобов’язань 
держави щодо отриманих та непогашених на 
певну дату кредитів (позик), що виникають вна-
слідок державного запозичення [2]. Безумовні 
зобов’язання держави – виплати, за якими 
настали терміни виконання (незалежно від 
обставин виникнення). Це тлумачення відпо-
відає міжнародним підходам щодо розрахунку 
загальної суми державного боргу, яке підтвер-
джує і Методичний коментар НБУ до визначення 
статистики зовнішнього боргу України [3].

Сьогодні в науковій літературі серед вче-
них-економістів не існує єдиного підходу до 
визначення сутності державного боргу. Так, 
деякі дослідники вважають, що «державний 
борг – це сума заборгованості за випущеними й 
непогашеними внутрішніми позиками, а також 
обсяг фінансових зобов’язань країни щодо іно-
земних кредиторів на певну дату» [4, с. 267]. 
М. Карлін визначає його як сукупність усіх 
боргових зобов’язань держави перед її кредито-
рами [5, с. 55].

Аналіз багатоваріантних підходів провід-
них вчених до тлумачення поняття «державний 
борг» дає змогу виокремити такі напрями.

1) Правовий [5; 6; 7; 8; 9; 10]. Державний 
борг – це правовідносини, за якими виника-
ють боргові зобов’язання держави щодо інших 
суб’єктів ринку. Зауважимо, що боржником 
(позичальником, гарантом) у цих правовідно-
синах завжди є держава в особі центрального 
уряду, регіональних і місцевих органів влади, 
державних організацій і підприємств [5, с. 78], 
а кредитором (кредиторами) – фізичні та юри-
дичні особи, що є резидентами чи нерезиден-
тами України, міжнародні організації, інші 
суб’єкти міжнародного права. Предметом такого 
боргового зобов’язання є залучені на тимчасо-
вій основі до державного бюджету вільні гро-
шові кошти (фізичних і юридичних осіб, інших 
суб’єктів міжнародного права), а сума запози-
чень ресурсів становить величину державного 
боргу [6, с. 10]. Підставою виникнення борго-
вого зобов’язання держави можуть бути норма-
тивно-правові акти, укладені договори (контр-
акти), правопорушення, рішення суду, факт 
настання або ненастання певної події.

2) Структурний [4; 10; 11; 12]. Урядовий 
борг – це сукупність боргових інструментів дер-
жави, що є посередниками між позичальником 
та кредиторами. Зауважимо, що такі інстру-
менти держави є її зобов’язаннями і водночас 
фінансовими активами кредиторів. Саме такий 
підхід до визначення величини державного 
боргу застосовує МВФ, оскільки охоплює широ-
кий спектр боргових інструментів залежно від 
ступеня економічного розвитку країни (зокрема, 
для країн, що розвиваються, враховують лише 
боргові цінні папери та позики).

Державний борг є фондовим показником, що 
відображає потік попередніх дефіцитів уряду, 
коли державні витрати перевищували державні 
доходи. Державні дефіцити фінансують за допо-
могою державних запозичень з інших секторів 
економіки, тобто уряд випускає зобов’язання в 
обмін на гроші, а інші сектори економіки збіль-
шують свої вимоги до нього, надаючи вільні 
фінансові ресурси у тимчасове користування. 
Структура цих державних зобов’язань відобра-
жає кредиторів держави, терміни погашення 
та валюту майбутніх вимог, умови здійснення 
запозичень.

3) Функціональний [7; 9; 13; 14]. Державний 
борг – це результат вторинного перерозподілу 
ВВП і національного доходу, в яких бере участь 
лише частина доходів та грошових фондів інвес-
тиційного спрямування, сформованих на стадії 
первинного розщеплення [9, с. 65]; це заборгова-
ність держави у процесі формування і викорис-
тання її додаткових грошових ресурсів тимчасово 
вільних грошових коштів юридичних і фізичних 
осіб, іноземних держав тощо [7, с. 349]. Урядову 
заборгованість тут розглядають як основну суму 
боргу і відсотки за користування залученими 
фінансовими ресурсами станом на певну дату, 
які необхідно повернути в майбутньому.

На перший погляд, надані визначення у 
своїй основі збігаються, але все ж таки не всі 
вони є однаковими за змістом. Водночас заува-
жимо, що сам факт плюралізму думок доводить 
актуальність теми й гостру потребу уніфікувати 
розуміння змісту цієї категорії з метою закрі-
плення її у законодавстві.

Виконання державою своїх функцій перед-
бачає передусім формування достатньої фінан-
сової бази шляхом налагодження безперервного 
процесу формування і використання фінансових 
ресурсів у країні за допомогою системи зв’язків 
щодо залучення позикового капіталу на націо-
нальному та світовому фінансових ринках. Уза-
гальнивши наведені вище визначення, ми про-
понуємо розуміти державний борг як загальну 
суму усіх безумовних боргових зобов’язань дер-
жави, що виникли внаслідок запозичень, вступу 
в силу урядових гарантій за зобов’язаннями 
третіх осіб і невиконання державою власних 
фінансових зобов’язань у грошовій формі перед 
суб’єктами економічних відносин.

До складу державного боргу входять:
– урядові запозичення (прямі позики та 

ОВДП/ОЗДП);
– гарантований державний борг (загальна 

сума боргових зобов’язань суб’єктів господарю-
вання-резидентів України щодо отриманих та 
непогашених на звітну дату кредитів (позик), 
виконання яких забезпечено державними 
гарантіями [1]);

– заборгованість за невиконаними 
зобов’язаннями, передбаченими національним 
законодавством (примусовий характер виник-
нення, пов’язаний з невиконанням своїх функ-
цій державою).
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Характерними особливостями урядового 
боргу є такі:

1) кредитний характер правовідносин щодо 
залучення додаткових фінансових ресурсів;

2) позичальником і боржником у цих відно-
синах є держава;

3) формою запозичень зазвичай є державні 
боргові цінні папери;

4) кредитні ресурси – це тимчасово вільні 
кошти юридичних і фізичних осіб, іноземних 
держав, міжнародних фінансових організацій 
тощо [9, с. 65].

Варто звернути увагу на те, що розрізняють 
борг як статичний параметр (грошову суму, яка 
взята у позику на визначений термін і вста-
новлених умовах) та динамічний (кошти, що 
складаються з основного боргу і нарахованих 
відсотків). Тобто окремо розглядають первин-
ний (основний) і непогашений борг. Окрім того, 
виділяють поточну (підлягає погашенню у звіт-
ному періоді) та капіталізовану (основний борг 
та відсотки) державну заборгованість.

Державний борг є важливим елементом 
ринкової економіки. Залежно від джерел фор-
мування запозичень його поділяють на вну-
трішній і зовнішній, використовуючи такі 
класифікаційні ознаки, як резидентність кре-
дитора, валюта позики, місце запозичення, тип 
боргового зобов’язання. Варто зазначити, що в 
Україні питання визначення конкретної ознаки 
класифікації боргу ще й досі залишається дис-
кусійним. Формально зовнішніми вважаються 
практично всі позики в іноземній валюті. Най-
частіше як головну ознаку класифікації вико-
ристовують резидентність кредитора (або дже-
рело запозичення).

Отже, внутрішній борг – це зобов’язання, 
що виникають перед внутрішніми кредиторами 
(резидентами), тоді як зовнішній – перед іно-
земними (нерезидентами). Цей момент заслу-
говує на особливу увагу, оскільки передбачає 
можливість формальної трансформації внутріш-
ньої позики у зовнішню, і навпаки [15, с. 868].

Класифікацію державного боргу подано на 
рис. 1.

Зазначимо, що кредитна політика країни 
давно уже не зводиться до пошуку та залучення 
дефіцитних ресурсів. Урядові запозичення є 
важливим інструментом макроекономічної і 
фіскальної політики держави та впливають на 
соціально-економічне становище країни. Так, 

зовнішні позики у поточному періоді нарощу-
ють фінансовий потенціал країни-позичаль-
ника, проте у довготерміновій перспективі 
сприяють зменшенню національного доходу та 
збільшують фінансову залежність від інших 
держав. Варто також зауважити, що їх зазви-
чай надають за умов виконання певних вимог, 
які можуть негативно позначитися на націо-
нальній безпеці країни.

Виплати з обслуговування зовнішнього боргу 
передбачають регулярний переказ за кордон 
значної частини національного доходу. Це пере-
шкоджає розвитку суб’єктів господарювання 
та негативно впливає на виконання соціаль-
них та інвестиційних програм, стримує еконо-
мічне зростання, провокує дефіцит фінансових 
ресурсів для підтримання конкурентоспромож-
ності виробництва й стимулювання інвестицій 
[16, с. 62].

Внутрішні позики зазвичай є вигіднішими і 
безпечнішими, ніж зовнішні, оскільки видатки 
на обслуговування перших залишаються у наці-
ональній економіці і за умов помірних відсотко-
вих ставок не є тягарем для майбутніх поколінь. 
Можна вважати, що населення різних вікових 
груп позичає один в одного фінансові ресурси. 
В результаті цього не знижується рівень спо-
живання в країні, а відбувається лише перероз-
поділ доходів.

Зауважимо, що, відповідно до Маастрихт-
ського договору, у країнах Європейського 
Союзу державний борг не повинен перевищу-
вати 60%, а дефіцит бюджету – 3% від ВВП. 
Проте до уваги не береться той факт, що вказані 
величини є прийнятними для держав із розви-
неними внутрішніми фінансовими ринками та 
високими міжнародними кредитними рейтин-
гами. В Україні ж орієнтація на такі показники 
не сприяє ефективному управлінню державним 
боргом і супроводжується ризиком фінансової 
дестабілізації. З метою забезпечення стабіль-
ності у валютно-фінансовій сфері та платоспро-
можності держави у середньотерміновій пер-
спективі ліміт державного боргу України варто 
знизити до рівня 35 % від ВВП [17, с. 270]. 
Зазначене обмеження позитивно впливатиме на 
рівень відсоткових ставок в економіці, дина-
міку приватного інвестування, створюватиме 
надійні підвалини для зниження темпів інфля-
ції і перешкоджатиме виникненню ускладнень 
у платіжному балансі.

Рис. 1. Структура державного боргу
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Згідно з методикою МВФ розрізняють вало-
вий державний борг і чистий державний борг 
[12]. Валовий (брутто) державний борг визна-
чають як: 1) суму безумовних зобов’язань 
уряду; 2) загальну вартість зобов’язань дер-
жави, скориговану на суму фінансових акти-
вів, які можуть бути використані для їхнього 
погашення. Першу концепцію валового держав-
ного боргу застосовують відповідно до європей-
ської системи регулювання надмірного дефі-
циту (ЕДП/ЕDP) з метою оцінки відповідності 
критерію співвідношення державного боргу та 
ВВП не нижче гранично допустимої величини 
(маастрихтський борг). Він охоплює державні 
зобов’язання у формі валюти, депозитів, кре-
дитів та цінних паперів (крім акцій). Валовий 
державний борг розраховують станом на кінець 
року за номінальною вартістю, тобто не врахо-
вують вартість, товарність та ліквідність фінан-
сових активів держави.

Згідно з другою концепцією величину вало-
вого державного боргу визначають безпосе-
редньо з національних рахунків відповідно 
до Європейської системи рахунків 1995 р. 
(ESA 95) (борг ЄСA/ESA), що охоплює усі без-
умовні урядові зобов’язання за ринковою вар-
тістю, не враховуючи власний капітал. Окрім 
інструментів, що входять до боргу ЕПД, борг 
ЄСА охоплює інші фінансові інструменти, 
а саме похідні фінансові інструменти, іншу 
кредиторську заборгованість та страхові тех-
нічні резерви. Таким чином, рівень борго-
вих зобов’язань ЕСА залежить від дохідності 
фінансових інструментів, а тому з точки зору 
платоспроможності важливо враховувати 
якість фінансових активів держави в умовах 
оцінки рівня державного боргу [11].

Зосередження уваги тільки на валовому дер-
жавному боргу може дати неповну картину за 
умов, коли зростання урядових зобов’язань 
супроводжується одночасним збільшенням 
державних активів. Додатковим джерелом 
інформації є показник чистого урядового 
боргу – різниця ринкової вартості зобов’язань 
та фінансових активів держави. Теоретично 
останні сприймають як запас платоспромож-
ності для країн, оскільки уряд може продати 
свої активи для погашення боргів. Проте на 
практиці це важко визначити, оскільки майно 
держави має різний ступінь ліквідності. Ще 
одним обмеженням є низька ймовірність реалі-
зації фінансового активу без втрат (збитків).

Окрім того, державний борг поділяють на 
прямий та гарантований. Останній не є забор-
гованістю уряду, а тому, згідно з прийнятою 
методологією [12], не враховується до того 
моменту, поки державні органи не вимушені 
розпочати виплати з метою його погашення. 
Таким чином, гарантований державний борг 
має неоднозначну природу: з одного боку, пла-
тежі щодо його обслуговування проводять із 
власних ресурсів позичальників, а з іншого – 
у разі їхньої неплатоспроможності може мати 

місце додаткове фінансове навантаження на 
державний бюджет. В умовах олігархічної еко-
номіки України цей аспект є досить суттєвим 
[15, с. 868].

Необхідно зазначити, що в Україні є два 
типи державного боргу: офіційно визнаний та 
фактичний (заборгованість, що не враховується 
в його складі, проте за економічною природою є 
державною). Перший оформлений кредитними 
угодами або державними цінними паперами й 
передбачає погашення основної суми боргу та 
виплату відсотків у визначений термін. Дру-
гий – невиконані фінансові зобов’язання дер-
жави перед суб’єктами економіки, які не мають 
документального оформлення термінів пога-
шення [15, с. 869].

Поточна економічна ситуація в Україні 
характеризується вагомим зростанням борго-
вого навантаження, що є головним чинником 
гальмування розвитку національної економіки. 
За підсумком 2014–2016 рр. сукупний обсяг 
державного боргу збільшився більш ніж у три 
рази до рівня 1 929,76 млрд. грн. (рис. 2).

Водночас загальна сума заборгованості кра-
їни у доларовому еквіваленті, навпаки, про-
демонструвала відносне зниження за аналі-
зований період. Так, якщо станом на 1 січня 
2014 р. загальний обсяг державного боргу ста-
новив 73,16 млрд. дол. США (в еквіваленті), то 
станом на 1 січня 2017 р. – 70,97 млрд. дол. 
США (в еквіваленті) [18]. Безпосередньо за 
підсумком 2015 р. загальна сума державного 
та гарантованого державою боргу у доларо-
вому еквіваленті знизилася на 6,16%, тобто до 
65,49 млрд. дол. США [19].

Чинником зменшення обсягу зовніш-
нього державного боргу було проведення 
реструктуризації заборгованості країни перед 
зовнішніми приватними кредиторами. Стала 
тенденція до підвищення питомої ваги дер-
жавного боргу в іноземній валюті означає 
збільшення витрат уряду з обслуговування 
власних зобов’язань у доларах США, а для 
українського фінансового ринку – ще більше 
зниження валютної пропозиції та подальшу 
девальвацію гривні.

Варто зазначити, що деякі положення угоди 
чинитимуть тиск на висхідні тенденції в укра-
їнській економіці. Так, якщо темпи зростання 
економіки перевищать 3% на рік, кредитори 
отримають 15% вартості приросту ВВП, а якщо 
4% – 40% вартості від кожного відсотка зрос-
тання. Зауважимо, що зазначені положення 
вступають в силу тільки з 2021 р., надаючи 
країні 7 років на відновлення позитивних тен-
денцій в економіці, та будуть діяти протягом 
20 наступних років.

Як бачимо, загальний обсяг державного боргу 
(у гривневому еквіваленті) показав рекордне 
зростання в лютому 2015 р. внаслідок різкої 
девальвації національної валюти. У доларовому 
вимірі він засвідчив аналогічну низхідну дина-
міку [19].
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На кінець 2016 р. державний та гарантова-
ний державою борг України досяг величини 
1 929,8 млрд. грн., з яких 50,8% становить 
зовнішня, а 34,8% – внутрішня заборгованість. 
Гарантований борг становив 278,9 млрд. грн., 
або 14,5% загальної суми прямого і гаранто-
ваного державою боргу (рис. 3). Порівняно з 
2015 р. його величина збільшилася на 22,8%, 
а порівняно з 2013 р. – у 3,3 рази. Головними 
чинниками зростання державного гарантова-
ного боргу стали більш ніж трикратна девальва-
ція національної валюти та прийняття урядом 
умовних зобов’язань, пов’язаних із рекапіталі-
зацією НАК «Нафтогаз України», державних 
і комерційних банків, а також підтримкою 
Фонду гарантування вкладів. У доларовому 
еквіваленті його сума була стабільною і мала у 
млрд. дол. на кінець року такі значення: 73,2 у 
2013 р., 69,8 у 2014 р., 65,5 – у 2015 р., 71 – у 
2016 р. [20].

Видатки на обслуговування державного 
боргу у 2016 р. становили 97,4 млрд. грн., або 
99,4% річного планового показника. Загаль-
ний обсяг виплат із погашення заборгованості 
становив 208,8 млрд. грн. (82,8% від про-
гнозованого показника). Видатки на обслу-
говування державного боргу збільшилися 
на 10,6 млрд. грн. порівняно із попереднім 
роком. Їхня частка у загальному обсязі витрат 
державного бюджету зменшилася з 15,0% у 
2015 р. до 14,2% у 2016 р. Відносно ВВП обсяг 
платежів з обслуговування боргу знизився з 
4,4% до 4,1% [20].

Водночас середньотермінова динаміка бор-
гових виплат з бюджету виглядає менш опти-
містично. Так, видатки на обслуговування 

державного боргу збільшилися з 2,3% ВВП у 
2013 р. до 4,1% ВВП у 2016 р.; їхня частка у 
сумарних видатках державного бюджету за цей 
період зросла з 8,5% до 14,2%. Обсяг плате-
жів за урядовою заборгованістю (з урахуванням 
сум погашення) відносно ВВП підвищилася 
з 7,5% у 2013 р. до 8,8% у 2016 р. Питома 
вага платежів за державним боргом у видатках 
бюджету (які формуються з видатків, надання 
кредитів, погашення державного боргу і при-
дбання цінних паперів) зменшилася за ана-
лізований період з 23,3% до 22,4%. Тобто, з 
одного боку, зростання боргового навантаження 
зумовило збільшення бюджетних витрат на 
обслуговування заборгованості, проте з іншого 
боку, реструктуризація зовнішнього держав-
ного боргу у 2015 р. дала змогу дещо розванта-
жити бюджети у 2015–2018 рр. Тому сумарні 
виплати на погашення і обслуговування боргу у 
2016 р. приблизно відповідали їхнім обсягам у 
попередні роки [20].

Валютна структура боргу вказує на високу 
вразливість державних фінансів України до 
коливань курсу гривні. Станом на кінець 
2016 р. частка боргових зобов’язань у націо-
нальній валюті становила лише 30,3% загаль-
ної суми заборгованості. Порівняно з кінцем 
2013 р. частка гривневих зобов’язань зменши-
лася на 11,3 в. п., що вказує на погіршення 
валютної структури боргу. Водночас суттєво 
зросла частка зобов’язань, номінованих у спе-
ціальних правах запозичення (СПЗ), внаслідок 
реалізації в Україні програм Міжнародного 
валютного фонду “stand-by” і “EFF”. Струк-
тура урядової заборгованості за видами відсо-
ткових ставок є досить оптимістичною і засвід-

 
Рис. 2. Структура та динаміка державного боргу України

Джерело: побудовано на підставі [18]
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чує невисоку вразливість державних фінансів 
до відсоткових ризиків. Так, частка боргових 
зобов’язань з фіксованою відсотковою ставкою 
на кінець 2016 р. становила 68,8%, збільшив-
шись на 1,3 в. п. порівняно з попереднім роком. 
Інші види зобов’язань України мають дохід-
ність, прив’язану до ставки LIBOR і відсотка 
МВФ [20].

Угодою про асоціацію, яка вступила повністю 
в дію 1 вересня 2017 р., передбачено співробіт-
ництво між Україною та ЄС у галузі управління 
державними фінансами, що спрямовується на 
забезпечення розвитку бюджетної політики і 
базується на міжнародних стандартах (ст. 346) 
[18]. На рис. 4 відображено відносний показ-
ник державного і гарантованого боргу України 
(81%) ВВП порівняно з рівнем боргового наван-
таження у країнах ЄС на кінець 2015 р. і визна-
ченим граничним рівнем. Тобто фактичний 
розмір державної заборгованості нашої країни 
суттєво перевищує офіційно встановлений гра-
ничний рівень, проте аналогічна ситуація спо-
стерігається у 19 із 28 країн ЄС [20].

Отже, в Україні спостерігаються досить 
високі ризики для стійкості державних фінан-
сів, що генеруються обсягом та валютною 
структурою державного боргу. Проте макрофі-
нансова стабілізація та відновлення економіч-
ного зростання, зведення бюджету з помірним 
дефіцитом і проведення активних бюджетних 

реформ з високою ймовірністю визначатимуть 
зменшення ризиків для державних фінансів 
України і сприятимуть їхньому оздоровленню.

Згідно з прогнозами МВФ співвідношення 
валового зовнішнього боргу до ВВП мало 
досягти пікового значення у 2015 р., після чого 
показати низхідну динаміку. Проте у 2016 р. 
урядова заборгованість продовжила збільшу-
ватися на фоні зростання ВВП на рівні 1–2%, 
тому є підстави прогнозувати подальше наро-
щення цього показника у 2017 р.

Тільки згідно з офіційними показниками за 
результатами 2014–2016 рр. обсяг номіналь-
ного ВВП країни збільшився більш ніж на 
25%. Проте, враховуючи фізичне зменшення 
експорту та більш ніж трикратну девальвацію 
національної валюти, що відповідним чином 
відносно знизило вартість частини ВВП, яка 
виражена внутрішнім споживанням, можна 
говорити про реальне падіння ВВП більш ніж 
на половину за аналізований період [19].

Висновки. Отже, державний борг не можна 
визначити як негативне явище в національній 
економіці. У період стійкого економічного зрос-
тання політика державних запозичень спрямо-
вана на активізацію інвестиційної діяльності. 
За умов економічного спаду держава змушена 
мобілізувати додаткові фінансові ресурси з 
метою забезпечення обороноздатності країни, 
регулювання національної економіки та прове-

 
Рис. 3. Співвідношення державного та гарантованого державою боргу  

з макроекономічними показниками у 2005–2016 рр.
Джерело: побудовано на підставі [18; 20]
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дення соціальної-орієнтованої політики. Досвід 
розвинених країн свідчить про те, що державні 
запозичення в умовах подолання системних 
кризових явищ можуть бути інструментом про-
ведення стабілізаційної політики та чинником 
економічного зростання.

Протягом 2005–2016 рр. простежувалася 
стала тенденція до зростання обсягів держав-
ного боргу. Зменшення сукупного державного 
боргу у 2015 р. зумовлено переважно віднос-
ним зменшенням частини зобов’язань країни, 
номінованих у національній валюті, внаслідок 
її девальвації.

Реструктуризація частини зовнішнього дер-
жавного боргу у 2015 р. дала змогу уникнути 
дефолту Україні, проте така ситуація засвідчує 
політичну й економічну залежність держави від 
зовнішніх кредиторів. Для збереження еконо-
мічної безпеки України перевагу треба надавати 
внутрішнім запозиченням, однак перешкодою 
цьому є слабкий розвиток і погана організація 
вітчизняного ринку державних цінних папе-
рів, що не дає змоги залучати необхідний обсяг 
фінансових ресурсів.

Забезпечення макроекономічної стабіль-
ності держави передбачає реалізацію вива-
женої бюджетної політики щодо мінімізації 
дефіциту та формування оптимального борго-
вого портфеля за термінами, позичальниками 
і джерелами покриття; визначення граничного 
рівня боргового навантаження з урахуванням 
графіку платежів для забезпечення повного й 
своєчасного обслуговування заборгованості. 
Підвищенню ефективності боргової політики 
держави сприятимуть усунення суперечностей 
правового забезпечення та координація діяль-
ності усіх суб’єктів інституційного механізму у 
процесі управління державним боргом. Забез-

печення боргової безпеки країни в майбутньому 
можливе лише за умови проведення жорсткого 
контролю за ефективністю використання залу-
ченого капіталу. Спрямовування позикових 
ресурсів в інвестиційні вкладення (передусім, 
на реалізацію інфраструктурних проектів) 
дасть змогу сформувати стабільну фінансову 
базу, отримати достатній прибуток та покрити 
відсоткові витрати.

Зростання обсягів урядової заборгованості 
протягом останніх років свідчить про змен-
шення заощаджень суб’єктів економічної сис-
теми, заміщення інвестицій запозиченнями та 
зниження реальних доходів населення. Кошти 
державних запозичень не спрямовувались на 
модернізацію економіки та економічне зрос-
тання, а «проїдалися» і збільшували майбутній 
тягар на національну економіку. Це дає змогу 
констатувати відсутність стратегії управління 
державним боргом, що знижує ефективність 
залучення та використання державних запози-
чень. Її розроблення допоможе використовувати 
державні запозичення з метою забезпечення 
розвитку національної економіки та поліпшити 
управління державним боргом.
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АНОТАЦІЯ
У статті класифіковано основні характеристики високочас-

тотної торгівлі фінансовими інструментами. Описано переваги 
і недоліки високочастотної торгівлі. Наведено порівняльну ха-
рактеристику різноманітних сучасних технологій на фондово-
му ринку на прикладі передачі д аних між біржами Нью-Йорку 
та Чикаго. Зазначено правила державних регуляторів з метою 
нагляду за порядком проведення торгів за високочастотної 
торгівлі.

Ключові слова: високочастотна торгівля, алгоритмічна 
торгівля, фондовий ринок.

АННОТАЦИЯ
В статье классифицированы основные характеристики 

высокочастотной торговли финансовыми инструментами. 
Описаны преимущества и недостатки высокочастотной тор-
говли. Приведена сравнительная характеристика различных 
современных технологий на фондовом рынке на примере пе-
редачи данных между биржами Нью-Йорка и Чикаго. Указаны 
правила государственных регуляторов в целях надзора за по-
рядком проведения торгов при высокочастотной торговле.

Ключевые слова: высокочастотная торговля, алгоритми-
ческая торговля, фондовый рынок.

ANNOTATION
The article classified the main characteristics of high-

frequency trading by financial instruments. The advantages and 
disadvantages of high-frequency trading are described. The paper 
shows the comparative description of various modern technologies 
on the stock market on an example of data transfers between New 
York and Chicago stock exchanges. The article describes the 
principles of government regulations of bidding in high-frequency 
trading.

Keywords: high-frequency trading, algorithmic trading, stock 
market.

Постановка проблеми. Еволюція фінансо-
вого ринку та його активний розвиток до кризи 
2008 року дали поштовх до появи новітніх про-
дуктів і технологій. Торгівля цінними паперами 
та іншими фінансовими інструментами дедалі 
частіше здійснюється в автоматичному режимі 
без посередництва людей. Поширення торгових 
роботів, або автоматизованих систем подання 
заявок (алгоритмічна торгівля), стало важливим 
чинником зростання обсягів біржових торгів і 
скорочення спредів. Біржові інститути, розумі-
ючи важливість цих прогресивних технологій, 
вживають заходів для залучення алгоритміч-
них трейдерів на ринок: підвищують швидкість 
підтвердження заявок і поширення інформації; 
публічно озвучують вигоди цього виду торгівлі 
для ринку; запускають додатково до основного 
ринку позабіржові майданчики, на яких зручно 
працювати алгоритмічним трейдерам.

Сегментом алгоритмічної торгівлі є висо-
кочастотна торгівля (HFT – high frequency 
trading), яка стала потужним проривом, що змі-
нив фондовий ринок і сьогодні є одним з нових 
напрямів у науці про фінансові дані. Такий вид 
торгівлі підвищує волатильність ринку.

Втім, регулятори багатьох країн із розвине-
ними ринками цінних паперів визнають, що, 
незважаючи на переваги, які надає автоматизо-
вана торгівля окремим учасникам ринку, вона 
може стати «головним болем» для органів, які 
регулюють ринок, оскільки породжує специ-
фічні ризики, що можуть стати загрозою для 
ефективності і цілісності ринку.

Критики високочастотного трейдингу ствер-
джують, що цей тип торгівлі на фінансових 
ринках є каталізатором, який мотивує спеку-
лянтів додавати волатильності ринкам і ризи-
кувати, провокуючи майбутні різкі падіння 
рівня цін (flash crashes). Проте захисники висо-
кочастотної торгівлі стверджують, що висо-
кочастотна біржова торгівля покращує якість 
фінансових ринків, даючи змогу їхнім учас-
никам управляти ризиками більш ефективно, 
наслідком чого є зменшення затрат для інвес-
торів та гарантування того, що цінові невідпо-
відності між різними ринками будуть швидко 
нівельовані.

Отже, необхідність дослідження питань роз-
витку, функціонування алгоритмічної торгівлі 
цінними паперами, охарактеризування переваг 
і недоліків, зокрема сегменту високочастотної 
торгівлі, є надзвичайно актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні ще бракує літератури з питань розви-
тку та використання високочастотної торгівлі, 
а ґрунтовні наукові праці з цієї проблематики 
належать виключно зарубіжним дослідникам, 
зокрема Т. Андерсену, Д. Добреву, Дж. Вангу, 
М. Манкіно, С. Міхайлову, Ю. Нойжелу, С. Сан-
фелісі, Х. Хонгу.

Мета статті полягає у визначенні високочас-
тотної торгівлі, що використовується на фон-
дових ринках, та обґрунтуванні об’єктивної 
необхідності дослідження її впливу на транс-
формацію глобального фінансового середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні світовий фондовий ринок – це чітко 
організована, багатокомпонентна, високотехно-



441Глобальні та національні проблеми економіки

логічна система. Показники фондового ринку з 
певною точністю відображають реальну ситуа-
цію в економіці з урахуванням можливих пер-
спектив, адже вони враховують глобальні та 
регіональні тенденції на валютних, фінансо-
вих, товарних, сировинних та інших ринках, а 
також очікування учасників ринку щодо зміни 
ситуації в галузях економіки.

Стрімкий випереджувальний розвиток ринку 
цінних паперів у сучасній світовій економіці 
суттєво впливає на всі рушійні соціально-еко-
номічні процеси в міжнародному середовищі. 
Функціонування сучасних фондових бірж та 
їх інфраструктури націлене на прозорість, від-
критість, глобалізованість, уніфікованість стан-
дартів і правил роботи. Це сприяє залученню 
все більшої кількості інвестиційних ресурсів 
(вітчизняних та іноземних інвестицій), які 
акумулюються для подальшої трансформації у 
фінансові інструменти та реальний сектор еко-
номіки.

За останнє десятиліття уряди багатьох про-
мислово розвинутих країн значно зменшили 
своє втручання в операції на внутрішніх фінан-
сових ринках. Дерегулювання фондових ринків 
дало можливість власникам фінансових активів 
швидко переводити їх з однієї країни в іншу, 
отже, фактично оперувати у глобальному фінан-
совому середовищі. Сьогодні фондові ринки різ-
них країн світу значною мірою інтегровані між 
собою і тісно пов’язані з іншими інституціями 
світової економіки. Основними тенденціями 
фондового ринку останніх років є об’єднання 
бірж задля отримання конкурентних переваг 
та комерціалізація бірж. Процеси укрупнення 
та злиття фондових бірж світу розпочалися ще 
наприкінці ХХ ст., а в посткризовий період роз-
витку фондового ринку переживають сплеск 
активності. Виконавчий голова Європейського 
фондового форуму П. Кент зазначив, що «біржі 
всюди величезні та дуже важливі, але, пере-
буваючи під загрозою, вони групуються для 
захисту». Голова дослідницької групи “Salomom 
Smith Barney” Т. Надбілні відзначив, що 
«злиття знищило значення національних кор-
донів. Багато компаній не можна більше іден-
тифікувати за прапором їх країни, а лише за їх 
галуззю. У таких умовах ринок просто вимагає 
консолідації фондових бірж». Більшість екс-
пертів сходиться на думці, що ще через кілька 
років у світових фінансах будуть домінувати до 
десяти глобальних біржових груп.

Однією з особливостей трансформацій фон-
дового ринку останніми роками є стрімкий роз-
виток та використання алгоритмічної торгівлі, 
яка дала змогу суттєво збільшити обсяги про-
ведених операцій та істотно впливає на зміну 
самої структури фінансових ринків [1, с. 52].

З огляду на відносну новизну цього явища в 
сучасній практиці ще не існує єдиного загаль-
новизнаного його визначення.

Алгоритмічну торгівлю визначають як стра-
тегію, побудовану на можливості швидкого 

прийняття та реалізації інвестиційних рішень 
(зазвичай за допомогою «механічних» торгових 
систем, що підказують рішення трейдеру, або 
з використанням алгоритмів, які торгують без 
участі людини). Торговим роботом називається 
комп’ютерна програма, яка здатна самостійно 
відстежувати дані щодо кількох індексів на 
фондових біржах, а на їхній основі здійснювати 
операції купівлі або продажу [5, с. 91].

Проте це поняття досить чітко визна-
чено в директиві Європейського парламенту 
і ради: алгоритмічна торгівля – це торгівля 
фінансовими інструментами, в рамках якої 
комп’ютерний алгоритм автоматично визначає 
окремі параметри наказів (наприклад, необ-
хідність почати виконання наказу, час, ціну 
та розмір наказу, порядок управління наказом 
після його подачі, обмежене втручання з боку 
людини або повна відмова від подібного втру-
чання) і яка не включає систему, використо-
вувану виключно для передачі наказів на одну 
або кілька торговельних платформ, для обробки 
наказів, які не передбачають визначення будь-
яких торгових параметрів, для підтвердження 
наказів або для проведення розрахунково-клі-
рингових операцій щодо виконаних угод фінан-
совими інструментами з мінімальною участю 
людини, в якому комп’ютерний алгоритм авто-
матично визначає індивідуальні параметри зая-
вок, такі як рішення про складання та зняття 
заявки, час її виставлення, ціна і обсяг перед-
бачуваної покупки/продажу [12].

У широкому сенсі алгоритмічна торгівля 
включатиме також програмовану торгівлю та 
індексний арбітраж (від англ. program trading and 
index arbitrage); інтелектуальну маршрутизацію 
заявок (від англ. smart order routing); високочас-
тотну торгівлю (від англ. high-frequency trading).

Саме остання категорії (високочастотна тор-
гівля, HFT) прикувала увагу громадськості до 
специфічних новацій на світових торгових пло-
щадках і принесла в торговий процес безліч 
ризиків, знання яких необхідно не тільки бір-
жам і регуляторам, але й приватним інвесторам 
[9, с. 28].

Найчастіше високочастотна торгівля (high-
frequency trading – HFT) розглядається як різ-
номанітний набір алгоритмічних технологій, 
об’єднаний однією ознакою, такою як висока 
швидкість або, з іншого боку, вкрай низька 
затримка (extremely low latency) [5, с. 91].

Основними характеристиками HFT є такі: 
– вона базується на широкому застосуванні 

новітніх технічних інструментів для реаліза-
ції низки різних стратегій, таких як страте-
гія роботи з ліквідністю, стратегія статистич-
ного арбітражу і стратегія пошуку ліквідності 
[3, с. 30];

– це кількісний інструмент, який викорис-
товує алгоритми на всьому ланцюжку інвес-
тицій: аналіз ринкових даних, формування 
відповідних стратегій торгівлі, мінімізація тор-
говельних витрат і виконання угод;
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– для неї характерні високий щоденний 
торговельний обіг і значна питома вага скасова-
них заявок порівняно з кількістю виставлених; 
зазвичай це співвідношення перевищує 90%;

– найчастіше використовується непубліч-
ними компаніями, які не мають клієнтів і тор-
гують на власні кошти, тому регулятори не 
вимагають від них реєстрації;

– реалізація й успішність виконання стра-
тегій високочастотної торгівлі переважно зале-
жать від здатності бути швидшими за конку-
рентів, оскільки рахунок йде на мілісекунди;

– висока щільність виставлених заявок, 
коли протягом однієї секунди можуть генерува-
тись по кілька сотень заявок лише щодо одного 
інструмента [8].

Слід зазначити, що алгоритмічна високо-
частотна торгівля широко використовується як 
інституційними інвесторами, так і приватними 
трейдерами й хедж-фондами для отримання 
спекулятивного доходу. Згідно з фактичними 
даними “Private Funds Statistics” кількість 
хедж-фондів, що використовують стратегію 
високочастотної торгівлі, протягом ІІ–IV квар-
талів 2014 року – І кварталу 2016 року зростає 
(табл. 1). Також протягом відповідного періоду 
зросли активи хедж-фондів, керовані за допомо-
гою стратегії високочастотної торгівлі (табл. 2).

Вочевидь, високочастотна торгівля фінан-
совими інструментами є найпоширенішою у 
США. Так, за даними консультаційно-ана-
літичної компанії “Tabb Group”, у 2013 році 
частка високочастотної алгоритмічної торгівлі 
на фондовому ринку США сягнула майже 80%, 
тоді як у 2009 році складала лише 21%. Най-
більше вона використовується для торгівлі цін-
ними паперами, що посвідчують право влас-
ності (акції та пайові цінні папери) (70%), 

ф’ючерсами (50%) та опціонами (40%). Широке 
використання високочастотної торгівлі інстру-
ментами власності насамперед спрямоване на 
підвищення ліквідності таких інструментів на 
біржовому ринку.

Для європейських ринків характерною була 
така сама тенденція: починаючи лише з 9% у 
2007 році, вже у 2013 році, згідно з оцінками 
європейського регулятора ринку цінних папе-
рів, вона становила на різних ринках від 45% 
до 35%. Дані з основних ринків Азіатсько-Тихо-
океанського регіону свідчать про меншу частку 
високочастотної торгівлі порівняно з американ-
ським чи європейським ринками (від 15% до 
30%), однак з урахуванням активного запози-
чення на цих ринках технологій західних країн 
можна очікувати на подальше зростання цього 
показника до рівня ЄС та США [2, с. 32].

Таке поширення алгоритмічної торгівлі 
багато в чому зобов’язане технологічним інно-
ваціям, які стають все більш доступними для 
широкого кола інвесторів. Цим починають 
активно користуватися учасники країн з еконо-
мікою, що розвивається, а саме учасники Росії, 
Бразилії, Індії, Китаю, тому через деякий час 
вони цілком можуть потіснити найбільших 
європейських і американських гравців.

Сьогодні зусилля фахівців в галузі біржової 
торгівлі спрямовані на те, щоб оцінити як пози-
тивні, так і негативні особливості впливу цього 
сегменту, що дасть змогу зрозуміти перспек-
тиви його розвитку і більш ефективно керувати 
ним [10, с. 280].

До переваг високочастотної торгівлі можна 
віднести підвищення ліквідності ринку; зву-
ження спредів між котуваннями різноманіт-
них фінансових інструментів. Недоліками HFT 
є посилення волатильності ринку; створення 

Таблиця 1
Кількість хедж-фондів, що використовують стратегію високочастотної торгівлі
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0% 6,931 7,001 7,180 7,321 7,340 7,406 7,365 7,436
Менше ніж 100 55 53 45 39 39 33 40 63
100 або більше 24 28 28 25 24 10 8 6
Джерело: [11]

Таблиця 2
Активи хедж-фондів, керовані за допомогою стратегії високочастотної торгівлі (млрд. дол.)
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0% 3,205 3,259 3,300 3,470 3,479 3,365 3,336 3,283
Менше ніж 100 54 37 35 41 43 43 77 84
100 або більше 31 30 32 34 36 34 2 2
Джерело: [11]



443Глобальні та національні проблеми економіки

надмірних, нічим не виправданих стрибків 
котувань; можливість технологічних збоїв чи 
програмних помилок, що завдадуть суттєвих 
збитків [1, с. 52].

За ступенем електронізації ринків важ-
ливим фактором є швидкість комп’ютерного 
з’єднання, яка стала вимірюватися в мілі-
секундах (0,001 секунди) і навіть в мікросе-
кундах (0,000001 секунди). Для підвищення 
швидкості прийняття рішень високочастотні 
трейдери використовують складне обладнання, 
яке дає змогу відслідковувати та аналізувати 
значні масиви даних, а також приймати інвес-
тиційні рішення на основі виявлених законо-
мірностей у режимі реального часу. Основна 
мета під час здійснення високочастотної тор-
гівлі полягає в досягненні мінімального часу 
затримки. Наприклад, для того, щоб покра-
щити на кілька мілісекунд зв’язок між бір-
жами Лондона і Нью-Йорку, фінансові кор-
порації готові витратити сотні мільйонів 
доларів за прокладення нових трансатлантич-
них кабелів із більш оптимальним маршрутом, 
оскільки кожна миля оптоволокна дає при-
близно 8 мікросекунд затримки інформації. 
Для передачі біржової інформації ефективні-
шим є використання НВЧ-випромінювання. 
За цієї технології дані передаються по повітрю 
між станціями, які знаходяться в прямій види-
мості. Використання НВЧ-випромінювання 
дійсно дає змогу економити кілька мілісекунд, 
адже по лінії прямої видимості в мікрохвильо-
вому спектрі можна передавати інформацію 
швидше, ніж по оптоволокну, оскільки мікро-
хвилі рухаються швидше, ніж фотони в оптово-
локні. Світові витрати на обладнання для бір-
жової торгівлі щороку зростають на мільярди 
доларів, проте, незважаючи на це, ці технології 
приносять настільки високі прибутки, що будь-
які витрати на їх розробку та впровадження 
окуповують себе. Часто додаткова мілісекунда 
затримки може привести до того, що замість 
прибутку трейдер отримає збиток, оскільки 
його торгового робота випередять інші.

Замовники постійно прагнуть зменшити роз-
міри обладнання (кожен квадратний метр у бір-
жовому дата-центрі коштує тисячі доларів на 
місяць) та зменшити енергозатратність. Однак 
за останні два роки відбувся деякий спад кіль-
кості операцій, здійснених за допомогою висо-
кочастотної торгівлі. Швидше за все, підви-
щення ліквідності ринку привело до суттєвого 
збільшення кількості HFT-торговців, що зни-
зило доходність операцій. При цьому витрати 
на технології та обладнання продовжували 
зростати, через що деякі торговці змушені були 
відмовитися від цього виду торгівлі [1, с. 53].

Також високочастотний трейдинг відіграв не 
останню роль в обвалі фондових ринків. Саме 
6 травня 2010 року провідні фондові індекси 
США зазнали найбільшого за свою історію 
внутрішньоденного коливання курсів (індекс 
Dow Jones за кілька хвилин зменшився на 

998,5 пунктів (8,2%), внаслідок чого акції бага-
тьох компаній сильно здешевіли, а саме акції 
фонду “іShares Russell 1000 Value Іndex Fund”, 
капітал якого становив 9,5 млрд. дол. США, 
подешевіли з 59 дол. США до 0,08 дол. США, 
акції “Procter & Gamble” за дві хвилини втра-
тили 35% вартості; проте вже до кінця тор-
гового дня індекс піднявся на 500 пунктів і 
закрився на 347 пунктах нижче попереднього 
дня) та перших числах серпня 2011 року, 
коли 8 червня після прогнозованого зниження 
рейтингу США індекс Доу-Джонса впав на 
635 пунктів, а вже 9-го він виріс на 500 пунктів 
за годину, внаслідок чого високочастотні трей-
дери заробили рекордний показник денного 
прибутку – 60 млн. дол. США [6, с. 79].

Події 6 травня наочно показали, які ризики 
несуть у собі сучасні торговельні технології, а 
саме у стресових умовах взаємодія між авто-
матизованими торговельними програмами 
(торговельними роботами) й алгоритмічними 
торговельними стратегіями може швидко піді-
рвати ліквідність і викликати безлад на рин-
ках, а високий обсяг торгів не завжди є надій-
ним індикатором ліквідності ринку, особливо в 
період значної волатильності [5, с. 92].

Однак, незважаючи на ризики, пов’язані з 
діяльністю торгових роботів, біржі активно 
включаються в діалог з регуляторами, доводячи 
їм переваги алгоритмічної торгівлі для ринку. 
Це пов’язано з тим, що в США і Великобри-
танії використання торгових роботів і розвиток 
позабіржових майданчиків викликали заклопо-
таність регуляторів [7, с. 184].

Через те, що високочастотний трейдинг при-
носить нові ризики в діяльність бірж, сьогодні 
нагальною потребою є істотний перегляд правил 
для сегменту високочастотної торгівлі. Правила 
високочастотної торгівлі, що розробляються без-
посередніми учасниками ринку, як правило, ще 
не узагальнені та є вперше виробленими поло-
женнями, які на момент їх формування відпові-
дають інтересам більшості професійних учасни-
ків фондового ринку. Таким чином, недержавне 
регулювання відносин на фондовому ринку, що 
створюється самими учасниками, їх асоціаці-
ями та об’єднаннями, нині є значним здобутком 
lex mercatoria, оскільки саме вони набувають 
все більшого практичного значення завдяки 
гнучкості та адаптованості до швидких інститу-
ційних змін на ринку [4, с. 96].

Розробкою правил займаються й державні 
регулятори. Наприклад, Технічний комітет 
Міжнародної організації комісій з цінних папе-
рів, що об’єднує національних регуляторів, які 
контролюють 95% світової торгівлі цінними 
паперами, і Комісія з цінних паперів та бірж 
США (SEC). У 2012 році розроблена система 
“Midas”, яка відстежує гігантські обсяги угод і 
наглядає за порядком проведення торгів під час 
високочастотної торгівлі. Ця програма збирає 
дані з кожного виставленого ордера на купівлю 
або продаж цінних паперів на всіх 13 відкритих 
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торгових майданчиках США. Якщо обсяг орде-
рів перевищить критичний рівень і виникне 
загроза збою, то вона може оперативно вжити 
заходів і скасувати надлишкові ордери [4, c. 97].

Одним з найбільш важливих актів на терито-
рії Європейського Союзу є Директива 2014/65/
ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про 
ринки фінансових інструментів» від 15 травня 
2014 року з поправками Директиви 2002/92/
ЄC та Директиви 2011/61/ЄС (у новій редак-
ції). Згідно зі статтею 17 інвестиційні компа-
нії, які здійснюють алгоритмічну торгівлю, 
повинні розробити ефективні системи і заходи 
щодо контролю ризику залежно від характеру 
їх діяльності для забезпечення надійності та 
достатньої потужності торгових систем, дотри-
мання застосовних порогів і лімітів щодо тор-
говельної діяльності та запобігання відправки 
помилкових замовлень чи інших збоїв в роботі 
систем, які можуть привести до порушень у 
функціонуванні ринку або сприяти їх появі. 
Крім того, ці інвестиційні компанії повинні роз-
робити ефективні системи і заходи щодо контр-
олю ризику для забезпечення можливості вико-
ристання торгових систем тільки для цілей, 
передбачених Регламентом ЄС №596/2014, а 
також відповідно до правил торгової платформи, 
з якою вони пов’язані. Інвестиційні компанії 
повинні розробити ефективні програми забезпе-
чення безперервності бізнесу на випадок збоїв у 
роботі торгових систем, а також провести повну 
їх перевірку і належний контроль за їх робо-
тою відповідно до вимог, викладених в цьому 
пункті [12].

Незважаючи на те, що біржі вельми заінтер-
есовані в розвитку алгоритмічної торгівлі, вони 
теж не залишаються осторонь від введення 
обмежувальних заходів. Переважно це стосу-
ється тарифної політики та стримування над-
мірної активності тих роботів, які масовим пото-
ком «холостих» заявок не приводять до угод, 
здатні перешкодити нормальному ходу торгів. 
Наприклад, “NASDAQ” (“National Association 
of Securities Dealers Automated Quotation”) в 
2010 році ввела знижки для учасників торгів, у 
яких співвідношення «заявки – угоди» менше 
10. При цьому біржа стягує плату за надмірну 
подачу заявок, що виходять за рамки кращої 
національної ціни попиту і пропозиції більш 
ніж на 0,2%. Європейські торгові майданчики 
також зобов’язують до додаткової оплати зая-
вок, що виходять за певний ліміт коефіцієнта 
«заявки – угоди». “NYSE Euronext” накладає 
на кожну заявку, що перевищила вказане спів-
відношення 100:1, додаткові €0,1. Аналогічно 
“NASDAQ OMX Stockholm” за перевищення 
коефіцієнта, рівного 250, стягує плату, рівну 
$0,012 за кожну заявку. Такі заходи певною 
мірою дають змогу біржам заповнити витрати, 
спрямовані на удосконалення технологічної 
інфраструктури для потреб алготрейдерів. 
Крім того, “NASDAQ” на своїй біржі Філадель-
фії (“Philadelphia Stock Exchange”) апробує 

введення комісійних пільг для заявок, які не 
можуть бути зняті протягом 100 мілісекунд. 
Якщо такі заявки потрапляють в таблицю 
поточних заявок і пізніше виконуються, то 
вони отримують значну знижку.

Міра іншої спрямованості була зроблена 
“EBS” (“Electronic Broking Services”) – платфор-
мою для торгів валютними парами, що нале-
жить одному з найбільших міжнародних опера-
торів ринку “ICAP” (“Intercapital”). Сутність її 
полягає в зміні обробки заявок в процесі торгів 
парою «австралійський долар – долар США»: 
традиційний спосіб, для якого якраз і важлива 
швидкість подачі заявки, був замінений на 
випадковий вибір ордера. Тепер повідомлення, 
що надходить в систему про формування заявки, 
групуються, а за допомогою процесу випадко-
вого відбору, швидкість якого складає від 1 до 
3 мілісекунд, визначається їх місце в своєрід-
ній черзі на обробку. Відповідно, за такого під-
ходу перше повідомлення, яке надійде в сис-
тему, зовсім не обов’язково виявиться першим 
оформленим ордером. Крім того, “EBS” збіль-
шила мінімальний хід зміни ціни і скоротила 
дозволену кількість заявок, що здійснюються 
без проведення торгових операцій. В результаті 
таких заходів обсяг торгів не зменшився, але 
поведінка учасників майданчика стала більш 
сприятливою. Для тих, хто не бажає демонстру-
вати свою коректність по відношенню до ринку, 
“EBS” передбачає санкції, наприклад, зани-
ження виставляються винним торговцем обся-
гів, введення мінімального часу, протягом якого 
заявка не може бути знята [9, с. 38].

Таким чином, реформа дасть змогу регуля-
торам забезпечити більш жорсткий контроль 
над технологічним розвитком торгівлі цінними 
паперами, оскільки різке зростання швидкості 
і обсягів надходження ордерів на біржах може 
становити серйозний ризик для стабільності 
фінансової системи.

Висновки. Світовий фондовий ринок сьо-
годні став високотехнологічною галуззю. Тех-
нології та концепції, що бурхливо розвиваються 
останніми десятиліттями, дали змогу подолати 
обмеження, пов’язані з розташуванням і роз-
міром торгового майданчика, кількістю учас-
ників, забути про географічні та часові межі. 
Постійне вдосконалення та розробка нових 
інформаційно-комунікаційних технологій є 
каталізатором усіх трансформацій, які нині від-
буваються на фондовому ринку. Торгівля здій-
снюється за допомогою електронних серверів у 
дата-центрах, де комп’ютери обмінюються про-
позиціями купівлі-продажу шляхом передачі 
повідомлень по мережі. Однією з особливос-
тей трансформації фондового ринку останніми 
роками є стрімкий розвиток та використання 
алгоритмічної торгівлі, зокрема такого її сег-
менту, як високочастотна торгівля. Викорис-
тання алгоритмів виключає людські емоції під 
час прийняття рішення в процесі купівлі-про-
дажу цінних паперів.
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В умовах упровадження значних техноло-
гічних інновацій та ускладнення фінансових 
інструментів загострюється проблема здій-
снення правильної регуляторної політики. 
Інші види ризиків поки що залишаються без 
належної уваги з боку регуляторів. Безперечно, 
система боротьби з ризиками, що створюються 
торговими роботами, потребує подальшого доо-
працювання і поліпшення.

Недостатність інформації і повноважень 
для фінансових регуляторів приводить до нее-
фективного нагляду за операціями та проце-
сами, які відбуваються на фондовому ринку. 
Об’єктивними є необхідність створення нової 
глобальної інституційної системи регулю-
вання, метою якої буде забезпечення фінан-
сової стабільності і недопущення глибоких 
системних криз у майбутньому, а також роз-
робка концепції подальшого регулювання 
цього виду торгівлі з урахуванням перспектив 
її розвитку і поширення на світових фінансо-
вих ринках.
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ПЛАТІЖНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА БЕЗПЕКА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ

THE PAYMENT SYSTEM OF UKRAINE  
AND THE SECURITY OF ITS FUNCTIONING

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто складові платіжної системи України. 

Досліджено сучасний стан ринку банківських платіжних карток. 
Наведено повноваження НБУ щодо підвищення ефективності 
платіжної системи. Окреслено заходи підвищення рівня безпе-
ки платіжної системи України. Представлено системний підхід 
до формування безпеки платіжної системи України.

Ключові слова: платіжна система, безпека платіжних сис-
тем, банківська система, НБУ, комерційні банки.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены составляющие платежной системы 

Украины. Исследовано современное состояние рынка бан-
ковских платежных карточек. Приведены полномочия НБУ по 
повышению эффективности платежной системы. Определены 
мероприятия по повышению уровня безопасности платежной 
системы Украины. Представлен системный подход к формиро-
ванию безопасности платежной системы Украины.

Ключевые слова: платежная система, безопасность 
платежных систем, банковская система, НБУ, коммерческие 
банки.

ANNOTATION
The article considers the components of the payment system 

of Ukraine. The present state of the market of payment cards is 
investigated. The authority of the NBU to improve the efficiency 
of the payment system is given. Measures to increase the level 
of security of the payment system of Ukraine are outlined. A 
systematic approach to the formation of the security of the payment 
system of Ukraine is presented.

Keywords: payment system, security of payment systems, 
banking system, NBU, commercial banks.

Постановка проблеми. Фінансова-еконо-
мічна нестабільність в черговий раз доводить 
важливість підвищеної уваги Національного 
банку України (НБУ) до руху фінансових пото-
ків у вітчизняній банківській системі, до пере-
творення заощаджень на ефективне джерело 
внутрішніх інвестицій та до повернення довіри 
громадян до банківських послуг. Це залежить 
від ефективного функціонування національної 
платіжної системи, адже саме остання є «кро-
воносною системою» усієї банківської системи 
України і основою забезпечення безперебій-
ності платежів між усіма суб’єктами господа-
рювання.

Зміни, які відбулися у вітчизняній банків-
ській системі у напрямі розширення обсягів 
грошового обігу, підвищення частки його безго-

тівкової форми, змушують науковців-експертів 
все більшу увагу приділяти напрямам забезпе-
чення безпеки національної платіжної системи 
та її подальшого розвитку.

Слід наголосити на тому, що ефективний роз-
виток платіжної системи є комплексним про-
цесом, який має базуватися на потребах наці-
онального фінансового сектору. Реформування 
платіжної системи залежить від паралельного 
розвитку банківської системи, інституціональ-
ної взаємодії у сфері платіжних послуг і пла-
тіжних інфраструктур (банківського сектору, 
НБУ, органів державного регулювання та 
інших зацікавлених сторін). В цьому контек-
сті першочерговим завданням є чітке окрес-
лення функцій НБУ та комерційних банків у 
сфері розвитку платіжної системи. З огляду на 
вищесказане вибрана тема дослідження є акту-
альною та потребує подальшого дослідження 
у напрямі системного підходу до забезпечення 
безпеки платіжної системи України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню питань, що стосуються безпеки пла-
тіжної системи в Україні, присвячено роботи 
провідних вітчизняних і зарубіжних уче-
них, таких як, зокрема, О. Вовчак, Г. Іщук, 
В. Коваль, В. Кравчук, С. Міщенко, А. Пре-
мєрова, Т. Смовженко, Г. Шпаргало, Г. Шав-
кун. Незважаючи на значні напрацювання з 
проблематики функціонування національної 
платіжної системи, не досить дослідженими 
залишаються питання системного підходу до 
забезпечення її безпеки в умовах фінансово-еко-
номічної нестабільності.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз праць вітчизня-
них науковців дає змогу стверджувати, що в 
сучасній науковій літературі відсутній систем-
ний підхід до забезпечення безпеки вітчизня-
ної платіжної системи, зокрема у частині відве-
дення ролі НБУ як основному регулятору всієї 
сфери готівкових та безготівкових платежів. 
Тому постійні трансформаційні зміни в еконо-
міці країни, посилення численних загроз з боку 
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макро- і мікросередовища потребують систем-
ного підходу до формування безпеки національ-
ної платіжної системи.

Мета статті полягає у формуванні систем-
ного підходу до забезпечення безпеки платіжної 
системи України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В науковій літературі відсутнє чітке визна-
чення безпеки платіжної системи. Більшість 
авторів розглядає безпеку платіжної системи з 
точки зору її інформаційної складової. Проте, як 
зазначається в науковій літературі, основними 
елементами сучасної платіжної системи є:

– нормативно-правова база, що регулює 
платіжні відносини, має створювати сприят-
ливі умови для забезпечення потреб нормаль-
ного функціонування платіжної системи;

– бухгалтерська і технологічна модель, що 
є основним операційним механізмом здійснення 
платежів, що ґрунтується на принципах бухгал-
терського обліку і звітності, включає платіжні 
інструменти та механізми переказу коштів;

– технологічна інфраструктура, що є осно-
вою життєздатності платіжної системи; вона 
включає, зокрема, програмні та технічні засоби 
обробки та передачі даних, обслуговуючий пер-
сонал;

– захист інформації як сукупність про-
грамно-технічних, нормативно-правових, адмі-
ністративно-організаційних засобів [3].

Тобто стає зрозумілим, що інформаційна без-
пека є останнім елементом платіжної системи, 
а тому для забезпечення її ефективного функ-
ціонування потрібно всі елементи розглядати у 
системній єдності і тісному взаємозв’язку.

Для забезпечення безпеки платіжних опера-
цій всі фінансові установи періодично повинні 
проходити аудити Національного банку Укра-
їни та незалежний аудит щодо відповідності 
міжнародним стандартам безпеки, проводити 
цілодобовий моніторинг фінансових операцій 
з метою виявлення підозрілих транзакцій за 
територіальним критерієм, за критеріями суми 
та типу операції. За вимогами міжнародних 
платіжних систем фахівці з питань безпеки пла-
тіжних операцій повинні проходити навчання 
щодо новітніх засобів шахрайства в галузі ПК, 
а також ознайомлюватись з новітніми методи-
ками боротьби з ним [4].

Сьогодні в Україні функціонують дві пла-
тіжні системи, платіжною організацією та роз-
рахунковим банком яких є Національний банк 
України:

– система електронних платежів (СЕП);
– Національна платіжна система (НПС) 

«Український платіжний ПРОСТІР» [7].
Оцінка функціонування НПС як карткової 

платіжної системи залежить від дослідження 
стану ринку банківських платіжних карток в 
Україні. Загалом ситуація на цьому сегменті 
ринку банківських послуг характеризується 
поступовим зростанням, зокрема збільшенням 
обсягу емітованих платіжних карток та їхніх 

держателів, кількості та суми безготівкових 
операцій з використанням карток, розширен-
ням мережі банкоматів і термінального облад-
нання, використанням різних типів карток.

Згідно з даними НБУ станом на 1 серпня 
2017 року в Україні функціонують 89 банків, що 
є членами платіжних систем (83,3% від загаль-
ної кількості банків в Україні), 50 264 тис. осіб 
є держателями платіжних карток, в обігу функ-
ціонують 69 939 тис. платіжних карток, термін 
дії яких не закінчився, працюють 38 942 банко-
мати і 195 979 терміналів, з яких торговельних 
терміналів 192 331, а банківських – 28 891 [7]. 
Також слід зазначити, що за останнє десяти-
ліття обсяг операцій з використанням платіж-
них карток збільшився в 78 разів (рис. 1).

Загальна кількість операцій з використан-
ням платіжних карток, емітованих україн-
ськими банками, за перше півріччя 2017 року 
становила 1,43 млрд. шт., а їх обсяг – понад 
908 млрд. грн. Порівняно з першим півріччям 
2016 року ці цифри зросли на 23% та 28% від-
повідно [7].

Крім того, у першому півріччі 2017 року 
СЕП було оброблено 155 835 тис. початкових 
платежів на суму 9 916 млрд. грн., зокрема у 
файловому режимі – 155 377 тис. початкових 
платежів на суму 6 466 млрд. грн.; у режимі 
реального часу – 458 тис. початкових платежів 
на суму 3 450 млрд. грн. Більшість початкових 
платежів надіслана до СЕП банками України та 
їх філіями, а саме 145 817 тис. початкових пла-
тежів (94% від їх загальної кількості) [7].

Така позитивна динаміка на ринку платіж-
них карток є результатом реформ НБУ у сфері 
національної платіжної системи. Регулятор у 
рамках проекту ребрендингу національної сис-
теми масових електронних платежів вибрав 
нову назву – «ПРОСТІР». У 2016 році завдяки 
спільній роботі з банками процесинговими цен-
трами та іншими компаніями, які є учасни-
ками «ПРОСТІР», реалізовано чимало проектів:

– запущено безконтактні розрахунки за 
допомогою платіжних карток «ПРОСТІР»;

– реалізовано Р2Р-перекази між картками 
«ПРОСТІР» в ПАТ «Ощадбанк»;

– затверджено оновлену і значно спрощену 
тарифну політику для учасників НПС «ПРО-
СТІР»; сьогодні учасниками «ПРОСТІР» є 47% 
банків України, з яких 33% підключені до Цен-
трального маршрутизатора [10].

Слід зазначити, що подальший розвиток 
національної системи масових електронних 
платежів «ПРОСТІР» дасть змогу приско-
рити здійснення розрахунків та обігу коштів, 
зменшити документообіг, знизити вірогідність 
фальсифікації міжбанківських розрахунко-
вих документів, посилити контроль за станом 
грошової маси в державі, знизити збитки дер-
жави та підприємців від низької швидкості 
виконання розрахунків та використання під-
роблених платіжних документів; підвищити 
можливості комерційних банків і Національ-
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ного банку України контролювати здійснення 
платежів.

Як свідчить зарубіжний досвід, з метою 
гарантування безперервного та стабільного 
функціонування платіжних систем центральні 
банки розвинутих країн розпочали здійснювати 
оверсайт платіжних систем.

Згідно з Постановою правління НБУ «Про 
затвердження оверсайту платіжних систем» 
[2], яку розробили вітчизняні науковці, овер-
сайт платіжних систем – це діяльність цен-
трального банку, спрямована на забезпечення 
безперервного, надійного та ефективного функ-
ціонування платіжних систем, яка полягає в 
оцінюванні діючих платіжних механізмів і тих, 
що плануються, а також, якщо є така необхід-
ність, ініціюванні змін до них.

Метою оверсайту платіжних систем є надій-
ність та ефективність систем щодо забезпечення 
ними переказу коштів та розрахунків за фінан-
сові інструменти. Для досягнення зазначеної 
мети НБУ має становити вимоги, яким повинні 
відповідати платіжні системи, та здійснювати 
оцінку систем щодо цих вимог. Під час оціню-
вання платіжної системи увага Національного 
банку України має приділятися таким характе-
ристикам побудови та роботи системи:

– здатність системи надавати швидкі, без-
печні та економічно вигідні послуги суб’єктам 
економіки, що має значення для створення 
сприятливих умов функціонування фінансових 
ринків та економіки загалом;

– ефективність та надійність схем взаємо-
розрахунків за виконаними операціями з пере-
казу коштів у платіжній системі;

– дієвість політики управління ризиками, 
яку проводить платіжна організація платіжної 
системи тощо [2].

Зазначимо, що здійснення НБУ оверсайту 
платіжних систем повинно базуватися на між-
народних принципах:

1) прозорість – центральний банк має від-
крито оприлюднити політику оверсайту та 
загальні вимоги до платіжних систем;

2) застосування міжнародних стандартів – 
центральний банк має застосовувати відповідні 
міжнародні стандарти щодо платіжних систем;

3) наявність повноважень та можливостей – 
центральний банк повинен мати дієві повнова-
ження та можливості для здійснення ефектив-
ного оверсайту;

4) послідовність – вимоги до платіжних сис-
тем мають застосовуватися до всіх платіжних 
систем, зокрема створених центральним бан-
ком;

5) співпраця з іншими державними регулято-
рами – центральний банк з метою сприяння без-
пеці та ефективності платіжних систем має співп-
рацювати з іншими державними регуляторами та 
центральними банками інших країн [1; 2].

Через законодавчо визначену відповідаль-
ність за стійкість національної валюти НБУ 
належить центральна роль у використанні гро-
шей як ефективного засобу платежу. НБУ може 
сприяти підвищенню ефективності і надійності 
платіжної системи на основі таких повнова-
жень (табл. 1).

Таким чином, дії НБУ щодо розвитку націо-
нальної платіжної системи є невід’ємною скла-
довою його діяльності у сфері реалізації моне-
тарної політики, що має спрямовуватися на 
виконання таких завдань:

– визначення пріоритетів і планування роз-
витку платіжної системи;

– виділення ресурсів для моніторингу стану 
СЕП-2, проведення аналізу і досліджень;

– розробка комунікаційної стратегії для 
підвищення координації дій у сфері розвитку 
СЕП-2 з іншими зацікавленими сторонами;

– підвищення кваліфікації експертів, які 
займаються проблемами розвитку національної 
платіжної системи тощо [6].

Рис. 1. Обсяг операцій (безготівкових платежів) з використанням платіжних карток 
комерційними банками України за 2006–2016 роки

Джерело: [7]
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Враховуючи вищесказане та маючи на меті 
формування безпеки платіжної системи Укра-
їни, пропонуємо таку схему системного підходу 
до забезпечення її безпеки (рис. 2). Вважаємо, 
що кожен комерційний банк, що є учасником 
платіжної системи, повинен використовувати 
сучасні платіжні інструменти та механізми пере-
казу коштів; новітні програмні та технічні засоби 
обробки та передачі даних; чітко дотримуватись 
вимог вітчизняного законодавства та НБУ.

У кожній фінансовій установі має бути під-
розділ, що займається забезпеченням безпеки 
платіжних операцій, фінансовим моніторингом 
та реагуванням на спроби порушення безпеки 
платіжних карток, а також тісно взаємодіє з 
аналогічними підрозділами інших фінансових 
установ в Україні, представниками міжнарод-
них платіжних систем [4].

Погоджуючись із науковцями [3–5], вважа-
ємо, що зростаюча необхідність реформування 
платіжної системи обумовлена такими факто-
рами:

1) процеси розвитку у фінансовому і нефі-
нансовому секторах економіки, що формують 
нові потреби у платіжних інструментах і послу-
гах, а також створюють нові можливості їх 
використання, а саме поява нових банківських 
продуктів і послуг створює нові умови конку-
ренції, змінює порядок проведення фінансових 
операцій і збільшує доступність фінансових 
послуг, тим самим значно змінюючи механізм 
функціонування грошово-кредитної системи;

2) розвиток електронного банкінгу, що під-
штовхує клієнтів до розміщення коштів на різ-

них банківських рахунках, а також до інвес-
тицій у фінансові інструменти; в результаті 
банки стикаються з більш інтенсивним рухом 
коштів між рахунками та іншими фінансовими 
інструментами, що зменшує необхідність у під-
триманні високого рівня вільних залишків гро-
шових коштів на рахунках;

3) зростаюча потреба у високій безпечності 
та безперебійності розрахунків, руху ліквід-
ності банків протягом дня та високій прозорості 
банківських операцій;

4) зростаюча необхідність підтримання рин-
кової дисципліни й розвитку конкуренції через 
забезпечення ринкової справедливості, тобто 
рівної можливості для всіх учасників здійсню-
вати торгівлю за найкращою ціною;

5) потреба в якісній і достовірній інформації 
в реальному часі;

6) зростаюче усвідомлення ризиків пла-
тіжної системи із забезпеченням зв’язку між 
фінансовими установами і організаціями з 
метою ефективного переказу грошових вимог 
і розрахунків за платіжними зобов’язаннями; 
недосконала платіжна система може стати 
каналом, яким поширюються фінансові ризики 
поміж фінансовими установами й ринками;

7) значний рівень відкритості економіки 
України, процеси входження країни у європей-
ський платіжний простір, що активізує процеси 
стандартизації й уніфікації.

Висновки. З метою вдосконалення розвитку 
національної платіжної системи Національному 
банку України як основному регулятору слід 
докласти чимало зусиль у напрямі підвищення 

Таблиця 1
Повноваження НБУ щодо підвищення ефективності платіжної системи

№
Повноваження НБУ щодо 
підвищення ефективності 

платіжної системи
Конкретні дії з боку регулятора

1.
Як оператор НБУ може нада-
вати і розвивати платіжні і 

кредитні послуги

Емітуючи готівкові гроші як безпосередній платіжний документ 
і депозитні вимоги як розрахунковий актив для міжбанківських 
платежів.
Виступаючи в ролі власника системно-важливих клірингових і 
розрахункових систем, їх оператора або беручи участь в управлінні 
ними.
Керуючи розрахунковими рахунками і надаючи розрахунковий кре-
дит (як протягом дня, так і наприкінці дня) для учасників системи.

2. Як каталізатор

Ініціювати, координувати проводити дослідження і консультації 
щодо дизайну, функціонування СЕП-2, а також розробляти відповід-
ну політику.
Розробляти відповідні законопроекти щодо розвитку СЕП-2.

3. Як орган нагляду

Здійснювати моніторинг діючих і проектних платіжних систем, оці-
нювати їх відповідність принципам надійності й ефективності.
Проводити консультації, розробляти рекомендації; за необхідності 
стимулювати зміни дизайну і функціонування платіжної системи; 
розробляти свої керівні принципи щодо нагляду за СЕП-2.

4.
Як користувач НБУ може 

брати участь в клірингових і 
розрахункових системах

Для використання систем, власниками і операторами яких є зовніш-
ні сторони, для здійснення і отримання платежів від свого імені або 
від імені свої клієнтів (таких як держава та її органи).
Для використання систем розрахунку по цінних паперах і депози-
тарних систем для реалізації своїх операцій.
Для використання кореспондентських банківських послуг інших 
центральних банків і фінансових установ.

Джерело: складено на основі [3–5]
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її ефективності та надійності. Водночас важлива 
роль відводиться і комерційним банкам, які для 
того, щоб підвищити довіру до вітчизняної бан-
ківської системи, повинні збільшити доступ до 
рахунків через філіальні мережі електронного 
банківського обслуговування (банкомати і схеми 
інтернет-банкінгу), а також розширити перелік 
роздрібних платіжних інструментів; надавати 
більший спектр новітніх банківських послуг; 
розвивати внутрішнє управління рахунками і 
системами обробки платежів; вдосконалювати 
механізми платіжної інфраструктури тощо.
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Рис. 2. Системний підхід до формування безпеки платіжної системи України
Джерело: складено авторами
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економічної теорії та історії економічної думки
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ СФЕРИ

STUDYING OF FISCAL SPHERE DEVELOPMENT THROUGH PRISM  
OF HISTORICAL AND INSTITUTIONAL ANALYSIS

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено спробу вивчення бюджетно-податкової 

політики та бюджетно-податкової сфери загалом як інституці-
ональних одиниць з позицій історичного аналізу. Коротко роз-
глянуто історію розвитку суспільств, їх економічної думки та 
продуктивних сил, а також місця та функцій бюджетно-подат-
кової політики та бюджетно-податкової сфери.

Ключові слова: бюджетно-податкова політика, інституціо-
нальна одиниця, історія суспільства.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлена попытка изучения бюджетно-на-

логовой политики и бюджетно-налоговой сферы в целом как 
институциональных единиц с позиций исторического ана-
лиза. Кратко рассмотрена история развития обществ, их 
экономической мысли и продуктивных сил, а также места и 
функций бюджетно-налоговой политики и бюджетно-налого-
вой сферы.

Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, инсти-
туциональная единица, история общества.

ANNOTATION
The article is an attempt to study the fiscal policy and the fiscal 

sphere in a whole as an institutional unit through prism of historical 
analysis. Briefly reviewed the history of community development, 
their economical thought and productive forces, as well as the 
place and functions of the fiscal policy and the fiscal sphere.

Keywords: fiscal policy, institutional unit, the history of 
community.

Постановка проблеми. В сучасних еконо-
мічних реаліях все більшої ваги набирають 
тенденції автономізму національних економік 
та фрагментарної інтеграції – процеси проти-
дії інтеграції на більших масштабах за рахунок 
інтеграційних процесів на менших масштабах. 
Сьогодні найбільш конкурентоспроможні еко-
номіки, особливо в перспективній динаміці, 
зробили ставку на ресурсний автономізм. Це 
можна спостерігати на прикладі Китаю, Індії, 
Німеччини та Великобританії. Все це потре-
бує структурної реорганізації суспільства та 
видозміни регуляторних механізмів, зокрема 
бюджетно-податкової політики, яку незаслу-
жено витіснили на другорядні позиції неолібе-
растичні вчення 70-х рр. Сьогодні бюджетно-
податкове регулювання є одним з ключових 
шляхів подолання системної фінансово-еконо-
мічної кризи, зокрема в українських реаліях. 
Проте для ефективного застосування інстру-
мента необхідні чітке розуміння його природи 
та актуалізація цього знання у сучасності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань бюджетно-податкової 

сфери займалися В.Г. Дем’янишин, В.О. Федо-
сов, І.Г. Лук’яненко, І.О. Плужніков, І.Я. Чугу-
нов, Л.В. Лисяк, О.Д. Василик, С.І. Юрій, 
С.О. Булгакова, Т.М. Ковальова, Т.Ф. Куценко, 
Ц.Г. Огонь та інші вчені. Більшість дослідни-
ків розглядає бюджетно-податкову сферу та 
бюджетно-податкову політику з позицій або 
суто прикладного дослідження, або в мейн-
стрімі ліберастичної економічної думки.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Ключовим недоліком 
сучасної розробленості питання є нерозвине-
ність, а подекуди повна відсутність систем-
ного розуміння бюджетно-податкової сфери та 
бюджетно-податкової політики як інституціо-
нальної одиниці, яка, з одного боку, має визна-
чене місце в структурі суспільства та визнача-
ється його суб’єктами, а з іншого боку, власне 
сама визначає суспільство та його структуру.

Мета статті полягає у вивченні еволюції 
бюджетно-податкової сфери та бюджетно-подат-
кової політики як інституціональної одиниці в 
структурі еволюції суспільства на різних ета-
пах історичного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під інституціональною одиницею розуміють 
суб’єкт господарських, юридичних чи інших 
суспільних відносин. Бюджетно-податкова 
політика є функціональною площиною інсти-
туціональної взаємодії щодо перерозподілу 
економічних благ у суспільстві та пов’язаним 
із ним перерозподілом прав та обов’язків. 
Бюджетно-податкова політика, будучи одно-
часно об’єктом для повноцінних інституціо-
нальних одиниць та квазісуб’єктом як вектор-
ний сукупний виразник, може розглядатися 
як інституціональна одиниця.

В табл. 1 наведено короткий аналіз основних 
історичних етапів розвитку людства з точки 
розу розвитку суспільств, їх продуктивних сил 
та економічної думки щодо бюджетно-подат-
кової політики. Так, в часи Давнього світу, 
відповідно до процесів розвитку, відбувалося 
осмислення системи суспільного господарства 
та перерозподілу благ. Основними тенденціями 
були універсалізація процесу обміну (обігу) 
під час спеціалізації діяльності; превалювання 
питання оподаткування учасників суспільства 
над видатками для них (концентрація ресурсів 
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 Таблиця 1
Історичний аналіз розвитку бюджетно-податкової політики

Епоха (період) Домінуюче 
вчення

Характерні риси суспільного 
економічного базису

Тенденції в площині 
бюджетно-податкової 

політики
Давній світ Родоплемінний суспільний устрій, 

більшою мірою збиральне господарство. 
Окремі авангардні цивілізації сформу-
вали індивідуальні форми організації 
суспільства та економіки, що включали 
в себе щонайменше аграрне господар-
ство, примітивну видобувну промис-
ловість та торгівлю. Для підтримки 
життєдіяльності суспільства із значним 
рівнем спеціалізації праці потребувався 
значний рівень концентрації ресурсів, 
насамперед як елемент резервування.

Більшою мірою бю-
джетно-податкова сфера 
нерозривно пов’язана з 
механізмом родоплемін-
ного перерозподілу благ. 
В передових цивілізаціях 
підіймається питання 
розвитку систем оподат-
кування як стабільного 
джерела ресурсів для по-
криття державних потреб.

Темні часи  
(V – X ст.)

Запозичення  
античної думки

Відбувається своєрідне «вирівнювання» 
цивілізаційного розвитку, коли пере-
дові цивілізації значно деградують, а 
периферійні суспільства починають 
запозичати залишки їх досвіду. Родо-
племінний устрій трансформується у 
феодальний, основу економіки склада-
ють самодостатні господарства, ремесла 
та торгівля розвинені слабко.

Бюджетно-податкова 
сфера розвинена слабко, 
значний акцент робиться 
на оподаткуванні, яке 
притому більшою мірою 
має натуральну форму та 
оформлене у вигляди по-
датей та данини.

Серединні часи  
(X ст. – XIII ст.)

Релігійно-філо-
софські вчення

Еволюція суспільних відносин, станов-
лення стабільних держав, поступовий 
розвиток економік (зокрема, розвиток 
грошового обігу) та протиріччя між 
економічною та політичними скла-
довими (перманентні війни та бунти) 
виносять на поверхню питання справед-
ливості устрою суспільства. В рамках 
домінуючих релігійних доктрин пропо-
нуються певні ідеальні моделі.

Бюджетно-податкова 
сфера, що розглядається 
в призмі морально-релі-
гійних вчень, підіймає 
питання обумовленості 
видатків принципами 
суспільного блага в його 
релігійному розумінні. 
Присутні спроби обумови-
ти необхідність податків 
та зрозуміти їх природу.

Пізнє Середньо-
віччя  
(XІV ст. – XVI ст.)

Меркантилізм З розвитком економіки до певної техно-
логічної межі (насамперед, торгівлі та 
ремесел) в рамках конкретних країн пі-
діймається питання джерел подальшого 
примноження багатств. З огляду на те, 
що ключовими джерелами збагачення 
стають зовнішня торгівля і грабіж, 
формується базис для міжнародного 
розподілу праці.

Бюджетно-податкова (каз-
начейська) сфера починає 
формуватися як така, 
формуються податкові 
та казначейські системи. 
Активно розвивається ме-
тодологія сприяння з боку 
держави, зокрема, шля-
хом бюджетно-податкових 
заходів тим чи іншим 
сприятливим економіч-
ним проектам.

Кінець XVI ст. – 
середина XVIІ ст.

Меркантилізм та 
камералізм

В результаті активної міждержавної 
конкуренції, різного географічного роз-
ташування, нерівномірності розподілу 
ресурсів та економічного розвитку одні 
країни віднаходять джерело розвитку 
в торгівлі, інші ж формують ізоляці-
оністську модель, концентруючись на 
розвитку науки та ремесел.

Держава починає роз-
глядатися як базовий 
(організуючий) елемент 
економічної діяльності, 
тому бюджетно-податкова 
сфера багато в чому ото-
тожнюється з фінансово-
економічною.

XVIІ ст. Фізіократи В цей період відбувається остаточний 
відхід від релігійного догматизму. Ак-
тивно розвиваються науки, ремісницькі 
гільдії досягають значних масштабів, 
а також створюються всі умови для 
створення мануфактури. В результаті 
значного зростання продуктивності 
формуються передумови для перефор-
матування суспільства. Ще однією ха-
рактерною рисою є виникнення систем-
них ризиків голоду, оскільки виробничі 
сили у сільському господарстві розви-
валися значно повільніше. В цей період 
йде переосмислення природи багатства, 
значна увага приділяється природі пра-
ці, товару та вартості.

Бюджетно-податкова сфе-
ра розглядається як необ-
хідність під час існування 
держави. Існують спроби 
вдосконалити систему 
обліку, а також описати 
систему суспільного від-
творення. Активізується 
питання оптимальної 
ставки податку. Підійма-
ється питання природи 
капіталу.
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Середина XVIІ ст. – 
початок ХІХ ст.

Класична школа Це вчення починає формуватися в 
умовах розквіту мануфактурного ви-
робництва (прогресуюче зростання 
продуктивності праці), коли активно 
розвиваються всі сфери економіки, по-
ступово впроваджуючи досягнення на-
уково-технічної думки. Внаслідок росту 
виробництва розвиваються торгівля та 
грошовий обіг, відбувається формуван-
ня фінансових структур. Відбувається 
суттєва видозміна структури суспіль-
ства, коли власники капіталу набува-
ють певної альтернативної державі вла-
ди, формується ідеологія лібералізму.

Бюджетно-податкова 
сфера розглядається як 
інструмент фінансового 
забезпечення існування 
держави, основною роллю 
якої є арбітражна у відно-
шеннях між капіталіста-
ми. Активно розвивається 
тема природи капіталу та 
заробітної плати. Фор-
мується новий базис для 
розуміння бази оподатку-
вання.

ХІХ ст. – початок 
ХХ ст.

Класичне вчення 
Дж.Ст. Мілля та 
Марксизм

Якщо в попередній час розширення 
виробництва відбувалося екстенсивним 
шляхом, то в цей період в результаті 
розвитку технологій пішло інтенсив-
ним. Незатребуваними стали багато 
людей, що миттєво призвело до падіння 
оплати праці, проте й падіння продук-
тивності. В нових умовах сформувалися 
нові точки протиріччя у сучасні струк-
турі. Основними задачами вчень є роз-
криття природи соціальних протиріч та 
відшукання методу їх усунення. Значно 
змінюється розуміння держави, роз-
ширюється поняття арбітражної ролі, 
вводяться додаткові функції.

Бюджетно-податкова 
сфера розглядається як 
інструмент перерозпо-
ділу багатства з метою 
вирішення соціальних 
протиріч, створення спри-
ятливих умов для еконо-
мічного розвитку, а також 
організації суспільства в 
системі держави. Значно 
розвинені теоретичні роз-
робки класичної школи.

80-ті рр.  
ХІХ ст. – 30-ті рр. 
ХХ ст.

Маржиналізм З ростом продуктивності праці, який 
значно випереджував збільшення за-
робітної платні, відбулася суттєва 
видозміна ринку, де пропозиція стала 
заручником обмеженого платоспромож-
ного попиту. За весь період існування 
вчення відбувалися кризи перевироб-
ництва різних масштабів. В умовах 
нестабільності значної ваги набуває фі-
нансовий капітал, що кінцевим чином 
призводить до Великої депресії.

Погляди на бюджетно-
податкову сферу майже 
не змінюються, окрім 
як в частині особливого 
наголосу на необхідності 
формування інфраструк-
тури економіки.

30–50-ті рр. Кейнсианство Як вихід із кризи було запропоновано 
використовувати державні витрати як 
засіб боротьби з безробіттям, а додатко-
во – механізм створення платоспромож-
ного попиту. В цей період в ключових 
країнах світу будується потужна інфра-
структура, яка багато в чому обумовила 
можливість Другої світової війни.

Пропагується активна 
участь держави в еконо-
мічній сфері. Бюджет-
но-податкова політика 
розглядається не тільки 
інструмент як справед-
ливого перерозподілу 
благ, але й як інструмент 
боротьби з будь-якими 
«перекосами» функцій 
«накопичення – спожи-
вання».

50-70-ті рр.  
ХХ ст.

Монетаризм та 
неолібералізм

В результаті глобального перерозподі-
лу багатств та проникнення приватної 
власності на макрорівень із витіснен-
ням держави (логістика, авіабудування, 
електрогенерація тощо) насамперед 
в США значно змінюється структура 
економічних систем. В результаті ви-
никає ситуація, коли, попри значний 
рівень зайнятості, стають можливими 
інфляційні процеси. Це призводить до 
чергової кризи.

Відбувається повернен-
ня до ідеї арбітражної 
ролі держави, хоча із 
значно розширеними 
повноваженнями. Бю-
джетно-податкова сфера 
розглядається як джерело 
існування держави та 
розвитку інфраструктури 
країни.

Кінець 70-х рр. 
ХХ ст. – сучас-
ність

Інституціоналізм Основними територіями реалізації цієї 
концепції є країни заходу (США та 
континентальної Європи), інші країни 
більшою мірою залишилися під пагуб-
ним впливом неоліберальної концепції. 
Відбувається соціалізація ринкового 
простору, де держава регулятивними 
методами вирівнює розподіл ресурсів 
між усіма учасниками суспільства, 
спонукаючи їх створювати та розвивати 
відповідні інститути.

Бюджетно-податкова по-
літика є одним з багатьох 
інструментів держави 
щодо стимулювання роз-
витку інститутів.

Продовження таблиці 1
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для суспільства загалом); намагання поширити 
горизонт управління як спосіб боротьби з неви-
значеністю.

Пізніше, незважаючи на те, що в період 
раннього Середньовіччя відбувся значний 
занепад у всіх сферах суспільного розвитку, 
вже в період серединного Середньовіччя від-
булося відновлення розробки питань, які були 
актуальні для Давнього світу та особливо 
Античності. Зберігається превалювання про-
цесів мобілізації ресурсів над процесами їх 
витрати. Вже в рамках релігійного дискурсу 
відбуваються спроби зрозуміти природу подат-
ків, а також підіймається питання видатків 
у взаємозв’язку із суспільним благом в його 
релігійному розумінні. У цей період неявно 
намітився поділ між бюджетно-податковою 
тактикою (потреби суспільства в особі монарха 
та влади) та стратегією (потреби суспільства 
в особі простих людей, технологій та способу 
виробництва – об’єктивні обмеження).

В період пізнього Середньовіччя, відповідно 
до соціально-економічних умов та нерівномір-
ності розвитку, виникають такі течії, як мер-
кантилізм та камералізм. Вони сприймають 
природу податків та видатків як необхідну 
даність системи, спрямовуючи свій погляд 
на природу багатства країни, механізми його 
збереження та примноження. Залежно від 
власного розуміння природи багатства пропо-
нуються і відповідні моделі дій в бюджетно-
податковій сфері, де здійснюється вже 
структурний поділ на тактичний (в рамках 
конкретної кон’юнктури та наявних за фак-
том засобів) і стратегічний (в рамках стратегії 
державного розвитку та потенційно доступних 
засобів) рівні.

У XVII – XVIII ст. рівень продуктивних сил 
досягає настільки проривного розвитку відносно 
попередніх часів, що провокує процеси суспіль-
ної реструктуризації. В цей час фізіократи та 
класики намагаються описати систему суспіль-
ного відтворення в рамках конкретної країни. 
Хоча конкретних зрушень щодо бюджетно-
податкової сфери в цей період не відбувається, 
формується базис для розуміння впливу подат-
ків та видатків як інструмента регулювання 
мотивацій учасників ринку.

У ХІХ ст., коли відбулася НТР, а процеси 
суспільної реструктуризації почали охоплювати 
широкі народні маси, знову постало питання 
справедливого перерозподілу економічних 
благ, яке було підкріплене потребами техно-
логій в кваліфікованій та мотивованій робочій 
силі. У цей час виникають теорії марксизму та 
продовження класичної теорії Дж.Ст. Мілля. 
Залежно від змісту ці теорії пропонують кон-
кретні моделі розвитку, проте чітко виокрем-
люються тактичний, стратегічний та концепту-
альний рівні, зокрема в бюджетно-податковій 
сфері. Якщо тактичний рівень є більш інстру-
ментальним (максимальна мобілізація ресурсів) 
та значно варіює відповідно до вчення, то стра-

тегічний рівень багато в чому подібний (розви-
ток продуктових сил, інфраструктури та сус-
пільства загалом).

На межі ХІХ та ХХ ст. відбуваються циклічні 
кризові процеси, пов’язані з перевиробництвом, 
викликані значною мірою тим, що можливості 
виробництва значно перевищували платоспро-
можний попит. Це сфокусувало увагу на осо-
бливостях та природі споживацького вибору, 
а також можливості конкретного числового 
обчислення ринку як інструмента його розу-
міння. В цей період економічна думка (маржи-
налізм) відводить державі роль арбітра та регу-
лятора конкуренції. В частині оподаткування 
на тактичному рівні постає задача мінімаль-
ного втручання в економіку, на стратегічному – 
обмеження монопольних перекосів та форму-
вання власних резервів. В частині видатків на 
тактичному рівні висувається задача усунення 
соціальних конфліктів та забезпечення опера-
ційних потреб держави та інфраструктури, на 
стратегічному – розвиток інфраструктури та 
продуктивних сил.

Криза перевиробництва 30-х рр. ХХ ст., під-
силена фінансовою кризою («занулення» фінан-
сових резервів), не тільки значно похитнула 
позиції класиків з їх принципом саморегулю-
вання ринку, але й сильно підірвали довіру 
до грошей, зокрема як елементу бюджетно-
податкового регулювання. Кейнсіанське вчення 
значно розширює арбітражні та стабілізуючі 
функції держави, вказуючи на необхідність 
суміщати соціальні функції та безпосередню 
участь в економічній діяльності. На тактичному 
рівні пропонується через бюджетно-податковий 
перерозподіл економічних благ шляхом соці-
альних програм та стимулючих видатків біз-
несу (дотацій субсидій) розвивати внутрішній 
попит (так званий ефект мультиплікатора, що 
діє в умовах протекціонізму). На стратегічному 
рівні пропонувалося шляхом тих самих стиму-
лючих трансфертів прямо (безпосередня дер-
жавна організація) чи опосередковано (участь 
в капіталі та підряд) розвивати інфраструктуру 
економіки, а також надвитратні, але й надпри-
буткові проекти значних масштабів (логістичні 
лінії, генеруючі потужності, ландшафтні мега-
проекти (ГЕС, каналізація річок, осушення 
болота тощо)).

Таким чином, відступ від ідей безпосеред-
ньої участі держави в економіці, який відбувся 
за фактом, а потім і в теоретичній площині, від-
новив кризові процеси у більш загостреному та 
складному стані.

Висновки. Отже, протягом всього дослі-
джуваного періоду бюджетно-податкова полі-
тика слугувала одним з ключових елементів 
суспільного договору та проходила еволюцію 
разом з усіма інститутами суспільства, зокрема 
державою та ринком. Бюджетно-податкова 
політика, з одного боку, спирається на базові 
інституційні одиниці суспільства – індивідів, 
з іншого боку, сама слугує опорою для роз-



455Глобальні та національні проблеми економіки

витку деяких інституційних одиниць (як пра-
вило, більш складних; наприклад, гільдії в 
Давньому світі та Середньовіччі; трести та 
корпорації в епоху Відродження та Промис-
лової революції), а також забезпечує повно-
цінне існування деяких інститутів (напри-
клад, держави). Активний розвиток держави 
та суспільства завжди корелював із грамотно 
впровадженою бюджетно-податковою полі-
тикою, яка давала змогу сконцентрувати та 
спрямувати необхідний ресурс, зберігаючи 
необхідний рівень консолідації суспільства 
відповідно до моралі та понять, властивих 
конкретному суспільству у конкретному часі.

Бюджетно-податкова політика, як і будь-
який інший елемент або політика загалом, роз-
вивається за подібною тенденцією, намагаю-
чись, з одного боку, осягнути якомога більший 
горизонт управління задля мінімізації невизна-
ченості, а з іншого боку, максимізувати необ-
хідні ефекти в конкретний момент часу. Вона є 
тісно інтегрованим елементом суспільної струк-
тури та посідає одне з ключових місць в проце-
сах державотворення.

В сучасних умовах, коли інститут держави 
активно конкурує з ТНК та феноменом інфор-
маційного суспільства та мережевих структур, 
розуміння бюджетно-податкової політики як 
квазіструктурної інституціональної одиниці 
є нагальною потребою, оскільки вона багато в 
чому визначає стійкість держави як інституту.
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ПРОБЛЕМАТИКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ  
ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

THE FINANCIAL PROBLEMS OF THE DEPOSIT GUARANTEE FUND

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано та подано проблеми Фонду щодо 

розміру фінансових ресурсів. Звернено увагу на недоліки 
«очистки» банківської системи впродовж 2014–2016 рр. Від-
значено, що проблема розміру фінансових ресурсів у Фонді 
гарантування вкладів та девальвація національної валюти 
сприяли зростанню паніки та масштабному вилученню коштів 
із банківської системи. Звернуто увагу на безвідповідальність 
власників банків перед своїми кредиторами. Сконцентровано 
увагу на проблемі механізму черговості виплат щодо вимог 
кредиторів. 

Ключові слова: гарантування вкладів, депозит, банк, 
вкладник. 

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы и представлены проблемы 

Фонда по размеру финансовых ресурсов. Обращено внима-
ние на недостатки «очистки» банковской системы в течение 
2014–2016 гг. Отмечено, что проблема размера финансовых 
ресурсов в Фонде гарантирования вкладов и девальвация 
национальной валюты способствовали росту паники и масш-
табному изъятию средств из банковской системы. Обращено 
внимание на безответственность владельцев банков перед 
своими кредиторами. Сконцентрировано внимание на про-
блеме механизма очередности выплат по требованиям кре-
диторов.

Ключевые слова: гарантирование вкладов, депозит, банк, 
вкладчик.

АNNOTATION
The article presents the analysis of the Deposit Guarantee Fund 

problems in financial resources. And focuse on the disadvantages 
of clearing the ukrainian banking sector, during 2014-2016. It has 
been emphasized the huge problem of the financial resources size 
in the Deposit Guarantee Fund. Also indicated that the level of the 
national currency devaluation contributed to the growth of panic 
and large-scale withdrawal of funds from the Ukrainian banking 
system. It has been pointed the colosal problem of irresponsibility 
owners of insolvent banks in front to their creditors.

Keywords: deposit guarantee, deposit, bank, depositor.

Постановка проблеми. Система гаранту-
вання вкладів відіграє вкрай важливу роль 
у функціонуванні банківської системи. Вона 
виступає одним з основних елементів під-
вищення довіри до банків. Аналіз роботи 
вітчизняної системи страхування депозитів 
у 2014–2017 рр. виявив у ній серйозні про-
блеми. Гострота та масштабність цих проблем 
здійснюють негативний вплив як на розвиток 
банківської системи, так і на подальше віднов-
лення української економіки.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
(далі – Фонд, ФГВФО), а також НБУ як цен-
тральний орган регулювання банківської діяль-

ності виступають однією з ланок забезпечення 
фінансової безпеки держави. Проблемні аспекти 
діяльності ФГВФО дають можливість стверджу-
вати, що вітчизняна система страхування депо-
зитів потребує якнайшвидшого поліпшення та 
розвитку. Через це задля пошуків шляхів її 
вдосконалення слід детальніше розглянути про-
блеми ФГВФО у фінансовому просторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням гарантування банківських вкладів 
присвячено праці багатьох українських та зару-
біжних учених, зокрема В. Огієнко, Т. Смов-
женко, І. Серветник, В. Пашнєва, М. Адамчук, 
К. Молодико, О. Турбанова, Г. Ходачник та ін. 
Проте чітко не було окреслено проблематику 
розміру та наповнення фінансових ресурсів 
ФГВФО, у період системних кризових явищ у 
вітчизняній банківській системі.

Мета статті полягає у визначенні проблем 
фінансових ресурсів Фонду; розкритті та аналізі 
проблем механізму черговості виплат ФГВФО 
відносно вимог кредиторів неплатоспроможного 
банку; аналізі проблемної діяльності щодо управ-
ління активами Фондом гарантування вкладів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з найболючіших проблем, яка набула 
резонансного обговорення, є розмір фінансо-
вих ресурсів та наповнення грошової корзини 
ФГВФО. Протягом 2014–2017 рр. Національ-
ним банком було віднесено до категорії непла-
тоспроможних 90 банків. Усі вони були учас-
никами Фонду і по них застосовувалася схема 
виплат гарантованої суми відшкодування. 
Однак чистих грошових коштів, сформованих 
із початкових зборів (у 2015–2017 рр. на ринку 
не появлялося нових банків), регулярного збору 
(який у середньому в 2014–2016 рр. становив 
лише 8% від усіх джерел) та доходу від інвес-
тування у державні цінні папери (у середньому 
3%), не вистарчило Фонду для розрахунку із 
вкладниками. Як результат, він був вимушений 
залучити додаткові джерела у вигляді позики 
від державних органів [1].

На нашу думку, перш ніж здійснювати так 
звану «очистку» та реформування банківської 
системи, потрібно було передбачити всі май-
бутні негативні наслідки як для вкладників, 
так і для банківської системи та економіки. 
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Зазначимо, що практично всі виплати вклад-
никам неплатоспроможних банків були про-
фінансовані державою за допомогою випуску 
та подальшого продажу Національному банку 
ОВДП (монетизація) в обмін на векселі Фонду. 
Це відбувалося за рішенням Міністерства фінан-
сів, яке також здійснювало вливання в капі-
тали державних банків, у т. ч. «ПриватБанку» 
(необхідна сума – 150 млрд. грн.). 

Через масовий відтік вкладників державні 
банки теж відчули проблему нестачі ліквід-
ності, підвищення рівня просточених кредитів 
(NPL) і для підтримання капіталу на визначе-
ному допустимому рівні були вимушені звер-
нутися із проханням докапіталізації. Крім 
випуску й викупу ОВДП для фінансування 
потреб Фонду також було здійснено випуск 
та їх частковий викуп для фінансування дер-
жавних банків. Нацбанком було застосовано 
механізм підтримки банків шляхом надання 
рефінансування. Останнє в кінцевому підсумку 
через необачливу політику НБУ видано банкам, 
які незабаром були визнані неплатоспромож-
ними. Заборгованість неплатоспроможних бан-
ків перед НБУ зображено на рис. 1.

Загальна сума зобов’язань за кредитами 
рефінансування та підтримки ліквідності бан-
ків-банкротів становить 64,2 млрд. грн. На 
нашу думку, якщо й потрібно було таким 
чином стабілізувати паніку та «набіг на банк» 
(bank run), то тільки задля недопущення непла-
тоспроможності таких банків. Також потрібно 
було аналізувати майбутню поверненість цих 
кредитів, заставне майно (його переоцінку) та 
відповідальність власника банку. На сучасному 
етапі існує низька ймовірність того, що влас-
ники повернуть ці борги. 

Усі ці події мали прямий негативний вплив 
на національну валюту, яка покликана служити 

засобом нагромадження та якою Фондом випла-
чувалися кошти вкладникам. Вливання дер-
жавних коштів із боку Міністерства фінансів та 
НБУ, масштабне знецінення національних гро-
шей (девальвація щодо іноземних валют) при-
звели до інфляційних процесів та недовіри до 
гривні, її купівельної спроможності.

Дефіцит фінансових ресурсів для відшкоду-
вання вкладів поставив під сумнів спромож-
ність Фонду, якісно та економічно обґрунто-
ваною мірою гарантувати та відшкодовувати 
вклади. Побоювання нестачі коштів у Фонді та 
їх масштабного знецінення, необізнаність про 
систему гарантування вкладів ще більше спону-
кало громадян до паніки та вилучення коштів 
із банків (withdrawal).

Відповідальність перед вкладниками та 
іншими кредиторами замість власників, акці-
онерів та пов’язаних осіб банку перейшла до 
сумлінних громадян – платників податків. 
Кошти вкладників у банках, видане рефінансу-
вання застосовувались для шахрайський дій та/
або для конвертації в іноземну валюту (збіль-
шувало попит на неї) та їх виведення. 

Крім проблеми нестачі фінансових ресурсів 
існує пов’язана з нею проблема відсутності у 
Фонді інструментів та шляхів їх примноження. 
Згідно із законодавством, окрім боргових джерел, 
є лише один «чистий» канал збільшення ресур-
сів – інвестування в ОВДП. Проте Фонд не має 
коштів, щоб здійснювати інвестиційні операції. 
Розрахунок по сплаті «тіла кредиту» (51,61 млрд. 
грн.) та відсотків (74,22 млрд.) у сумі становить 
125,87 млрд. грн. ФГВФО потрібно буде повер-
нути дану позику [9]. Ми прогнозуємо, що віль-
них коштів для здійснення нових інвестицій в 
ОВДП для їх примноження, на жаль, не буде. 
А інших інструментів у Фонді поки що немає. 
У дохідній корзині залишається тільки регуляр-

Приватбанк *; 19,0

VAB + Фінансова ініціатива **; 10,2

Надра банк; 9,8

Дельтабанк; 8,0

Фінанси та 
кредит; 6,3

Імексбанк; 3,4

Ін. неплатоспроможні 
банки; 7,5

Загальна сума = 64,2 млрд грн

Рис. 1. Зобов’язання неплатоспроможних банків перед НБУ  
станом на 01.04.2017, млрд. грн. [7]

Примітка: 
* – націоналізовано державою, проте власники неплатоспроможного банку (до на-
ціоналізації) так і не погасили взяті на себе зобов’язання за кредитами рефінансу-
вання. Прострочення станом на 19.12.16 становить 14 млрд. грн.
** – належали одному й тому самому власнику.
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ний збір, але його недостатньо навіть для відшко-
дування, оскільки в середньому за останні роки 
він становить 3,5 млрд. грн., а виплати гаранто-
ваної суми вкладникам неплатоспроможних бан-
ків – у вісім разів більше. 

Через це зростає моральний ризик із боку 
власників банків. Це пояснюється тим що регу-
лярний збір до ФГВФО не пов’язаний із бан-
ківським ризиком. Вітчизняна банківська стра-
тегія може передбачати сплату відрахувань до 
Фонду і практично несуттєву ризикову діяль-
ність. Утім, банку простіше заплатити 0,5–0,8% 
від бази нарахування регулярного збору і здій-
снювати надризикові операції, залучати депо-
зити під більші відсотки, видавати кредити 
інсайдерам та виводити кошти з банку. А про-
сте населення, Міністерство фінансів разом із 
НБУ та Фондом усе одно відшкодують кошти 
за рахунок Державного бюджету України. Все 
це ще більше стимулює до безвідповідальності 
власників банків перед своїми кредиторами 
(вкладниками).

За весь час 20-річного існування Фонду, по 
суті, першого в постсоціалістичних країнах, 
доцільним було б уведення диференційованого 
збору на основі ризиковості банківських опе-
рацій та показників фінансового стану банку. 
В усіх розвинених системах нині впроваджено 
диференційований збір, щоб банк ніс відпові-
дальність за свою діяльність і платив за ризики. 
За весь період існування ФГВФО, а особливо 
його вдосконалення у 2012 р., працівники та 
законодавці так і не впровадили додаткових 
аварійних інструментів для поповнення фінан-
сових ресурсів. Позикові кошти від держави 
несуть у собі негативні наслідки.

Таким чином, ми доходимо висновку, що 
вітчизняний ФГВФО – просто банкрут. Це 
підтверджується його фінансовими показни-
ками збитковості: у 2014 р. збиток становив 
951 млн. грн., у 2015 р. – 66,63 млрд., у 2016 р. – 
14,78 млрд. грн. [8]. Через високу закредитова-
ність Фонду та низьку функціональну віддачу 
завдання погасити борги за його векселями надто 
складне. Через брак інструментів поповнення 
коштів є ризик неповернення позик від Мінфіну.

Відзначимо, що за допомогою державного 
бюджету, крім іншого, обслуговується держав-
ний борг. ОВДП, які було надано Фонду в обмін 
на його векселі, викуплено за готівку і перебу-
вають у портфелі Національного банку. Через 
ризик нестачі фінансових ресурсів у Фонді для 
погашення позик пропонується реструктуриза-
ція або взагалі списання відсотків за користу-
вання позикою від Міністерства фінансів [5]. 
Фонд гарантування визнав, що буде не в змозі 
погасити відсотки за кредитом, як і взагалі всю 
суму позики. 

Ми вважаємо, що за користування цими 
коштами він зобов’язаний сплатити як відсо-
тки, так і основну суму боргу або хоча б довести 
свою велику функціональність шляхом стяг-
нення цих витрат із власників неплатоспромож-

них банків. Це ж банк в особі його керівників, 
членів правління, акціонерів (осіб у структурі 
власності) або навіть ж його працівники, які 
залучили клієнта, взяли на себе зобов’язання 
за депозитним договором повернути кошти у 
визначений термін із відсотками. Чому тепер за 
всі ці прогалини та проблеми у банківській сис-
темі та системі гарантування вкладів розплачу-
ються прості громадяни?

Крім проблеми економічно необґрунтованої 
суми відшкодування (зумовлено девальвацією 
та інфляцією) до 200 тис. грн., що було вже 
зазначено, існує гостра проблема механізму 
черговості виплат щодо задоволення вимог кре-
диторів. Справа в тому, що після прийняття 
рішення НБУ про ліквідацію та затвердження 
ліквідаційної маси виплати кредиторам банку, 
у т. ч. вкладникам із розміром понад гаранто-
вану суму 200 тис. грн. (далі – 200+) та юри-
дичним особам (далі – ЮО) виплачуються 
Фондом у затвердженій черговості. Черговість 
задоволення вимог до банку визначена стат-
тею 52 Закону України «Про систему гаранту-
вання вкладів». Відповідно до неї, існує без-
прецедентне право позачергового задоволення 
вимог Фонду (витрати у процесі ліквідації) та 
за активом, який є заставою. Переважно заста-
водержателем є НБУ. Крім того, відповідно до 
1 частини статті 52, третю чергу займає знов-
таки Фонд, а вже у четверту чергу включаються 
вимоги вкладників 200+ [4].

Специфікою є те, що вимоги кожної наступ-
ної черги задовольняються після повного задо-
волення вимог попередньої черги. Тобто щоб 
дійти до четвертої черги вкладників 200+ або 
сьомої (ЮО), потрібно погасити позачергові 
вимоги ФГВФО, позачергові вимоги НБУ, 
першу (здоров’я), другу (зарплата працівникам 
неплатоспроможного банку), третю (витрати 
знову ФГВФО) вимоги, і аж після цього всього, 
якщо залишаються кошти, виплачуються 
вкладникам 200+.

На нашу думку, це є зовсім несправедливо 
щодо клієнтів банків. Нагадаємо, що саме 
вкладник відкрив депозитний рахунок, тим 
самим забезпечуючи банк коштами. Він – пер-
шочергове джерело банківських ресурсів, тому 
захист інтересів таких вкладників повинен бути 
солідним. На жаль, більшість банкірів та регу-
люючих органів в особі НБУ та ФГВФО забу-
ває про це твердження, що впливає на довіру 
до цих органів, оскільки включає себе всюди 
першими, як не у третю чергу (а вкладників 
200+ – у четверту чергу), то й узагалі позачер-
гово. Для наочного зображення несправедли-
вості зобразимо на рис. 2 відсоток погашення 
кредиторських вимог 200+ та ЮО України.

Дискусійним є також питання щодо виплати 
заробітної плати працівникам неплатоспромож-
ного банку у першу чергу замість виплат вкла-
дів фізособам 200+ (четверта черга), оскільки 
працівники банку могли приймати участь у 
неправомірних діях або ж схемах із виведення 
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коштів. Тут йдеться не про власників самих 
банків, а про менеджерів середніх та низових 
ланок: працівників бек-офісу, системних адмі-
ністраторів, за допомогою яких здійснювалися 
комп’ютеризовані проводки з виведення грошей 
або ж фронт-офісу, які залучали клієнтів, вико-
нували плани показників, укладаючи фіктивні 
договори банківського вкладу (наприклад, банк 
«Михайлівський») та ін. 

Відомим фактом є те, що більш ліквідні 
активи (котрі теж переоцінено й не відповіда-
ють балансовій вартості) перебувають у заставі 
НБУ під видане рефінансування. Сума від їх 
реалізації буде повернена НБУ. Станом на 
01.01.2017 відсоток погашення вимог кредито-
рів становить: позачергово (НБУ та ФГВФО) – 
5% (2,76 млрд. грн. із 55,5 млрд. грн.), друга 
черга (зарплата) – 78% (29,5 млн. грн. із 
37,8 млн. грн.), третя черга (ФГВФО) – 11% 
(9,1 млрд. грн. із 81 млрд. грн.).

Ми вважаємо, що без зміни черговості виплат 
вкладникам удосконалювати процес продажу 
активів банків для збільшення їх показників 
практично не має сенсу, оскільки навіть після 
цього отримані кошти все одно будуть спря-
мовуватися на позачергове задоволення вимог 
НБУ та ФГВФО. Це буде все в інтересах і на 
користь НБУ та ФГВФО. У такому разі пози-
тивного ефекту для захисту вкладників та від-
шкодування їм коштів досягнуто не буде.

Регулятор банків НБУ та гарант і захист 
вкладів – ФГВФО ставлять себе у більшому прі-
оритеті за самих вкладників і закладають свій 
інтерес у цьому. У США чи ЄС такого безпре-
цедентного ставлення до пріоритетності немає. 
Знову виникає запитання: чому вкладники та 
ЮО повинні платити за ризики і помилки Наці-
онального банку та Фонду через позачергове/
пріоритетніше погашення кредиторських вимог 
та невідповідність гарантованої суми, економіч-
ній ситуації у державі?

До загальної проблеми черговості можемо 
додати проблему черговості виплат вкладни-
кам у межах гарантованої суми. Справа у тому, 

що, згідно з частиною 2 статті 26 Закону Укра-
їни [4], Фонд у процесі здійснення тимчасової 
адміністрації (ТА) виплачує кошти з поточних 
рахунків та вкладів, термін яких завершився 
на день початку ТА. Іншими словами, клієнти, 
котрі уклали договір на довгостроковий тер-
мін, що підкреслює їхню довіру до банку, після 
визнання його неплатоспроможним вимушені 
очікувати закінчення терміну ТА. Крім того, 
напередодні визнання банку банкротом попри 
заборону на приймання вкладів, згідно з поста-
новами про віднесення банку до категорії про-
блемних, банки все одно залучали нові вклади, 
підвищуючи при цьому відсоткові ставки для 
досягнення ще більшого комерційного ефекту.

Більше того, через нестабільність на валют-
ному ринку, знецінення гривні (а відшкоду-
вання відбувається тільки у гривні) вклад-
ники вимушені очікувати і спостерігати за 
тим, як девальвуються їхні кошти, що не 
підпадають під гарантовану суму. Зобразимо 
в табл. 1 найбільші терміни здійснення ТА в 
неплатоспроможних банках України протягом 
2014–2017 рр. 

Окремі вкладники, щоб отримати свій депо-
зит, були вимушені очікувати п’ять місяців. Ми 

8 

Затвержені вимоги: 
35 709,81; 97%

Фактично погашено: 929,70; 3%

4 черга (200+), млн грн
Затвержені вимоги: 

102 104,58; 97%

Фактично погашено: 2 929,99; 3%

7 черга (ЮО), млн грн

Рис. 2. Сума затверджених вимог вкладників 200+, юридичних осіб  
та їх погашення станом на 01.01.2017 [8] 

Таблиця 1
Окремі банки з найбільшими строками 

здійснення тимчасової адміністрації ФГВФО [8] 

Назва неплатоспроможного банку
Термін дії 

тимч. адмін. 
(ТА)

ПАТ «Банк Михайлівський» 2 міс.
ПАТ «Банк Форум» 3 міс.
АТ «Брокбізнесбанк» 3 міс.
ПАТ «Юніон стандарт Банк» 3 міс.
АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 3 міс.
АТ«Імексбанк» 4 міс.
ПАТ «ВіЕйБі Банк» 4 міс.
ПАТ «Міський Комерційний Банк» 4 міс.
ПАТ «КБ «Надра» 4 міс.
АТ «Дельта Банк» 5 міс.
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розуміємо, що це були великі системні банки 
і потрібен був час для управління активами 
банку та ін. Проте чому вкладники (термін 
договорів яких не закінчився) повинні чекати 
на завершення ТА й аж після цього отриму-
вати свої практично знецінені кошти? Нині на 
повернення цих коштів клієнт повинен чекати 
від одного до двох місяців, згідно з новим зако-
нодавством [4]. А якщо клієнту кошти потрібно 
терміново у зв’язку із форс-мажорними обста-
винами, чи здоров’ям? Така черговість виплат 
у межах гарантованої суми ставить під сумнів 
залучення коштів на довгостроковий термін. 

Відзначимо, що клієнт, згідно з новим законо-
давством [3], укладав договір із можливістю його 
дострокового розірвання. За таких обставин він 
вимушений очікувати закінчення ТА всупереч 
своєму договору із банком. А як відомо, у про-
цесі здійснення ТА всі повноваження та управ-
ління банком (ст. 34, ч. 5 та ст. 36, ч. 1 Закону 
України [4]) переходять до Фонду.

Можемо стверджувати, що одне суперечить 
іншому через те, що клієнт уклав достроковий 
договір із банком, а через його неплатоспро-
можність – фактично з Фондом. А тепер Фонд 
змушує такого клієнта очікувати завершення 
ТА і забороняє йому повернути вклад (згідно із 
договором) на першу вимогу. Доходимо висно-
вку, що стаття 1060 Цивільного кодексу [7] 
суперечить статті 26 Закону України «Про сис-
тему гарантування вкладів фізичних осіб» [4].

Також відзначимо, що ст. 21 Конституції 
вказує на те, що всі люди є вільними і рівними 
у своїх правах. Більше того, ст. 22 не допуска-
ється звуження змісту та обсягу прав [6]. Пору-
шується принцип рівноправ’я через те, що одні 
клієнти мають право доступу до коштів, а інші, 
котрі уклали договір на довгостроковий термін 
(довіривши банку), – ні.

Існує проблема неефективності законо-
давства в розрізі повернення банків на ринок 
після визнання їх же неплатоспроможними. 
Банки подають позови до суду проти НБУ за 
ст. 73 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» [2], де зазначено, що НБУ в разі 
порушення банком вимог або здійснення ризи-
кової діяльності, яка загрожує інтересам вклад-
ників, має застосувати заходи впливу на банк. 
А також, ст. 75 зазначено, що в разі визнання 
банку проблемним він має у термін до 180 днів 
привести свою діяльність відповідно до законо-
давства. Часто-густо НБУ визнає банки непла-
тоспроможними швидше, тому у них виникає 
можливість подати позов до суду, через, так би 
мовити, неправомірні дії регулятора. 

Слід зазначити, що законодавче питання 
особливо тісно пов’язане із загальною пробле-
мою у судочинстві. Суттєві розбіжності судових 
рішень впливають на вітчизняну систему гаран-
тування вкладів та підривають довіру до неї з 
боку суб’єктів ринку. Репутація судової сис-
теми в Україні, на жаль, низька. Вона харак-
теризується глибокою відсутністю довіри до 

суду як органу, меті якого – справедливе судове 
рішення, котре б вирішувало будь-які питання 
по суті, не затягуючи часовий процес, а отже, і 
предмети заробітку.

Згідно із нашими дослідженнями судової 
практики, судова система частіше стає на бік 
великих позичальників, пов’язаних із непла-
тоспроможними банками. Вони ініціюють бан-
крутство, самоліквідацію, доказують у суді про 
існування душевних розладів і хвороб як наслі-
док недієздатності виконання умов кредитних 
договорів та продажу застав. Усі ці аспекти 
прямо пропорційно впливають на розмір фінан-
сових ресурсів ФГВФО.

Однак мусимо визнати й те, що найчастіше 
у Фонді та НБУ недостатня або взагалі відсутня 
база доказів у судових процесах. Прослідкову-
ється непрофесіоналізм дій як із боку ФГВФО 
(юридичного департаменту) так і НБУ. Відсутні 
спеціалісти в юридичній та судовій справі, 
котрі б довели факт порушення законодавства, 
особливо з боку власників банків, щоб притяг-
нути їх до відповідальності перед кредиторами. 

Тоді виникає запитання: для чого Фонду 
недієздатний юридичний департамент, який 
потрібно фінансово обслуговувати, який пра-
цює не в інтересах кредиторів неплатоспромож-
ного банку (у т. ч. вкладників), якщо не може 
довести факт зловживань із боку посадових осіб 
банку і притягнути їх до грошової чи майнової 
відповідальності ? 

Досвід кризи 2014–2016 рр. наводить при-
клади того, що банківський нагляд, як би це 
прикро не звучало, є неефективним. Один орган 
несе відповідальність за нагляд та визначення 
проблемності чи неплатоспроможності банків-
ської установи (НБУ). Інший (Фонд) – отримує 
вже готовий неплатоспроможний банк, у якому 
по факту відсутні ліквідні активи та можли-
вість розрахунку з кредиторами. За це мав би 
відповідати НБУ. Проте у разі банкрутства його 
повноваження як наглядача завершуються. 
Відповідальність за невідповідність вартості 
активів оціночній вартості втрачається, тому 
наступною проблемою, яка впливає на розмір 
фінансових ресурсів, є продаж та управління 
активами Фондом гарантування вкладів.

Відзначимо, що ефективність продаж акти-
вів Фондом знаходиться на вкрай низькому 
рівні. Це достатньо чітко зображено в табл. 2. 
Вона побудована на основі планових показни-
ків та обсягів торгів, які зазначено на сайтах 
Фонду [8] та інформаційному порталі Фонду 
http://torgi.fg.gov.ua по тижнях (сума реалі-
зації активів). Для більш достатнього аналізу 
ми згрупували їх по місяцях і, таким чином, 
визначали загальну фактичну суму продажу 
(реалізації) активів неплатоспроможних банків 
протягом року.

За даними Фонду, балансова вартість акти-
вів неплатоспроможних банків – 448 млрд. грн. 
(18 млрд. дол. США) або 1/5 ВВП України. Оці-
ночна вартість активів на момент формування 
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Таблиця 2 
Відсоток виконання планів продаж активів банків-банкрутів протягом 2015 р. – липня 2017 р. 

Рік Період продажів План, млн. грн. Факт, млн. грн. Відсоток. викон. плану 
продаж, %

Всього 2015 р. 13 702,963 1 034,607 7,55

2016

січень 2 253,927 79,425 3,52
лютий 1 494,630 79,065 5,29
березень 1 845,943 239,782 12,99
квітень 2 090,872 238,486 11,41
травень 4 840,329 135,504 2,80
червень 4 309,990 167,572 3,89
липень 4 733,270 192,960 4,08
серпень 7 980,000 140,931 1,77
вересень 12 200,000 490,530 4,01
жовтень 10 063,130 333,444 3,31
листопад 9 626,290 234,205 2,43
грудень 9 152,570 275,957 3,02
Всього 2016 р. 70 590,950 2 607,861 3,69

2017

січень 7 010,000 362,012 5,16
лютий 6 615,990 101,386 1,53
березень 16 577,150 251,250 1,52
квітень 26 582,346 490,084 1,84
травень 29 975,490 266,860 0,89
червень 31 499,630 390,030 1,24
липень 50 136,320 901,030 1,80

ліквідаційної маси – 99 млрд. грн. (1/4 від 
балансової), а фактична сума продаж – ще на 
порядок менша (рис. 3) [8].

Ми погоджуємося, що в 2016 та 2017 рр. 
Фонд збільшив обсяг продаж, проте це відбулося 
лише за рахунок виставлення дорожчих лотів. 
Але показники виконання плану продаж і роз-
рив не змінилися, тобто суттєвого зростання, 
так званого «вистрілу» збільшення виконання 
плану продаж на 70–80%, не відбулося. Ситу-
ація залишилася та сама, помінялися тільки 
цифри. Власне, тут має йти мова про ефектив-
ність продаж та управління активами банків-
банкрутів. Фонд у сфері продаж ефективніше 
працювати не став. 

Якби Фонд продав неліквідний актив за 
більшу ціну, це б тоді означало, що він ефек-
тивно й якісно продає (для розуміння: сміттє-
вий актив за 1 млрд. грн.). А він лише виставив 
і виставляє у 2017 р. на ринок дорожчі активи 
(виставив коштовність, яку продав за ціною 
«сміттєвого активу»). 

Згідно з інформацією Фонду, вартість активів 
знижується, через те, що більшість позичаль-
ників перестає обслуговувати кредити. Рівень 
прострочених кредитів (non-performing loans, 

NPL) зображено на рис. 4. Фонд не має досвіду 
з управління активами, він не може стягнути 
борги та притягнути до відповідальності. Про-
грає суди, а власники тим часом «неофіційно», 
можуть опустити ціну (судами чи відсутністю 
покупців, де ціна знижується до самої міні-
мальної) та викупити свій актив. 

Також у працівників Фонду відсутня моти-
вація поліпшувати показники обсягу продаж, 
оскільки вони не прив’язані до рівня їхньої 
зарплати. Спостерігаючи за роботою Фонду з 
продажу активів, ми дійшли висновку, що для 
нього головне – швидше позбутися активів та 
закрити всі питання щодо ліквідації банку. Його 
не дуже цікавить, хто і за скільки купує активи. 
У будь-якому разі Мінфін усе одно виділить кре-
дити для можливих подальших виплат. 

Висновки. У результаті аналізу проблема-
тики діяльності ФГВФО доходимо висновку, що 
наявність проблем із фінансовими ресурсами 
несе велику потенційну загрозу як вкладникам 
через ризик не відшкодування вкладів, так і 
громадянам через можливі інфляцію та деваль-
вацію національної валюти. Висока закредито-
ваність засвідчує, наскільки Фонд є економічно 
несамостійним та залежним від позикових дже-

 

Балансова 
вартість 
активів 

↓зменшення 
на 1/4, або на 

77% 
Ринкова 

вартість 
активів 

Фактична 
сума продаж 

активів 

↓↓зменшення на 
1/25, або на 96% 

Рис. 3. Порівняння балансової, ринкової та фактичної суми продаж активів 
неплатоспроможних банків (складено автором)
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Рис. 4. Рівень NPL неплатоспроможних банків протягом 2017 р. [7]

рел, а отже, це несе потенційні загрози його 
ефективній діяльності. Використання позик від 
Міністерства фінансів України (тобто з доходів 
держбюджету) та НБУ (кредити, у тому числі 
монетизація) повинне бути чітко регламен-
товане та обмежене. Це варто зробити заради 
зменшення морального ризику з боку власників 
банків та недопущення зростання інфляції. 

Вкрай необхідними також є зміна черговості 
задоволення вимог кредиторів неплатоспро-
можного банку, поліпшення роботи з продажу 
та управління активами. За зміни черговості на 
користь вкладників 200+ та ЮО (у другу чергу 
або позачергово) дало б змогу відшкодувати цим 
категоріям майже 12 млрд. грн. (2,76 (позачер-
гово НБУ) + 9,1 (третя черга ФГВФО) = 11,86) 
із затверджених вимог 35,7 млрд. грн.
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МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ  
ТА ПРИБУТКОВОСТІ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ 

MODELS OF FORECASTING THE INDICATORS OF LIQUIDITY  
AND PROFITABILITY OF THE STATE BANK

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито поняття стратегії управління ліквідністю та 

прибутковістю банку та роль використання економіко-математич-
них моделей. Проведено аналіз динаміки показників ліквідності 
державного банку. Досліджено динаміку показників прибутковос-
ті державного банку Побудовано трендові моделі ліквідності та 
прибутковості державного банку. Запропоновано системний під-
хід до оцінки ліквідності та прибутковості державного банку.

Ключові слова: ліквідність, прибутковість, трендові моде-
лі, ліквідні активи, чиста процентна маржа, процентні доходи, 
процентні витрати.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты понятие стратегии управления ликвид-

ностью и прибыльностью банка и роль использования эконо-
мико-математических моделей. Проведен анализ динамики 
ликвидности и прибыльности государственного банка. Иссле-
дована динамика показателей прибыльности государственного 
банка. Построены трендовые модели ликвидности и прибыль-
ности государственного банка. Предложен системный подход к 
оценке ликвидности и прибыльности государственного банка. 

Ключевые слова: ликвидность, прибыльность, трендо-
вые модели, ликвидные активы, чистая маржа, процентные 
доходы, процентные расходы. 

АNNOTATION
The article considers the concept of the bank's strategy of li-

quidity and profitability management and the role of the use of eco-
nomic and mathematical models for this purpose. The analysis of 
the dynamics of liquidity and profitability of the state bank is carried 
out. The dynamics of profitability indicators of the state bank is 
investigated. Trend models of liquidity and profitability of the state 
bank are constructed and are used for the prediction of liquidity 
and profitability indicators. 

Keywords: systematic approach, liquidity, profitability, trend 
models, liquid assets, net margin, interest income, interest expenses.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
ведення банківського бізнесу для менеджменту 
банку актуалізуються питання розроблення 
нових та ефективного застосування перевірених 
часом підходів до управління ліквідністю і при-
бутковістю, відповідних захисних заходів для 
зменшення негативного впливу на рівень остан-
ніх, зважаючи на швидкозмінність перебігу 
економічних процесів та необхідність постійної 
підтримки належного рівня фінансової стій-
кості банку. При цьому необхідно застосову-
вати системний підхід і забезпечити комплек-
сне управління ліквідністю та прибутковістю, 
зважаючи на тісний взаємозв’язок між ними. 

Проте банки досі приділяють недостатньо 
уваги системному аналізу, діагностиці та про-
гнозуванню своєї діяльності. Слід визначити, 
що під час розроблення відповідних стратегій 
управління ліквідністю і прибутковістю банку 
необхідно використовувати сценарний підхід до 
прогнозування значень тих чи інших показни-
ків з урахуванням їх динаміки та впливу інших 
факторів. Отже, важливими завданнями банку 
є розроблення та аналіз економіко-математич-
них моделей для визначення тенденцій змін 
відповідних показників, впливу інших факто-
рів та прогнозування їх значень на майбутній 
період з урахуванням дій можливих сценаріїв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних та практичних 
аспектів банківської ліквідності присвячено 
значну кількість наукових праць, що були 
опубліковані як вітчизняними, так і зарубіж-
ними вченими, серед них: О. В. Васюренко [1], 
О. В. Дзоблюк, В.М. Кочетков, М.І. Савлук, 
Л. О. Примостка [2], Е.Дж. Долан, О.І. Лавру-
шин, І.Д. Мамонова, В. М. Усоскін, Р.В. Михай-
люк [3], Т. І. Костюченко [4], І.І. Коцюба [5], 
А. Л. Cирчин [6], О. О. Крепак [7], К.Л. Ларіо-
нова, О.С. Кузьміна [8] та ін. 

Незважаючи на суттєві наукові результати, 
отримані вищезазначеними та іншими вченими, 
слід зауважити, що питання формування під-
ходів до вдосконалення управління ліквідністю 
банків залишаються недостатньо розробленим 
як у теоретичному, так і у практичному аспекті. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У працях названих учених 
досліджено різноманітні аспекти аналізу управ-
ління ліквідністю та прибутковістю банку. Разом 
із тим комплементарність згаданої проблеми 
свідчить про те, що не всі питання управління 
ліквідністю та прибутковістю банку вивчено та 
висвітлено повною мірою. Слід зазначити, що 
у практиці державного банку трендові моделі 
не використовувалися для зазначених показни-
ків ліквідності та прибутковості, що зумовило 
необхідність розроблення цих моделей. 
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Мета статті полягає у розробленні, аналізі та 
використанні простих економетричних моделей 
для характеристики особливостей динаміки осно-
вних показників ліквідності та прибутковості 
банку; використанні цих моделей для форму-
вання ймовірних сценаріїв змін цих показників 
у наступному періоді та визначенні відповідних 
стратегій управління показниками ліквідності 
та прибутковості банківської установи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегію управління ліквідністю сучасні 
дослідники розглядають як процес реалізації 
певної послідовності заходів, а також завчасно 
підготовлених варіантів рішень у разі суттєвих 
зовнішніх чи внутрішніх змін, які б у кінце-
вому підсумку забезпечували належний рівень 
ліквідності [3, с. 115]. 

Розроблення такої стратегії – це своєрідний 
пошук балансу між внутрішніми можливостями 
банку та зовнішніми чинниками впливу на його 
діяльність. Утім, банки постійно стикаються з 
дилемою «ліквідність – прибутковість», вирі-
шення якої потребує від менеджменту банку 
побудови ефективної та діючої стратегії управ-
ління ліквідністю та прибутковістю банківської 
установи.

Зважаючи на специфіку кожного банку, 
зокрема його величину, обсяги діяльності, осо-
бливості операцій, різноманітність клієнтури та 
репутацію, стратегія управління ліквідністю і 
прибутковістю, яку обере банк, також відрізня-
тиметься. Завдання менеджменту банку – забез-
печити функціонування відлагодженої структури 
щодо ефективного управління ліквідністю і при-
бутковістю відповідно до затвердженої стратегії.

Для побудови моделей трендів ліквідності 
банку було проведено аналіз динаміки показ-
ників ліквідності АТ «Ощадбанк» за період 
2015–2016 рр. У табл. 1 приведено показники 
ліквідності, які використано для побудови 
моделей лінійного тренду та прогнозування зна-
чень на І та ІІ квартал 2017 р. [9; 10].

Для побудови лінійного тренду та оцінки пара-
метрів їх статистичної значущості, коефіцієнтів 
кореляції та побудови прогнозних значень були 
використані програми MS Excel та Statistica. 
На рис. 1 наведено графік динаміки показників 
частки ліквідних активів (L1) та лінійний тренд.

Як видно з рис. 1, динаміка показника частки 
ліквідних активів (L1) мала тенденцію до зрос-
тання. Так, у І кварталі 2015 р. частка ліквід-
них активів становила 11,4%, потім зросла до 

Таблиця 1
Квартальна динаміка показників ліквідності банку за 2015–2016 рр.

Показник Ліквідні активи / Активи Ліквідні активи /  
Залучені ресурси

Ліквідні активи / 
Зобов'язання

1 кв. 2015 р. 11,4 18,1 13,3
2 кв. 2015 р. 17,8 27,0 20,5
3 кв. 2015 р. 19,4 28,0 21,8
4 кв. 2015 р. 14,2 22,4 14,9
1 кв. 2016 р. 20,3 30,4 21,9
2 кв. 2016 р. 21,9 30,9 23,7
3 кв. 2016 р. 22,2 31,1 24,1
4 кв. 2016 р. 19,5 26,8 21,0
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Рис. 1. Графіки динаміки показників  
L1 «Ліквідні активи / Активи» та лінійного тренду
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рівня 17,8% та 19,4% відповідно у ІІ та ІІІ квар-
талах 2015 р. Втім, у IV кварталі 2015 р. цей 
показник зменшився до 14,2%. Значення частки 
ліквідних активів зросли у І, ІІ та ІІІ кварталах 
2016 р. Максимальне значення спостерігалося у 
ІІІ кварталі 2015 р. – 22,3%. Станом на IV квар-
тал 2016 р. значення показника частки ліквід-
них активів зменшилося до рівня 19,5%.

Для визначення динаміки показників частки 
ліквідних активів побудовано модель лінійного 
тренду. Оцінки параметрів є статистично зна-
чущими на рівні p < 0,05, коефіцієнт кореляції 
становить 0,71, а коефіцієнт детермінації дорів-
нює 0,509. Модель лінійного тренду може бути 
використана для прогнозу. 

На рис. 2 приведено динаміку показника 
«Ліквідні активи / Залучені ресурси» (L2). 

У І кварталі 2015 р. мінімальне значення 
показника відношення ліквідних активів до 
залучених ресурсів дорівнювало 18,1%. У ІІ та 
ІІІ кварталах 2015 р. цей показник зріс до 27% 
та 28% відповідно, але у IV кварталі 2015 р. зна-
чення цього показника зменшилося до 22,4%. 
У І, ІІ та ІІІ кварталах 2016 р. значення показ-
ника відношення ліквідних активів до залуче-
них ресурсів було на рівні 31,1%, а у IV кварталі 
2016 р. – 26,8%. Для визначення динаміки показ-
ників відношення ліквідних активів до залуче-
них ресурсів було побудовано модель лінійного 
тренду. Оцінки параметрів є статистично значу-
щими на рівні p < 0,1, коефіцієнт кореляції ста-
новить 0,63, а коефіцієнт детермінації дорівнює 
0,395, тобто модель лінійного тренду може бути 
використана для прогнозу, але його точність буде 
меншою, ніж в інших випадках, із більш висо-
ким коефіцієнтом детермінації. 

На рис. 3 наведено динаміку показника L3. 
У І кварталі 2015 р. значення показника від-

ношення ліквідних активів до зобов’язань ста-
новило 13,3%, у ІІ та ІІІ кварталах відбувалося 
зростання значень цього показника до 21,8%. 

У IV кварталі 2015 р. значення показника 
відношення ліквідних активів до зобов’язань 
зменшилося до рівня 14,9%. Протягом  
І–ІІІ кварталів 2016 р. спостерігається стійке 
зростання значень цього показника до 24,1%, 
але у IV кварталі 2016 р. значення показника 
зменшилося до 21%. Для визначення дина-
міки показників відношення ліквідних акти-
вів до зобов’язань побудовано модель лінійного 
тренду. Зазначимо, що оцінки параметрів є 
статистично значущими на рівні p < 0,05, кое-
фіцієнт кореляції становить 0,62, а коефіці-
єнт детермінації дорівнює 0,389. Отже, модель 
лінійного тренду може бути використана для 
прогнозу, але точність прогнозу буде меншою, 
ніж в інших випадках, з більш високим коефі-
цієнтом детермінації. 

У табл. 2 наведено моделі лінійних трендів 
для аналізу тенденцій основних показників лік-
відності АТ «Ощадбанк», які були побудовані в 
пакеті МS Excel.

У побудованих моделях Y відображає модельне 
(теоретичне) значення відповідного показника, а 
t – фактор часу, t приймає значення 1 для І кв. 
2015 р., 2 – для ІІ кв. 2015 р., 3 – для ІІІ кв. 
2015 р., 4 – для IV кв. 2015 р. і т. д.

У табл. 3 наведено прогнозні значення для І 
та ІІ кварталів 2017 р. 

На основі наведених даних у табл. 3 можна 
відзначити, що показник «Ліквідні активи / 
Активи» для нижньої границі довірчого інтер-
валу зріс у ІІ кв. 2017 р. порівняно з І кв. 
2017 р. Для інших показників спостерігається 
зменшення у ІІ кв. 2017 р. Бачимо значне зрос-
тання усіх показників для точкової границі 
прогнозу та верхньої границі довірчого інтер-
валу у ІІ кв. 2017 р. порівняно з І кв. 2017 р.

У табл. 4 наведено показники прибутковості 
АТ «Ощадбанк», які були використані для побу-
дови моделей лінійного тренду та прогнозування 
значень на І та ІІ квартали 2017 р. [9; 10].
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Рис. 2. Графіки динаміки показників  
L2 «Ліквідні активи / Залучені ресурси» та лінійного тренду
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На рис. 4 наведено зміни показника чистої 
процентної маржі (R1) та побудовано лінійний 
тренд. Як видно з рис. 4, динаміка чистої про-
центної маржі (R1) мала тенденцію до падіння. 
Так, у І кварталі 2015 р. чиста процентна маржа 
становила 5,9%, протягом ІІ та ІІІ кварталів 
2015 р. бачимо її зростання до рівня 6,8%, але у 
IV кварталі 2015 р. та у І–IV кварталах 2016 р. 
значення цього показника різко зменшилося. 

Мінімальне значення чистої процентної 
маржі спостерігалося у ІІІ кварталі 2016 р. і 
становило 3,8%. Для визначення динаміки 
показників чистої процентної маржі побудо-
вано модель лінійного тренду. Оцінки параме-
трів є статистично значимими на рівні p < 0,01, 
коефіцієнт кореляції становить 0,87, а коефіці-

єнт детермінації дорівнює 0,756, тобто модель 
лінійного тренду може бути використана для 
прогнозу. 

На рис. 5 наведено динаміку показника від-
ношення процентних витрат до процентних 
доходів (R2) та побудовано лінійний тренд. 
Як видно з рис. 5, показник відношення про-
центних витрат до процентних доходів мав 
тенденцію до зростання. Станом на І квартал 
2015 р. цей показник становив 61,9%. У ІІ та 
ІІІ кварталах 2015 р. відбулося зниження 
цього показника до рівня 61%, а у IV кварталі 
2015 р. – його зростання до рівня 68%. Станом 
на І квартал 2016 р. цей показник зменшився 
до рівня 65,3%, але починаючи з ІІ кварталу 
2016 р. спостерігалося стійке його збільшення. 

Таблиця 2 
Характеристики лінійних трендів основних показників ліквідності банку  

за період І кв. 2015 р. – IV кв. 2016 р.

Показник Рівняння лінійного тренду Коефіцієнт 
детермінації

(Ліквідні активи / Активи) х 100% Y = 1,0988t + 13,393 R2=0,5098
(Ліквідні активи / Залучені ресурси) х 100% Y = 1,1679t + 21,582 R2=0,3957
(Ліквідні активи / Зобов'язання) х 100% Y = 1,0071t + 15,618 R2=0,3897

Таблиця 3 
Прогнозні значення для показників ліквідності на І–ІІ кв. 2017 р.

Показник

І кв. 2017 р. ІІ кв. 2017 р.
Нижня 
границя 
довірчого 
інтервалу

Точкова 
границя 
прогнозу

Верхня 
границя 
довірчого 
інтервалу

Нижня 
границя 
довірчого 
інтервалу

Точкова 
границя 
прогнозу

Верхня 
границя 
довірчого 
інтервалу

(Ліквідні активи /  
Активи) х 100% 17,8 23,3 28,7 18 24,4 30,8

(Ліквідні активи /  
Залучені ресурси) х 100% 24,8 32,1 39,4 24,7 33,3 41,9

(Ліквідні активи / 
Зобов'язання) х100% 18,3 24,7 31 18,2 25,7 33,2
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Рис. 3. Графіки динаміки показників  
L3«Ліквідні активи / Зобов’язання» та лінійного тренду
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Таблиця 4 
Квартальна динаміка показників прибутковості банку за 2015–2016 рр.

Показник Чиста процентна 
маржа, %

(Процентні витрати / 
Процентні Доходи) х 100% ROAA, % ROAE, %

1 кв. 2015 р. 5,9 61,9 -6,6 -40,7
2 кв. 2015 р. 6,5 61,2 -8,9 -59,4
3 кв. 2015 р. 6,8 61,0 -10,7 -78,3
4 кв. 2015 р. 4,9 68,0 -8,5 -81,6
1 кв. 2016 р. 4,5 65,3 -7,4 -69,4
2 кв. 2016 р. 4,5 66,2 -5,5 -55,0
3 кв. 2016 р. 3,8 68,1 -3,7 -40,2
4 кв. 2016 р. 4,0 69,8 0,3 4,2

Рис. 4. Графіки динаміки показників  
R1«Чиста процентна маржа» та лінійного тренду

Для визначення динаміки показників відно-
шення процентних витрат до процентних дохо-
дів було побудовано модель лінійного тренду.

Оцінки параметрів є статистично значущими 
на рівні p < 0,01, коефіцієнт кореляції стано-
вить 0,869, а коефіцієнт детермінації дорівнює 
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Рис. 5. Графіки динаміки показників  
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0,756. Зазначимо, що модель лінійного тренду 
може бути використана для прогнозу. 

На рис. 6 приведено графік динаміка показ-
ника ROAA (R3) та лінійний тренд.

Як видно з рис. 6, динаміка показника ROAA 
(R3) мала тенденцію до зростання. Так, у І квар-
талі 2015 року показник ROAA був негативним 
та становив -6,6%, у ІІ та ІІІ кварталах 2015 р. 
відбулося різке його зменшення до рівня -10,7%. 
Проте починаючи з IV кварталу 2015 р. спосте-
рігається стійке зростання цього показника, зна-
чення якого становило 0,3%. Для визначення 
динаміки показників ROAA було побудовано 
модель лінійного тренду, оцінки параметрів є 
статистично значущими на рівні p < 0,01, кое-
фіцієнт кореляції становить 0,769, а коефіцієнт 
детермінації дорівнює 0,592. Модель лінійного 
тренду може бути використана для прогнозу. 

На рис. 7 наведено динаміку показника 
ROAE (R4) та побудовано лінійний тренд.

Як видно з рис. 7, для значення показника 
ROAE (R4) відбувалося значне коливання. 
З І кварталу 2015 р. до IV кварталу 2015 р. 
спостерігалася тенденція падіння від -40,7% 
до -82,6%, тобто майже у два рази. Але це 
негативне явище було стабілізовано банком та 
поступово виведено на рівень 4,2% у IV квар-
талі 2016 р. Для визначення динаміки показ-
ників ROAЕ було побудовано модель лінійного 
тренду, оцінки параметрів є статистично зна-

чущими на рівні p < 0,1, коефіцієнт кореля-
ції становить 0,519, а коефіцієнт детермінації 
дорівнює 0,269. Модель лінійного тренду може 
бути використана для прогнозу, але точність 
прогнозу буде меншою, ніж в інших випадках, 
із більш високим коефіцієнтом детермінації. 

У табл. 5 наведено моделі лінійних трендів 
для аналізу тенденцій основних показників 
прибутковості АТ «Ощадбанк», які були побу-
довані у пакеті MS Excel.

У побудованих моделях Y відображає модельне 
(теоретичне) значення відповідного показника, а 
t – фактор часу, t приймає значення 1 для І кв. 
2015 р., 2 – для ІІ кв. 2015 р., 3 – для ІІІ кв. 
2015 р., 4 – для IV кв. 2015 р. і т. д.

У табл. 6 побудовано прогнозні значення для 
показників прибутковості АТ «Ощадбанк» на 
І та ІІ квартали 2017 р.

З аналізу наведених у табл. 5 та 6 прогноз-
них значень показників ліквідності та прибут-
ковості на І та ІІ квартали 2017 р. видно, що 
спостерігається поліпшення фінансового стану 
АТ «Ощадбанк» із погляду значень цих показ-
ників. Проте для побудови ефективної стратегії 
управління ліквідністю та прибутковістю банку 
слід визначити детермінанти, які можуть впли-
вати на ці показники, при цьому пріоритетне 
місце слід відводити ліквідності.

Висновки. Слід зазначити, що трендові 
моделі відображають характер тенденцій, які 

Таблиця 5 
Характеристики лінійних трендів основних показників прибутковості банку  

за період І кв. 2015 р. – IV кв. 2016 р.
Показник Рівняння лінійного тренду Коефіцієнт детермінації

Чиста процентна маржа,% Y = -0,406t + 6,9393 R2=0,7566
(Процентні витрати/ Процентні доходи) х 100% Y = 1,2226t + 59,586 R2=0,7569
ROAA, % Y = 1,0833t – 11,25 R2=0,5926
ROAE, % Y = 5,8619t – 78,929 R2=0,2694

Рис. 6. Графіки динаміки показників R3 «ROAA» та лінійного тренду
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Рис. 7. Графіки динаміки показників R4- «ROAE» та лінійного тренду

спостерігалися у часі. Вони не відповідають 
на питання, що треба зробити, щоб поліпшити 
ті чи інші показники, тому для ефективного 
управління ліквідністю та прибутковістю банку 
постає завдання побудови регресійних моделей, 
які визначають залежність одного показника 
від іншого або інших.

Для побудови й використання регресійних 
моделей у державних банках слід приділити 
увагу розробленню відповідних баз даних показ-
ників ліквідності та прибутковості і показників, 
що мають на них відповідний вплив. Розроблені 
регресійні моделі аналізу й прогнозування показ-
ників ліквідності та прибутковості разом із побу-
дованими сценаріями та експертними висновками 
щодо можливих стратегій створили б основу сис-
теми підтримки рішень державного банку та під-
вищили б якість управління в умовах ризику. 
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Таблиця 6
Прогнозні значення показників прибутковості банку на І та ІІ кв. 2017 р.

Показник

І кв. 2017 р. ІІ кв. 2017 р.
Нижня 
границя 
довірчого 
інтервалу

Точкова 
границя 
прогнозу

Верхня 
границя 
довірчого 
інтервалу

Нижня 
границя 
довірчого 
інтервалу

Точкова 
границя 
прогнозу

Верхня 
границя 
довірчого 
інтервалу

Чиста процентна маржа, % 2,1 3,3 4,4 1,5 2,9 4,3
(Процентні витрати /  
Процентні доходи) х 100% 67,2 70,7 74,2 67,8 71,9 76

ROAA, % -6 -1,5 3 -5,8 -0,4 4,9
ROAE, % -74,9 -26,2 22,5 -77,8 -20,3 37,1

 

y = 5,8619x - 78,929 
R² = 0,2694 
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КАПІТАЛІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ:  
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІЦНЕННЯ

CAPITALIZATION OF DOMESTIC BANKS:  
STATE AND PROSPECTS FOR STRENGTHENING

АНОТАЦІЯ
Розкрито сутність поняття «капіталізація» банківської уста-

нови. Досліджено сучасний стан рівня капіталізації вітчизняних 
банків та вплив іноземних банківських компаній на конкуренто-
спроможність вітчизняної банківської системи. Запропоновано 
напрями зміцнення капіталізації, що підвищить конкуренто-
спроможність вітчизняних банківських установ на світовому 
фінансовому ринку та забезпечить стабільність національної 
економіки на шляху інтеграції у світове господарство.

Ключові слова: банк, капіталізація, рівень капіталізації 
вітчизняних банків, достатність капіталу, напрями зміцнення 
капіталізації.

ANNOTATION
The essence of the “capitalization” of the banking institution 

is disclosed. The current level of capitalization of domestic banks 
and foreign banking companies impact on the competitiveness of 
Ukrainian banking system are explored. The ways of capitalization’s 
strengthening, which will increase the competitiveness of domestic 
banks in the global financial markets and ensure the financial 
stability of the national economy's integration into the world 
economy are considered.

Keywords: bank, capitalization, the level of capitalization of 
domestic banks, capital adequency, perspects for capitalization’s 
strengthening.

Постановка проблеми. За умов глобальних 
викликів та нестабільності в Україні формуються 
нові умови роботи банків, пов’язані з процесом 
виводу неплатоспроможних банків із ринку, 
необхідністю виконання банками підвищених 
вимог до мінімального розміру власного капі-
талу та забезпечення його достатності. Загострю-
ється конкуренція на ринку банківських послуг, 
пов’язана з дією не тільки внутрішніх, а й зовніш-
ніх факторів. За цих умов актуалізуються про-
блеми укрупнення банків та підвищення рівня їх 
капіталізації, вирішення яких можливе шляхом 
концентрації банківського капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Капіталізацією банків, достатністю банківського 
капіталу, підвищенням капіталізації банків-
ської системи цікавилися як вітчизняні, так і 
зарубіжні науковці, зокрема: М. Алексеєнко, 
А. Бегер, Є. Брігхем, З. Васильченко, А. Вожжов, 
Л. Герасименко, М. Диба, Ж. Довгань, В. Кова-
ленко, М. Козоріз, В. Колесников, О. Лаврушин, 
П. Роуз, Дж. Сінкі, В. Усоскін та ін.

Незважаючи на велику кількість наукових 
робіт, які пов’язані з оцінкою стану капіталі-
зації банків України, існує низка невирішених 
завдань щодо аналізу капіталізації та напрямів 
її підвищення. 

Мета статті полягає у дослідженні рівня 
капіталізації банківського сектору України, а 
також виділенні основних напрямів управління 
капіталізацією вітчизняних банків для забезпе-
чення високої ліквідності та стабільності функ-
ціонування банківської системи загалом.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах сьогодення підтримання стабільності 
та ефективності функціонування банківських 
установ – необхідна умова економічного зрос-
тання. А без посилення капіталізації вітчизня-
них банків досягнути цього неможливо.

В Україні діє низка нормативних документів, 
у яких наголошується на необхідності підтри-
мання певного рівня регулятивного, статутного 
капіталу, інших показників, які визначають 
капіталізацію банківських установ. Слід виді-
лити такі: Інструкція Національного банку 
України «Про порядок регулювання діяльності 
банків в Україні» від 28.08.2001 № 368, Поло-
ження «Про порядок реєстрації та ліцензування 
банків, відкриття відокремлених підрозділів», 
затверджене Постановою Правління НБУ від 
08.09.2011 № 306, «Загальні регуляторні під-
ходи до підвищення стійкості банків та банків-
ських систем (Базель ІІІ)».

Загальним показником, що найбільш точно 
демонструє рівень забезпеченості капіталом окре-
мого банку та системи загалом, є рівень капіталі-
зації. Поняття «капіталізація» залежно від галузі 
використання науковці трактують по-різному. 
А. Завгородній, Г. Вознюк та Т. Смовженко у 
Фінансовому словнику пропонують такі визна-
чення поняття «капіталізація» [1]:

1. Процес формування фіктивного капіталу 
шляхом випуску акцій, облігацій, заставних 
листів іпотечних банків, інших цінних паперів.

2. Включення відсотка, який нараховується 
протягом пільгового періоду кредиту, до суми 
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основного боргу для звільнення позичальника 
у цей період від сплати як частини основного 
боргу, так і відсотків.

3. Процес реалізації майна підприємства для 
збільшення капіталу.

4. Перетворення доданої вартості, у вигляді 
нерозподіленого прибутку в капітал, на розши-
рення виробництва шляхом збільшення активів.

Натомість низка вчених схиляється до 
думки, що капіталізація – це показник ринко-
вої ціни банку, розрахований множенням вар-
тості акцій на їхню кількість. 

О. Островська у Тлумачному словнику з 
банківської справи поняття «капіталізація» 
ототожнює з реінвестуванням отриманого при-
бутку в банк.

У Словнику банківських термінів Д. Розен-
берг описує капіталізацію як сумарні пасиви, 
тобто кошти, інвестовані власниками. 

Досліджуючи рівень капіталізації конкрет-
ного банку, необхідно проводити аналіз не лише 
кількісних показників обсягу статутного та влас-
ного капіталу, а й оцінювати якісні, які харак-
теризуватимуть структуру власного капіталу та 
достовірну оцінку окремих його складників. У 
кризові періоди банківські установи використо-
вують штучне нарощення обсягів капіталу для 
відповідності нормативним вимогам НБУ. Таке 
завищення рівня капіталізації є фіктивним і за 
умови тимчасового використання може вважа-
тися нешкідливим. Проте системне завищення 
показника капіталізації свідчить про наявність 
у банку реальної потреби збільшення власного 
капіталу та в довгостроковій перспективі може 
стати підставою для погіршення фінансової ста-
більності банку.

Поняття фіктивної (уявної) капіталізації 
А.П. Вожжов пояснює так: вона відбувається 
лише номінально, за рахунок бухгалтерських 
проводок, при цьому розмір реального капіталу 
не змінюється [2, с. 90–94]. Науковець акцентує 
увагу на тому, що уявна капіталізація є наслід-
ком діяльності неефективного менеджменту.

Для збільшення капіталізації банки кла-
сично використовують такі методи:

1) реінвестування прибутку;
2) залучення субординованого боргу;
3) вихід на первинний та вторинний ринки 

цінних паперів;
4) злиття і поглинання;
5) залучення іноземного капіталу та ін.
Визначення показників, що свідчать про 

достатність банківського капіталу та надійність 
банків, дають змогу оцінити наявний та необ-
хідний рівні капіталізації банківської системи 
країни. Національний банк України проводить 
заходи щодо зростання капіталізації вітчиз-
няних банків шляхом прийняття відповідних 
нормативно-правових актів, які визначають 
рекомендований розмір економічних нормати-
вів, що визначаються відношенням до регуля-
тивного або статутного капіталу. Так, у 2017 р. 
норматив достатності (адекватності) регулятив-

ного капіталу (Н2) встановлений на рівні не 
менше 10%, коефіцієнт співвідношення регу-
лятивного капіталу до сукупних активів – не 
менше 7%, а мінімальний розмір регулятив-
ного капіталу –500 млн. грн. 

Оскільки провідна роль за нейтралізації 
основних банківських ризиків належить регу-
лятивному капіталу, слід зазначити, що най-
більш стабільним складником регулятивного 
капіталу банку є статутний капітал, тому, 
визначаючи достатність капіталу, варто приді-
лити увагу саме розміру статутного капіталу. 

За офіційними даними НБУ, на 01.01.2017 в 
Україні діяло 93 банки, розмір власного капіталу 
яких становив 120,038 млрд. грн., або 9,90% 
пасивів банків. Сплачений зареєстрований ста-
тутний капітал банків становив 206,387 млрд. 
грн. Треба зауважити, що розмір статутного 
капіталу є більшим за величину власного капі-
талу з 2010 р. Такий стан речей свідчить про 
наявність недосформованих резервів у банків у 
значному обсязі. Розрив між даними показни-
ками зменшується, що позитивно характеризує 
відновлення банківської системи [3].

Згідно з Інструкцією «Про порядок регулю-
вання діяльності банків в Україні», для забез-
печення реальної капіталізації за рівнем достат-
ності капіталу всі банки України поділялися 
на п’ять груп [4]: добре капіталізовані, достат-
ньо капіталізовані, недокапіталізовані, значно 
недокапіталізовані, критично недокапіталізо-
вані. У зв’язку з критичними явищами, які 
характерні для фінансового сектора України в 
2008–2009 рр., такий поділ банків був відміне-
ний. У результаті внесених змін усі вітчизняні 
банки поділяють на дві групи: ті, які дотриму-
ються встановлених нормативів капіталу, і ті, 
які не дотримуються цих вимог.

Варто підкреслити, що заходи такого регу-
лятивного характеру не дали позитивних 
результатів протягом перших років їх реа-
лізації. Це підтверджує той факт, що зага-
лом у банківській системі рівень адекватності 
(достатності) регулятивного капіталу станом 
на 01.01.2008 зменшився до 13,92%. Для 
порівняння, цей показник у 2004 р. дорівню-
вав 15,11%. 2005–2008 рр. – це період, що 
характеризується зниженням рівня достатності 
регулятивного капіталу майже у 80% банків. 
Починаючи з 2008 р. значення цього показ-
ника зростало і максимального свого значення 
досягло в 2011 р., а саме 20,83%, проте вже в 
2012 р. рівень достатності регулятивного капі-
талу знову відновлює тенденцію до зниження 
(рис. 1). Станом на 01.01.2017 цей показник 
дорівнював 12,69% [3].

Обсяг регулятивного капіталу почина-
ючи з 01.01.2014 зберігає тенденцію до змен-
шення (рис. 2) і становить на 01.01.2017 лише 
109,653 млрд. грн. [3].

НБУ також обчислює коефіцієнт співвід-
ношення регулятивного капіталу до сукупних 
активів (Н3). Значення цього нормативу продо-



472

Випуск 19. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

вжує зростати, але протягом 2006–2008 рр. від-
булося незначне його зниження.

За 2008–2013 рр. вітчизняні банки досить 
помітно збільшили обсяг свого капіталу. Станом 
на 01.01.2014 їх регулятивний капітал зріс у 
2,84 рази проти аналогічного періоду 2008 р. і 
досяг понад 204,976 млрд. грн. Однак за резуль-
татами останніх трьох років спостерігається тен-
денція до зниження цього показника. Станом на 
01.01.2017 регулятивний капітал вітчизняних 
банків становив лише 109,653 млрд. грн. [3].

Варто підкреслити, що показник власного 
капіталу в розмірі більше 15 млрд. грн. станом 
на 01.01.2017 мають лише три банки, з яких усі 
державні, а саме АТ «Ощадбанк», АТ «Укрек-
сімбанк», ПАТ «КБ «ПриватБанк» . Досить 
багато банків характеризуються низьким рів-

нем капіталізації, на що звертає увагу НБУ, 
оскільки це свідчить як про неможливість, так 
і про небажання власників додатково вкладати 
кошти в розвиток банку. Велика кількість бан-
ків збільшує свій капітал, але є й такі, де спо-
стерігається тенденція до зниження власного 
капіталу (рис. 3).

Про помітне поліпшення показників капіталу 
свідчить зменшення переоцінки основних засо-
бів. Це один із найбільш використовуваних мето-
дів для «роздування» банківського капіталу.

Для функціонування кожен банк повинен 
володіти власними фінансовими ресурсами, 
основну частину яких становить статутний 
фонд. В Україні розмір сплаченого зареєстрова-
ного статутного капіталу також має тенденцію 
до зростання (рис. 3). Крім того, можна зробити 

Рис. 2. Динаміка обсягу регулятивного капіталу (Н1)
Джерело: розроблено на основі даних НБУ

Рис. 1. Динаміка достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)
Джерело: розроблено на основі даних НБУ
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висновок, що з 2010 р. питома вага сплаченого 
зареєстрованого статутного капіталу в пасивах 
банків зростає швидшими темпами, ніж питома 
вага капіталу в пасивах банків (винятком є 
лише 2015 р.). 

Оцінювати банківську систему загалом і 
вживати заходи для її реформування потрібно 
в тісному зв’язку зі становищем і зміною усієї 
економіки держави, особливо реального сек-
тору. Вдосконалення банківської системи, 
подальша капіталізація вітчизняних банків 
віддзеркалюють темпи економічного зростання 
й підвищення рентабельності банківського біз-
несу як економічної діяльності (табл. 1).

Згідно з наведеними в таблиці даними, 
бачимо, що до 2008 р. темп зростання капіталу 

значно відставав від темпу зростання активів 
банків. За збереження цієї тенденції виникла б 
проблема виконання банками нормативу адек-
ватності капіталу, а згодом і загроза порушення 
стабільності та надійності існування банківської 
системи. Починаючи з 2008 р. відбувалося зрос-
тання даного показника регулятивного капі-
талу аж до 20,83%. Це можна розглядати як 
позитивну динаміку, тому що його збільшення 
було спричинене сповільненням темпу зрос-
тання активів українських банків.

Подолання наслідків фінансової кризи у 
банківському секторі різних країн світу сти-
мулювало розроблення та впровадження нових 
міжнародних стандартів управління капіта-
лом – рекомендації Базель ІІІ. 

Рис. 3. Динаміка питомої ваги капіталу в пасивах банків  
і питомої ваги статутного капіталу в пасивах банків

Джерело: розроблено на основі даних НБУ

Таблиця 1
Основні показники діяльності вітчизняних банків

Показники Активи банків, 
млн. грн.

Темпи 
приросту, 

%

Капітал, 
млн. грн.

Темпи 
приросту, 

%

Сплачений 
зареєстрований 

статутний капітал, 
млн. грн

Темпи 
приросту, 

%

01.01.08 599 396 69 578  42 873
01.01.09 926 086 154,50 119 263 171,41 82 454 192,32
01.01.10 873450 94,32 120208 100,79 119189 144,55
01.01.11 942084 107,86 137725 114,57 145857 122,37
01.01.12 1054272 111,91 155487 112,90  171865 117,83
01.01.13 1127179 106,92 170196 109,46  176239 102,55
01.01.14 1277508 113,34 192599 113,16  183978 104,39
01.01.15 1316718 103,07 148063 76,88  179208 97,41
01.01.16 1254385 95,27 103713 70,05  206387 115,17
01.01.17 1212812 96,69 120038 115,74
Джерело: розроблено на основі даних НБУ
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Ключовою вимогою Базель ІІІ є збільшення 
наявного у банків власного капіталу для 
покриття своїх фінансових утрат (мінімальний 
розмір ліквідного резерву власного капіталу 
банку або так званого коефіцієнта основного 
капіталу I-го рівня збільшується до 6%). На 
доповнення до нього рішенням Базельського 
комітету кожний банк зобов’язаний створити 
спеціальний буферний резервний капітал у роз-
мірі 2,5%. Також банки зобов’язані створити 
спеціальний контрциклічний резерв у розмірі 
0–2,5% від капіталу на випадок кризової ситу-
ації у світовій фінансовій системі. Фактично за 
нових вимог банки будуть змушені забезпечу-
вати дотримання співвідношення регулятив-
ного капіталу до зважених за ризиком активів 
на рівні 10,5%, а не 8%, як було раніше.

Розвинені країни почали використовувати 
ці рекомендації для оцінки системного ризику 
банків та запобігання їх проявам. Зрозуміло, що 
в Україні, банківська система якої керується 
рекомендаціями Базель І, реалізація положень 
Базель ІІІ можлива в далекій перспективі, тому 
вплив Базель ІІІ на діяльність українських бан-
ків щодо управління капіталом експерти про-
гнозують як незначний, оскільки рекомендації 
впроваджуються добровільно й передбачають 
поступовий перехід, а НБУ ще тільки розпочав 
упровадження положень Базель ІІ.

Нині можливості українських банківських 
установ порівняно незначні. Із такими влас-
ними силами досягти помітного піднесення 
майже неможливо, тому занадто низька капі-
талізація наших банків може спричинити ситу-
ацію, коли вони виявляться неконкурентоспро-
можними порівняно з іноземними банківськими 
компаніями. В Україні частка останніх зростає, 
проте змінюється структура іноземного капі-

талу. Станом на 01.01.2017 частка зовнішнього 
капіталу в українській банківській системі вже 
дорівнювала 40,9%: це – 38 банків з іноземним 
капіталом; із них 17 – зі 100%-ми іноземними 
інвестиціями (рис. 4).

Отже, існує значна зацікавленість іноземних 
банків банківською системою України. Раніше 
іноземні інвестори переважно створювали в 
нашій країні банківські представництва, але 
нині здебільшого вони купують акції, частки 
або ж банківські установи у цілому. Після цього 
бачимо зростання рівня капіталу й розширення 
діяльності куплених банків. 

З одного боку, приплив іноземного капіталу 
в банківську систему України означає додат-
кові фінансові ресурси для здійснення кредит-
ної та інвестиційної діяльності. Важливо, що 
неодмінним компонентом іноземних інвестицій 
є новітній досвід роботи та управління банків-
ським установами, технології, сучасні продукти 
та програмні розробки.

Але, з іншого боку, з’являється й небезпека 
витіснення вітчизняних банків із ринку більш 
капіталізованими конкурентами. За таких умов 
необхідно вжити державних заходів щодо під-
тримки своєї банківської системи, щоб мінімі-
зувати загрозу економічній залежності націо-
нальної банківської системи.

Сьогодні головним завданням є відновлення 
стабільної та надійної економічної ситуації в 
державі. Реалізація цього завдання залежить 
від розвитку як кожного банку України, так і 
банківської системи загалом. Саме капіталіза-
ція є одним із важливих факторів, які роблять 
можливим позитивний вплив на розвиток еко-
номіки вітчизняної банківської системи. Вирі-
шення цих завдань залежить насамперед від 
управління капіталом банків, який є одним 

Рис. 4. Динаміка кількості банків з іноземним капіталом  
і кількості банків зі 100%-м іноземним капіталом

Джерело: розроблено на основі даних НБУ
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з основних показників банківської діяль-
ності, характеризує фінансову платоспромож-
ність банків, ліквідність і формує можливості 
подальшого розвитку. Питання підвищення 
рівня капіталізації банків України є головною 
вимогою, оскільки низький рівень капіталізації 
вітчизняної банківської системи не може забез-
печити достатньою кількістю фінансових ресур-
сів реальний сектор економіки. Високий рівень 
капіталізації банків не лише забезпечує можли-
вість підтримувати і стимулювати економічний 
розвиток країни, а й дає змогу стабільно функ-
ціонувати та сприяє нейтралізації ризиків, що 
притаманні процесу їхнього функціонування. 

На макроекономічному рівні розмір влас-
ного капіталу є основою кредитних та інвести-
ційних процесів, його надійності та розвитку, 
тому необхідними є регуляторні та фіскальні 
важелі, що забезпечать стимулювання нарощу-
вання банківського капіталу. Основним показ-
ником, який використовують для оцінки капі-
талізації банків на макрорівні, є відношення 
власного капіталу до ВВП країни. Вітчизняні 
та зарубіжні вчені стверджують, що достатній 
для забезпечення економічного розвитку кра-
їни обсяг капіталу банківської системи пови-
нен дорівнювати 6–7% ВВП. За даними, від-
ношення власного капіталу до ВВП країни 
станом на 1 січня 2017 р. становив 5,04% ВВП. 
Цей результат характеризує недостатню спро-
можність банківської системи забезпечувати 
потреби національної економіки [3; 5]. 

Закордонні фахівці вважають, що коли посла-
блюється економічна стабільність, то, відповідно 
до даних рейтингової компанії Standard&Poor’s, 
у багатьох фінансових установах рівень капіталу 
стає недостатнім для підтримки діючих актив-
них операцій і наголошують, що якість та адек-
ватність капіталу більшості потужних банків 
світу також перебуває на низькому рівні.

На макроекономічному рівні розв’язання 
цієї проблеми та підвищення рівня капіталі-
зації банків зводиться переважно до виділення 
певних завдань і встановлення відповідних нор-
мативів, що виконують комерційні банки згідно 
з вимогами НБУ, а на мікроекономічному рівні 
реалізація покладається на певні банки, яким 
потрібно забезпечити запровадження цих меха-
нізмів і знайти достатній обсяг коштів.

Для цього варто звернути увагу на комплек-
сне вирішення проблем вибору джерел підви-
щення рівня банківського капіталу:

1) на макрорівні потрібно:
– вдосконалити банківське законодавство;
– активізувати роль банківських асоціацій;
– проводити регулятивну політику НБУ;
– створити систему рейтингування та підви-

щення конкурентоспроможності банків Укра-
їни порівняно з іноземними банками;

2) на мікрорівні – використовувати дієві 
інструменти зростання рівня капіталу завдяки 
вдосконаленню системи фінансового менедж-
менту в банках. 

Саме тому варто сконцентруватися на участі 
держави, Національного банку України та 
комерційних банків у процесі підвищення капі-
талізації банків України.

Цілеспрямоване здійснення заходів НБУ, 
орієнтованих на зростання ефективності діяль-
ності банків, повинне стати процесом управ-
ління капіталізацією банківської системи. 

Сьогодні розвиток банківської системи Укра-
їни в умовах економічної нестабільності стик-
нувся з питанням підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняних банків порівняно з 
іноземними, щоб зберегти національні пріори-
тети банківської системи загалом в умовах руху 
іноземного капіталу. 

Одним із найважливіших факторів підви-
щення рівня капіталізації банків є поліпшення 
якісного корпоративного управління. Зверта-
ючи увагу на законодавство, вітчизняним бан-
кам слід дотримуватися вимог Базельського 
комітету під час розкриття інформації. Саме 
такий підхід матиме за мету як підтримання, 
так і зміцнення ділової репутації та довіри до 
банку шляхом інформаційної відкритості та 
прозорості широкому колу громадськості. 

Вважаємо, що державі потрібно встановити 
обов’язкові додаткові грошові внески в банків-
ську систему через програму субординованого 
кредитування. Це повинно відбуватися переду-
сім у державних банках. Світовий досвід свід-
чить, що непостійність кредитних інститутів 
і фінансових ринків, яка виражається у недо-
статньому рівні ефективності перерозподілу 
капіталу на інвестиційні цілі в економіках 
країн, що розвиваються, може бути компенсо-
вана державним утручанням у функціонування 
фінансових ринків через систему державних 
банків: у середньому в світі 42% капіталу най-
більших банків контролюється державою.

Сьогодні в Україні держава контролює шість 
банків: АТ «Ощадбанк», ПАТ «КБ «Приват-
Банк», ПАТ «Державний експортно-імпортний 
банк» (100% державної власності), ПАТ «Україн-
ський банк реконструкції та розвитку» (98,33% 
державної власності), ПАТ «АБ «Укргазбанк» 
(94,94% державної власності), а також ПАТ 
«Розрахунковий центр з обслуговування дого-
ворів на фінансових ринках» (77,79% держав-
ної власності). Частка державного капіталу в 
сукупному капіталі банківської системи станом 
на 01.01.2017 становить 30,53% (у 2008 р. 7%). 
Новостворені держбанки внаслідок обмеженого 
розміру капіталу вичерпали можливості подаль-
шого зростання. Основною проблемою в їхній 
діяльності є недостатність системного бачення 
їх ролі в реалізації кредитного складника націо-
нальної економічної політики.

Вдосконалення системи ризик-менеджменту 
в банках повинно стати важливим заходом для 
підвищення рівня капіталізації банківської 
системи загалом. Банкам потрібно керуватися 
такими принципами системи управління ризи-
ками, як:
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– наявність стратегії управління ризиками;
– наявність відповідної організаційної струк-

тури;
– принцип колегіальності, розділення кон-

фліктів інтересів.
Для зростання капіталізації вітчизняної бан-

ківської системи необхідно створити систему 
рейтингування в Національному банку Укра-
їни, що посилить як контроль, так і нагляд за 
банками у сфері управління банківським капі-
талом і налагодить діалог із громадськістю, під-
вищить довіру населення до банків.

Висновки. За результатами аналізу стає 
відомим, що рівень капіталізації української 
банківської системи не повною мірою забез-
печує вимоги зростаючої економіки України. 
Обсяг капіталу наших банків є недостатнім 
для вирішення проблеми інтеграції банків-
ської системи України із фінансовим просто-
ром світу. Це пояснюється відносно незначним 
його рівнем щодо капіталу банківських уста-
нов розвинених країн. 

Запропоновані напрями підвищення капіталі-
зації банківської системи тісно взаємопов’язані. 

Вдосконалення та стабілізація законодавчої 
бази матимуть безпосередній вплив на капіта-
лізацію банківської системи України, а також 
сприятимуть зростанню конкурентоздатності 
вітчизняних банківських компаній порівняно 
з іноземними. Можна також стверджувати, що 
капіталізація банків продовжує зростати.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні етапи формування біржового 

фондового ринку в Україні. Проаналізовано основні показни-
ки діяльності вітчизняних фондових бірж. Установлено напря-
ми розвитку ринку цінних паперів в умовах євроінтеграційних 
процесів.

Ключові слова: біржовий фондовий ринок, фондова бір-
жа, ринок цінних паперів, цінні папери, акції, облігації.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные этапы формирования 

биржевого фондового рынка в Украине. Проанализированы 
основные показатели деятельности фондовых бирж. Установ-
лены направления развития рынка ценных бумаг в условиях 
интеграционных процессов.

Ключевые слова: биржевой фондовый рынок, фондовая 
биржа, рынок ценных бумаг, ценные бумаги, акции, облигации.

ANNOTATION
The article deals with the main periods of the stock market 

formation in Ukraine. The main indicators of the domestic stock 
market are analyzed. The directions of the securities market de-
velopment in the conditions of European integration processes are 
established.

Keywords: stock market, stock exchange, securities market, 
securities, stocks, bonds.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
фондові біржі є важливою ланкою ринкового 
механізму. Завдяки своєму функціональному 
призначенню фондові біржі забезпечують орга-
нізований ринок конкурентного ціноутворення 
на основні види цінних паперів та фінансових 
інструментів. Наявність фондових бірж свідчить 
про зрілість економічної системи країни і надає 
можливість забезпечувати приток та трансферт 
вільного інвестиційного капіталу. Нині глобалі-
заційні процеси забезпечили швидкі трансфор-
маційні зміни в діяльності фондових бірж, що 
викликає актуальність їх дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження ринку цінних паперів та фондових 
бірж знайшли відображення у працях зарубіж-
них та вітчизняних учених, зокрема О. Дегтя-
рьової, В. Галанова, Ю. Кравченко, Н. Кузнє-
цової, В. Лісового, К. Отченаш, О. Мозгового, 
М. Солодкого [4], О. Сохацької, В. Токара, 
Дж. Халла, М. Шаповалової, В. Шелудько [2], 
С. Шишкової, А. Щербини та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас, незважаючи 
на велику кількість публікацій, залишається 
багато невисвітлених проблем теоретичного та 
практичного характеру, що стосуються розви-

тку вітчизняного біржового фондового ринку, 
складність яких вимагає постійних наукових 
досліджень.

Мета статті полягає в оцінці сучасного стану 
та визначенні напрямів розвитку фондових 
бірж на ринку цінних паперів України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В останні два десятиліття фондові біржі почали 
відігравати ключову роль на світовому фінан-
совому ринку. Нині біржовий механізм забез-
печує можливість здійснювати поточну оцінку 
економічного зростання чи падіння в будь-
якій країні, а також прогнозування ринкової 
кон’юнктури.

На відміну від довготривалої світової істо-
рії розвитку фондових бірж еволюцію станов-
лення біржового фондового ринку в Україні 
можна охарактеризувати значно меншою пері-
одичністю.

Формування біржового фондового ринку на 
теренах нашої країни бере свій початок, як і в 
зарубіжній практиці, з торгівлі цінними папе-
рами на товарних біржах. У нашій країні заро-
дження фондового ринку датується ХVІІІ ст., 
коли у 1796 р. було відкрито Одеську фондову 
біржу [1; 3; 4].

Створена у 1869 р. Київська біржа також 
мала специфіку, яка полягала в тому, що на 
цій біржі проводилися операції з державними 
цінними паперами, акціями цукрових заводів, 
облігаціями приватних підприємств, векселями, 
заставними, золотом, сріблом. Специфічними 
цінними паперами, які постійно котирувалися 
на Київській біржі, були цінні папери міських 
кредитно-фінансових закладів, місцевих маши-
нобудівних та чавуноплавних заводів. Протягом 
90-х років ХІХ ст. у Києві сформувався вторин-
ний ринок цінних паперів цукрових заводів, 
промислових товариств та комерційних банків. 
У 1907–1908 рр. у зв’язку зі зростанням екс-
порту цукру виникли специфічні цінні папери, 
пов’язані з правами на вивіз цукру, які мали 
риси строкових угод. У роки Першої світової 
війни діяльність бірж припинилася. Функціо-
нування фондового ринку перервалося подіями 
1917 р., а потім знову відновилося на деякий 
час у роки непу [2]. 

У подальшому на тривалий час формування 
біржового ринку в Україні було втрачено з при-
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ходом радянських часів і лише з отриманням 
незалежності на початку 90-х років минулого 
століття починається відродження діяльності 
фондових бірж. У 1991 р. було прийнято Закон 
України «Про цінні папери та фондову біржу», 
який регламентував діяльність ринку цінних 
паперів та фондових бірж [3; 4]. Цей законо-
давчий акт утратив чинність із прийняттям у 
2006 р. Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок». Повноцінна організаційна 
структура біржового фондового ринку сформу-
валася в 1995–1996 рр. У цей період був ство-
рений державний регулятор – Державна комі-
сія з цінних паперів та фондового ринку, яка 
в 2011 р. була перейменована на Національну 
комісію з цінних паперів та фондового ринку 
(НКЦПФР). Закон України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
прийнятий у 1996 р., окреслив основні засади 
функціонування Комісії та визначив механізм 
регулювання ринку цінних паперів. 

Нині на фондовому ринку здійснюються такі 
види професійної діяльності [5]:

– діяльність із торгівлі цінними паперами;
– діяльність з управління активами інсти-

туційних інвесторів;
– депозитарна діяльність;
– діяльність з організації торгівлі на фондо-

вому ринку;
– клірингова діяльність.
Діяльність з організації торгівлі на ринку 

цінних паперів здійснюється фондовими бір-
жами. При цьому діяльність з організації тор-
гівлі на фондовому ринку може включати здій-
снення клірингу та розрахунків за фінансовими 
інструментами, іншими ніж цінні папери [5].

Оцінка діяльності фондових бірж в Укра-
їні на основі звітів НКЦПФР свідчить, що в 

останнє десятиліття відбулися певні якісні 
зміни (рис. 1). 

Аналіз кількісного показника фондових бірж 
починаючи з 1991 р. свідчить про консоліда-
ційні процеси. Так, якщо до 2004 р. нарахову-
валося близько 29 бірж, то в подальшому їхня 
кількість зменшилася до 10. Порівняно із ситу-
ацією на біржовому товарному ринку, де нині 
нараховується понад 500 бірж, організаційна 
форма фондових бірж жорстко регулюється з 
боку державного регулятора [6]. Це спрямовано 
на підвищення конкурентної боротьби на бір-
жовому фондовому ринку.

Динаміка обсягів біржової торгівлі цінними 
паперами порівняно до рівня ВВП свідчить про 
прямо пропорційне зростання з 2007 по 2014 р., 
тоді як із 2014 р. спостерігається щорічне зни-
ження обсягів торгів цінними паперами на 
фондових біржах, що пов’язано з подіями на 
Сході України та відтоком інвестиційного капі-
талу з організованого ринку. Так, у 2016 р. 
цей показник сягнув шестирічного мінімуму – 
235 млн. грн. (рис. 2).

Порівняння розмірів біржового та позабір-
жового сегментів, які забезпечують торгівлю 
цінними паперами в Україні, свідчить про зна-
чне домінування останнього (89% у 2016 р.) 
(рис. 3.). 

Така ж ситуація спостерігається й у гло-
бальному масштабі, адже специфіка біржового 
ринку полягає у відборі найбільш ліквідних 
цінних паперів. Разом із тим на вітчизняному 
фондовому ринку спостерігається значне ско-
рочення частки біржового сегменту в останні 
роки, а саме з 27,69% у 2013 р. до 11,18% у 
2016 р. [6].

Оцінка структури обсягів торгівлі на ринку 
цінних паперів за фінансовими інструментами 

Рис. 1. Зміна кількості фондових бірж у період 1998–2016 рр.
Джерело: побудовано автором на основі [6]
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вказує на те, що в останні роки основну частку 
становлять акції (рис. 4). На відміну від поза-
біржового ринку на організованому ринку цін-
них паперів, який представлений біржовим 
сегментом, у структурі торгівлі основними 
фінансовими інструментами є облігації – 93%, 
тоді як частка акцій – 0,92% (рис. 5). 

Найбільший обсяг торгів за фінансовими 
інструментами на організаторах торгівлі 
впродовж 2016 р. зафіксовано з державними 
облігаціями України – 210,08 млрд. грн. 
(89,24%) [6].

За підсумками 2016 р. обсяг торгів акці-
ями на біржовому ринку зменшився у 2,5 рази 
порівняно з показником 2015 р. та становив 
2,08 млрд. грн. Водночас на неорганізованому 
ринку спостерігається зростання обсягу торгів 
акціями на 5,10% [6].

Динаміка зниження обсягів торгівлі акці-
ями на біржовому фондовому ринку України 

з 33,65% у 2011 р. до 0,92% у 2016 р. була 
зумовлена зниженням активності інвесторів 
та незначною кількістю ліквідних акцій, які 
допускаються фондовими біржами до торгів. 
Схожа ситуація спостерігалася з торгівлею 
фінансовими деривативами – ф’ючерсами та 
опціонами на вітчизняних фондових біржах, 
частка якої значно скоротилася в останні роки, 
а саме з 1,1% у 2013 р. до 0,27% у 2015 р. та 
0,11% у 2016 р. [6]. Порівняно з показниками 
світового біржового фондового ринку, де частка 
деривативів становить близько 70%, в Україні 
торгівля фінансовими деривативами все ще не 
набула значного розвитку. 

Аналіз діяльності 10 вітчизняних фондових 
бірж свідчить, що впродовж останніх років 
лише дві з них, а саме «ПФТС» та «Перспек-
тива», відзначалися істотними показниками – 
57,80% та 39,81% відповідно. При цьому тор-
гівля фінансовими деривативами відбувалася 
лише на одній біржі – Українській біржі, 
частка якої значно менша – 1,5% у загаль-
ному обсязі вітчизняного біржового фондового 
ринку. Разом із тим на цій біржі в 2016 р. було 
зафіксовано найбільші обсяги торгівлі акці-
ями – 1,847 млрд. грн. та деривативами – 
1,345 млрд. грн. [6].

У 2016 р. значно впав показник капіта-
лізації на вітчизняних фондових біржах – до 
19,64 млрд. грн., що на 69% нижче порівняно 
з 2015 р. (63,49 млрд. грн.) [6]. Співвідношення 
частки капіталізації лістингових компаній 
до ВВП країни в 2016 р. становив 0,8%, що 
є досить низьким порівняно з країнами з роз-
виненою ринковою економікою. Це, своєю чер-
гою, вказує на низький рівень потужності роз-
витку фондових бірж в Україні.

 Рис. 2. Обсяги біржової торгівлі цінними паперами  
на фондових біржах та рівень ВВП України

Джерело: побудовано автором на основі [6]
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Рис. 4. Структура обсягів торгівлі  
на ринку цінних паперів України в 2016 р.

Джерело: побудовано автором на основі [6]

Рис. 5. Структура обсягів торгівлі на фондових біржах України в 2016 р.
Джерело: побудовано автором на основі [6]

Висновки. Таким чином, незважаючи на 
деякі позитивні зрушення у розвитку вітчиз-
няного біржового фондового ринку, подальша 
міжнародна інтеграція цього сегменту еконо-
мічної системи нашої країни потребує про-
довження проведення комплексного рефор-
мування організаційно-правового механізму 
біржового фондового ринку, особливо його 
інфраструктурних складників – розрахунково-
клірингового та депозитарного. Не менш важ-
ливим залишається формування стабільного 
економічного та суспільного зростання, що 
сприятиме забезпеченню інвестиційної прива-
бливості фінансових інструментів вітчизняних 
фондових бірж. Виважена державна політика 
також повинна ґрунтуватися на: створенні 
конкурентного середовища;, гармонізації регу-
лювання відповідно до європейських норм; 
залученні іноземного капіталу; впровадженні 
нових біржових інструментів. Ці заходи у 
цілому забезпечать підвищення ліквідності 

біржової торгівлі на вітчизняних фондових 
біржах на найближчу перспективу.
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старший викладач кафедри аудиту і економічного аналізу

Університету державної фіскальної служби України

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ  
РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF CONTROL  
OF CALCULATIONS WITH THE BUDGET FOR THE VALUE ADDED TAX

АНОТАЦІЯ
Для України ПДВ відіграє значну бюджетоутворюючу роль. 

Організація і методика контролю ПДВ потребують подальшого 
удосконалення. У статті розглянуто основні напрями удоско-
налення контролю розрахунків з бюджетом за ПДВ. Зокрема, 
надано пропозиції для подальшого розвитку системи електро-
нного адміністрування ПДВ, поглиблення диференціації ставок 
податку, спрощення форми декларації. Також вказано шляхи 
удосконалення механізму бюджетного відшкодування та сис-
теми штрафних санкцій за порушення розрахунків за ПДВ. На-
дані пропозиції можуть не лише удосконалити контроль ПДВ, 
але й підвищити фіскальну ефективність цього податку.

Ключові слова: податок на додану вартість, електронне ад-
міністрування ПДВ, бюджетне відшкодування, штрафні санкції.

АННОТАЦИЯ 
Для Украины НДС играет значительную бюджетообразу-

ющую роль. Организация и методика контроля НДС требуют 
дальнейшего совершенствования. В статье рассмотрены ос-
новные направления совершенствования контроля расчетов с 
бюджетом по НДС. В частности, представлены предложения 
для дальнейшего развития системы электронного админи-
стрирования НДС, углубления дифференциации ставок нало-
га, упрощения формы декларации. Также указаны пути совер-
шенствования механизма бюджетного возмещения и системы 
штрафных санкций при нарушении расчетов по НДС. Пред-
ставленные предложения могут не только усовершенствовать 
контроль НДС, но и повысить фискальную эффективность 
данного налога.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, элек-
тронное администрирование НДС, бюджетное возмещение, 
штрафные санкции.

ANNOTATION
For Ukraine, VAT has a significant budget-generating role. 

The organization and method of VAT control require further 
improvement. The article considers the main directions of 
improving the control of settlements with the budget for VAT. In 
particular, offers for further development of the system of electronic 
administration of VAT, deepening of the differentiation of tax rates, 
simplification of the form of the declaration. It also indicates ways to 
improve the mechanism of budget reimbursement and the system 
of financial sanctions in case of violation of VAT calculations. The 
proposals presented can not only improve the control of VAT, but 
also increase the fiscal efficiency of this tax.

Keywords: value added tax, electronic administration of the 
VAT, budgetary compensation, financial sanctions.

Постановка проблеми. З кожним роком в 
нашій країні робиться все для удосконалення 
організації та методики контролю розрахунків 
з бюджетом за ПДВ. Цей податок зарекомен-

дував себе як фіскально ефективний. Проте 
потенціал ПДВ у сучасній податковій системі 
України реалізований не повністю.

До основних проблем контролю розрахунків 
з бюджетом за ПДВ в Україні відносяться неста-
більність податкового законодавства, низька ефек-
тивність методики прогнозування надходження 
та відшкодування податку, проблеми функціону-
вання механізму бюджетного відшкодування (кри-
терії, нестача бюджетних коштів, високий рівень 
шахрайства та корупції), недосконала система 
пільгового оподаткування, негативне сприйняття 
податку його платниками, складність та низька 
ефективність механізму адміністрування ПДВ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання організації та методики контролю роз-
рахунків з бюджетом за ПДВ, їх недоліки та 
напрями удосконалення в зарубіжній та вітчиз-
няній практиці привертають до себе увагу, 
тому їх дослідженням займалися такі науковці, 
як, зокрема, В. Андрущенко, Г. Білоцерків-
ська, В. Буряковський, О. Данілов, О. Десят-
нюк, О. Дудоров, Т. Єфименко, А. Крисоватий, 
П. Мельник, В. Мельник, Т. Паянок, А. Соко-
ловська, О. Сторожук, Н. Ткаченко, П. Хомин, 
К. Швабій, І. Ящишина.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В науково-практичній 
літературі питання особливостей організації та 
методики контролю розрахунків з бюджетом за 
ПДВ з урахуванням законодавчих змін є недо-
статньо дослідженими. Тому вказані питання є 
актуальними для подальшого дослідження.

Мета статті полягає у дослідженні недолі-
ків та наданні пропозицій щодо удосконалення 
контролю розрахунків з бюджетом за ПДВ.

Для реалізації мети статті були визначені 
такі завдання:

– уточнення останніх законодавчих змін з 
контролю розрахунків з бюджетом за ПДВ, їх 
аналіз;

– з’ясування та систематизація етапів про-
цесу контролю розрахунків з ПДВ, його прийо-
мів та процедур;
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– визначення основних недоліків та напрямів 
удосконалення розрахунків з бюджетом за ПДВ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З одного боку, податок на додану вартість є 
податком, який забезпечує стабільні надхо-
дження до бюджету, з іншого боку, адміністру-
вання та контроль цього податку породжують 
низку проблем. Як показує практика, правопо-
рушники знаходять так звані дірки в чинному 
законодавстві та здійснюють різноманітні зло-
вживання під час розрахунків з бюджетом за 
ПДВ. Саме тому актуальним постає питання 
дослідження можливості внесення відповідних, 
націлених на покращення протидії різним неза-
конним операціям змін до чинного податкового 
законодавства та удосконалення організації та 
методики контролю ПДВ. Основна проблема, 
яка залишається невирішеною в системі контр-
олю розрахунків з бюджетом за ПДВ, є засто-
сування схемного фіктивного кредиту з метою 
отримання незаконного відшкодування ПДВ з 
бюджету. Слід зазначити, що ця проблема на 
початку ХХІ століття набула такого масштабу, 
що й досі, незважаючи на суттєвий прогрес в 
адмініструванні ПДВ, вона справляє негатив-
ний вплив на фіскальну ефективність податку, 
бажання сумлінних платників виконувати 
свої зобов’язання перед державним бюджетом. 
Можна зазначити, що значні та вагомі зусилля 
реформаторів ПДВ протягом останніх років 
були здебільшого спрямовані на подолання 
саме цієї проблеми.

Всіх платників ПДВ слід розмежовувати на 
сумлінних та несумлінних. Під несумлінним 
платником слід розуміти юридичну чи фізичну 
особу, яка займається підприємницькою діяль-
ністю, метою якої є отримання прибутку і 
отримання коштів для подальшої діяльності за 
рахунок незаконного відшкодування ПДВ шля-
хом застосування фіктивних угод і схем. Слід 
відзначити, що податкове законодавство нині 
сприяє розширенню категорії сумлінних плат-
ників податку та передбачає стимулювання екс-
портної діяльності.

З метою протидії незаконним способам від-
шкодування податку з бюджету, боротьби з 
«податковими ямами» прийняли Закон Укра-
їни «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів 
України» від 31 липня 2014 року № 1621-VII, 
згідно з яким в Україні запроваджується елек-
тронне адміністрування ПДВ. Слід зазначити, 
що існує міжнародна практика застосування 
електронних рахунків з ПДВ. Так, позитивний 
досвід із запровадження ПДВ-рахунків напра-
цьовано у Болгарії, Азербайджані, Республіці 
Казахстан. Електронна система адміністру-
вання та контролю ПДВ почала діяти з 1 січня 
2015 року на основі Порядку електронного 
адміністрування податку на додану вартість від 
16 жовтня 2014 року № 569 [4] та стала сис-
темним рішенням для ліквідації «податкових 
ям» та махінацій з ПДВ. Тепер всі податкові 

накладні (без обмежень) мають бути зареєстро-
вані в Єдиному реєстрі податкових накладних, 
навіть розрахунок коригування до податкової 
накладної. Крім того, тепер постачальник не 
повинен складати два екземпляри податкової 
накладної в паперовому вигляді та надавати 
один з них покупцю, натомість він складає її в 
електронному вигляді та обов’язково реєструє 
в Єдиному реєстрі податкових накладних і не 
надає ніяких підтверджень покупцю. Тому 
доказом права платника ПДВ на податковий 
кредит виступає не належним чином складена 
податкова накладна, а факт реєстрації остан-
ньої в Єдиному реєстрі податкових накладних.

З 1 січня 2015 року для перерахування 
податку до бюджету відкривається рахунок у сис-
темі електронного адміністрування ПДВ, який є 
рахунком, який відкритий платнику податку в 
Казначействі і на який перераховуються кошти 
платником з власного поточного рахунку в сумі, 
необхідній для досягнення розміру суми, на яку 
платник податку має право зареєструвати подат-
кові накладні та/або розрахунки коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних, а також 
у сумі, необхідній для сплати до бюджету узго-
джених податкових зобов’язань.

Основними перевагами електронних рахун-
ків з ПДВ є такі: зростання надходжень з ПДВ 
до державного бюджету, підвищення прозо-
рості адміністрування податку, спрощення про-
цедури контролю, підвищення ефективності 
адміністрування ПДВ, зниження кількості 
незаконних вимог щодо відшкодування ПДВ, 
скорочення строків відшкодування ПДВ.

Але введення такої системи має низку недо-
ліків, а саме система потребує попередньої 
оплати, що призводить до зменшення обігових 
коштів, особливо в умовах дії правила першої 
події, яке створює проблеми для ведення під-
приємницької діяльності. В цьому разі платник 
ПДВ може не тільки лишитися частини обіго-
вих коштів, але й бути вимушений порушити 
податкове законодавство, якщо не має вільних 
оборотних коштів. В таких умовах доцільно 
було б застосувати касовий метод визначення 
ПДВ; сума ПДВ, заявлена до відшкодування, 
зменшує баланс на ПДВ- рахунку. Це може 
негативно вплинути на грошові потоки, якщо 
система відшкодування ПДВ не буде працю-
вати в автоматичному режимі; вхідний ПДВ, 
підтверджений квитками, готельними рахун-
ками, транспортними квитками, бухгалтер-
ською довідкою тощо, не впливає на баланс на 
ПДВ- рахунку; збільшуються час та витрати на 
адміністрування ПДВ; сума, яка заявлена до 
відшкодування, не може перевищувати баланс 
на ПДВ-рахунку на дату подачі податкової 
декларації.

Ця система забезпечила скорочення кількості 
обтяжливих для бізнесу звірок та перевірок, 
зокрема перевірок бізнесу «по усьому ланцюгу 
постачань до виробника або імпортера». Скоро-
тилася та стала простішою звітність з ПДВ.
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Наступним кроком було введення 1 липня 
2015 року з метою забезпечення стабільного 
розвитку економіки, рівних та конкурент-
них умов ведення бізнесу, унеможливлення 
фіскального тиску та нівелювання податко-
вих ризиків у діяльності сумлінних платників 
податків, вжиття профілактичних заходів щодо 
запобігання вчиненню правопорушень, належ-
ної координації роботи органів ДФС з уперед-
ження необґрунтованого формування податко-
вого кредиту у значних розмірах Наказу ДФС 
№ 543 [3], яким затверджено порядок взаємодії 
підрозділів ДФС за комплексного відпрацю-
вання податкових ризиків з ПДВ.

Згідно з цим Наказом етапи комплексного 
відпрацювання податкових ризиків з податку 
на додану вартість включають такі складові: 
рання податкова діагностика (до граничного 
терміну подання звітності з ПДВ); електронний 
контроль ризиків (після граничного терміну 
подання звітності з ПДВ); податковий контроль 
ризиків (після граничного терміну сплати гро-
шових зобов’язань з ПДВ).

Останнім на цей час значним нововведенням 
з ПДВ є оцінка ступеня ризиків, достатніх для 
зупинення реєстрації податкової накладної (роз-
рахунку коригування) в Єдиному реєстрі подат-
кових накладних, яка здійснюється ДФС шля-
хом проведення постійного автоматизованого 
моніторингу відповідності податкових наклад-
них (розрахунків коригування) цим Критеріям 
на основі Наказу Мінфіну «Про затвердження 
Порядку роботи комісії Державної фіскальної 
служби України, яка приймає рішення про 
реєстрацію податкової накладної (розрахунку 
коригування) в Єдиному реєстрі податкових 
накладних або відмову в такій реєстрації» від 
13 червня 2017 року № 566 [5]. Моніторинг 
здійснюється ДФС на підставі аналізу даних 
звітних показників платника податку, наяв-
ної податкової інформації, а також інформації, 
поданої платником податку, яка відображає 
специфіку господарської діяльності платника 
податку окремо за кожним видом економічної 
діяльності, якщо така інформація врахована 
комісією ДФС України, яка приймає рішення 
про реєстрацію податкової накладної (розра-
хунку коригування) в Єдиному реєстрі податко-
вих накладних або відмову в такій реєстрації.

Також Законом № 1621-VII [6] скасовано 
низку пільг щодо оподаткування ПДВ, зокрема 
це операції суб’єктів господарювання, які з 
2015 року оподатковуються за основною став-
кою ПДВ у 20%. Слід зазначити, що пере-
лік пільг з ПДВ залишається досить великим 
і потребує подальшого скорочення, оскільки 
цей податок повинен виконувати свою основну 
функцію – фіскальну, а не регулюючу.

Аналіз чинного механізму справляння ПДВ 
в Україні засвідчив, що певні деформації ПДВ 
негативно позначаються на загальній економіч-
ній ситуації і вимагають негайного усунення, 
хоча загалом цей податок залишається важли-

вою складовою податкової системи, основним 
наповнювачем бюджету, потенціал якого ще не 
повністю вичерпано.

Визначимо основні проблеми організації та 
методики контролю ПДВ в Україні, аби визна-
чити подальші шляхи та способи усунення їх з 
метою оптимізації та удосконалення механізму 
податку. До цих проблем та шляхів їх вирі-
шення належать такі.

1) Нестабільність законодавства з ПДВ. Від-
повідно до підпункту 4.1.9 Податкового кодексу 
принцип стабільності передбачає, що «зміни 
до будь-яких елементів податків та зборів не 
можуть вноситися пізніш як за шість місяців 
до початку нового бюджетного періоду, в якому 
будуть діяти нові правила та ставки, податки 
та збори, їх ставки, а також податкові пільги 
не можуть змінюватися протягом бюджетного 
року» [2]. Цей принцип порушується кожного 
року по декілька разів, що призводить до вели-
кої кількості помилок, плутанини, а також 
до вироблення щоразу нових незаконних схем 
ухилення від сплати ПДВ. Отже, одним із голо-
вних моментів удосконалення механізму ПДВ 
є злагоджена та ефективна робота із внесення 
змін до податкового законодавства.

Будь-які зміни повинні вноситися у тер-
міни, визначені Податковим кодексом. Якщо 
зміни вносяться впродовж бюджетного року, то 
не завжди таке рішення забезпечить додаткові 
надходження до бюджету. Втрати від пристосу-
вання до нових правил гри можуть значно пере-
вищувати отримані вигоди. Відповідно, процес 
внесення змін потребує ефективного механізму 
планування та прогнозування, аби уникнути 
цього впродовж року, необхідні передбачення 
можливих форс-мажорних обставин та виро-
блення механізмів швидкого реагування.

2) Проблема визначення бази оподатку-
вання. Під час здійснення контролю за ПДВ слід 
пам’ятати про те, що база оподаткування опера-
цій з постачання товарів (послуг) не може бути 
нижче ціни придбання таких товарів (послуг), 
база оподаткування операцій з постачання само-
стійно виготовлених товарів (послуг) не може 
бути нижче їх собівартості, а база оподаткування 
операцій з постачання необоротних активів не 
може бути нижче балансової (залишкової) вар-
тості за даними бухгалтерського обліку, що скла-
лася станом на початок звітного (податкового) 
періоду, протягом якого здійснювались такі опе-
рації. Таким чином, тепер база обкладання ПДВ 
операцій із постачання товарів (послуг) визнача-
ється за найбільшою з трьох вартостей: за дого-
вірною вартістю; за звичайними цінами – під час 
здійснення контрольованих операцій за статтею 
39 ПКУ; за ціною придбання товарів (послуг), 
собівартості продукції, а під час постачання нео-
боротних активів – балансовою (залишковою) 
вартістю. З огляду на це з новою силою акту-
алізується фундаментальне теоретичне питання 
визначення справедливої (ринкової, звичайної) 
ціни товару (послуги).
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3) Складність та низька ефективність меха-
нізму адміністрування ПДВ. Ця проблема є 
результатом нестабільності податкового зако-
нодавства, складного механізму обліку та звіт-
ності, що містить жорсткі умови із заповнення 
первинних документів та громіздку податкову 
декларацію.

4) Низька ефективність методики прогнозу-
вання сум надходження та відшкодування ПДВ, 
що призводить до високого рівня похибок, а це 
дестабілізує загальну ситуацію із фінансування 
державних видатків, що здійснюються за раху-
нок ПДВ. Ця проблема також включає склад-
ність отримання своєчасної, повної та досто-
вірної інформації для здійснення прогнозу. 
Великою перешкодою постає наявність значної 
частини тіньового сектору економіки та знову 
ж таки постійних змін в законодавстві з ПДВ, 
що впливає на фактори, за якими розрахову-
ється цей прогноз.

5) Проблеми механізму бюджетного відшко-
дування (складно досяжний рівень критеріїв, 
яким потрібно відповідати платнику ПДВ для 
отримання відшкодування в автоматичному 
режимі, недостатність бюджетних коштів для 
повернення заявлених сум, затримки в строках 
відшкодування, високий рівень шахрайства 
платників ПДВ та корупції в органах ДФС щодо 
отримання незаконного відшкодування). Для 
більш ефективного вирішення цього завдання 
проблеми необхідно враховувати досвід країн, 
які вже стикалися із такими проблемами.

6) Порушення принципу нейтральності, 
який повинен бути характерним для ПДВ. ПДВ 
повинен виконувати основну свою функцію – 
фіскальну, а вже потім регулюючу. Причиною 
цього є велика кількість пільг, які надаються 
платникам ПДВ. Це призводить до виникнення 
територіальної нерівномірності (певні регіони 
забезпечують більше надходження податку, 
тоді як інші більше відшкодовують ПДВ з 
бюджету), до отримання певними галузями еко-
номіки привілеїв тощо. Наявна система пільг є 
економічно необґрунтованою, є додатковим спо-
собом зловживання щодо сплати ПДВ, усклад-
нює облік та звітність, містить велику кількість 
винятків, що заплутує платників ПДВ. Така 
система не забезпечує справедливої конкурен-
ції, оскільки надання пільг окремим секторам 
економіки чи навіть суб’єктам господарювання 
призводить до підвищення податкового тиску 
на інших учасників ринку.

7) Негативне сприйняття податку його 
платниками, а також низький рівень подат-
кової свідомості і культури. Однією з осно-
вних причин негативного ставлення до ПДВ є 
складність механізму його обліку та звітності, 
постійні зміни законодавства, за якими важко 
встигнути, що призводить до нерозуміння або 
неправильного розуміння економічної сутності 
цього податку. Для цього необхідні постійні 
роз’яснення щодо питань адміністрування 
ПДВ. Важливими напрямами удосконалення 

контролю ПДВ є підготовка громадської думки, 
податкове консультування платників і профе-
сійна підготовка персоналу податкових органів.

8) Значні можливості для застосування схем 
ухилення від сплати ПДВ. Причиною цього 
є часті зміни до податкового законодавства, 
його неоднозначність та складність механізму 
адміністрування ПДВ, що створює сприятливі 
умови для шахраїв.

9) Проблема фіскальної ефективності 
податку. Незважаючи на значні обсяги над-
ходжень ПДВ до бюджету та великої частки 
у податкових надходженнях, ПДВ не реалізує 
повністю свій потенціал, оскільки значними є 
обсяги тіньової економіки.

10) Низька диференціація ставок ПДВ. Вра-
ховуючи досвід зарубіжних країн, слід розши-
рити диференціацію ставок з ПДВ. В Україні 
ПДВ справляється за стандартною ставкою у 
20% та нульовою ставкою, а також ставкою у 
7% на ліки. Перш ніж приймати рішення про 
ширше використання диференційованих ставок 
ПДВ, необхідно чітко визначити переваги та 
недоліки такої практики. Диференціація ставок 
ПДВ забезпечує регулюючу функцію податку і 
забезпечує принцип соціальної справедливості 
податків. Підвищені ставки слід встановлювати 
для імпорту та предметів розкоші, а знижені – 
на дитячі товари та товари першої необхідності. 
Зниження ставки ПДВ на певні товари часто не 
приводить до пропорційного зниження ціни на 
продукцію за рахунок докладання зусиль про-
давців щодо використання частини цієї знижки 
для збільшення торговельної націнки, яку 
важко контролювати на практиці. Викорис-
тання декількох ставок ПДВ є складним проце-
сом, збільшує витрати підприємства на ведення 
обліку, підвищує ймовірність помилок, сприяє 
зростанню кількості документів та звітів, що 
слід заповнювати та подавати до ДФС. Кілька 
ставок ПДВ ускладнюють процес перевірки 
для податкових органів. За наявності декіль-
кох ставок ПДВ значний час і зусилля повинні 
бути витрачені на підтвердження того, що під 
час здійснення операцій була застосована пра-
вильна ставка ПДВ. За допомогою диференці-
ації ставок можна забезпечити стимулювання 
розвитку відстаючих галузей економіки Укра-
їни, що буде альтернативою заміни надання 
податкових пільг.

11) В Україні запроваджена система електро-
нного адміністрування, логічно буде повністю 
забезпечити механізм справляння та контролю 
ПДВ електронною системою. Зокрема, автома-
тизація податкових функцій передбачає прове-
дення комплексу процедур з реєстрації платни-
ків податків, електронної обробки аналітичної 
та статистичної звітності, автоматичного фор-
мування плану перевірок із застуванням сучас-
них технологій та проведення самих перевірок. 
Тому основними та очікуваними результатами 
повного запровадження електронної системи 
мають бути мінімізація суб’єктивного впливу 
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Таблиця 1
Удосконалення системи штрафних санкцій з ПДВ в Україні відповідно до Податкового кодексу України

Причина застосування 
штрафної санкції

Порушення здійснено вперше
Порушення 
здійснено 
повторно

Порушення здійснено 
вперше

Порушення 
здійснено 
повторно 
протягом 
1 095 днів

Згідно з Податковим кодексом Пропозиції щодо удосконалення
Стаття 117. Порушення 
встановленого порядку 
взяття на облік (реєстрації) 
у контролюючих органах

170 грн. – ФОП; 510 грн. – 
юридичні особи

340 грн. – ФОП; 
1 020 грн. – юри-
дичні особи

Відсутній штраф за зразком Німеч-
чини та Франції

Пункт 120.1 статті 120. 
Неподання або несвоєчасне 
подання податкової звітнос-
ті або невиконання вимог 
щодо внесення змін до по-
даткової звітності

170 грн. 1 020 грн.

340 грн. за несво-
єчасного подання; 
1 700 грн. за неподан-
ня податкової звітності –

Пункт 120.2 статті 120. 
Невиконання платником 
податків вимог щодо умов 
самостійного внесення змін 
до податкової звітності

штраф у розмірі 5% від суми 
самостійно нарахованого за-
ниження ПЗ (недоплати) –

штраф у розмірі 3% 
від суми самостійно 
нарахованого занижен-
ня ПЗ (недоплати)

–

Стаття 126. Порушення 
правил сплати податків

за затримки до 30 к. д. – у 
розмірі 10% погашеної суми 
податкового боргу; за затрим-
ки більше 30 к. д. – у розмірі 
20% погашеної суми податко-
вого боргу

–

за затримки до 30 к. 
д. – у розмірі 20% по-
гашеної суми податко-
вого боргу; за затрим-
ки більше 30 к. д. – у 
розмірі 40% погашеної 
суми податкового боргу

–

Стаття 123. Несвоєчасна 
сплата або завищення суми 
бюджетного відшкодуван-
ня, визначеної контролюю-
чим органом

25% від суми ПЗ або суми 
завищення бюджетного від-
шкодування

50% від суми 
ПЗ або суми 
завищення 
бюджетного 
відшкодування

3% від суми ПЗ або 
суми завищення бю-
джетного відшкодуван-
ня, якщо платник сам 
виявив порушення; 
25% від ПЗ або суми 
завищення бюджетного 
відшкодування, якщо 
порушення було ви-
явлено контролюючим 
органом

50% від 
суми ПЗ 
або суми 
завищення 
бюджетно-
го відшко-
дування

Стаття 120-1.1. Порушення 
строків реєстрації податкової 
накладної та/або розрахунку 
коригування в Єдиному ре-
єстрі податкових накладних 
та допущення помилок при 
зазначенні обов’язкових рек-
візитів податкової накладної

10% – до 15 к. д. порушення; 
20% – 16–30 к. д. пору-
шення; 30% – 31–60 к. д. 
порушення; 40% – у разі 
порушення строку реєстрації 
від 61 до 365 к. д.

–

20% – до 30 к. д. по-
рушення; 35% –  
31–180 к. д. пору-
шення; 50% – більше 
181 к. д. порушення

Подвій-
ний розмір 
штрафних 
санкцій 
для по-
рушення 
вперше

Пункт 120-1.2. Відсут-
ність реєстрації протягом 
граничного строку по-
даткової накладної та/або 
розрахунку коригування до 
такої податкової накладної 
в Єдиному реєстрі податко-
вих накладних

штраф в розмірі 50% суми 
податкових зобов’язань ПДВ, 
зазначеної у такій податковій 
накладній та/або розрахунку 
коригування до податкової 
накладної

–

штраф в розмірі 75% 
суми податкових 
зобов’язань ПДВ, 
зазначеної у такій по-
датковій накладній та/
або розрахунку кори-
гування до податкової 
накладної

–

Пункт 120-1.3. Допущення 
продавцем помилок під час 
зазначення обов’язкових 
реквізитів податкової на-
кладної, виявлених контро-
люючим органом за резуль-
татами перевірки, проведеної 
за заявою покупця

штраф в розмірі 170 гривень 
та зобов’язання виправити 
такі помилки

–

штраф в розмі-
рі 340 гривень та 
зобов’язання виправи-
ти такі помилки –

Невиконання податково-
го повідомлення-рішення 
контролюючого органу з 
попередженням про необ-
хідність виправлення плат-
ником податків – продав-
цем помилок в податковій 
накладній протягом 10 ка-
лендарних днів, наступних 
за днем його отримання

10% суми ПДВ, зазначеної в 
такій податковій накладній у 
разі невиправлення помилок 
протягом 15 к. д.; 20% – від 
16 до 30 к. д.; 30% – від 31 
до 60 к. д.; 40% – від 61 до 
90 к. д.; 50% – від 91 до 120 к. 
д.; 60% – від 121 до 150 к. д.; 
70% – від 151 до 180 к. д.; 
100% у разі невиправлення по-
милок після спливу 181 к. д.

–

50% у разі невиправ-
лення помилок у строк 
від 1 до 120 к. д.; 
100 % у разі невиправ-
лення помилок після 
спливу 121 к. д. –
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податківців на процеси адміністрування подат-
ків, мінімізація впливу ризикових суб’єктів 
господарювання на реальний сектор еконо-
міки, зменшення терміну проведення переві-
рок достовірності декларування сум ПДВ до 
відшкодування, забезпечення якомога меншого 
втручання в діяльність суб’єктів господарю-
вання, проведення електронних перевірок та 
зустрічних звірок, збільшення надходжень до 
бюджету за рахунок руйнування схем мінімі-
зації податкових зобов’язань та залучення до 
бюджету коштів від виходу з тіні економіки.

Важливим елементом механізму адміні-
стрування ПДВ, який потребує удосконалення 
є система штрафних санкцій. З моменту вве-
дення в дію Податкового кодексу в Україні зна-
чно збільшився рівень інфляції, а всі штрафи 
сплачуються в національній валюті і є незна-
чними. Зокрема, пропонується спростити кіль-
кість штрафних санкцій та підвищити їх суму, 
що може вплинути на покращення податкової 
дисципліни з ПДВ. Пропозиції щодо її удоско-
налення наведені у табл. 1.

Щодо штрафних санкцій за неподання чи 
невчасне подання документів на реєстрацію 
платником ПДВ, то у багатьох країнах-членах 
ЄС такі санкції не застосовуються. Основою для 
розробки системи штрафних санкцій в Україні 
став досвід Франції. Чинним законодавством 
за порушення терміну реєстрації податкових 
накладних чи розрахунків коригувань перед-
бачено значну диференціацію штрафів. Змен-
шення різновидів штрафних санкцій спростить 
процес їх нарахування та сплати.

Тому вирішення визначених завдань контр-
олю розрахунків з бюджетом за ПДВ може виді-
лити основні етапи контролю ПДВ:

– уточнення законодавчих вимог та остан-
ніх змін, які стосуються ПДВ;

– встановлення, чи є підприємство платни-
ком ПДВ, які ставки застосовує;

– визначення законності застосування піль-
гового оподаткування підприємством;

– перевірка правильності та повноти визна-
чення об’єкта оподаткування з урахуванням 
податкових зобов’язань та податкового кредиту 
з ПДВ;

– визначення правильності складання та 
своєчасності подання Податкової декларації з 
ПДВ;

– встановлення повноти та своєчасності 
сплати ПДВ до бюджету.

При цьому основними методами та прийо-
мами контролю розрахунків з ПДВ повинні бути 
арифметична перевірка величини податкового 
кредиту та податкових зобов’язань; перевірка 
документів за формою та змістом щодо доку-
ментування розрахунків з ПДВ та їх система-
тизації в системі поточного та зведеного обліку; 
зустрічна перевірка розрахунків з покупцями, 
замовниками, постачальниками, підрядниками 
для підтвердження реальності сум розрахунків 
з ПДВ; перевірка записів на рахунках бухгал-

терського обліку щодо відображення розрахун-
ків з ПДВ; аналіз та оцінка податкової декла-
рації з ПДВ.

Висновки. Отже, визначені та систематизо-
вані етапи контролю розрахунків з бюджетом 
за ПДВ з урахуванням змін податкового зако-
нодавства, а також уточнені процедури та при-
йоми контролю дадуть змогу підвищити рівень 
його ефективності і якості організації та мето-
дики здійснення. Перш за все слід розробити 
просту і прозору систему справляння і сплати 
ПДВ, що мінімізує можливість побудови неза-
конних схем відшкодування та ухилення від 
сплати ПДВ.

Основними напрямами удосконалення контр-
олю ПДВ в Україні визначено оптимізацію сис-
теми пільг (обмежити перелік пільг, залишити 
тільки пільги, що стосуються предметів першої 
необхідності); поглиблення диференціації ставок 
податку (за товарними групами з урахуванням 
ступеня розвитку галузей економіки); удоско-
налення механізму бюджетного відшкодування; 
злагоджену та планову роботу із внесення змін 
до податкового законодавства; забезпечення 
високого рівня роботи працівників податкових 
органів із платниками податків; запровадження 
електронної системи проведення перевірок плат-
ників податків, що забезпечить більш швидкі та 
об’єктивні результати перевірок без порушення 
термінів їхнього проведення; удосконалення сис-
теми штрафних санкцій.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Методичні рекомендації щодо комплексного відпрацю-

вання платників ПДВ, які формують податковий кре-
дит за податковими накладними, не зареєстрованими 
в ЄРПН : затверджені Наказом ДФСУ від 29 листопада 
2013 року № 724 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MDS00413.html.

2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-
VІ (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

3. Про забезпечення комплексного контролю податкових ри-
зиків з ПДВ : Наказ ДФС України від 28 липня 2015 року 
№ 543 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.
rada.gov.ua.

4. Порядок електронного адміністрування податку на додану 
вартість : Наказ МФУ від 16 жовтня 2014 року № 569 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1456-14/print1389887254397445.

5. Про затвердження Порядку роботи комісії Державної фіс-
кальної служби України, яка приймає рішення про реє-
страцію податкової накладної / розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в та-
кій реєстрації : Наказ МФУ від 13 червня 2017 року № 566 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.
gov.ua.

6. Про внесення змін до Податкового кодексу України та де-
яких інших законодавчих актів України : Закон України від 
31 липня 2014 року №1621-VII [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=4014-6.



487Глобальні та національні проблеми економіки

Б
У
ХГ

А
Л
ТЕ

Р
С
Ь
К
И

Й
 О

Б
Л
ІК

, 
А
Н

А
Л
ІЗ

 Т
А
 А

У
Д
И

Т

УДК 657.6

Будник Л.А.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету

Романів С.Р.
кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету

КРИТЕРІЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В РОБОТІ ДЕРЖАВНИХ АУДИТОРІВ

CRITERIA OF COMPETENCE IN THE WORK OF PUBLIC AUDITORS

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено критерії компетентності в роботі дер-

жавних аудиторів. Визначено рівень загальних вимог до їх про-
фесійності. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення ви-
мог до компетенції аудиторів відповідно до сучасних завдань 
державного аудиту. Виходячи з даних завдань, особливої ваги 
набувають питання, пов’язані з визначенням необхідних здат-
ностей до стратегічного бачення в роботі державних аудиторів, 
уміння прогнозувати, моделювати ситуації, приймати рішення 
у мінливому середовищі, генерувати креативні ідеї, бути ефек-
тивними. Обґрунтовано необхідність стратегічного бачення в 
роботі державних аудиторів. Надано пропозиції щодо впрова-
дження безперервної освіти. 

Ключові слова: державний аудит, державні аудитори, 
компетентність, компетенція, стратегічне бачення, особистісні 
компетенції.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы критерии компетентности в работе 

государственных аудиторов. Определен уровень общих тре-
бований к их профессионализму. Разработаны предложения 
по усовершенствованию требований к компетенции аудиторов 
в соответствии с современными задачами государственного 
аудита. Исходя из данных задач, особое значение приобрета-
ют вопросы, связанные с определением необходимых спосо-
бностей к стратегическому видению в работе государственных 
аудиторов, умение прогнозировать, моделировать ситуации, 
принимать решения в меняющейся среде, генерировать 
креативные идеи, быть эффективными. Обоснована необходи-
мость стратегического видения в работе государственных ау-
диторов. Внесены предложения по внедрению непрерывного 
образования.

Ключевые слова: государственный аудит, государствен-
ные аудиторы, компетентность, компетенция, стратегическое 
видение, личностные компетенции.

АNNOTATION
The article examines the criteria of competence in the work 

of public auditors. The level of general requirements for the pro-
fessionalism of public auditors is determined. Proposals for im-
proving the requirements for the competence of auditors in accor-
dance with the modern tasks of the public audit are developed. 
On the basis of these tasks, the issues related to the definition of 
the necessary capabilities for strategic vision in the work of state 
auditors, the ability to predict, model situations, make decisions in 
a changing environment, generate creative ideas, and be effec-
tive in a changing world become issues of particular importance. 
The necessity of a strategic vision in the work of public auditors is 
substantiated. Proposals for the implementation of the continuous 
education direction are given.

Keywords: public audit, public auditors, competence, compe-
tency, strategic vision, personal competencies.

Постановка проблеми. Система державного 
фінансового контролю в сучасних умовах харак-
теризується постійним розвитком і вдоскона-

ленням, виділенням аудиту в самостійну ланку 
контрольної діяльності, в ході проведення якої 
визначають, наскільки ефективно викорис-
товують державні ресурси і майно, доцільно і 
належно розподілені доходи і видатки бюдже-
тів різних рівнів, виконані прийняті рішення, 
дотримані положення законодавчих і норматив-
них актів. Державний аудит за інерцією сприй-
мають як вид контрольно-ревізійної роботи, 
однак порівняно з іншими формами контролю 
він має іншу ідеологію, мету і завдання. 

Державний аудит передбачає не тільки вирі-
шення важливих завдань щодо попередження і 
виявлення фактів незаконного та неефективного 
використання державних ресурсів, запобігання 
виникненню помилок і зловживань у діяль-
ності підприємств державного сектора, його 
необхідно розуміти як інструмент державного 
управління, чітку систему, яка спрямована на 
оцінку ефективності використання державних 
фінансових ресурсів, визначення стратегії пове-
дінки суб’єкта, тому й критерії професійності в 
роботі державних аудиторів повинні бути осо-
бливими. У сучасних умовах однією з проблем 
розвитку державного аудиту є брак професій-
них кадрів, які здатні забезпечити ефектив-
ність контролю відповідно до викликів реалій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми і перспективи державного аудиту 
досліджено у працях вітчизняних фахівців: 
В. Бугаєнко, Л. Гуцаленко, В. Дерія, Р. Руд-
ніцької, Л. Коновалова, Л. Дикань, Н. Рубан, 
Ю. Петренко та ін. Учені-економісти аналізу-
ють суть державного фінансового аудиту, про-
блеми і напрями його розвитку в країні, його 
роль у системі державного фінансового контр-
олю, повноваження суб’єктів, які його здій-
снюють. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне резуль-
татам проведених досліджень, необхідно відзна-
чити, що низка питань, пов’язаних із підготов-
кою достатньої кількості кваліфікованих кадрів 
для державного аудиту, професійним навчан-
ням державних аудиторів та підвищенням 
їхньої кваліфікації для проведення контроль-
них заходів відповідно до Стандартів з аудиту 
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державних фінансів, потребує подальшого роз-
роблення.

Мета статті полягає у дослідженні та обґрун-
туванні вимог до компетентності державних 
аудиторів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування компетентності державних аудито-
рів відбувається шляхом набуття ними компетен-
цій, які є комбінацією відповідних характерис-
тик, що належать до знань та їх застосування, 
вмінь, навичок, здібностей, цінностей, особистих 
якостей, і дають змогу забезпечити виконання 
професійних обов’язків на високому рівні.

Поняття компетентності доцільно визначити 
через такі характеристики, як поінформова-
ність, обізнаність, авторитетність, практичні 
навики та виконання поставлених завдань. Із 
погляду експертів DeSeCo, внутрішня структура 
компетентності включає такі складники, як 
знання, пізнавальні та практичні вміння і нави-
чки, ставлення, емоції, цінності та етичні нормі, 
мотивація [1, с. 22]. На думку Ю.Г. Татура, 
компетентність спеціаліста з вищою освітою 
(а державні аудитори належать до таких спеці-
алістів) – це прагнення і здатність (готовність) 
реалізувати свій потенціал (знання, вміння, 
досвід, особистісні якості та ін.), які проявля-
ються ним на практиці для успішної творчої 
продуктивної діяльності в професійній і соці-
альній сферах, усвідомлюючи її соціальну зна-
чущість та особисту відповідальність за резуль-
тати цієї діяльності, необхідність її постійного 
вудосконалення [2, c. 22].

Дж. Равен у праці «Компетентність у сучас-
ному суспільстві» визначив компетентність як 
специфічну здатність, необхідну для ефектив-
ного виконання конкретної дії в конкретній 
предметній галузі, яка включає вузькоспеці-
альні знання, особливого роду предметні нави-
чки, способи мислення, а також розуміння від-
повідальності за свої дії. Бути компетентним 
означає мати набір специфічних компетенцій 
різного рівня [3, с. 40]. 

Досліджуючи поняття «компетенція», 
доцільно визначити, що його змістова основа – 
це: знання, які повинна мати особа; коло питань, 
в яких вона повинна бути обізнана; досвід, 
необхідний для успішного виконання поставле-
них завдань відповідно до встановлених прав, 
законів, статутів [4]. 

У роботі державних аудиторів доцільно виді-
лити: загальні компетенції, професійні компе-
тенції та знання, етичні компетенції, особис-
тісні компетенції. 

Кваліфікаційні вимоги до державних ауди-
торів в Україні визначено Законом України 
«Про державну службу», Порядком визначення 
спеціальних вимог до осіб, які претендують на 
зайняття посад державної служби категорій 
Б і В, затвердженим Наказом Національного 
агентства України з питань державної служби 
від 06.04.2016 № 72; Типовими вимогами до 
осіб, які претендують на зайняття посад дер-

жавної служби категорії А, затвердженими 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
22.07.2016 № 448; наказами відповідних контр-
олюючих органів. Загальні кваліфікаційні 
вимоги чітко визначені в Законі «Про державну 
службу» (табл. 1).

У нормативних актах визначають професійні 
критерії в роботі державних аудиторів (табл. 2).

Рівень загальних вимог до компетентності 
державних аудиторів, який вони повинні мати 
для компетентного та ефективного виконання 
свого завдання, визначений у стандартах дер-
жавного аудиту. 

Вищий орган державного фінансового контр-
олю повинен розробляти кадрову політику, 
дотримуватися необхідних процедур щодо її 
реалізації для підбору персоналу необхідної 
кваліфікації. Державні аудитори повинні мати 
вищу освіту за їх спеціальностями, а також 
необхідну підготовку і досвід роботи. Перевірка 
фінансових механізмів, облікових документів 
і фінансових звітів вимагає наявності освіти з 
обліку і контролю, підготовки із суміжних дис-
циплін, а також знання законодавчих і нор-
мативних актів, що стосуються сфери відпові-
дальності структури, яка підлягає перевірці [6]. 
Крім того, аудит ефективності може вимагати 
додаткових знань у таких сферах, як державне 
управління, економіка, соціальні науки. Квалі-
фікований аудитор повинен:

– уміти належно здійснювати заходи щодо 
забезпечення високої якості перевірки;

– забезпечувати високу якість звітів за 
результатами перевірок;

– сприяти вдосконаленню роботи і виправ-
ленню виявлених недоліків;

– досягати кінцевих результатів;
– уміти вирішувати комплексні завдання;
– уміти працювати з великими масивами 

інформації;
– співпрацювати й налагоджувати партнер-

ську взаємодію;
– мати здатність підтримувати зміни і пра-

цювати з реакцією на них;
– організовувати і контролювати роботи;
– мати аналітичні здібності;
– бути дисциплінованим, уміти працювати в 

стресових ситуаціях.
Коло спеціальностей, необхідних для кож-

ного аудиту, буде змінюватися залежно від типу 
запланованого аудиту. Всім аудиторам зовсім 
не обов'язково бути компетентними в усіх без 
винятку питаннях аудиту. Політика і проце-
дури відбору фахівців для державного аудиту 
повинні принаймні передбачати наявність пер-
соналу, кваліфікація якого відповідає вимогам 
виконання поставлених завдань, щоб для кож-
ної перевірки члени аудиторської групи мали 
необхідні кваліфікацію та досвід.

Якщо необхідно, доцільно залучати фахівців 
з інших установ та організацій, кваліфікованих 
експертів, оскільки в багатьох випадках лише 
їх кваліфікація і компетентність у питаннях, 
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що підлягають перевірці, дадуть змогу зробити 
правильні висновки і підготувати звіт і реко-
мендації, які будуть належним чином обґрун-
товані.

Велике значення в роботі державних ауди-
торів мають особистісні компетенції: принципо-
вість, рішучість, вимогливість, інноваційність, 
креативність, аналітичні здібності, самооргані-
зація, саморозвиток.

У сучасних умовах державні аудитори не 
повинні бути цензорами, робота яких спрямо-
вана на контроль діяльності посадових осіб, 
відповідальних за фінансово-господарську 
діяльність суб’єкта господарювання держав-
ного сектора економіки, а творцями, які вияв-
ляють неефективність і визначають шляхи усу-
нення проблем і ризиків, з якими зустрічається 
цей суб’єкт. Отже, завдання, які виконують в 

Таблиця 1 
Кваліфікаційні вимоги до державних аудиторів відповідно до законодавства України

Критерії Опис вимог до посадової особи, залежно від категорії

Категорія А Категорія Б Категорія В
Загальні вимоги ст. 19, 20 Закону України «Про державну службу» [5]

Освіта
Вища освіта за фахом, освітній рівень – магістр Вища освіта за фахом, 

освітній рівень – бакалавр, 
молодший бакалавр

Вікові обмеження Не більше 65 років

Стаж роботи 

Загальний стаж роботи не 
менше семи років (за ви-
значеними умовами – не 
менше трьох років)

На менше двох або одно-
го року за визначеними 
умовами

Не потребує

Обов’язкова умова

Вільне володіння держав-
ною мовою, володіння 
іноземною мовою, яка є од-
нією з офіційних мов Ради 
Європи (вимога набирає 
чинності з 1.05.2018)

вільне володіння держав-
ною мовою

вільне володіння держав-
ною мовою

Знання  
законодавства

Конституція України;
Закон України «Про держав-
ну службу»;
Закон України «Про запобі-
гання корупції»;
Закон України «Про Кабінет 
Міністрів України»;
Закон України «Про цен-
тральні органи виконавчої 
влади»;
законодавство, що регулює 
діяльність відповідного 

Конституція України;
Закон України «Про держав-
ну службу»;
Закон України «Про запобі-
гання корупції»;
Закон України «Про осно-
вні засади здійснення 
державного фінансового 
контролю в Україні»;
- законодавство у сфері 
державного фінансового 
контролю, бухгалтерського 
обліку та закупівель

Конституція України;
Закон України «Про держав-
ну службу»;
Закон України «Про запобі-
гання корупції”;
Закон України «Про осно-
вні засади здійснення 
державного фінансового 
контролю в Україні»;
- законодавство у сфері 
державного фінансового 
контролю, бухгалтерського 
обліку та закупівель

Таблиця 2 
Професійні критерії до державних аудиторів, визначені в нормативних актах

1. Професійні чи технічні 
знання

– знання нормативних документів, що регулюють питання організації та 
здійснення державного фінансового контролю; 
– знання основ ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової 
звітності;
– знання особливостей здійснення публічних закупівель;
– знання методів проведення заходів державного фінансового контролю;
– знання основ господарського законодавства;
– знання основ цивільного законодавства;
– знання особливостей ведення господарської діяльності суб’єктами госпо-
дарювання, що належать до сфери контролю відділу;
– знання порядку розроблення проектів нормативно-правових актів;
– знання та практичні навички щодо підготовки аналітичних документів; 
– знання методів управління персоналом

2. Спеціальний досвід роботи досвід роботи фінансово-економічного спрямування не менше двох років
3. Знання сучасних інформа-
ційних технологій

знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення

4. Особистісні якості – досягнення кінцевих результатів;
– уміння вирішувати комплексні завдання; вміння працювати з великими 
масивами інформації;
– співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
– здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
– організація і контроль роботи; оцінка і розвиток підлеглих;
– аналітичні здібності; дисципліна і системність; уміння працювати в стре-
сових ситуаціях



490

Випуск 19. 2017

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ході проведення державного аудиту, доцільно 
об’єднати в три блоки: 1) завдання оператив-
ного контролю та корегування; 2) завдання 
контролю ефективності; 3) завдання стратегіч-
ного контролю [7, с. 828].

Виходячи з даних завдань, особливої ваги 
набувають питання, пов’язані з визначенням 
необхідних здатностей до стратегічного бачення 
в роботі державних аудиторів, уміння прогнозу-
вати, моделювати ситуації, приймати рішення 
у мінливому середовищі, генерувати креативні 
ідеї, бути ефективними у мінливому світі. 

Стратегія передбачає побудову такої моделі, 
яка описує майбутній стан системи, яка підля-
гає контролю з урахуванням впливів та викли-
ків зовнішнього середовища та за умови існу-
вання резервів у внутрішньому середовищі.

Стратегічне бачення передбачає здатність:
– діагностувати стан системи;
– аналізувати ситуацію;
– до стратегічного аналізу;
– до побудови майбутнього сценарію роз-

витку.
Підтримати високий рівень компетентності 

можна на основі програми безперервного розви-
тку. Еволюційний процес в державному управ-
лінні, зміни форм і методів виконання службов-
цями завдань і контрольних функцій, утілення 
в практику державних, галузевих і регіональних 
цільових програм потребують активізації зусиль 
суб'єктів системи підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації державних аудито-
рів, тому в сучасних умовах ідея безперервності 
в освіті повинна стати новою парадигмою мис-
лення. Ця ідея стверджує прагнення фахівця до 
постійного збагачення особистісного потенціалу, 
професійних можливостей відповідно до вимог 
професіоналізму, соціальної мобільності, повно-
цінної самореалізації в житті. 

В основі розвитку безперервності в освіті є 
шість пріоритетів, які були визначені Мемо-
рандумом Європейської Комісії 2000 р. [8]. У 
цьому документі зазначено, що Європа вже 
вступила в «епоху знань», яка вимагає змінити 
традиційні моделі освіти через призму переходу 
до безперервної освіти та самоосвіти – навчання 
протягом життя (lifelong learning). Для того 
щоб в Україні безперервність освіти була дієвою 
і розвивалася відповідно до європейських тен-
денцій, в її нормативно-правовому полі повинні 
бути відображені шість ключових принципів 
безперервної європейської освіти: базові знання 
та навички для всіх; збільшення інвестицій у 
людські ресурси; інноваційні методики викла-
дання і навчання; нова система оцінки отри-
маної освіти; наставництво і консультування, 
постійне підвищення кваліфікації [9].

Розвиток суспільних відносин і наукових 
знань у сучасному світі настільки стрімкий, 
що теорії, погляди, концепції, форми і методи 
роботи, які є передовими сьогодні, завтра 
будуть застарілими. А це висуває завдання 
не тільки безперервного, а й випереджаючого 

навчання. Загальними орієнтирами до побудови 
нової методології функціонування випереджа-
ючої системи безперервної освіти в галузі дер-
жавного контролю повинні стати такі керівні 
принципи:

– єдності – знання і навички державного 
аудитора повинні включати такі блоки: гумані-
тарно-суспільствознавчий, економічний, право-
вий, управлінський у поєднанні з поглибленою 
спеціалізацією;

– інтеграції системи вищої освіти України в 
європейській простір – регулювання державної 
політики безперервної освіти в галузі держав-
ного управління та піднесення її до міжнарод-
ного рівня; 

– системності – врахування підвищення 
кваліфікації та поглибленої спеціалізації 
кадрів державного аудиту в технологічній спро-
можності управлінських рішень щодо навчання 
впродовж життя;

– багатовекторності – створення умов для 
інтегрованості форм та методів навчання дер-
жавних аудиторів;

– випередження – необхідність передбачень 
змістово-технологічних змін та прогнозів онов-
лення системи професійного розвитку фахівців 
державного аудиту.

Світова практика засвідчує доцільність при-
йняття на державному рівні стратегії навчання 
і сертифікації державних аудиторів. При цьому 
має бути чітко визначено:

– хто буде здійснювати сертифікацію дер-
жавних аудиторів – держава чи незалежні про-
фесійні організації;

– за якими програмами і методиками будуть 
проводитися навчання і оцінювання державних 
аудиторів; 

– за рахунок яких джерел (бюджетних/сус-
пільних коштів, власних коштів претендентів 
на сертифікацію чи участь у витратах має бути 
пропорційною) [10].

Не менш важливим є питання, навчати-
муться і підлягатимуть сертифікації винятково 
працівники органів державного фінансового 
контролю (або особи, що вже працюють у дер-
жавному секторі) чи це можливо також і для 
«вихідців» із приватного середовища, які бажа-
ють працювати у сфері державного аудиту. 

Висновки. Отже, державні аудитори повинні 
передусім пройти належне навчання для вико-
нання покладених на них обов’язків і відповід-
ності стандартам державного аудиту. Надалі 
аудитори повинні підтримувати свою профе-
сійну компетентність завдяки постійній про-
грамі безперервного розвитку. 

Вимоги до професії державного аудитора є 
дещо вищими, ніж до звичайних державних 
службовців. Поряд із визначеними кваліфіка-
ційними вимогами до посади такий аудитор 
повинен приймати і дотримуватися спеціально 
розроблених правил поведінки та принци-
пів етики для виконання поставлених перед 
ним завдань. Важливо, щоб суспільство ста-
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вилося до державного аудитора з довірою та 
повагою, покладаючись на його порядність і 
об’єктивність. 

Підтримання високого рівня компетентності 
можливе на основі програми безперервного роз-
витку. Ця ідея стверджує прагнення людини 
до постійного збагачення особистісного потен-
ціалу, професійних можливостей відповідно до 
вимог професіоналізму, соціальної мобільності, 
повноцінної самореалізації в житті. 
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ПОНЯТТЯ «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ» В ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ

THE CONCEPT OF «NON-CURRENT ASSETS» IN ACCOUNTING PRACTICE

АНОТАЦІЯ
Розкрито економічну сутність та роль необоротних активів. 

Проаналізовано сучасний стан наукової думки щодо обліку 
необоротних активів. Здійснено аналіз нормативно-методич-
ної бази обліку необоротних активів. Досліджено організацію 
обліку необоротних активів на міжнародному рівні. Виділено 
висновки та пропозиції по необоротних активах.

Ключові слова: необоротні активи, активи, засоби довго-
строкового користування, капітал, фіксовані активи, постійні 
активи, матеріальні активи.

АННОТАЦИЯ
Раскрыта экономическая сущность и роль необоротных 

активов. Проанализировано современное состояние научной 
мысли по учету необоротных активов. Осуществлен анализ 
нормативно-методической базы учета необоротных активов. 
Исследована организация учета необоротных активов на 
международном уровне. Сделаны выводы и предложения по 
необоротным активам.

Ключевые слова: внеоборотные активы, активы, сред-
ства долгосрочного пользования, капитал, фиксированные 
активы, постоянные активы, материальные активы.

ANNOTATION
The economic essence and role of non-current assets is 

disclosed; analyzed the current state of scientific thought on 
accounting for non-current assets; an analysis of the regulatory 
and methodological base for accounting for non-current assets was 
carried out; the organization of the accounting of non-negotiable 
assets at the international level; highlighted the conclusions and 
proposals for non-negotiable assets.

Keywords: non-current assets, assets, long-term assets, 
capital, fixed assets, fixed assets, material assets.

Постановка проблеми. Необоротні активи є 
одним із найважливіших об’єктів економічних 
наук, зокрема бухгалтерського обліку. Нео-
боротні активи в сучасних умовах господарю-
вання відіграють визначальну роль, оскільки 
вони становлять вагому частину майна будь-
якого суб’єкта господарювання. Від їх якості, 
вартості, технічного рівня, ефективності вико-
ристання багато в чому залежать кінцеві резуль-
тати діяльності підприємства: виготовлення 
товарів та надання послуг, їх собівартість, при-
буток, рентабельність, стійкість фінансового 
становища. В умовах ринкової економіки зрос-
тає потреба в достовірній обліковій та звітній 
інформації про діяльність підприємств, установ 
і організацій, яка дає змогу їх керівництву під-
вищити ефективність своєї роботи. Нині цю 
інформацію можливо отримати лише в процесі 
здійснення аналізу та контролю господарюючих 

суб'єктів. Інформація про необоротні активи 
може зацікавити різних користувачів: мене-
джерів – під час розроблення альтернативних 
варіантів фінансової стратегії підприємства; 
постачальників – під час прийняття рішень про 
умови розрахунків; кредитні установи – під час 
визначення кредитування діяльності підпри-
ємств; потенційних інвесторів – під час вибору 
об'єкта інвестування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми обліку, аналізу, контролю необорот-
них активів є предметом особливої уваги еко-
номічної науки. Значний внесок у розроблення 
теоретичних і практичних аспектів обліку 
необоротних активів зробили провідні вітчиз-
няні дослідники: І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, 
Н.Г. Виговська, О.П. Гаценко, А.Г. Загородній, 
Л.Г. Ловінська, Н.М. Малюга, М.В. Півторак 
та ін., а також зарубіжні вчені: В.Є. Ванке-
вич, Л.В. Зубарева, І.П. Ламанов, Б. Нідлз, 
М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера, Н.М. Поташ-
кова, Я.В. Соколов тощо. Значний внесок 
у розвиток теорії та методології бухгалтер-
ського обліку необоротних активів зробили 
українські вчені А.А. Бєлоусов, М.І. Бондар, 
А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, О.М. Десят-
нюк, В.М. Диба, М.М. Зюкова, В.В. Жук, 
В.П. Карєв, Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський, 
Н.М. Малюга, О.Ю. Омельченко, Ю.І. Осад-
чий, М.В. Півторак, П.Т. Саблук, В.Г. Швець, 
Л.В. Чижевська. Незважаючи на цінність одер-
жаних дослідниками результатів, у рамках 
вирішення питань інформування зацікавлених 
осіб особливе місце займають такі питання, як 
економічна сутність необоротних активів та їх 
класифікація в міжнародній економіці.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Щодо необоротних активів 
існує низка невирішених проблемних питань. 
Особливої уваги потребує питання трактування 
терміну «необоротні активи» та їх класифіка-
ції. Сьогодні різко виділяються розбіжності у 
назві та визначенні засобів, під якими в бух-
галтерському обліку розуміють необоротні 
активи. Системи бухгалтерського обліку країн 
світу мають особливості, що призводить до 
неоднозначного сприйняття фахівцями інфор-
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мації про необоротні активи. За цих умов у 
межах системи бухгалтерського обліку опе-
рацій із необоротними активами постає коло 
питань, вирішення яких можливе із застосу-
ванням компаративного аналізу з урахуван-
ням умов глобалізації. В умовах реформування 
господарських процесів проблеми обліку нео-
боротних активів набувають виняткової акту-
альності у зв’язку з необхідністю отримання 
користувачами достовірної інформації про 
наявність, стан та ефективність використання 
основних засобів, нематеріальних активів, дов-
гострокових біологічних активів тощо.

Мета статті полягає в аналізі теоретичних 
основ та стану системи обліку необоротних 
активів та наданні пропозицій щодо їх удоско-
налення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі розвитку продуктивних 
сил необоротні активи, як і раніше, залиша-
ються чи не найголовнішим фактором вироб-
ництва. Від рівня технічної озброєності зале-
жать і якість продукції, і продуктивність 
праці, і навіть показники рентабельності. Сьо-
годні будь-яке виробниче підприємство вико-
ристовує досить широку номенклатуру необо-
ротних активів. Розвиток необоротних активів 
як знарядь праці, засобів виробництва, призвів 
до необхідності класифікації їх за спільними 
ознаками. Необоротні активи вимагають чіт-
кого і точного обліку, причому відображаються 
вони не лише у бухгалтерських регістрах, а й у 
фінансовій звітності.

Для правильного визначення поняття «нео-
боротні активи» та розкриття їх сутності слід 
передусім дослідити, що розуміють під цим тер-
міном в різних економічних науках. В еконо-
мічній теорії, фінансах, бухгалтерському обліку 
по-різному розглядають їх, по-різному тракту-
ють поняття, навіть можна зустріти різну назву 
терміну, який є об’єднуючим для засобів дов-
гострокового користування. Для правильного 
розуміння поняття необоротних активів необ-
хідно дослідити поняття активу. 

Активи – це сукупність матеріальних і нема-
теріальних ресурсів і прав, виражених у грошо-
вій вартості, які контролюються підприємством 
і використовуються з певною метою. У науко-
вих працях із питань фінансового менеджменту 
І.О. Бланк під активами підприємства розуміє 
контрольовані ним економічні ресурси, сформо-
вані за рахунок інвестованого в них капіталу, 
які характеризуються детермінованою вар-
тістю, продуктивністю і здатністю генерувати 
дохід, постійний оборот яких у процесі вико-
ристання зв’язаний із факторами часу, ризику 
і ліквідності [1, с. 157].

Зарубіжні вчені-бухгалтери М.Р. Метьюс, 
М.Х.Б. Перера зазначають, що «поділ активів 
на основні й оборотні прийшов у практику бух-
галтерського обліку з економіки через судову 
сферу в кінці ХІХ або на початку ХХ століття» 
[4, с. 274].

Варто наголосити на тому, що те, що в еко-
номіці та юриспруденції називають капіталом, 
у бухгалтерському обліку називають активами, 
тому однією з теорій походження поділу акти-
вів на оборотні та необоротні (основні) є кла-
сичний поділ капіталу визначним економістом 
К. Марксом на оборотний і основний.

На думку М.В. Півторака, застосування у 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» терміну «необоротні активи» є не 
досить коректним стосовно тих об’єктів, які він 
об’єднує [7, с. 6]. Автор зазначає, що єдиним 
активом, який не є оборотним, є земля. Вихо-
дячи із цього, він пропонує поділяти активи на 
основні й оборотні, що відповідає класичному 
принципу поділу капіталу. Отже, необоротні 
активи, тобто основний капітал, є складником 
активу (майна) підприємства. 

В іноземній економічній та обліковій прак-
тиці поняття «необоротні активи» позначають 
різними термінами, що випливає з особливос-
тей перекладу з різних мов світу. Наприклад, 
англійською мовою необоротні активи можуть 
називатися non-current assets (необоротні 
активи), fixed assets (фіксовані активи), long-
term assets (довгострокові активи) тощо.

Розглядаючи визначення, бачимо, що, дій-
сно, поняття необоротних активів є неодноз-
начним. Зокрема, в іноземній літературі часто 
немає об’єднуючого терміну, а відображаються 
окремі складники довгострокових засобів: 
основні засоби, нематеріальні активи тощо. У 
радянський період розвитку економіки немате-
ріальні активи як такі не існували, тому необо-
ротні активи носили назву основних засобів, чи 
основних фондів, особливістю яких була мате-
ріально-речова форма. Велика кількість авторів 
називають необоротні активи основним капіта-
лом, який включає матеріальні цінності, фінан-
сові вкладення та нематеріальні активи.

У зарубіжній обліковій практиці поняття 
«необоротні активи» позначається різними тер-
мінами: «постійні активи», «власність», «спо-
руди й обладнання», «матеріальні активи» 
тощо. Так, у Швейцарії необоротні активи в 
активі балансу об’єднані в одну групу – основні 
засоби; в Росії – позаоборотні активи, які вклю-
чають нематеріальні активи, основні засоби, 
доходні вкладення в матеріальні цінності; у 
Німеччині – основний капітал та фінансові 
активи; у країнах англо-американської групи – 
це довгострокові активи, що об’єднують у собі 
основні засоби або власність; в Естонії – осно-
вний (основні засоби), моральний (нематері-
альні активи) та ресурсний капітал (природні 
багатства). У країнах англо-американської 
системи обліку це – довгострокові активи, що 
об’єднують у собі основні засоби або власність, 
будівлі та обладнання, невідчутні (нематері-
альні) активи.

Так, у США окремим розділом в активі 
балансу відображаються довгострокові активи, 
до яких належать основні засоби, нематері-
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альні активи, інвестиції, фонди та інші активи 
[3, c. 297]. 

Групування засобів довгострокового корис-
тування за статтями балансу «матеріальні 
активи», «нематеріальні активи» та «фінансові 
активи» є не зовсім коректним, оскільки фінан-
сові активи можуть бути як матеріальними, так 
і нематеріальними, тому для визначення най-
оптимальнішого складу необоротних активів 
потрібно дослідити балансові звіти інших країн 
світу [2, с. 287].

У законодавстві з бухгалтерського обліку 
більшості країн світу необоротні активи поді-
ляють за основними функціональними видами, 
або за статтями балансу. 

Отже, в більшості країн необоротні активи 
можна поділити на такі загальні групи:

– матеріальні довгострокові активи;
– нематеріальні довгострокові активи
– довгострокові фінансові інвестиції 

[3, с. 300].
Питання обліку та відображення довгостроко-

вих активів у фінансовій звітності суб’єктів гос-
подарювання на міжнародному рівні регулюють 
МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 38 «Немате-
ріальні активи», МСБО 36 «Зменшення корис-
ності активів», МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», а 
в Україні – П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8  
«Нематеріальні активи», П(С)БО 28 «Змен-
шення корисності активів».

Згідно з МСБО 16 «Основні засоби», основні 
засоби – це матеріальні активи, що їх:

– підприємство утримує для використання 
у виробництві або постачанні товарів і наданні 
послуг, для надання в оренду іншим особам або 
для адміністративних цілей;

– використовуватимуть, за очікуванням, 
протягом більше одного періоду.

Нематеріальні активи, відповідно до 
МСБО 38 «Нематеріальні активи», – це немоне-
тарні активи, які не мають фізичної субстанції 
та можуть бути ідентифіковані [3]. Відповідно 
до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», немате-
ріальні активи – це теж немонетарні активи, 
які не мають матеріальної форми і можуть бути 
ідентифіковані.

Слід зауважити, що міжнародними стан-
дартами не деталізуються види активів, які 
належать до основних засобів і нематеріальних 
активів.

Будівлі, споруди, устаткування, офісне 
обладнання підлягають амортизації. У захід-
ній обліковій практиці їх ще називають поза 
оборотними, або постійними, активами (fixed 
assets), що приблизно відповідає терміну «осно-
вні засоби». На відміну від вітчизняної прак-
тики у балансах західних компаній не виді-
ляється стаття «Основні засоби». У фінансовій 
звітності довгострокові матеріальні активи 
відображаються як матеріальні основні фонди 
(tangible fixed assets), або основні виробничі 
фонди (plant assets). Стандарти GAAP рекомен-
дують відображати такі активи під рубрикою 

«Власність, будівлі і обладнання» (Property, 
Plants and Equipment). 

У західних компаніях довгострокові матері-
альні активи представляються у Балансі більш 
деталізовано, що дає можливість визначити їх 
структуру [5, с. 123].

У квітні 2011 року . було внесено зміни до 
українського законодавства, і відповідно до  
П(С)БО 7 «Основні засоби», первісна (переоці-
нена) вартість основних засобів може бути збіль-
шена на суму витрат, пов’язаних із поліпшен-
ням та ремонтом об’єкта, визначену у порядку, 
встановленому податковим законодавством [8].

Ця норма вносить альтернативний метод 
капіталізації витрат на поліпшення основних 
засобів, але суперечить логіці Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), а отже, 
й Закону України «Про бухгалтерський облік». 
Ця норма була введена для зменшення тимча-
сових різниць.

Ще одна зміна до П(С)БО 7 «Основні засоби» 
полягає у тому, що первісна (переоцінена) вартість 
об’єкта основних засобів може бути збільшена 
на суму індексації, проведеної у порядку, вста-
новленому податковим законодавством, із відо-
браженням у бухгалтерському обліку в порядку, 
передбаченому для переоцінки в П(С)БО 7  
«Основні засоби» [8]. Це також відхід від норм 
МСФЗ та усунення тимчасових різниць.

Ці зміни є негативними, оскільки ми пови-
нні орієнтуватися на міжнародні стандарти 
задля співпраці із зарубіжними країнами, але 
вони є необхідними для узгодження фінансо-
вого та податкового обліку в Україні.

Існують певні розбіжності в країнах ЄС у 
підходах до оцінки основних активів. У Данії, 
Франції, Німеччині, Ірландії, Португалії та 
Великій Британії вимагається враховувати лік-
відну вартість під час визначення щорічної суми 
амортизації. Аналогічний підхід дозволяється в 
Австрії, Фінляндії, Італії, Іспанії та Нідерлан-
дах, але відсутній у Бельгії, Греції, Швеції та 
Люксембурзі.

Процес переоцінки основних засобів за 
МСБО і П(С)БО України майже не відрізня-
ється, але українські стандарти чіткіше зазна-
чають ту межу (більше 10%), яка призводить 
до необхідності проведення переоцінки. За 
міжнародними стандартами ця межа зазна-
чається як така, що «суттєво відрізняється» 
від балансової вартості. Що стосується амор-
тизації основних засобів, то в міжнародному 
обліку використовуються такі методи нара-
хування амортизації: прямолінійне списання, 
зменшення залишку, метод суми одиниць про-
дукції. В обліку Польщі амортизація нарахо-
вується за певною схемою з використанням 
терміну та коефіцієнтів для конкретних груп 
основних засобів. У Бельгії використовують 
прямолінійний, або принцип зниження відра-
хувань, у Великобританії – норму податкового 
законодавства, у Греції – норму податкового 
законодавства, у Данії та Франції – прямолі-
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нійний, у Німеччині – лінійний та зменшення 
залишкової вартості.

В Україні застосовують п’ять різних мето-
дів нарахування амортизації: прямолінійний, 
метод зменшення залишкової вартості, приско-
реного зменшення залишкової вартості, куму-
лятивний і виробничий методи. Облік необорот-
них активів здійснюється за кожним об’єктом 
окремо і потім групується в 16 груп для осно-
вних фондів і шість груп для нематеріальних 
активів. Разом із тим, у Податковому кодексі 
України визначено мінімальний строк корис-
ного використання. 

Щодо обліку основних засобів ву Німеччині, 
то Міністерство фінансів оприлюднило таблицю 
(Afa:Tabelle), в якій зазначено більш ніж 
500 груп основних фондів. Для кожної групи 
визначено фіксований термін амортизації – від 
3 до 33 років [6].

Позитивним кроком нашого законодавства 
є переймання досвіду краще економічно розви-
неної країни – Німеччини, оскільки прийняття 
рішення про використання обліку за кожним 
об’єктом надає платнику податку більшу гнуч-
кість щодо вибору методу нарахування амор-
тизації, який відповідає реальній експлуатації 
відповідного виду основних фондів

Щодо відображення в обліку основних засо-
бів, то у більшості країн списуються початкова 
вартість та накопичений знос засобів, що вибу-
вають, обліковуються будь-які доходи та при-
буток чи збиток від вибуття. Ця інформація 
оформлюється складним записом, складовим 
елементом якого буде запис за дебетом чи кре-
дитом відповідного субрахунку збитку чи при-
бутку від вибуття. Обов’язково здійснюється 
донарахування зносу основного засобу, що 
вибув упродовж року, а знос нараховується в 
кінці року. 

У країнах ЄС зберігаються значні розбіж-
ності щодо капіталізації витрат на нематері-
альні активи, термінів амортизації капіталізо-
ваних витрат та методів відображення гудвілу 
у фінансових звітах. Капіталізація організацій-
них витрат дозволена у Данії, Швеції та Вели-
кій Британії. Максимальний термін амортиза-
ції капіталізованих організаційних витрат у 
всіх державах становить п’ять років.

В Австрії, Бельгії, Німеччині, Греції, Люк-
сембурзі та Іспанії капіталізовані організа-
ційні витрати відображаються окремою статтею 
балансу, а у Фінляндії, Франції, Італії, Нідер-
ландах та Португалії такі витрати включаються 
до складу статті «Нематеріальні активи».

У Бельгії, Фінляндії, Франції, Греції, Італії, 
Люксембурзі, Нідерландах, Іспанії, Португа-
лії, Швеції дозволяється капіталізація витрат 
на дослідження та розробки, у Данії, Ірландії 
та Великій Британії – лише на розробки. А в 
Австрії та Німеччині жоден з аспектів не здій-
снюється.

В Ірландії та Великій Британії максималь-
ний термін амортизації капіталізованих витрат 

не встановлено. У Португалії він залежить від 
витрат. В інших державах він становить п’ять 
років, у Фінляндії – 20 років у виняткових 
випадках.

Одним із важливих питань є облік гудвілу. 
За кордоном склалися три підходи до визна-
чення вартості гудвілу: оцінка репутації фірми; 
поточна дисконтована оцінка; оцінка за залиш-
ковою вартістю.

Методологія визначення позитивного гуд-
вілу, рекомендована в МСБО 32, виходить із 
визначення різниці між купівельною вартістю 
та оціночною вартістю придбаних активів і 
зобов’язань на час здійснення угоди. Гудвіл 
підприємства підлягає амортизації впродовж 
строку його корисного використання.

Списання гудвілу безпосередньо за раху-
нок власного капіталу дозволяється у Данії, 
Ірландії, Великій Британії, Нідерландах та 
Португалії. Крім того, у Бельгії, Данії, Греції, 
Нідерландах, Німеччині дозволяється спису-
вати гудвіл на витрати звітного періоду. Макси-
мальний період амортизації гудвілу становить: 
в Іспанії – 10 років; у Фінляндії, Португалії, 
Швеції, Великій Британії – 20 років; в інших 
державах він не визначений.

У країнах ЄС є відмінності також у підходах 
до капіталізації витрат на інші нематеріальні 
активи. У більшості держав вимагається капіта-
лізувати витрати на придбання нематеріальних 
активів. Винятком є заборона стосовно капіта-
лізації витрат на придбання програмного забез-
печення фірмової марки та бази даних в Італії.

Отже, система обліку потребує суттєвої 
трансформації щодо нематеріальних невідчут-
них активів у складі інтелектуального капіталу 
з огляду на те, що облік таких активів най-
більш уразливий стосовно визначення їх поточ-
ної та майбутньої дохідності.

Висновки. Отже, з аналізу організації обліку 
необоротних активів у зарубіжних країнах стає 
очевидною необхідність внесення змін до Наці-
ональних стандартів бухгалтерського обліку 
необоротних активів для відповідності Міжна-
родним стандартам, оскільки зміни, що були 
зроблені, характеризуються як позитивні, але 
все ж таки є недоліки, які полягають у відхи-
ленні від МСБО. Нашій країні потрібно орієнту-
ватися на досвід економічно розвинених країн 
для вдосконалення вітчизняного обліку, для 
узгодженості та порівнюваності облікових доку-
ментів, оскільки наша держава прагне співпра-
цювати із зарубіжними країнами.

Необоротні активи є найменш мобільною 
частиною активів підприємства. У процесі фор-
мування й управління необоротними активами 
необхідно враховувати їх переваги і недоліки 
порівняно з оборотними активами. Основними 
перевагами необоротних активів: менший 
ризик інфляційного зменшення та можливе 
збільшення ринкових цін на нерухомість швид-
шими темпами, ніж темпи інфляції; здатність 
приносити стабільний прибуток у разі неспри-
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ятливої господарської діяльності щодо оренд-
них та лізингових платежів. Можливість більш 
інтенсивного використання в періоди підйому 
ринкової інфраструктури. 

До недоліків слід віднести: низький рівень 
маневреності, неможливість швидко змінити 
структуру вкладених коштів; низький рівень 
ліквідності і неспроможність забезпечити потік 
платежів у разі погіршення платоспроможності 
підприємства.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ  
НА ВИРОБНИЦТВІ В СИСТЕМІ GPS-НАВІГАЦІЇ

IMPROVING GPS-NAVIGATION SYSTEM  
MANAGEMENT CAPACITY CONTROL

АНОТАЦІЯ
У статті наведено визначення витрат та управління витра-

тами. Розкрито проведення контролю над витратами на вироб-
ництво. Приведено приклад опису зменшення витрат на паль-
не за допомогою системи GPS-навігації. Наведено можливості 
застосування системи моніторингу транспорту, доцільність 
у вдосконаленні процесу управління витратами моніторингу 
транспорту.

Ключові слова: GPS -моніторинг, контроль палива, online-
моніторинг, GPS-контроль, система моніторингу транспорту. 

АННОТАЦИЯ
В статье дано определение расходов и их управления. 

Раскрыто проведение контроля над расходами на производ-
стве, уменьшение сумм с помощью системы GPS-навигации. 
Приведены пример возможности применения системы мони-
торинга транспорта, и целесообразность в совершенствова-
нии процесса управления затратами мониторинга транспорта.

Ключевые слова: GPS-мониторинг, контроль топлива, 
online-мониторинг, GPS-контроль, система мониторинга тран-
спорта.

ANNOTATION
The article defines cost and cost management. Controlling 

costs for production is revealed. An example of a description of the 
reduction of fuel consumption using the GPS-navigation system is 
given. The possibilities of application of the system of monitoring of 
transport are presented. The expediency of improving the process 
of managing the costs of transport monitoring.

Keywords: GPS monitoring, fuel control, on-line monitoring, 
GPS monitoring, transport monitoring system.

Постановка проблеми. За сучасних умов 
зростає зацікавленість до новітніх техноло-
гій, які можуть сприяти мінімізації витрат на 
виробництво продукції, тим самим зміцнити 
фінансовий стан підприємств. Для вирішення 
питання вдосконалення процесу управління 
витратами на сільськогосподарських підприєм-
ствах застосовують різні системи контролю, у 
тому числі систему GPS -навігації. 

Для управління матеріальним потоком необ-
хідно приймати, обробляти і передавати інфор-
мацію, яка відповідає цьому потоку. Найбільш 
якісно виконати ці функції дає змогу впрова-
дження системи GPS-контролю на підприємстві. 
Система GPS-моніторингу дає змогу: визначити 
точний час в'їзду на поле і виїзду з нього, про-
стої, а також тривалість виконання польових 
робіт; наносити карти полів або імпортувати їх 
з інших картографічних програм; вести облік 

історії обробки полів, чергування сільськогоспо-
дарських культур; автоматично ідентифікувати 
навісне обладнання і визначити вид виконува-
них робіт; автоматично ідентифікувати водіїв 
для обліку часу робіт; задавати розцінки робіт 
для попереднього розрахунку вартості вико-
наних робіт; порівнювати заплановані польові 
роботи з фактично виконаними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Напрями розвитку внутрішньогосподарського 
контролю на підприємствах у  наукових дослі-
дженнях сформовано: О. Подолянчуком [1], 
Т.Бутинцем, К. Кривенко [3],   І. Дроздом, 
О. Байдиком [4],  М. Грешак [7], В. Рудниць-
ким, В. Шевчуком, Г. Яворовою. Проблемам 
внутрішньогосподарського контролю у сіль-
ськогосподарських підприємствах присвячено 
праці: І. Бабич, Л. Гуцаленко, В. Савчука [3], 
Л. Сука [6],  Н. Кузика, У. Марчук,  Л. Рибалко, 
Л. Шатковської. Актуальність питання поля-
гає в обґрунтуванні підходів до запровадження 
систем GPS на сільськогосподарських підпри-
ємствах для вдосконалення процесу управління 
витратами. 

Мета статті полягає у визначенні перспектив 
використання GPS-систем і напрямів удоскона-
лення контролю над витратами за допомогою 
систем GPS -навігації на сільськогосподарських 
підприємствах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління витратами – система цілеспрямо-
ваного формування витрат за місцем виник-
нення і різновидом випуску продукції [1, с. 23]. 
Витрати  є важливим елементом в економіч-
ному механізмі підприємства. Функціональна 
система управління витратами включає: нор-
мування, планування, облік, аналіз витрат,  
стимулювання їх зниження. Відповідно до 
П(С)БО 16, під витратами розуміється змен-
шення економічних вигод унаслідок вибуття 
активів або збільшення зобов`язань, які при-
зводять до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок вне-
сків власників) [2].

Витрати виробництва розглядають як 
фізичні витрати, тобто як витрати засобів 
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виробництва (предметів і засобів праці) та самої 
праці [3, с. 41].

Виробнича діяльність підприємства завжди 
пов'язана з витратами. Насамперед це затрати 
на пальне, оплату праці найманих працівників, 
купівлю засобів виробництва, тобто устатку-
вання, машин, обладнання, сировини, матеріа-
лів, на оплату електроенергії та ін. І перш ніж 
розпочати виробництво тих чи інших товарів, 
підприємці вивчають попит і ціни на товари, 
потім розраховують витрати на виробництво 
товарів та очікувані доходи і на цій основі при-
ймають остаточне рішення про організацію 
виробництва [4, с. 7].

Особливої актуальності набуває питання в 
аграрному секторі економіки, у тому числі в 
контексті зниження витрат, посилення контр-
олю над використанням окремих видів матері-
альних ресурсів. В Україні надзвичайно велику 
роль у зниженні собівартості продукції на під-
приємствах відіграє економія сировини, елек-
троенергії, палива. Так, Франція, яка за тери-
торією та чисельністю населення майже така, 
як Україна, виробляє приблизно у п’ять разів 
більше товарної продукції, але споживає при 
цьому майже у три рази менше газу. У розра-
хунку на 1 000 дол. США виробленого валового 
продукту Україна споживає 1 840 кг нафто-
вого еквівалента (тобто 1 840 кг нафти, якщо 
перерахувати на неї всі витрачені енергоносії), 
тоді як Фінляндія – 206 кг, Франція – 182 кг, 
Німеччина – 145 кг, Данія – 141 кг [5, с. 49].

Саме тому управління витратами повинно 
передбачати здійснення контролю над про-
цесами та факторами, що впливають на фор-
мування витрат, їх рівень та склад, головне в 
якому – попередження нераціонального вико-
ристання ресурсів [6, с. 96].

Однією з актуальних проблем на сільськогос-
подарських підприємствах залишається здій-
снення контролю над витратами палива. Це ціл-
ком логічно, якщо врахувати, що 50% витрат, 
необхідних на утримання парку техніки, при-
падає саме на ПММ. Водночас паливо – це 
«валюта», скористатися якою у власних цілях 
хотіла б абсолютна більшість співробітників 
[7, с. 115].

Зменшення споживання енергоресурсів, 
зменшення витрат на виробництво продукції 
можливе у разі впровадження у виробництво 
інноваційних енергоощадних технологій, одним 
з яких являється GPS-моніторинг. Одним із 
варіантів контролю витрат палива в сільському 
господарстві є використання GPS-технологій: 
GPS-моніторинг транспорту, створення дис-
петчерського центру з використанням авто-
матизованої системи управління транспортної 
логістики підприємства. GPS-технології дають 
змогу виявити факти перевитрати палива, під-
вищити контроль заправок транспортних засо-
бів. Існують такі способи здійснення контролю 
витрат палива за допомогою встановлення: дат-
чика витрат палива в паливну систему; системи 

GPS-стеження і контролю палива за нормови-
тратами;  системи GPS-моніторингу з викорис-
танням датчика рівня палива; системи GPS-
моніторингу з використанням датчика рівня 
палива і датчика витрат палива одночасно;  сис-
теми GPS-контролю з підключенням CAN-шини. 
GPS-модуль – це інструмент контролю над пере-
суванням автомобіля. Основна мета установки 
GPS-маячка – підвищення ефективності роботи і 
безпеки автопарку. Використання такого облад-
нання дає змогу економити до 30% на утриманні 
автопарку. GPS-контроль витрат палива здій-
снюється за допомогою декількох методів, які 
відрізняються як точністю вимірювання, так і 
результатами і вартістю такого контролю.

Найпростішим і найдешевшим, але при 
цьому найменш точним методом для контролю 
витрат палива є метод, що не вимагає ніякого 
втручання безпосередньо в паливну систему 
[8, с. 4]. Облік витрат палива у цьому методі 
здійснюється за таким принципом: у диспет-
черській програмі встановлюється нормативне 
значення кількості використаного пального для 
кожного конкретного автомобіля, обладнаного 
системою GPS-моніторингу. У програмі автома-
тично відбувається множення значення витрат 
палива на реальний пробіг автомобіля, який 
визначається за даними зі супутникової сис-
теми. Таким же чином розраховується і витрата 
пального, використаного за конкретний про-
міжок часу. Цей метод дуже простий, але порів-
няно з аналогічним розрахунком, який викону-
ється на основі даних, знятих з одометра, він 
більш точний, адже дані з одометра дуже легко 
підробити [9, с. 81].

Є й більш точні методи контролю над вико-
ристанням палива, а саме підключення до вже 
встановленого GPS-обладнання бортового типу 
датчика рівня палива. Цей метод має також 
декілька інших варіантів, які відрізняються 
точністю і вартістю вимірювання. Один із най-
доступніших варіантів – підключення до штат-
ного датчика палива на автомобілі без змін 
паливної системи, але таке підключення дасть 
сильну похибку. На автомобілі вітчизняного 
виробництва з уже встановленим механічним 
поплавковим датчиком похибка становитиме 
близько 20–25%, а на імпортних сучасних 
машинах – не більше 7–15%. Має значення і 
знос самого контролера, що й є головним недо-
ліком цього методу. Ще одним досить вагомим 
мінусом є те, що під час експлуатації початкові 
неточні показники будуть спотворюватися ще 
сильніше. Попри це установка такої системи 
контролю витрати пального дасть змогу з точ-
ністю виконати облік витрат палива, а також 
відобразити час і місце всіх скоєних заправок 
і можливих зливів палива в певних транспорт-
них засобах. Головною перевагою методу є мож-
ливість вимірювання рівня не тільки бензину, а 
й дизпалива [10].

Використання високоточних датчиків елек-
тронного типу, які встановлюються безпосеред-
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ньо в паливні баки, дає змогу отримати кращі 
результати. Ємнісні й ультразвукові контро-
лери користуються найбільшою популярністю. 
Вони не містять рухомих частин, а тому не зно-
шуються під час роботи, що збільшує термін їх 
експлуатації. Також датчики рівня палива ніяк 
не впливають на саму паливну систему тран-
спорту, оскільки безпосередньо не взаємодіють 
із нею. Істотною перевагою таких контролерів є 
мінімальна похибка в 1–2%.  

Ультразвуковий датчик рівня палива працює 
за таким принципом: випромінювач посилає сиг-
нал, який, відбиваючись від рівня палива, йде 
назад, що дає змогу датчику виміряти час про-
ходження сигналу і розділити його навпіл; потім 
сигнал перетворюється в електричний, пропо-
рційний рівню палива. Контроль рівня палива 
з використанням ультразвуку відбувається за 
рахунок розташування випромінювача у верхній 
частині бака. Під час контакту з рівнем пального 
ультразвуковий сигнал розчиняється в повітрі, 
після чого він відбивається і, відповідно, повер-
тається у вихідну точку; здійснюється за розмі-
щення випромінювача на самому дні паливного 
бака. Завдяки цьому сигнал проникає крізь усю 
товщу пального, після чого відбивається від кор-
дону повітря з рідиною; датчик встановлюється 
під дно бака, при цьому випромінюючи сигнали 
крізь саму стінку [10].

Завдяки цьому підключений датчик контр-
олю палива дає змогу фіксувати місце і час 
заправки або ж зливу палива. При цьому вста-
новлений високоточний датчик електронного 
типу показує ще й кількість палива, що надій-
шло в бак. Обдурити такі контролери немож-
ливо, оскільки в розрахунку витрати пального 
програма контролює й ураховує те, включений 
або виключений двигун, до того ж урахову-
ються показники тахометра. Можливий і облік 
температурних режимів, навіть існує облік кута 
нахилу паливного бака. Датчики контролю 
рівня палива відображають можливе переве-
дення в готівку паливної картки водієм. Однак 
і тут є недоліки: датчики не можуть фіксувати 
злив, який відбувається на ходу малим пото-
ком, і до того ж не мають можливості виміряти 
моментальні витрати палива.

Інтерфейс (платформа) GPS-моніторингу – це 
комп’ютерна програма або web-сайт, через який 
ведеться відстеження автотранспорту в режимі 
реального часу. Також зберігається історія, 
можна формувати звіти за будь-який період 
часу. Програма дає змогу виводити дані по 
витратах палива, визначає місця, час та обсяги 
заправок або відливи, оцінювати статистику 
пробігу і витрачене паливо на певних марш-
рутах, поїздках, ділянках. Також є мобільний 
додаток на телефон з аналогічним функціона-
лом, як на комп’ютері. Використовуються й 
витратоміри для контролю обсягу палива, яке 
пройшло від бака до двигуна авто. Вони вста-
новлюються в паливну магістраль на прямий 
і зворотний потоки. Недоліками таких систем 

контролю (витратоміри) є їх висока собівартість 
і неможливість побачити рівень злитого і недо-
заправлення палива [11].

Функціонал системи GPS дає змогу викону-
вати: контроль та облік витрат палива з висо-
кою точністю; визначення поточного місцезна-
ходження автомобілів, тракторів, комбайнів; 
облік кількості ходок, пройденого кілометражу, 
робочого часу автомобілів і сільгосптехніки. 
Виявлення «приписок» у шляхових листах; 
облік мотогодин транспорту та використання 
причіпного обладнання; контроль дотримання 
технологічної швидкості; контроль робочого 
часу водія/тракториста; можливість голосового 
двостороннього зв'язку; контроль обробки полів 
і облік їх площі; планування полів, збір інфор-
мації для складання паспорта поля, визначення 
точних меж полів, вимірювання площі сільгос-
пугідь, картування врожайності (щільність вро-
жаю та ін.); ведення довідників полів, сільсько-
господарських культур на карті.

Тандем «GPS-моніторинг + точне землероб-
ство» сприятиме просуненню багатьох науко-
вих розробок у сфері оптимізації використання 
земель, оптимізації використання насінниць-
кого матеріалу, ефективному використанню як 
зволожених земель, так і ділянок, які мають 
недостатню вологість. Під час уведення на авто-
транспортних підприємствах GPS-технологій 
постає питання автоматизації їх обліку. Нині 
в Україні представлені такі програмні про-
дукти для обліку автотранспорту на основі 
GPS-технологій: Парус «Управління автотран-
спортом», «1С: Управління автотранспортом 
для України»

При цьому результативність упровадження  
GPS-систем полягає у скороченні використання 
паливо-мастильних матеріалів, обмеженні 
нецільового використання сільськогосподар-
ської техніки, оптимізації процесу посадки 
та збирання врожаю, зменшенні рівня втрати 
продукції від її збирання до реалізації, підви-
щенні конкурентоспроможності підприємства, 
за рахунок зниження собівартості сільськогос-
подарської продукції (табл. 1).

Устаткування для GPS/GPRS-моніторингу 
на ринку України пропонують такі компанії: 
«АвтоСКАН GPS»,  «Інтех-Про», Transcontrol, 
ТОВ «Лукаут», FixOn, FreeTrack, GG-Tech, 
Benish GPS, «Радіотермінал Україна» та багато 
інших. Сільськогосподарські підприємства, які 
використовують системи GPS, мають значну 
кількість переваг, основною з яких є вдоско-
налення процесу управління витратами, скоро-
чення рівня матеріальних витрат, собівартості 
сільськогосподарської продукції. У Микола-
ївській області системи GPS використовують 
сільськогосподарські підприємства, які є різ-
ними за розмірами виробництв – від фермер-
ських до холдингових об'єднань, у тому числі 
ТОВ СП «НІБУЛОН», ТОВ СП «Південна 
аграрно-експортна компанія». Результати 
застосування системи GPS дають змогу мати 
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оперативну інформацію з кожного виробничого 
підрозділу підприємства у режимі on-line, що 
значно спрощує процес прийняття управлін-
ських рішень. Установлюючи GPS-системи, 
власник отримує потужний інструмент для 
контролю бізнес-процесів та облікових даних. 

Висновки. Контроль палива на транспорті 
є невід’ємним завданням на всіх підприєм-
ствах, які пов’язані з вантажоперевезенням, 
від цього залежать конкурентоспроможність у 
наданні послуг, виробництві продукції, а також 
ефективність управління автопарком. GPS-
моніторинг дає змогу налагодити ефективний 
контроль для підвищення якості обліку, дис-
ципліни, безпеки. Система контролю витрат 
палива дає змогу отримувати об'єктивні дані, 
з яких можна зробити висновок про витрату 
палива, пробіг автомобіля, скоєних рейсах, від-
повідність пройденого маршруту одержаному 
завданню, кількість, місце та час заправок і 
зливів палива. Систему GPS-моніторингу вико-
ристовують у сільському господарстві, її вста-
новлюють на вантажні автомобілі, комбайни, 
трактори і т. д. При цьому є можливість дистан-
ційно контролювати безліч параметрів та один 
найважливіший – витрати палива; система дає 
змогу дистанційно контролювати дотримання 
технології та процес виконання сільськогоспо-
дарських робіт.

Система GPS-контролю за умовчанням дає 
можливість виявляти простої транспорту, коор-
динувати дії техніки, організовувати її перемі-
щення без зайвих простоїв, виявляти несправну 
техніку за якою здійснюються постійні пере-
витрати пального. Функція контролю палива 
також може допомогти у виділенні найбільш 
економічних агрегатів (комбінацій тракторів та 
навісного обладнання), під час використання 
яких витрати палива будуть мінімальними. 

Система може бути корисна під час вирішення 
завдань транспортної навігації, логістики, охо-
рони, супроводу вантажів тощо. Її застосування 
перевірено часом практичного використання на 
сільськогосподарських підприємствах і дає змогу 
забезпечити ефективне управління витратами.  
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Таблиця 1 
Комплектація GPS-системи

Наявне обладнання Рекомендації
Бортовий блок системи GPS /GPRS моніторингу Застосовується і достатньо для початку контролю
Датчик витрат палива Застосовується для контролю фактичної витрати 

палива, встановлюється у двигун
Датчик рівня палива Застосовується для контролю фактичної витрати 

палива, встановлюється в бак
Система ідентифікації водія та/або причіпного об-
ладнання

Застосовується для обліку робочого часу водія і 
контролю факту використання причіпного облад-
нання

Гарнітура двостороннього голосового зв'язку Застосовується для зв'язку «водій – диспетчер»
Датчик мотогодин Застосовується для точного обліку часу і факту 

роботи двигуна
Датчик кута нахилу причіпного обладнання
Датчик визначення ваги вантажу
Стабілізатор електроживлення з гальванічною 
розв'язкою
Джерело: сформовано авторами за [11]
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ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання кадрового забезпечення стра-

тегічного управлінського обліку та основні вектори їх вирішен-
ня. Визначено основні напрямі діяльності фахівців зі стратегіч-
ного управлінського обліку. Встановлено та груповано факторі, 
що впливають на їх діяльність фахівців цього напряму. Пред-
ставлено профіль якостей таких фахівців, що відповідатиме 
постіндустріальному етапу розвитку економіки і сприятиме 
підвищенню ефективності функціонування підприємств у дов-
гостроковій перспективі.

Ключові слова: стратегічний управлінський облік, страте-
гічне управління, діяльність, фахівці зі стратегічного управлін-
ського обліку, компетентність, профіль якості.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы кадрового обеспечения 

стратегического управленческого учета и основные векторы 
их решения. Определены основные направления деятельнос-
ти специалистов по стратегическому управленческому учету. 
Установлены и группированы факторы, влияющие на деятель-
ность специалистов этого направления. Представлен профиль 
качеств таких специалистов с целью соответствия постинду-
стриальному этапу развития экономики и способствования 
повышению эффективности функционирования предприятий 
в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: стратегический управленческий учет, 
стратегическое управление, деятельность, специалисты по 
стратегическому управленческому учету, компетентность, про-
филь качества.

АNNOTATION
In the article issues of staffing of strategic management 

accounting and the main vectors of their decision are considered. 
The main areas of activity of specialists in strategic management 
accounting are defined. Factors affecting the activities of 
specialists in this area are represented and grouped. The profile 
of the qualities of such specialists with a view to matching the 
postindustrial stage of economic development and contributing to 
the increase in the efficiency of the functioning of enterprises in the 
long run is formed.

Keywords: strategic managerial area, strategic management, 
business, faculty, strategic management, competent, profile an-
chor.

Постановка проблеми. В практичному дис-
курсі важливість облікової діяльності в розви-
тку бізнесу в країні та у світі не підлягає сум-
ніву. Це пов’язано з тим, що роль бухгалтера 
в системі управління суб’єктами господарю-
вання різко зростає, а до професії висуваються 
нові вимоги. Сьогодні бухгалтер повинен бути 
високоерудованим фахівцем, що має системне 
уявлення про структуру та тенденції розвитку 
вітчизняної та світової економіки, який розуміє 
різноманіття економічних процесів в сучасному 

світі, що володіє всіма навичками, знаннями та 
вміннями, необхідними в бухгалтерській профе-
сії. Система стратегічного управлінського обліку 
належить до того типу систем, які сильно зале-
жать від персоналу, а саме від ступеня його під-
готовки, його умінь і навичок, тому проблема 
кадрового забезпечення стратегічного управлін-
ського обліку набуває особливого значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед вітчизняних вчених вагомий внесок у роз-
виток бухгалтерської професії зробили М.М. Бон-
дар, Ф.Ф. Бутинець, В.Н. Жук, М.Т. Левочко, 
М.С. Пушкар, Л.В. Чижевська та інші [1–6]. 
Серед зарубіжних учених слід назвати таких, 
як А. Беррі, І.Н. Богата, М.Ф. Ван Бреда, 
Д. Мей, Г. Мюллер, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов. 
Так, М.С. Пушкар акцентує увагу на тому, що 
вітчизняна економіка потребує фахівців-облі-
ковців, які б знали досконало інформатику 
не лише з точки зору засобів обробки даних, 
але й з позиції інформаційного менеджменту, 
пов’язаного зі знанням перетворення будь-
якого масиву даних на корисну інформацію 
для поліпшення управлінської діяльності [5]. 
Р. Ентоні та Дж. Ріс визначають, що організа-
ція ефективної системи бухгалтерського обліку 
є специфічною роботою, яка потребує високого 
професіонального рівня [7, c. 108].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відмінними ознаками 
сучасних успішних підприємств є динаміч-
ність розвитку, чутливість і гнучкість реак-
ції на зміни, спрямованість на інновації, 
тому особливої актуальності набуває питання 
кадрового забезпечення стратегічного управ-
лінського обліку. Це сприятиме розвитку та 
посиленню позицій бухгалтерської професії 
з метою надання послуг з формування реле-
вантної обліково-аналітичної інформації для 
менеджменту підприємств високої якості в 
інтересах суспільства.

Мета статті полягає у дослідженні проблем 
кадрового забезпечення стратегічного управ-
лінського обліку та основних векторів їх вирі-
шення, а саме визначенні основних напрямів 
діяльності фахівців зі стратегічного управлін-
ського обліку, встановленні факторів, що впли-
вають на їх діяльність, формуванні відповід-
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ного профілю якостей таких фахівців з метою 
обліково-аналітичного забезпечення функціону-
вання та розвитку підприємства у довгостроко-
вій перспективі.

Як гіпотезу дослідження висунуто припу-
щення про те, що формування фахівців зі стра-
тегічного управлінського обліку необхідної ква-
ліфікації, що володіють знаннями, навичками 
і вміннями, відповідатиме постіндустріальному 
етапу розвитку економіки і сприятиме підви-
щенню ефективності функціонування підпри-
ємств у довгостроковій перспективі.

Теоретико-методологічною основою є діяль-
нісний підхід А.А. Леонтьєва; теоретичні дослі-
дження управлінської діяльності Д. Коллінза, 
П. Друкера, А.І. Наумова, теоретичні дослі-
дження облікової діяльності М.М. Бондара, 
Ф.Ф. Бутинця, М.Т. Левочко, М.С. Пушкаря, 
Л.В. Чижевської, компетентнісний підхід.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В епоху інформаційного суспільства сфера 
діяльності представників бухгалтерської профе-
сії значно розширюється. Збільшення та усклад-
нення кількості завдань, які стають перед облі-
ково-аналітичним забезпеченням управління 
значно розширюють перелік вимог до рівня 
спеціальних знань і умінь, а отже, й професій-
ної компетентності фахівців з бухгалтерського 
обліку. М.В. Патарідзе-Вишинська зазначає, що 
найбільш актуальними залишаються кадрова 
підготовка фахівців з обліку, а також форму-
вання оновленого способу мислення бухгалте-
рів, який би спирався не лише на податкові, але 
й на управлінські, стратегічні, загальноринкові 
облікові потреби господарюючих суб’єктів [8]. 
В американському Положенні з управлінського 
обліку «Визначення управлінського обліку» 
зазначається, що професія бухгалтера з управ-
лінського обліку охоплює партнерство у при-
йнятті управлінських рішень, розробку систем 
планування та управління результативністю, 
а також забезпечення експертного підходу до 
питань фінансової звітності та контролю для 
надання допомоги менеджерам у формулюванні 
та виконанні стратегії організації.

Дотепер управлінський облік сформувався в 
досить велику галузь наукових знань та прак-
тичної діяльності, яка продовжує постійно роз-
виватися, все більш активно впливає на якісний 
рівень сучасного менеджменту. Нині питання 
інформаційно-аналітичного забезпечення стра-
тегічного управління, що дає змогу приймати 
своєчасні та якісні управлінські рішення, є 
вкрай актуальними. Суперечлива і неякісна 
інформація, яка безсистемно збирається з недо-
стовірних джерел, впливає на ефективність реа-
лізації стратегій розвитку підприємств і несе в 
собі загрози виникнення ризиків, які посилю-
ються нестабільністю зовнішнього середовища. 
Тому одним з перспективних напрямів є стра-
тегічний управлінський облік. І.Н. Богата, 
Л.О. Івашиненко зазначають, що «стратегічний 
облік – це облік, спрямований на досягнення 

певною комерційною організацією її глобальної 
мети, заснований на взаємодії методики аналізу, 
планування, контролю та обліку внутрішніх 
процесів і умов мінливого зовнішнього серед-
овища» [9, с. 20]. Мета стратегічного управлін-
ського обліку полягає у наданні менеджменту 
вищої ланки інформації про стан внутрішнього 
і зовнішнього середовища підприємства для 
визначення бачення, місії, стратегічних цілей, 
розробки стратегії, а також для контролю за її 
виконанням [10]. Результатами стратегічного 
управлінського обліку є можливість прогнозу-
вання майбутніх ризиків і можливостей, макси-
мальне використання ресурсів та забезпечення 
фінансової стійкості суб’єкта господарювання. 
Саме тому підвищується потреба у фахівцях 
зі стратегічного управлінського обліку, зміст 
діяльності яких обумовлюється розумінням 
обліково-аналітичного забезпечення стратегіч-
ного управління підприємством. У табл. 1 пред-
ставлено напрями діяльності фахівців зі стра-
тегічного управлінського обліку відповідно до 
завдань стратегічного управлінського обліку.

Напрями здійснення діяльності фахівців зі 
стратегічного управлінського обліку відповіда-
ють завданням стратегічного управлінського 
обліку. Саме тому в рамках стратегічного управ-
ління підвищується роль фахівців зі стратегіч-
ного управлінського обліку, які відповідають 
за формування обліково-аналітичної інформа-
ції, її аналіз, зіставлення, інтерпретацію в сис-
темі стратегічного управління і є партнерами 
керівництва в процесах прийняття стратегіч-
них управлінських рішень, планування, оцінки 
результатів діяльності і контролю, тим самим 
надаючи менеджерам інформаційну платформу 
в розробці і впровадженні стратегії підприєм-
ства. Таким чином, фахівці зі стратегічного 
управлінського обліку мають взаємодіяти з 
іншими фахівцями, які забезпечують процеси 
стратегічного управління, тому мають бути наді-
лені певними специфічними правами, напри-
клад, доступом до всієї інформації, зокрема до 
інформації конфіденційного характеру; правом 
підготовки своєї особливої думки з аналітично 
обґрунтованими застереженнями; правом від-
строчення прийняття рішення з метою його 
професійної підготовки.

Завдання стратегічного управлінського 
обліку обумовлюють формування факторів, що 
впливають на діяльність фахівця зі стратегіч-
ного управлінського обліку. На основі запропо-
нованих завдань, які подані у табл. 1, пропо-
нуємо 4-рівневу модель організації діяльності 
фахівця зі стратегічного управлінського обліку 
з виділенням специфічних факторів, що впли-
вають на його діяльність на кожному рівні 
(табл. 2).

На персональному рівні нам бачиться про-
блема, пов’язана з формуванням компетентнісної 
моделі фахівця зі стратегічного управлінського 
обліку. Концепція компетентності (англ. “сoncept 
of competence”), покладена в основу сучасних 
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навчальних технологій, передбачає теоретичну, 
практичну та психологічну підготовленість до 
професійної діяльності, а також базується на 
динамічній комбінації знань, умінь та ціннос-
тей і особистих якостей, що дає змогу успішно 
реалізовувати професійні функції (з огляду на 
визначене у проекті “TUNING” поняття компе-

тенції) [11]. Професійна компетентність фахівця 
зі стратегічного управлінського обліку – інте-
грована властивість, що складається з низки 
взаємопов’язаних компетенцій, які включають 
здатність актуалізувати наявні власні можли-
вості для ефективного виконання професійних 
обов’язків, достатній рівень фундаментальних 

Таблиця 1
Напрями діяльності фахівців зі стратегічного управлінського обліку

Завдання стратегічного 
управлінського обліку Напрями здійснення діяльності

Формування особли-
во важливої, зокрема 
конфіденційної, стра-
тегічної інформації для 
прийняття конкретних 
управлінських рішень

– запроваджувати інформаційне забезпечення процесів стратегічного аналізу, 
планування і контролю економічних результатів діяльності підприємства на по-
стійній основі;
– своєчасно діагностувати зовнішні та внутрішні загрози і ризики безпечному 
функціонуванню підприємства;
– надавати рекомендації щодо консультування керівників з питань вибору най-
більш ефективних варіантів дій, допомогу в стратегічному управлінні витрата-
ми і результатами

Формування єдиного ін-
формаційного простору 
для всіх підсистем

– інтегрувати інформацію про зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства, 
призначену для розробки цільових комплексних програм з досягнення страте-
гічних цілей та для розрахунку відповідних стратегічних бюджетів;
– вносити зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується 
під час оброблення даних

Забезпечення системи 
обліково-аналітичних 
звітів

– запроваджувати внутрішні механізми перевірки достовірності інформації, 
отриманої як із зовнішніх, так і з внутрішніх джерел;
– вживати необхідних заходів щодо використання сучасних засобів механізації 
та автоматизації облiково-обчислювальних робіт з формування звітів

Забезпечення узгодже-
ності інтересів зацікав-
лених груп у процесі 
розроблення стратегіч-
них рішень

– здійснювати максимально повне та достовірне інформаційне забезпечення 
прийняття стратегічних управлінських рішень на підприємстві;
– підтримувати координацію цілей і планів підрозділів і підприємства загалом;
– забезпечувати суб’єктів стратегічного управління достовірною інформацією 
про діяльність підприємства, фактори зовнішнього середовища тощо під час 
розроблення та прийняття стратегічних управлінських рішень з метою підви-
щення їх обґрунтованості та ефективності

Забезпечення оцінюван-
ня стратегічного розви-
тку підприємства

– вміло застосовувати облікові та аналітичні технології під час інформаційного 
забезпечення стратегічного управління;
– впроваджувати методики оцінювання стратегії розвитку власного підприєм-
ства, які б найбільш повно враховували специфіку його діяльності та давали 
найбільш коректні результати

Усунення інформацій-
них бар’єрів під час вза-
ємодії між підрозділами 
підприємства

– брати участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх 
етапів під час формулювання стратегії діяльності підприємства;
– вміло застосовувати облікові та аналітичні технології під час інформаційного 
забезпечення стратегічного управління;
– підтримувати координацію цілей і планів підрозділів і підприємства загалом

Контроль за збережен-
ням та ефективним ви-
користанням інформації 

– забезпечувати захист отриманої обліково-аналітичної інформації, яка нале-
жить до комерційної таємниці підприємства;
– здійснювати загальний контроль за інформаційним забезпеченням стратегіч-
ного управління з різних структурних підрозділів підприємства;
– визначати можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів 
прикладних програм, що дають змогу створювати економічно обґрунтовані сис-
теми оброблення та захисту бухгалтерської та іншої інформації

Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Фактори, що впливають на діяльність фахівця зі стратегічного управлінського обліку

Рівень організації 
діяльності Фактори

Персональний Психологічний тип особистості, культурний рівень, рівень освіти, тип взаємин з 
керівником, підлеглими, колегами, здатність до самонавчання і саморозвитку

Локальний Структура бухгалтерської служби, комунікації з іншими підрозділами, з експертами, 
регламенти, стандарти та інструкції, внутрішньофірмове комп’ютерне середовище

Національний
Система нормативного регулювання, саморегульовані професійні організації, періо-
дичний друк, система освіти та підвищення кваліфікації, система атестації, етичні 
норми, виставки, конференції, конкурси

Міжнародний Міжнародні стандарти фінансової звітності, кодекс етики, діяльності міжнародних 
професійних організацій, міжнародні стандарти освіти

Джерело: розроблено автором
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знань і вмінь, високий рівень інформаційної 
компетенції, наявність розвинутих аналітичних 
здібностей, адекватну самооцінку, самоефектив-
ність, володіння ефективними комунікативними 
технологіями. На нашу думку, сформувати необ-
хідні навички для здійснення вказаних завдань 
можна у процесі перманентного навчання. 
Реформування освіти проводиться у фарватері 
запитів на підготовку висококваліфікованих 
професійних фахівців з обліку, які здатні до 
творчої праці, професійного самовдосконалення, 
впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій, конкурентоспроможних на ринку 
праці і професійно мобільних.

Також на персональному рівні важливим є 
тип взаємин із керівником, підлеглими, коле-
гами, тобто рівень корпоративної культури. 
Формування культури – це формування системи 
цінностей, які поділяє колектив підприємства. 
За корпоративної культури формальні органі-
заційні положення, спрямовані на досягнення 
цілей підприємства, є елементом організаційної 
культури, її артефактом, що й визначає високу 
ефективність такого підприємства [12; 13]. Для 
формування корпоративної культури необхідні 
не лише економічні засади узгодження еконо-
мічних цілей підприємства і колективу, але й 
принципи соціальної мотивації, спрямованої на 
досягнення суспільно-необхідних цілей підпри-
ємства. Повинні бути поставлені суспільно-необ-
хідні цілі підприємства, визначена його місія 
(призначення) в суспільстві. Тут мотивація на 
досягнення поставлених керівникам і співро-
бітникам приватних цілей відбувається через 
суспільно необхідну мету підприємства, ком-
позицію цілей підприємства. Підприємство з 
високою корпоративною культурою забезпечує 
економічні результати, більш широкі горизонти 
планування, більшу стабільність і передбачува-
ність, менші ризики, істотно більшу за рахунок 
сукупності всіх цих факторів ринкову вартість. 
В умовах формування інноваційної моделі еко-
номіки сама корпоративна культура стає цінним 
нематеріальним активом підприємства.

На локальному рівні факторами, які впли-
вають на діяльність фахівця зі стратегічного 
управлінського обліку, можуть бути струк-
тура бухгалтерської служби, комунікації з 
іншими підрозділами, з експертами, регла-
менти, стандарти та інструкції, внутрішньофір-
мове комп’ютерне середовище, корпоративна 
культура. Так, причиною відсутності вза-
єморозуміння і взаємодії, наявності конфлік-
тних ситуацій може бути нерозуміння специ-
фіки роботи кожного структурного підрозділу. 
Вихід із ситуації – проведення комплексного 
бізнес-тренінгу, спрямованого на формування 
здатності до командної роботи. Корпоративна 
культура є важливим фактором, який впли-
ває на діяльність професіонала зі стратегічного 
управлінського обліку (пріоритет загальних, 
колективних цілей в системі управління; тісна 
ув’язка особистих відносин і успіху працівника 

з процвітанням всієї організації; колективна 
зацікавленість у виконанні роботи; групова, 
корпоративна система цінностей сприяють під-
вищенню ефективності кадрового забезпечення 
стратегічного управлінського обліку на підпри-
ємстві).

На національному рівні такими факторами, 
що впливають на діяльність фахівця зі страте-
гічного управлінського обліку, можуть бути і 
система нормативного регулювання, саморе-
гульовані професійні організації, періодичний 
друк, система освіти та підвищення кваліфіка-
ції, система атестації, етичні норми, виставки, 
конференції. Аналіз різних матеріалів у мережі 
Інтернет свідчить про те, що існує величезна 
кількість бізнес-шкіл, які пропонують велику 
різноманітність навчальних програм з управ-
лінського обліку.

На міжнародному рівні такими факторами, 
що впливають на діяльність фахівця зі стра-
тегічного управлінського обліку, можуть бути 
і Міжнародні стандарти фінансової звітності, 
кодекс етики, діяльності міжнародних про-
фесійних організацій, міжнародні стандарти 
освіти. Радою з міжнародних стандартів бух-
галтерської освіти (IEASB, орган, що розробляє 
і видає стандарти, необхідні для підтримки 
компетентності професійного бухгалтера) пред-
ставлено 8 міжнародних стандартів освіти 
(МСО), якими визначені зміст програм про-
фесійної освіти бухгалтерів та постійного під-
вищення кваліфікації; поняття професійних 
навичок, цінностей, етики; вимоги до практич-
ного досвіду; підходи до оцінки професійних 
здібностей та компетентності; вимоги до ком-
петентності аудиторів. Необхідно зазначити, 
що дотримання етичних вимог представниками 
бухгалтерських професій покликано забезпе-
чити високий рівень якості їх роботи. Міжна-
родна федерація бухгалтерів прийняла Кодекс 
етики професійних бухгалтерів (1996 р), який є 
зводом етичних вимог до бухгалтерів, а також 
є зразком для національних етичних рекомен-
дацій. Кодекс визначає, що мета бухгалтерської 
професії полягає у виконанні роботи відповідно 
до найвищих стандартів професіоналізму на 
засадах компетентнісного підходу:

– володіння професійно важливими якос-
тями, а саме пізнавальними (професійна 
пам’ять, професійне мислення); діяльнісними 
(професійна мобільність і культура праці, про-
фесійна поведінка, діловий етикет, володіння 
інформаційними технологіями); саморозвитку 
(узагальнення досвіду й прагнення до професій-
ного росту);

– володіння основними вміннями й нави-
чками, які необхідні для здійснення професій-
ної діяльності;

– володіння основними надпрофесійними 
якостями, а саме соціальними (готовністю до 
співробітництва й міжособистісної взаємодії і 
володінням комунікативною культурою, куль-
турою мови); особистісними (вмінням працю-
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вати з потоком інформації, об’єктивністю в 
судженнях, правовою культурою, порядністю, 
чесністю і здатністю до самостійних дій в умо-
вах невизначеності, до адаптації в нових умо-
вах діяльності).

Такий підхід корелюється з професійними 
навичками бухгалтера, які зазначені у Вступі 
до МСО: «Професійні бухгалтери дедалі частіше 
повинні бути технічними експортерами, які 
мають блискучі комунікативні навички і здатні 
відповідати вимогам щодо інформації та скла-
дання звітності, які висуває нова економіка, 
що ґрунтується на знаннях». Міжнародні стан-
дарти освіти для бухгалтерів [14] передбачають 
перелік навичок, що мають бути властиві про-
фесійним бухгалтерам (табл. 3).

Відповідно до представлених характеристик 
професійних навичок бухгалтерів згідно з МСО 
3 «Професійні навички» можна зазначити, що:

– професія фахівця зі стратегічного управ-
лінського обліку вимагатиме від особи, що 
обрала цю професію, аналітичного та гнучкого 
складу розуму, вміння стратегічно і логічно 
мислити, аналізувати великі масиви даних, 
стійкості до стресів тощо;

– активізація та динамізм діяльності 
фахівця зі стратегічного управлінського обліку 
зумовлюють необхідність постійного вдоскона-
лення процесу професійної підготовки фахів-
ців цього напряму; сучасні, майже безперервні 
зміни в законодавстві, соціальні, політичні, 
економічні, технологічні, інноваційні умови та 
ситуації вимагають від особи постійної самоос-
віти та удосконалення професійних і особистих 
якостей;

– сучасні завдання вищих навчальних 
закладів, які здійснюють підготовку фахівців 
зі стратегічного управлінського обліку, поля-
гають у забезпеченні опанування майбутніми 
фахівцями системи знань і вмінь розв’язувати 
відповідні типові завдання діяльності в процесі 
здійснення визначених виробничих функцій, 
перетворення необхідних економічних знань в 
економічне мислення, розвитку важливих якос-

тей особистості, які підвищують її адаптацію в 
професійній сфері.

Перед бухгалтерським професійним співто-
вариством сьогодні стоїть практична проблема 
підвищення якості інформації, що генерується 
системою бухгалтерського обліку, шляхом 
побудови нової моделі організації інформацій-
ного простору, що володіє властивостями управ-
ління невизначеністю і саморозвитку.

Необхідно взяти до уваги, що в умовах інно-
ваційної економіки людина стає критичним 
ресурсом. Це обумовлено зростанням цінності 
людського капіталу, що забезпечує сьогодні 
постійне нарощення ноосферного типу відтво-
рення матеріальних благ. Цей аспект обумов-
лює формування відповідного профілю якос-
тей фахівців зі стратегічного управлінського 
обліку, що гармонізує із завданнями страте-
гічного управління та діяльністю підприємства 
загалом (рис. 1).

Цінності – прагнення до стратегічного, сис-
темного, аналітичного мислення, відкритість, 
самонавчання.

Якості характеру – гнучкість, впевненість в 
собі, готовність до змін, системність.

Навички – здатність до самостійного пошуку 
інформації, орієнтація на розвиток, орієнтація 
на досягнення, уміння працювати в колективі.

Знання – бухгалтерський облік, контроль, 
менеджмент, маркетинг, управління змінами, 
стратегічне управління.

Таким чином, фахівець зі стратегічного 
управлінського обліку повинен бути високое-
рудованою особою, фахівцем, що має системне 
уявлення про структуру та тенденції розвитку 
вітчизняної економіки, який розуміє різнома-
ніття економічних процесів в сучасному світі, 
що володіє всіма навичками, знаннями та вмін-
нями, необхідними в бухгалтерській професії.

Висновки. В інноваційній економіці, що 
позначає сучасний стан економічної системи та 
висуває вимоги до стилю поведінки суб’єктів 
господарювання формування фахівців зі стра-
тегічного управлінського обліку, має особливе 

Таблиця 3
Характеристика професійних навичок відповідно до МСО 3 «Професійні навички» [14]

Навички Характеристика

Інтелектуальні

Вміння аргументувати, працювати з інформацією з різних джерел: людських, 
друкованих, електронних; проводити опитування, дослідження; мати логічне та 
аналітичне мислення; здійснювати критичний аналіз; розпізнавати і вирішувати 
проблему.

Технічні та функціо-
нальні

Вміння і здатність рахувати, вести статистику, досвідченість в ІТ, вміння моде-
лювати рішення і проводити ризик-аналіз, оцінку, складати звітність, зіставляти 
законодавчі та регуляторні вимоги.

Персональні
Особистий менеджмент, ініціатива, самоосвіта, професійний скептицизм, уміння 
адаптуватися до змін, генерувати професійні цінності та етику, розставляти пріори-
тети й організовувати роботу так, щоб все виконувати в строк.

Комунікаційні
Вміння працювати в команді з виконання проекту та уникати конфліктів, взаємо-
діяти з людьми на культурні та інтелектуальні теми, домовлятися та переконувати, 
слухати, розуміти культурні та мовні відмінності.

Організаційні  
та навички бізнес- 
менеджменту

Стратегічне планування, проект-менеджмент, лідерство, професійна оцінка та ін-
туїція, уміння приймати рішення, організовувати роботу та делегувати, розвивати 
людей.
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значення. Напрями діяльності фахівців цього 
напряму визначаються цілями та завданнями 
стратегічного управління підприємств. Фак-
тори, які впливають на діяльність фахівця зі 
стратегічного управлінського обліку, можуть 
бути покладені в основу формування його ком-
петентнісної моделі і визначають відповідний 
профіль якостей: цінності – якості характеру – 
навички – знання.
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Рис. 1. Взаємозв’язок профілю якостей фахівців  
зі стратегічного управлінського обліку з гармонізацією
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Якість, ефективність, результативність 
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ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:  
ПОДАТКОВИЙ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ

REVALUATION OF FIXED ASSETS: TAX AND ACCOUNTING ASPECTS

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблематику існування різних під-

ходів до наявної методики переоцінки основних засобів в 
умовах гармонізації бухгалтерського та податкового обліку. 
Проаналізовано чинні нормативні акти, що регламентують 
порядок переоцінки основних засобів суб’єктами господарю-
вання, зокрема платниками податку на прибуток. Акцентова-
но увагу на необхідності дотримання кількісних критеріїв та 
якісних ознак істотності інформації в частині даних стосовно 
переоцінки основних засобів. Розкрито порядок відображен-
ня сум уцінок (дооцінок) в системі рахунків бухгалтерського 
обліку та у фінансовій звітності. Запропоновано напрями удо-
сконалення документального оформлення результатів пере-
оцінки. Обґрунтовано необхідність подальших досліджень з 
метою удосконалення та гармонізації методики переоцінки 
основних засобів.

Ключові слова: основні засоби, оцінка, переоцінка, індекс 
переоцінки, коефіцієнт індексації, строк корисного використан-
ня, ліквідаційна вартість, справедлива вартість.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблематика существования 

различных подходов к существующей методике переоцен-
ки основных средств в условиях гармонизации бухгалтер-
ского и налогового учёта. Проанализированы действующие 
нормативные акты, которые регламентируют порядок пере-
оценки основных средств субъектами хозяйствования, в част-
ности плательщиками налога на прибыль. Акцентировано 
внимание на необходимости соблюдения количественных и 
качественных признаков существенности информации в час-
ти данных касательно переоценки основных средств. Раскрыт 
порядок отражения сумм уценок (дооценок) в системе счетов 
бухгалтерского учёта и в финансовой отчётности. Предложены 
направления усовершенствования документального оформ-
ления результатов переоценки. Обоснована необходимость 
дальнейших разработок с целью усовершенствования и гар-
монизации методики переоценки основных средств.

Ключевые слова: основные средства, оценка, переоцен-
ка, индекс переоценки, коэффициент переоценки, срок полез-
ного использования, ликвидационная стоимость, справедли-
вая стоимость.

ANNOTATION
The article deals with the problems of various approaches 

to the existing methods of fixed assets revaluation in conditions 
of harmonization of accounting and taxation. Current regulations 
governing the revaluation of fixed assets by entities, including 
income tax payers are analyzed. The attention is focused on 
the need for compliance with quantitative criteria and qualitative 
features of information accuracy in the data related to the revaluation 
of fixed assets. The representation order of the markdown (extra 
evaluation) in the system of accounts and financial reporting is 
revealed. Improvement directions of documents arrangement 
of the revaluation results are offered. The necessity of further 
research in order to improve and harmonize the methods of fixed 
assets revaluation is grounded.

Keywords: fixed assets, valuation, revaluation, revaluation 
index, revaluation rate, useful life, liquidation value, fair value.

Постановка проблеми. Прагнення суб’єктів 
господарювання до забезпечення достовірності 
показників фінансової звітності, зокрема сто-
совно такого об’єкта обліку, як основні засоби, 
зумовлює необхідність постійного контролю за 
їх вартістю, однією з причин зміни якої є пере-
оцінка. До питань, які вимагають подальшого 
дослідження, можна віднести питання причин, 
що спонукають підприємства до проведення 
переоцінки, питання самого механізму (мето-
дики) проведення переоцінки, порядку відобра-
ження інформації про переоцінку у первинних 
та зведених документах, облікових регістрах, 
фінансовій, статистичній та податковій звіт-
ності та, врешті-решт, вплив сум переоцінки 
основних засобів на податок на прибуток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у розробку теоретичних основ 
та методологічних підходів до проблеми пере-
оцінки основних засобів зробили провідні 
вітчизняні вчені-економісти, такі як, зокрема, 
Л.В. Городянська, Л.О. Леонова, І.О. Гладій, 
А.В. Озеран, Н.М. Озеран, В.С. Марценюк, 
Н.В. Плаксій, О.В. Щирська, А.П. Панасенко, 
Н.М. Ткаченко.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте висвітлені вказа-
ними науковцями результати досліджень щодо 
удосконалення обліково-аналітичного забез-
печення обліку переоцінки основних засобів є 
недостатніми, тому потребують удосконалення 
і уточнення. Саме тому нині питання меха-
нізму здійснення переоцінки основних засобів, 
порядку відображення її результатів в обліку 
набувають такої актуальності та потребують 
пошуку варіантів вирішення поставленої про-
блеми.

Мета статті полягає в науковому обґрунту-
ванні методики переоцінки основних засобів, 
відображенні її результатів в обліку з урахуван-
ням принципів історичної фактичної собівар-
тості та обачності з метою забезпечення досто-
вірності інформації у фінансовій звітності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин 
в результаті еволюції різних сфер життя сус-
пільства, а також проведення численних дослі-
джень спостерігається неконвенційність поня-
тійно-категорійного апарату бухгалтерської 
науки, що негативно впливає на трактування 
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економічних явищ і процесів як об’єктів нор-
мативного регулювання та управління. Якісно 
і повноцінно розроблений понятійний апарат 
бухгалтерського обліку в частині трактування 
сутності переоцінки основних засобів як об’єкта 
бухгалтерського обліку дає змогу побудувати 
економічно правильну структуру, здатну досто-
вірно відображати всі операції з основними 
засобами на рахунках бухгалтерського обліку 
і формувати достовірну інформацію про них у 
фінансовій звітності.

Таким чином, вивчення та дослідження такої 
економічної категорії, як «переоцінка основних 
засобів», зумовлюється тим, що її результати 
впливають на фінансовий стан підприємства.

Системне вивчення принципів бухгалтер-
ського обліку основних засобів в сучасній сис-
темі обліку, а також в системі обліку за МСФЗ 
дало змогу удосконалити нормативно-правове 
забезпечення бухгалтерського обліку пере-
оцінки основних засобів на основі визначення 
основних відмінностей та оцінки ступеня наяв-
них концептуальних суперечностей української 
системи обліку та обліку за МСФЗ, що дає 
змогу привести у відповідність нормативну базу 
України в частині об’єкта дослідження не лише 
до міжнародних стандартів, але й до проголо-
шеного напряму інноваційного розвитку країни 
та переходу до інформаційного суспільства.

Основними нормативними актами є Поло-
ження (стандарт) бухгалтерського обліку 
7 «Основні засоби» [1] та Методичні рекомен-
дації з бухгалтерського обліку основних засо-
бів [2], які у взаємозв’язку визначають методо-
логічні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про основні засоби, порядок 
здійснення їх переоцінки, а також порядок роз-
криття інформації про її результати у фінансо-
вій звітності.

Вивчення теоретичних положень, опубліко-
ваних праць вітчизняних вчених [3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9], практики діяльності підприємств свідчить 
про те, що процес переоцінки основних засо-
бів останнім часом дещо ускладнився, а низка 

суперечливих положень негативно впливає на 
процес управління виробництвом, знижуючи 
ефективність використання основних засобів. 
До кола таких проблем можна віднести різні 
підходи до принципів переоцінки основних 
засобів.

Об’єкт основних засобів, який задоволь-
няє критеріям визнання активом, слід оціню-
вати за його собівартістю. Відповідно до П(С)
БО 7 «Основні засоби» одержані основні засоби 
«зараховуються на баланс підприємства за пер-
вісною вартістю» [1].

Оцінка основних засобів регулюється стан-
дартами бухгалтерського обліку. Українські 
стандарти обліку мають деякі відмінності від 
міжнародних стандартів обліку в частині капіта-
лізації відсотків за кредити, витрат на ремонти 
тощо. Погоджуємось з думкою Г.В. Власюк, 
О.І. Зиміної, які стверджують, що «дуже важ-
ливим для підприємства є правильність оцінки 
первісної вартості основних засобів внесених 
власниками в статутний капітал, тому що від 
цього прямо залежить реальність величини 
власного капіталу» [10, с. 398].

П(С)БО 7 «Основні засоби» [1], Методичні 
рекомендації з бухгалтерського обліку основних 
засобів [2] та П(С)БО 19 «Об’єднання підпри-
ємств» [11] розкривають економічний зміст всіх 
наявних видів оцінки, які наведено у табл. 1.

Первісна вартість об’єктів основних засобів 
може бути змінена в результаті здійсненої пере-
оцінки. Це здійснюється з метою визначення 
реальної картини стану основних засобів на під-
приємстві.

Л.Г. Ловінська підкреслює, що «сучасна сис-
тема бухгалтерського обліку передбачає дотри-
мання єдиних методологічних засад, тобто 
обрання єдиної базової оцінки відповідно до 
певної концепції збереження капіталу, а саме 
історичної або поточної вартості. Єдність саме 
у такому розумінні забезпечує виконання іншої 
вимоги до оцінки – її реальності» [9, с. 66]. 
Таким чином, реальність означає відповідність 
фактичних та облікових даних, а в разі необ-

Таблиця 1
Характеристика видів оцінки основних засобів

Вид вартості Економічний зміст оцінки

Первісна вартість Історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів або 
справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для 
придбання (створення) основних засобів

Залишкова вартість Первісна вартість за вирахуванням зносу

Вартість, яка аморти-
зується

Первісна або переоцінена вартість основних засобів за вирахуванням їх ліквіда-
ційної вартості

Ліквідаційна вартість Сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від 
реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного 
використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем 
(ліквідацією)

Переоцінена вартість Вартість основних засобів після їх переоцінки

Справедлива вартість Сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних 
умов на певну дату

Чиста вартість реалі-
зації

Справедлива вартість основних засобів за вирахуванням очікуваних витрат на 
його реалізацію
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хідності вона досягається шляхом проведення 
переоцінки.

З метою визначення ринкової вартості, як 
стверджує Н.М. Ткаченко, «можуть бути вико-
ристані дані про біржову вартість, прайс-листи 
тощо» [11, с. 82]. Це цілком правомірно і від-
повідає такому принципу обліку й звітності, 
як принцип обачності, який передбачає, що «в 
бухгалтерському обліку застосовуються методи 
оцінки, які повинні запобігати завищенню 
оцінки активів» [12]. В результаті на підпри-
ємствах формується відновна вартість.

На дату балансу основні засоби відобража-
ються за залишковою вартістю шляхом вира-
хування суми зносу із первісної вартості. Але 
якщо залишкова вартість об’єкта основного 
засобу суттєво відрізняється від його справед-
ливої вартості, суб’єкт господарювання має 
право здійснити його переоцінку.

Збільшення вартості об’єктів основних засо-
бів, що амортизується, здійснюється станом на 
кінець року (дату балансу), за результатами 
якого проводиться переоцінка, а також вико-
ристовується для розрахунку амортизації з пер-
шого дня наступного року.

Методичні засади переоцінки основних засо-
бів визначено п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби» 
[1] та розд. VI Методичних рекомендацій з бух-
галтерського обліку основних засобів [2]. Так, 
вищезазначеними нормативними документами 
передбачено, що підприємство може переоціню-
вати об’єкт основних засобів, «якщо залишкова 
вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від 
його справедливої вартості на дату балансу. У 
разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту 
саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів 
групи основних засобів, до якої належить цей 
об’єкт» [1; 2].

Проведення переоцінки основних засобів 
є однією з основних складових амортизацій-
ної політики на рівні підприємства, оскільки 
зміна первісної вартості за рахунок сум пере-
оцінки приводить до необхідності коригування 
сум нарахованої амортизації, а отже, впли-
ває на результати діяльності. Насамперед це 
впливає на такі показники фінансового стану, 
як динаміка та структура майна, динаміка та 
структура джерел формування майна, ліквід-
ність та платоспроможність, ділова активність 
та рентабельність.

Таким чином, чинними нормативними 
актами, які, до речі, носять імперативний 
характер, передбачено, що суб’єкти господарю-
вання мають право, а не зобов’язані здійсню-
вати переоцінку основних засобів. На нашу 
думку, з метою уникнення двозначних ситуацій 
під час податкових перевірок в частині правиль-
ності обчислення податку на прибуток доцільно 
у розпорядчих документах з питань облікової 
політики передбачити розділ, який стосується 
саме механізму переоцінки.

Одним із проблемних питань у рамках дослі-
джуваної теми є визначення ознак суттєвості. 

Так, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансо-
вої звітності» вказує на те, що «суттєва інфор-
мація – інформація, відсутність якої може 
вплинути на рішення користувачів фінансової 
звітності. Суттєвість інформації визначається 
відповідними національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку або між-
народними стандартами фінансової звітності та 
керівництвом підприємства» [13].

Водночас Методичними рекомендаціями з 
бухгалтерського обліку основних засобів перед-
бачено, що «порогом суттєвості для проведення 
переоцінки або відображення зменшення корис-
ності об’єктів основних засобів може прийма-
тися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого 
прибутку (збитку) підприємства, або вели-
чина, що дорівнює 10-вiдсотковому відхиленню 
залишкової вартості об’єктів основних засобів 
від їх справедливої вартості» [2].

Отже, порогом суттєвості для проведення 
переоцінки або відображення зменшення 
корисності об’єктів основних засобів може 
бути величина, що дорівнює 1% чистого при-
бутку (збитку) підприємства, або величина, що 
дорівнює 10-відсотковому відхиленню залиш-
кової вартості об’єктів основних засобів від їх 
справедливої вартості. Вибір порогу суттєвості 
доцільно закріпити у розпорядчому документі 
стосовно облікової політики суб’єкта господа-
рювання.

Методичними рекомендаціями щодо облі-
кової політики підприємства від 27 червня 
2013 р. № 635 передбачено, що розпорядчий 
документ про облікову політику, крім різно-
манітних складових, містить ще й «підходи 
до переоцінки необоротних активів, а отже, 
і основних засобів, підходи до періодичності 
зарахування сум дооцінки необоротних акти-
вів до нерозподіленого прибутку; кількісні 
критерії та якісні ознаки суттєвості інформа-
ції про господарські операції, події та статті 
фінансової звітності» [14].

Отже, у розпорядчому документі стосовно 
облікової політики суб’єкта господарювання 
доцільно врахувати альтернативні варіанти 
обліку (табл. 2).

Переоцінена первісна вартість та сума зносу 
об’єкта основних засобів визначаються мно-
женням первісної вартості і суми зносу об’єкта 
основних засобів на індекс переоцінки. Індекс 
переоцінки визначається діленням справедли-
вої вартості об’єкта, який переоцінюється, на 
його залишкову вартість.

Підприємство може переоцінювати об’єкт 
основних засобів, якщо залишкова вартість 
цього об’єкта суттєво відрізняється від його 
справедливої вартості на дату балансу. У разі 
переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму 
дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів 
групи основних засобів, до якої належить цей 
об’єкт. 

Переоцінка основних засобів тієї групи, 
об’єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі 
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має проводитися з такою регулярністю, щоб їх 
залишкова вартість на дату балансу суттєво не 
відрізнялася від справедливої вартості.

У складі основних засобів виділяється група 
інших необоротних активів, які також підляга-
ють переоцінці в разі необхідності, однак такі 
групи, як «малоцінні необоротні матеріальні 
активи та бібліотечні фонди, переоцінці не під-
лягають» [1; 2], що пов’язано зі специфікою їх 
використання.

Відображення сум переоцінки залишкової 
вартості основних засобів відповідно до вимог 
Методичних рекомендацій з бухгалтерського 

обліку основних засобів наведено на рис. 1.
У разі здійснення переоцінки раніше пере-

оцінених об’єктів основних засобів необхідно 
врахувати таке (рис. 2).

Законом України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ перед-
бачено, що «для цілей бухгалтерського обліку 
оцінку основних засобів має право проводити 
об’єкт оцінної діяльності» [15], тобто суб’єкт 
господарювання самостійно не може провести її 
лише власними милами, тобто силами обліков-
ців. Фактично така ситуація приведе до виник-

Таблиця 2
Нормативно-правове забезпечення переоцінки основних засобів та облікової політики в Україні

Нормативно-
правовий акт

Елементи облікової 
політики Альтернативні варіанти обліку

Положення (стан-
дарт) бухгалтерсько-
го обліку 7 «Основні 
засоби» та Методичні 
рекомендації з бух-
галтерського обліку 
основних засобів

Поріг суттєвості для про-
ведення переоцінки

Порогом суттєвості для проведення переоцінки або 
відображення зменшення корисності об’єктів основних 
засобів може прийматися величина, що дорівнює:
– 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства;
– 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості 
об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості.

Періодичність зарахуван-
ня сум дооцінки основних 
засобів активів до нерозпо-
діленого прибутку

Самостійно встановлюється підприємством.

 

Дооцінка залишкової вартості 
основних засобів включається до 

складу 

Уцінка залишкової вартості 
основних засобів включається до 

складу 
 

Капітал у дооцінках Витрати звітного періоду 
 

Рис. 1. Порядок відображення сум дооцінки  
та уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів

Рис. 2. Порядок відображення переоцінених об’єктів основних засобів

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рiзниця (якщо сума чергової (останньої) 
дооцiнки бiльше зазначеного 

перевищення) спрямовується на 
збiльшення капiталу у дооцінках 

 

перевищення суми попередніх уцінок 
над сумою попередніх уцінок об’єкта  i 
втрат вiд зменшення його корисностi 
над сумою попереднiх дооцiнок 
залишкової вартостi цього об’єкта  i 
вигiд вiд вiдновлення його корисностi, 
сума чергової (останньої) дооцiнки, але 
не бiльше зазначеного перевищення, 
включається до складу доходiв звiтного 
перiоду  

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки 
об’єкта основних засобів)  
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нення певних витрат, пов’язаних з оплатою 
послуг сторонніх організацій, вплине на резуль-
тати діяльності суб’єкта господарювання.

Результати переоцінки потребують доку-
ментального підтвердження. Чинними норма-
тивними актами не передбачено спеціального 
документа для відображення результатів пере-
оцінки, однак Положенням про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку 
регламентовано, що підприємства «мають 
право використовувати власноруч розроблені 
форми документів із зазначенням обов’язкових 
реквізитів» [16]. У переліку типових форм 
документів саме для обліку основних засо-
бів така форма відсутня, однак Наказом 
Міністерства фінансів України «Про затвер-
дження типових форм з обліку та списання 
основних засобів суб’єктами державного сек-
тору та порядку їх складання» від 13 вересня 
2016 р. № 818 [17] затверджена форма Акта 
переоцінки основних засобів. Цей документ 
застосовується лише для обліку та списання 
основних засобів суб’єктами державного сек-
тору. Отже, вищезазначений нормативний 
документ застосовується під час складання 
типових форм з обліку та списання основних 
засобів розпорядниками бюджетних коштів 
Державною казначейською службою України 
та фондами загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування, тобто 
лише суб’єктами державного сектору. На нашу 
думку, аналогічний документ доцільно засто-
совувати і для всіх інших суб’єктів господарю-
вання, оскільки його реквізити повністю задо-
вольняють механізму проведення переоцінки 
основних засобів в Україні.

Наступним проблемним питанням перео-
цінки об’єктів основних засобів є необхідність 
врахування податкового аспекту. Так, до 1 січня 
2015 р., відповідно до Податкового Кодексу 
України, всі платники податку на прибуток 
мали право здійснювати щорічну переоцінку 
балансової вартості основних засобів з ураху-
ванням коефіцієнта індексації. Отже, щорічно 
залежно від індексу інфляції сума переоцінки 
збільшувала балансову вартість основних засо-
бів і впливала на суму амортизації у податковій 
звітності. Однак з 1 січня 2015 р. після вне-
сення відповідних змін до ПКУ [18] суб’єкти 
господарювання з річним обсягом доходу понад 
20 млн. грн. виключають вплив переоцінок за 
даними бухгалтерського обліку на суму при-
бутку до оподаткування. Так, платники податку 
на прибуток збільшують фінансовий результат 
на суму бухгалтерської амортизації та залиш-
кової вартості основних засобів у разі їх про-
дажу або ліквідації з урахуванням переоцінки 
та зменшується на суму податкової амортизації 
та залишкової вартості основних засобів у разі 
їх продажу або ліквідації без врахування пере-
оцінки.

Відповідно до пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 ПКУ 
залишкова вартість основних засобів, інших 

необоротних та нематеріальних активів визна-
чається як різниця між первісною вартістю 
і сумою розрахованої амортизації згідно з 
положеннями розд. III ПКУ. Тобто для розра-
хунку амортизації, відповідно до положень п. 
138.3 ст. 138 ПКУ, визнається вартість осно-
вних засобів та нематеріальних активів без 
урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), 
проведеної згідно з положеннями бухгалтер-
ського обліку. Отже, балансова вартість об’єкта 
основних засобів в податковому обліку вна-
слідок проведених дооцінок та уцінок не змі-
ниться. Зазначені вимоги викладені також 
в листі ДФС України від 28 січня 2016 р. № 
2784/7/99-99-19-02-17 [19].

Форма податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств затверджена Наказом 
Міністерства фінансів України від 20 жовтня 
2015 р. № 897.

Формою Декларації передбачено заповнення 
додатку РІ підприємствами, які зобов’язані 
(або прийняли відповідне рішення) коригувати 
фінансовий результат до оподаткування шля-
хом збільшення або зменшення на різниці, які 
виникають відповідно до положень розд. III 
ПКУ.

З огляду на вищезазначене підприєм-
ство збільшує фінансовий результат до опо-
даткування на суму нарахованої амортиза-
ції за даними бухгалтерського обліку (рядок 
1.1.1 додатку РІ), а зменшує на суму аморти-
зації відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ (рядок 
1.2.1 додатку РІ), не враховуючи при цьому 
суми проведеної першої дооцінки майна.

Таким чином, здійснюється поступова гармо-
нізація податкового та бухгалтерського обліку в 
частині питань переоцінки основних засобів.

Висновки. Набуття чинності Податковим 
кодексом України, П(С)БО 7 «Основні засоби», 
Методичними рекомендаціями з обліку осно-
вних засобів та низки інших нормативних 
документів привело до часткового зменшення 
розбіжностей в частині методики здійснення 
переоцінки основних засобів. Узгодження, 
хоча і не в повному обсязі норм податкового 
та бухгалтерського законодавства з питань 
впливу результатів переоцінки на прибуток 
підприємства дають можливість обліковим 
працівникам достовірніше формувати фінан-
сову звітність в частині показників, які сто-
суються основних засобів, як основної скла-
дової активів суб’єкта господарювання. Крім 
цього, за умови наближення залишкової вар-
тості об’єктів основних засобів до справедли-
вої може спостерігатись відповідне зростання 
вартості необоротних активів суб’єктів госпо-
дарювання та розміру власного капіталу за 
рахунок капіталу у дооцінках, що впливатиме 
на кінцеве рішення потенційних інвесторів. 
Саме тому доцільно у розпорядчих докумен-
тах з питань облікової політики передбачити 
розділ, який стосується саме механізму пере-
оцінки основних засобів.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ  
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН БІЗНЕСУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

ACCOUNTING BALANCE AS A MEANS OF COMMUNICATION  
OF STAKEHOLDERS OF BUSINESS IN AN INFORMATIONAL ECONOMY

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність розвитку бухгалтер-

ського балансу в інформаційній економіці з урахуванням впли-
ву інституційного середовища на розкриття інформації про фі-
нансовий стан суб’єкта господарювання. Узагальнено чотири 
групи рушійних сил, що сприяли розвитку балансознавства. 
Визнано представників англо-американської бухгалтерської 
школи ініціаторами розвитку комунікативно-аналітичної ком-
поненти бухгалтерського балансу. Розкрито моделі балансу, 
що набули поширення в міжнародній практиці. Аргументовано 
необхідність балансового моделювання в напрямі поглиблен-
ня аналітичних властивостей балансової інформації.

Ключові слова: бухгалтерський баланс, інформаційна 
економіка, суспільні групи впливу, моделювання балансу, ана-
літична компонента балансу.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость развития бухгалтер-

ского баланса в информационной экономике с учетом влия-
ния институциональной среды на раскрытие информации 
о финансовом состоянии предприятия. Обобщены четыре 
группы движущих сил, которые способствовали развитию 
балансоведения. Представители англо-американской бухгал-
терской школы признаны инициаторами развития коммуни-
кативно-аналитической компоненты бухгалтерского баланса. 
Раскрыты модели баланса, которые получили распростране-
ние в международной практике. Аргументирована необходи-
мость балансового моделирования в направлении углубления 
аналитических свойств балансовой информации.

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, информацион-
ная экономика, общественные группы влияния, моделирова-
ние баланса, аналитическая компонента баланса.

ANNOTATION
In the article necessity of the balance sheet development in 

the information economy with the influence of the institutional 
environment for information disclosure about the entity financial 
condition have been substantiated. Four groups driving forces 
which contributed to the balancing development have been 
generalized. US accounting school representatives the initiators 
of the development of the balance sheet communicative-analytical 
component have been recognized. The balance sheet models that 
got distribution in international practice have been discovered. 
The balance modeling necessity in the direction of the analytical 
properties deepening balance sheet information have been 
argument.

Keywords: balance sheet, information economy, social 
influence groups, balance modeling, analytical balance component.

Постановка проблеми. Глобальні зміни в сві-
товій економіці та інформаційномісткий вектор 
розвитку постіндустріального суспільства обу-
мовлюють зростання значимості інформаційних 
ресурсів. Інформатизація, побудова економіки 
знань та суцільна комп’ютеризація рутинних 
облікових операцій змінюють роль бухгалтер-

ського обліку, перетворюючи його з фіксатора 
фактів господарського життя та надання інфор-
мації в ретроспективі на достовірне, надійне 
джерело оперативної інформації в режимі реаль-
ного часу. Саме фінансова звітність як скла-
дова бухгалтерського обліку підприємств надає 
повну, правдиву та неупереджену інформацію 
широкому колу як зовнішніх, так і внутрішніх 
користувачів щодо стану активів, зобов’язань, 
капіталу, доходів, витрат, результатів діяль-
ності, руху грошових коштів для прийняття 
рішень. Основне змістове навантаження для 
характеристики майнового та фінансового стану 
підприємства, без сумніву, несе бухгалтерський 
баланс. Моделювання балансу прямо залежить 
від інтересів його користувачів, причому кож-
ний споживач намагається вирішувати свої 
завдання, а суперечності, які виникають між 
інтересами користувачів, порушують логічний 
розвиток принципів, що використовуються під 
час моделювання балансу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика інформаційної економіки висвіт-
лена в працях таких зарубіжних науковців, як 
Ф. Махлуп, М. Порат, Е. Тоффлер, Й. Масуда, 
М. Кастельс, Дж. Стігліц, які загалом інформа-
ційною визнають економіку, якій притаманні 
розвиток глобального інформаційного про-
стору, широке поширення інформаційних сис-
тем і технологій, зростання ролі інформації і 
знань в суспільстві. Еволюція балансу та різні 
підходи до інтерпретації балансу як основної 
категорії рахівництва висвітлені в наукових 
працях Е. Шмаленбаха, І. Шера, Ж. Рішара, 
Я.В. Соколова. Побудову балансу за Міжна-
родними стандартами бухгалтерського обліку 
і фінансової звітності вивчали багато вітчиз-
няних науковців, серед яких слід назвати 
С.Ф. Голова, В.М. Костюченко [1], В.А. Кулик 
[2], Л.В. Чижевську [3], Р.К. Шурпенкову [4].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на потужний 
розвиток інформаційної економіки в постінду-
стріальному світі, роль бухгалтерського балансу 
як засобу комунікації зацікавлених сторін біз-
несу досліджена недостатньо. Подальший роз-
виток системи бухгалтерського обліку в умовах 
інформаційної економіки потребує критичного 
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переосмислення його теоретичних засад, насам-
перед інструментарію обліку, елементів його 
методу, зокрема інформаційного навантаження 
бухгалтерського балансу, що підтверджується 
результатами тематичного аналізу праць вітчиз-
няних науковців.

Мета статті полягає в теоретичному обґрун-
туванні та розробці практичних пропозицій 
щодо розвитку комунікативно-аналітичної ком-
поненти бухгалтерського балансу в інформацій-
ній економіці, що враховує вплив інституцій-
ного середовища на розкриття інформації про 
фінансовий стан суб’єкта господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В інформаційній економіці успішність діяль-
ності суб’єктів господарювання безпосередньо 
залежить від їх здатності генерувати, обробляти 
й ефективно застосовувати фінансову інформа-
цію, засновану на знаннях середовища функ-
ціонування. За допомогою бухгалтерського 
балансу забезпечується можливість представ-
лення майнового і фінансового стану підпри-
ємства в грошовій оцінці на певний момент. 
В основі такого представлення лежить основне 
правило балансу: рівність господарських засо-
бів (активів) і джерел їх утворення (суми капі-
талу і зобов’язань).

У широкому розумінні баланс є об’єктивно 
наявною постійною рівністю між підсумками 
дебетових і кредитових оборотів, а також 
залишків за бухгалтерськими рахунками, яка 
зумовлена застосуванням принципу подвій-
ного запису. У вузькому розумінні баланс – це 
основна форма фінансової звітності, де відобра-
жаються та узагальнюються стан і структура 
ресурсів підприємства (активів) та джерел їх 
формування (пасивів), а також яка є основним 
джерелом аналізу фінансового стану підприєм-
ства [5, с. 10].

Помітною особливістю інформації, узагаль-
неної в балансі, є її синтетичний характер, що 
дає змогу розглядати баланс як інформаційну 
систему. З одного боку, баланс є засобом управ-
ління, а з іншого – методом узагальнення та 
отримання інформації про стан господарської 
системи. Сучасна форма балансу має вид зведе-
ної таблиці, в якій відображаються два рівно-
значні поняття, а саме активи, тобто ресурси, 
які має у своєму розпорядженні підприємство, 
та джерела їх утворення.

Моделювання балансу та його зміст прямо 
залежать від мети його складання. Дискусія 
про мету складання бухгалтерського балансу на 

початку XX ст. стала основою розвитку нового 
напряму бухгалтерського обліку, а саме балан-
сознавства, метою якого є встановлення прин-
ципів та норм побудови бухгалтерського балансу 
різних господарств, методів дослідження гос-
подарської діяльності на основі балансу. Цей 
напрям знаходився в руслі досліджень, що 
проводилися в ті роки вченими різних країн у 
сфері рахівництва як практичної діяльності, в 
результаті якої генерується такий продукт, як 
звітність, потенційно придатний для форму-
вання судження про фінансовий стан і можли-
вості господарюючого суб’єкта. Отже, бухгал-
терський баланс трактувався як інструмент, що 
слугує засобом комунікації і є інформаційною 
основою для обґрунтування рішень фінансового 
характеру щодо цього суб’єкта.

В.В. Ковальов виділяє чотири групи рушій-
них сил (зацікавлених осіб), що сприяли роз-
витку балансознавства як нового науково-прак-
тичного спрямування в обліку (табл. 1).

У контексті юридичної традиції отримав 
розвиток процедурний напрям в обліку, роз-
роблений представниками німецької школи. 
Німецька школа формалізувала облік, намага-
ючись звести процедуру обліку до заздалегідь 
заданих схем та формул. Всі облікові процеси 
полягали у виведенні сальдо рахунків [7]. Щодо 
балансу, то для німецької школи було харак-
терним його механістичне трактування, тому 
представниками цієї школи було розвинуто ідеї 
статичної, динамічної, органічної та кінетичної 
балансових теорій. Революція, здійснена про-
відним німецьким теоретиком бухгалтерського 
обліку Е. Шмаленбахом в розумінні функцій 
бухгалтерського балансу, полягала у визна-
ченні активів (за винятком монетарних статей) 
як «витрат, які ще не стали доходами», а паси-
вів – як «доходів, які ще не стали витратами» 
[8, с. 309]. Саме такий підхід дав змогу повністю 
підпорядкувати складання балансу фірми роз-
поділу доходів і витрат по звітних періодах з 
метою обчислення прибутку або збитку, отри-
маного фірмою в ці періоди.

З появою теорії фірми баланс розглядається 
з двох точок зору: з позиції власників капіталу 
та з позиції адміністрації підприємства, тобто 
тих, хто управляє наданим капіталом. З появою 
акціонерних товариств власники акцій почали 
віддалятися від поточного управління профі-
нансованими ними господарськими суб’єктами, 
вони переставали мати доступ до внутрішньої 
інформаційної бази, а тому їх інформаційні 

Таблиця 1
Групи рушійних сил розвитку балансознавства [6, с. 325–326]

Група Потреби
Представники бухгалтерської науки Зміцнення значущості бухгалтерії в системі наукових знань.
Юристи Баланс – один з найважливіших елементів доказової бази в майно-

вих суперечках в суді.
Бізнесмени Баланс – засіб комунікації.
Власники та менеджери Баланс – звіт про фінансовий стан на дату звітного періоду, база 

для прийняття управлінських рішень.
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потреби почали обмежуватися оприлюдненою 
звітністю. Саме представники англо-американ-
ської бухгалтерської школи виступили ініціато-
рами розвитку комунікативно-аналітичної ком-
поненти бухгалтерського балансу.

Отже, користувачі зацікавлені передусім у 
певній аналітичності балансу. Не випадково 
в міжнародних та національних стандартах з 
бухгалтерського обліку обумовлюється міні-
мальний набір даних, які повинні бути відо-
бражені в основних звітних формах. Цей набір 
даних дає змогу отримати досить детальну 
характеристику фінансового стану, проте часто 
баланс певним чином трансформують з метою 
підвищення його аналітичності. Міжнародні 
стандарти фінансової звітності не пропонують 
обов’язкових форматів балансу, визначаючи 
лише перелік статей, які підлягають розкриттю 
у складі трьох найважливіших елементів звіт-
ності, а саме активів, зобов’язань, капіталу.

У світовій практиці балансовому звіту від-
водиться основна роль, однак його структура, 
порядок розміщення розділів та ступінь їх 
деталізації мають багато варіантів. Європей-
ські директиви (зокрема, Четверта) пропонують 
використовувати вертикальні та горизонтальні 
форми балансу та містять загальні рекоменда-
ції відображення елементів звітності. МСФЗ 
та МСБО не визначають формат балансу, тому 
суб’єкти господарювання можуть самостійно 
вибирати форму подання інформації про фінан-
совий стан, якщо інше не передбачено законо-
давством. Моделі балансу, що набули поши-
рення в міжнародній практиці, узагальнено в 
табл. 2.

Необхідно підкреслити, що перша форма 
поширена в країнах, які застосовують модель 
обліку англосаксонського типу (США, Велика 
Британія, Канада). В цій формі баланс пред-
ставлений так, що дає змогу виявити платоспро-
можність підприємства. Статті активу розташо-
вуються за ступенем зменшення ліквідності, а 
пасиву – за ступенем зменшення строковості 
платежів. Друга форма звіту, яка застосову-
ється в країнах континентальної моделі обліку 
(Германія, Бельгія, Італія, Греція), класифікує 
статті балансу (переважно, пасив) відповідно до 
юридичних критеріїв. У цьому випадку пасив 
балансу поділяється на дві частини, такі як 
власний капітал та зобов’язання. Третя форма 
звіту – французький варіант побудови балансу – 
дає змогу побачити такі показники, як чисті 
активи (власний капітал), робочий капітал або 
чисті оборотні активи (різницю між поточними 
активами та поточними зобов’язаннями), які є 

важливими індикаторами ліквідності фінансо-
вого стану підприємства.

Варто зауважити, що бухгалтерська англо-
американська школа розвивається в персона-
лістичному і інституціональному напрямах. Всі 
персоналісти виходили з того, що баланс пови-
нен бути описаний таким рівнянням: А = З + К,  
тобто весь пасив становить органічне ціле. 
Інституціоналісти вважали, що це не так, тому 
що не можна змішувати своє і чуже. Тому вони 
вважали, що в основі обліку повинно лежати не 
балансове, а капітальне рівняння: А – О = К.

Вертикальні моделі є незвичними для вітчиз-
няної практики. Вітчизняний баланс має гори-
зонтальну форму, в основу якої покладено фор-
мальне рівняння подвійності. Розділи активу 
виділено залежно від строків їх використання, 
виділення розділів у пасиві орієнтовано на 
юридичний підхід (окремо показано власний 
та позиковий капітал) з одночасним поділом 
зобов’язань за строками погашення на довго-
строкові та короткострокові. Причому розділи 
розташовані в порядку зменшення строків пога-
шення: спочатку показаний власний капітал, 
потім представлені довгострокові та поточні 
зобов’язання.

Що стосується порівняння вітчизняного 
балансу з варіантами формату балансу різних 
країн, то найбільш споріднена для нашого 
балансу форма американського та російського 
балансів. Значно відрізняються від вітчизня-
ного балансу британський і французькій варі-
ант формування балансу. Більшість компаній 
Великобританії складає баланс з точки зору 
акціонерів, але це називають суто британським 
поглядом на бухгалтерію. В більшості інших 
країн загальний підсумок активів і пасивів під-
водиться з точки зору всіх юридичних і фізич-
них осіб, які склали свої гроші в дану компа-
нію, незалежно від того, була ця інвестиція 
прямою або опосередкованою.

Тенденція розвитку балансу в інформацій-
ній економіці супроводжується впливом інсти-
туційного середовища на розкриття інформації 
про фінансовий стан суб’єкта господарювання. 
Така тенденція з’являється тому, що відбува-
ється заміна концепції власності на ресурси, 
що була панівною в індустріальній економіці, 
концепцією контролю суспільних інституцій 
над ресурсами, що стає пріоритетною в інно-
ваційній економіці. За такої тенденції сучас-
ний формат балансу не дає змогу здійснювати 
своєчасний контроль змін у фінансовому стані 
суб’єкта господарювання групами впливу для 
прийняття виправданих рішень. За збільшення 

Таблиця 2
Моделі балансу, які застосовуються в міжнародній практиці [9]

Форма балансу Рівняння, на якому заснована структура балансу
1. Горизонтальна Активи = Зобов’язання + Власний капітал
2. Вертикальна Активи = Зобов’язання + Власний капітал
3. Вертикальна Активи – Зобов’язання = Власний капітал
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кількості інформаційних запитів різних груп 
користувачів фінансової звітності і вдоско-
налення інформаційних технологій потребує 
зміни формат бухгалтерського балансу в бік 
поглиблення його аналітичних можливостей. 
Такий підхід уможливлює отримання своєчас-
ної інформації для ідентифікації невідповід-
ності господарських процесів підконтрольного 
економічного суб’єкта наміченим цілям сус-
пільних груп впливу і дає змогу прийняти пра-
вильне рішення в режимі реального часу.

Висновки. Бухгалтерський баланс посідає 
одне з центральних місць у науковій концепції 
обліку та вважається найбільш універсальною 
формою фінансової бухгалтерської звітності. 
Бухгалтерський баланс є важливим джерелом 
інформації економічного аналізу господарської 
діяльності підприємства, відображає синтезо-
вану інформацію про результати цих процесів, 
яка потім диференціюється в різних формах 
звітності. В будь-якій інформаційній системі 
дані, що накопичуються і генеруються інфор-
маційною системою, є цінними лише тоді, 
коли їх можна використовувати для прийняття 
необхідних рішень. В інформаційній економіці 
важливим об’єктом дослідження стає розробка 
концепції балансового моделювання в напрямі 
поглиблення аналітичних властивостей балан-
сової інформації, що дасть змогу своєчасно 
вирішувати проблеми управління власністю 
і приймати адекватні інвестиційні рішення в 
найкоротші терміни усіма зацікавленими сто-
ронами бізнесу суб’єкта господарювання.
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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ВИТРАТ

AUDIT OF EFFICIENCY OF BUDGETARY EXPENSES

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається аудит ефективності бюджетних ви-

трат. Визначаються переваги і недоліки аудиту ефективності 
бюджетних витрат. Дається оцінка основного напряму ефек-
тивності аудиту. Висвітлюються актуальні проблеми оцінки 
економічності, ефективності і результативності використання 
бюджетних коштів, представлена методика проведення аудиту 
ефективності використання коштів бюджетів. Автором на під-
ставі теоретичного дослідження розкривається зміст поняття, 
а також характеризуються основні етапи аудиту ефективності 
бюджетних витрат.

Ключові слова: аудит ефективності, бюджетні видатки, 
результативність, державний фінансовий контроль.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается аудит эффективности бюджет-

ных расходов. Определяются преимущества и недостатки 
аудита эффективности бюджетных расходов. Дается оценка 
основного направления эффективности аудита. Освещаются 
актуальные проблемы оценки экономичности, эффективно-
сти и результативности использования бюджетных средств, 
представлена методика проведения аудита эффективности 
использования средств бюджетов. Автором на основе теоре-
тического исследования раскрывается содержание понятия, а 
также характеризуются основные этапы аудита эффективно-
сти бюджетных расходов.

Ключевые слова: аудит эффективности, бюджетные рас-
ходы, результативность, государственный финансовый кон-
троль.

АNNOTATION
The article deals with the audit of efficiency of budgetary 

expenses. Define the advantages and disadvantages of audit of 
efficiency of budgetary expenses . Assesses the basic directions 
of the effectiveness of the audit. Highlights the current problems 
of assessment of economy, efficiency and effectiveness in the use 
of budget funds, the methodology of audit of efficiency of use of 
budget funds. The author on the basis of theoretical studies of the 
contents of a concept and characterizes the main stages of audit 
of efficiency of budgetary expenses.

Keywords: performance audit, budget expenditures, effec-
tiveness, state financial control.

Постановка проблеми. Ефективне викорис-
тання бюджетних коштів є однією з важливих 
проблем виконання бюджету у багатьох кра-
їнах світу. Особливо актуальна ця проблема 
для України, яка здійснює бюджетну полі-
тику в умовах обмежених ресурсів державного 
бюджету. Тому першочерговим завданням є 
реформування наявної системи фінансового 
державного контролю як важливого засобу під-
вищення ефективності державного управління. 
Відмінна риса аудиту ефективності, на відміну 
від фінансового аудиту, полягає в тому, що його 

основним завданням є забезпечення економіч-
ності, результативності і продуктивності вико-
ристання державних (муніципальних) фінансо-
вих і матеріальних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Створення та розвиток аудиту ефек-
тивності виконання бюджетних програм в 
Україні є предметом дослідження таких нау-
ковців, як А.В. Мамишев, М.П. Афанасьєва, 
І.Б. Стефанюк, О.В. Грибовський, Л.О. Суха-
рева, Н.І. Рубан. С.В. Степашина.

Мета статті полягає у вдосконаленні націо-
нальної методики проведення аудиту ефектив-
ності на основі передової міжнародної прак-
тики, розкритті передумов виникнення та 
необхідності запровадження аудиту ефектив-
ності бюджетних витрат в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поява аудиту ефективності була зафіксована 
у «Лімський декларації керівних принципів 
контролю» і прийнята міжнародним конгресом 
(INTOSAI) в 1977 р. За роки, що минули, аудит 
ефективності набув розвитку й поширення в 
багатьох зарубіжних країнах, а нині стає пере-
важаючим видом контролю за виконанням дер-
жавного бюджету [1].

Існує безліч підходів до визначення поняття 
аудиту ефективності. Так, на думку М.П. Афа-
насьєва, «аудит ефективності – це нова ступінь 
розвитку системи державного фінансового контр-
олю, яка являє собою незалежну перевірку, 
здійснювану державними органами зовнішнього 
контролю з метою оцінки результативності» [2]. 
Інше визначення дає С.В. Степашина: «аудит 
ефективності – це незалежна оцінка ефектив-
ності і результативності урядових заходів, про-
грам чи організацій з точки зору їх економіч-
ності та відповідності цілям» [3].

Нині аудит ефективності проводиться за 
такими пріоритетними напрямами, які наве-
дені в табл. 1.

Слід зазначити, що аудит ефективності від-
різняється від перевірок цільового характеру 
витрачання державних коштів. Ця форма 
контролю включає не тільки аналіз результа-
тивності бюджетних проектів і програм. Крім 
того, повинен здійснюватися комплексний та 
всеосяжний аналіз причин неефективного вико-
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ристання державних коштів на основі реко-
мендацій щодо вдосконалення бюджетного 
процесу, чинного законодавства та всієї еконо-
мічної політики держави, наведений на рис. 1.

 

Для реалізації аудиту ефективності необхідні 

наявність адекватної сучасним 
вимогам системи обліку, що 
містить параметри звітності 
органів влади про ефективне 
витрачання державних ресурсів 

об’єктивні умови переходу до 
аудиту ефективності (правова 
база, наділення окремими 
правами і повноваженнями 
контрольних органів, наявність 
методичного забезпечення та 
кваліфікованих фахівців) 

Рис. 1. Основні показники реалізації аудиту 
ефективності

Джерело: створено автором

Відповідно до загальноприйнятих стандартів 
аудит адміністративної діяльності – це неза-
лежне дослідження ефективності та результа-
тивності діяльності органів виконавчої влади 
та виконання державних програм з огляду на 
дотримання принципу економічності та з метою 
вдосконалення управління [4]. Основними скла-
довими аудиту адміністративної діяльності є 
аудит ефективності, аудит економічності, аудит 
результативності [7].

Узагальнення практики різних країн пока-
зує, що аудит адміністративної діяльності базу-
ється на рішеннях, які визначають стратегію 
діяльності в державному секторі економіки та 
який зосереджується на перевірці виконання 
програм та діяльності, а не витрат чи фінансової 
звітності й обліку. В цьому випадку оцінювання 

програм може розглядатися як один з інстру-
ментів аудиту адміністративної діяльності.

Запровадження аудиту ефективності в діяль-
ності органів фінансового контролю зарубіжних 
країн зумовило внесення відповідних змін до 
їхніх організаційних структур. У більшості з них 
(у Великобританії, Бельгії, Данії, Нідерландах, 
Норвегії, Швеції) з цією метою були створені 
спеціальні відділи з аудиту ефективності. Не 
менш важливим для розуміння сутності такого 
аудиту є й те, що в США, Канаді, країнах Захід-
ної Європи аудитом ефективності охоплюється 
лише видаткова частина державного бюджету. 
Доходи державного бюджету сприймаються як 
аксіома, що не потребує будь-яких доказів [10]. 
Тому в розвинених країнах аудит ефективності 
проводиться лише щодо державних видатків і 
державної власності. Зазначимо, що, відповідно 
до світової практики, існують такі три форми 
здійснення аудиту ефективності (рис. 2).

Оцінка ефективності використання держав-
них ресурсів проводиться членами експертної 
ради, який формується контрольно-рахунковим 
органом у такій послідовності: [8]

1) на базі зібраної та проаналізованої інфор-
мації формуються кількісно-критеріальні 
показники;

2) на базі матеріалів контрольного заходу 
визначаються якісно-критеріальні показники;

3) здійснюється експертна оцінка показників.
Експертну оцінку ефективності викорис-

тання державних коштів як один з можливих 
варіантів можна проводити за такою шкалою 
(табл. 2).

З вищевикладеного можна зробити висно-
вок про те, що аудит ефективності порівняно 

Таблиця 1
Основні напрями аудиту ефективності

Напрям аудиту ефективності

Аудит ефективності використання державних коштів
Аудит ефективності використання коштів бюджету 
Аудит ефективності використання природних державних ресурсів
Аудит ефективності використання державної власності
Аудит ефективності цільових державних програм

Джерело: створено автором

Рис. 2. Форми здійснення аудиту
Джерело: створено автором

 

Форми здійснення аудиту 

спрощений аудит 
ефективності, який 
відповідає на питання 
«Чи справляється 
управлінська система 
з поставленими 
завданнями?» 

традиційний аудит 
ефективності, який 
відповідає на питання «Чи 
відповідають результати 
роботи встановленим 
критеріям (завдання і цілі, 
плани, принципи, очікувані 
показники, що може 
статися)?» [7] 
 

розширений аудит 
ефективності, який 
відповідає на питання 
«Які перешкоди 
стоять на шляху 
діяльності належної 
якості?» 
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з традиційним фінансовим аудитом включає 
нові завдання і значно розширює цілі і пред-
мет державного фінансового контролю. А його 
застосування дає змогу підвищити ефектив-
ність і результативність витрачання коштів, в 
найкоротші терміни виявити наявні проблеми і 
вжити заходів щодо їх усунення.

Висновки. Виходячи з вищенаведеного, 
можна сформулювати такі пропозиції щодо 
вдосконалення аудиту ефективності, вирішення 
наявних проблем та наближення до міжнарод-
ної практики:

– створити адекватну нормативну та мето-
дологічну основу для проведення аудиту ефек-
тивності, розробити й затвердити єдину концеп-
цію розвитку державного фінансового контролю 
в Україні;

– розробити загальні стандарти професій-
ної етики державних аудиторів і контролерів у 
сфері державних фінансів з урахуванням най-
кращої міжнародної практики;

– внести зміни та доповнення до чинного 
законодавства, зокрема до Бюджетного кодексу, 
Закону України «Про Рахункову палату».

Таблиця 2
Рівень ефективності  

використання державних коштів

№ Показник
1 Низький
2 Нижче середнього
3 Середній
4 Вище середнього
5 Високий
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ  
НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

OPTIMIZATION OF COST ACCOUNTING FOR LIVESTOCK PRODUCTION

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено економічну сутність витрат на вироб-

ництво. Досліджено формування собівартості продукції тва-
ринництва та систему управління витратами. Запропоновано 
схему управління витратами на виробництво продукції тварин-
ництва. Наведено шляхи оптимізації первинного обліку продук-
ції тваринництва. Запропоновано шляхи зниження собівартос-
ті продукції тваринництва.

Ключові слова: витрати, виробництво, управління витра-
тами, собівартість, оптимізація.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована экономическая сущность затрат на 

производство. Исследованы формирование себестоимости 
продукции животноводства и система управления затратами. 
Предложена схема управления затратами на производство 
продукции животноводства. Приведены пути оптимизации 
первичного учета продукции животноводства. Предложены 
пути снижения себестоимости продукции животноводства.

Ключевые слова: расходы, производство, управление за-
тратами, себестоимость, оптимизация.

ANNOTATION
The article analyzed the economic essence of production 

costs. The formation of the cost of livestock products and cost 
management system are investigated. The scheme of cost 
management for livestock production is proposed. The ways of 
optimization of primary accounting of livestock products are given. 
Suggested ways to reduce the cost of livestock products.

Keywords: costs, production, cost management, cost value, 
optimization.

Постановка проблеми. Виробнича діяльність 
підприємства завжди пов’язана з витратами. 
Витрати – важлива та складна економічна 
категорія, яка є одним з вирішальних чинни-
ків впливу на фінансові результати суб’єктів 
господарювання. Інформація про витрати посі-
дає центральне місце в системі управління як 
підприємством загалом, так і кожним його 
структурним підрозділом зокрема. Необхід-
ність вивчення витрат обумовлена тим, що вони 
характеризують рівень технології та організа-
ції виробництва, ефективність господарювання, 
яка оцінюється через порівняння витрат та 
результатів діяльності. А тому велике значення 
має дослідження економічної сутності витрат 
виробництва для визначення їх ролі в системі 
управління діяльністю, досягнення ефектив-
ного управління підприємством та оптимізації 
обліку витрат на виробництво продукції тва-
ринництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями стану обліку витрат займалися 
вітчизняні та зарубіжні дослідники. Проблеми 
обліку витрат виробництва знайшли відобра-
ження в наукових працях таких відомих укра-
їнських вчених, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 
С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, М.В. Кужельний, 
Т.М. Тігова, В.Г. Лінник, Л.С. Селіверстова, 
Т.Б. Процюк.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри вагомі наукові здо-
бутки вітчизняних вчених та науковців, вва-
жаємо, що проблематика оптимального обліку 
витрат виробництва продукції тваринництва 
є актуальною темою, яка потребує глибшого 
дослідження та аналізу.

Мета статті полягає у всебічному дослі-
дженні сутності поняття «витрати виробни-
цтва», визначенні їх економічного змісту, а 
також розробці напрямів оптимізації обліку 
витрат на виробництво продукції тваринництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Витрати виробництва – це сукупність витрат 
живої та уречевленої праці в засобах виробни-
цтва на всіх стадіях створення продукції. Ана-
ліз літературних джерел свідчить про те, що 
існують різні трактування економічної сутності 
витрат виробництва, а також є відхилення у 
визначенні витрат в нормативних документах. 
Це зумовлено використанням різних підходів 
до оцінки економічних ресурсів, що викорис-
товуються у процесі господарської діяльності.

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» стверджує, що витрати – це змен-
шення економічних вигод у вигляді вибуття 
активів або збільшення зобов’язань, які при-
зводять до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілу власниками) [1].

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витратами 
визнаються або зменшення активів, або збіль-
шення зобов’язань, що приводить до зменшення 
власного капіталу підприємства (за винятком 
зменшення капіталу внаслідок його вилучення 
або розподілу власниками), за умови, що ці 
витрати будуть достовірно оцінені [2].
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Отже в НП(С)БО 1 наводиться визначення 
поняття «витрати», а в П(С)БО 16 – їх визнання. 
Проаналізувавши ці визначення, зазначимо, що 
в НП(С)БО 1 йдеться про «зменшення економіч-
них вигод», тоді як в П(С)БО 16 – про «змен-
шення активів або збільшення зобов’язань».

Багато вчених пропонують своє визначення 
витрат, наведемо деякі з них. Такий еконо-
міст, як Ф.Ф. Бутинець, розглядає витрати як 
загальноекономічну категорію, яка характери-
зує використання різних речовин і сил у про-
цесі виробництва. Він відокремлював поняття 
витрат у бухгалтерському розумінні від витрат 
в економічному розумінні. Під економічними 
витратами він розумів «затрати втрачених мож-
ливостей», тобто суму грошових коштів, які 
можна отримати за більш вигідного з усіх мож-
ливих альтернативних варіантів використання 
ресурсів [3].

Т.М. Тігова, Л.С. Селіверстова та Т.Б. Про-
цюк пропонують таке визначення витрат: це 
сукупність переданих у грошовій формі витрат 
підприємства, пов’язаних із виробництвом про-
дукції, наданням послуг, виконанням робіт та 
їх реалізацією [4].

Джерелами формування виробничих витрат 
є виробничі ресурси (природні, трудові, капі-
тал, підприємницька діяльність), які викорис-
товуються у виробничому процесі. Особливості 
функціонування названих ресурсів впливають 
на формування відповідних виробничих витрат.

Головною метою виробничої діяльності під-
приємства є випуск готової продукції, яка при-
значена для реалізації, а також одержання мак-
симального прибутку. Для досягнення цієї мети 
підприємство повинно забезпечувати конкурен-
тоспроможність продукції, що випускається, 
застосовувати прогресивні технології виробни-
цтва, а також створити сприятливі умови для 
якісної роботи працівників. В процесі виробни-
цтва формуються витрати на виробництво про-
дукції та її виробнича собівартість [5].

Собівартість як економічна категорія є від-
окремленою частиною вартості. Виробнича собі-
вартість складається з прямих матеріальних 
витрат та конверсійних витрат, тобто є сумою 
прямих витрат на робочу силу та загальнови-
робничих витрат. В економічному розумінні 
собівартість – це грошовий вираз підприємства 
на виробництво і реалізацію продукції.

Показник собівартості дає можливість гли-
боко аналізувати економічний стан підприєм-
ства і виявляти резерви підвищення ефектив-
ності виробництва. За інших однакових умов 
підприємство тим більше одержуватиме при-
бутку на одиницю продукції, чим нижче її собі-
вартість, і навпаки. Із зниженням собівартості 
зростає цінова конкурентоспроможність про-
дукції, а отже, і зміцнюються позиції підпри-
ємства на товарному ринку [6].

Через раціональну організацію обліку витрат 
виробництва важливе місце посідає облікова 
політика, яка повинна бути повною. ЇЇ голов-

ною метою є забезпечення одержання досто-
вірної інформації про майновий і фінансовий 
стан та результати діяльності, необхідні для 
всіх користувачів фінансової звітності для при-
йняття відповідних рішень [7].

Задля всебічного аналізу питання, 
пов’язаного з обліком витрат виробництва про-
дукції тваринництва, пропонуємо в обліковій 
політиці відобразити такі моменти:

1) розмежування витрат за кожною класифі-
каційною групою витрат діяльності;

2) умови (критерії) визнання витрат;
3) об’єкт обліку витрат, об’єкт калькулю-

вання;
4) нормальна потужність підприємства.
Управління витратами – це процес ціле-

спрямованого формування витрат щодо їх 
видів, місць та носіїв за постійного контролю 
рівня витрат і стимулювання їх зниження. 
Ефективне управління витратами виробни-
цтва, їх оптимальний розподіл, а також раці-
ональне використання дадуть змогу скоротити 
собівартість готової продукції. Ефективність 
функціонування сільськогосподарського під-
приємства багато в чому залежить від раціо-
нального використання всіх видів ресурсів, 
що зумовлює потребу поступового переходу до 
єдиної системи управління витратами. Схема 
удосконалення складових впливу на структур-
ний обсяг витрат підприємства представлена 
на рис. 1.

Основним завданням системи управління 
витратами є досягнення економії ресурсів та 
підвищення ефективності їх використання, що 
повинно забезпечити зниження собівартості та 
підвищення показників прибутку та рентабель-
ності. Розробка ефективної системи управління 
витратами виробництва знижує можливість 
негативного впливу випадкових явищ на діяль-
ність підприємства, дає змогу вчасно перед-
бачити дію негативних факторів. Розроблена 
схема управління витратами на виробництво 
продукції тваринництва представлена на рис. 2.

Дані рис. 2 свідчать про те, що ефективне 
управління витратами виробництва, їх опти-
мальний розподіл, а також раціональне вико-
ристання дадуть змогу скоротити собівартість 
готової продукції.

Зниження собівартості продукції є важли-
вою проблемою, а також однією з основних 
умов підвищення економічної ефективності 
сільського господарства. Якщо перед підприєм-
ством стоїть проблема зниження витрат вироб-
ництва, то розробляється загальна програма 
щодо зниження витрат. У цій програмі повинні 
бути враховані всі фактори, що впливають на 
зниження витрат виробництва. Напрями зни-
ження собівартості продукції тваринництва для 
більшості сільськогосподарських підприємств 
представлені на рис. 3.

Вважаємо, що запропоновані рекомендації 
стосовно оптимізації обліку витрат виробництва 
продукції тваринництва дадуть змогу поліп-
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шити якість обліку у більшості сільськогоспо-
дарських підприємств.

Висновки. Розглянувши нормативні доку-
менти щодо сутності витрат, можна зробити 
висновок, що визначення, які наведені в НП(С)
БО 1 та П(С)БО 16, майже ідентичні, але в 

НП(С)БО 1 йдеться про «зменшення економіч-
них вигод», тоді як в П(С)БО 16 – про «змен-
шення активів або збільшення зобов’язань».

Витрати є важливою економічною категорією, 
яка потребує ефективної системи управління, 
яка допоможе передбачити дію негативних захо-

 

Витрати підприємства 

Облік (контроль за виробничою діяльністю і управління 
витратами на її здійснення) 

Аналіз (інформаційне забезпечення та всебічна оцінка 
досягнутих результатів, а також оптимізація та обґрунтування 
управлінських рішень стосовно їх подальшої раціоналізації) 

Планування (забезпечення раціонального використання ресурсів 
підприємства, необхідних величин прибутку і рентабельності) 

Організація (посилення впливу управлінського аспекту на 
діяльність підприємства) 

Керівництво (удосконалення керуючої ланки через  
делегування обов’язків) 

Рис. 1. Удосконалений концепт складових впливу  
на структурний обсяг витрат галузі тваринництва

Рис. 2. Запропонована схема управління витратами на виробництво продукції тваринництва

 

Прийняття управлінських рішень щодо виявлення резервів та шляхів зниження 
витрат, підвищення виробництва та якості продукції тваринництва 

Прогнозування оптимальної структури стада, виходу поголів’я, оптимальних раціонів 
годівлі в розрізі груп тварин, витрат виробництва та виходу продукції тваринництва 

Облік поголів’я, витрат і виходу продукції тваринництва 

Аналіз продуктивності тварин, використання маточного поголів’я, ефективності 
використання кормів, витрат та виходу продукції тваринництва 

Матеріальне стимулювання працівників за результатами контролю 

Облік та розподіл загальновиробничих витрат тваринництва 

ЗАПРОПОНОВАНА СХЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО 
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 
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Рис. 3. Розроблені напрями зниження собівартості продукції тваринництва

дів. Джерелами формування виробничих витрат 
є виробничі ресурси, які використовуються у 
виробничому процесі. Для оптимізації обліку 
витрат на виробництво продукції тваринни-
цтва доцільно запровадити такі рекомендації. 
Зокрема, удосконалити первинний, синтетичний 
та аналітичний облік витрат продукції тварин-
ництва, а також налагодити його організацію; 
запровадити схему управління витратами на 
виробництво продукції тваринництва, а також 
розробити напрями зниження рівня собівартості 
тваринницької продукції.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ  
В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО АСПЕКТУ

OPTIMIZATION OF INVENTORY ACCOUNTING  
IN THE CONTEXT OF MANAGERIAL ASPECT

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено та виявлено наявні розбіжності визна-

ння обліку запасів. Проаналізовано основні способи форму-
вання оцінки запасів та їх вартості. Охарактеризовано основні 
моделі та системи управління запасами. Виокремлено їх пере-
ваги та недоліки. Наведено напрями оптимізації обліку запасів 
в розрізі застосування управлінського аспекту.

Ключові слова: запаси, управлінський аспект, оптиміза-
ція, алгоритм.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы и выявлены существенные расхож-

дения определения учета запасов. Проанализированы основ-
ные способы формирования оценки запасов и их стоимости. 
Охарактеризованы основные модели и системы управления 
запасами. Выделены их достоинства и недостатки. Приведены 
направления оптимизации учета запасов в разрезе использо-
вания управленческого аспекта.

Ключевые слова: запасы, управленческий аспект, опти-
мизация, алгоритм.

ANNOTATION
The article investigates and detected the existing discrepancies 

in the recognition of stock records. The basic ways of formation of 
estimation of stocks and their value are analyzed. Main models and 
inventory management systems are described. Their advantages 
and disadvantages are highlighted. The directions of optimization 
of inventory accounting in the context of application of managerial 
aspect are given.

Keywords: reserve, management aspect, optimization, algo-
rithm.

Постановка проблеми. Центральне місце в 
системі управління поточними активами кож-
ного суб’єкта господарювання займають питання 
управління запасами. Сьогодні проблема опти-
мізації запасів є досить актуальною для підпри-
ємств України, знаходження ефективних шляхів 
оптимізації запасів та їх адаптація до специфіки 
функціонування вітчизняних підприємств дадуть 
змогу суттєво зменшити витрати суб’єктів госпо-
дарювання, підвищити ефективність та забезпе-
чити отримання максимального прибутку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань теорії та методології 
управління запасами займалися такі відомі 
вчені-економісти, як, зокрема, Дж. Букан, 
Е. Кенігсберг, П. Зермат, М. Ліндерс, Х. Фірон, 
Н.Д. Фасоляк, М.М. Дарбінян, Ю.І. Рижиков, 
В.І. Сергійов. Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова, 

М.Д. Виноградський, Н.О. Власова, І.О. Бланк, 
О.А. Круглова, Є.В. Крикавський.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зважаючи на вагомі вне-
ски багатьох вчених-економістів, вважаємо, що 
питання ефективного управління запасами під-
приємства залишається дискусійним та потре-
бує подальшого розгляду.

Мета статті полягає у всебічному дослі-
дженні сутності поняття «запаси» в контексті 
визначення ефективності управління запасами, 
а також розробці оптимізаційних методів та 
моделей управління запасами на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основним нормативно-правовим актом, що 
визначає методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про запаси, 
є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
9 «Запаси». Проте, оскільки національні стан-
дарти обліку розроблені на основі міжнародних 
і не повинні суперечити їм, неможливо не звер-
нути увагу на Міжнародний стандарт бухгал-
терського обліку 2 «Запаси».

Оскільки національні стандарти розробля-
лися на основі міжнародних, П(С)БО 9 «Запаси» 
та МСБО 2 «Запаси» мають, зокрема, такі 
спільні моменти:

– терміни, що використовуються в стандар-
тах («запаси», «чиста вартість реалізації»);

– визначення поняття «запаси»;
– методи оцінювання запасів під час їх 

вибуття;
– оцінка запасів на дату балансу;
– розкриття інформації про запаси у фінан-

совій звітності.
Проте між П(С)БО та МСБО існують певні 

відмінності. Насамперед визначення терміна 
«запаси» в обох стандартах практично анало-
гічні, але, згідно з Національним стандартом, 
до запасів відносяться також активи, які утри-
муються для споживання в процесі управління 
підприємством. Таке доповнення є доцільним, 
оскільки запаси також використовуються на 
підприємстві для потреб управління, під час 
заготівлі, збереження та збуту [1].
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Від правильності ведення обліку запасів 
залежить достовірність даних про отриманий 
підприємством прибуток та збереження самих 
запасів. За сучасних економічних умов під час 
переходу діяльності економічних суб’єктів на 
ринкові відносини правильна організація бух-
галтерського обліку виробничих запасів є необ-
хідною умовою для діяльності підприємства. 
Для оцінки рівнів виробничих запасів та визна-
чення того, який запас доцільно поповнювати 
і яким може бути обсяг замовлення, важливу 
роль відіграє система управління запасами.

Система управління запасами характеризу-
ється великою кількістю факторів, які вплива-
ють на її ефективність. Щодо цього був розро-
бленій алгоритм стосовно управління запасами, 
який наведений на рис. 1 [2].

Придбані (отримані) або вироблені запаси 
зараховуються на баланс підприємства за первіс-
ною вартістю. При цьому надходження запасів 
на підприємство можливе шляхом придбання їх 
за плату, виготовлення власними силами під-
приємства, внесення до статутного капіталу, 
одержання підприємством безоплатно, при-
дбання в результаті обміну на подібні запаси.

Проаналізувавши численні дослідження 
щодо питань організації обліку виробничих 
запасів, можна стверджувати, що багато теоре-
тичних положень і питань обліку потребують 
удосконалення і доопрацювання.

Вважаємо, що в основі оптимізації процесом 
управління запасами має лежати розрахунок 
розміру замовлення, який може забезпечити 
оптимальний рівень запасу під час обслугову-
вання потреби на заданому рівні. Отже, кла-
сичні моделі управління запасами зводяться до 
розрахунку основного параметра оптимального 
розміру замовлення. Найбільш популярною 
системою розрахунку цього параметра вважа-
ється модель економічного розміру замовлення 

(“Economic Order Quantity Model”). Розрахун-
ковий механізм моделі EOQ заснований на 
мінімізації сукупних операційних витрат по 
закупівлі та зберіганню запасів на підприєм-
стві. Він визначає розмір партії поставки, за 
якого загальні витрати на виконання замов-
лення і його зберігання будуть мінімальними, а 
також дає відповідь на питання про те, скільки 
необхідно замовляти, але не забезпечує інфор-
мацією стосовно моменту розміщення такого 
замовлення [3].

Для оптимального процесу управління запа-
сами та готової продукції більшості сільсько-
господарських підприємств пропонуємо вико-
ристовувати EOQ-модель, але її недоцільно 
застосовувати за значної номенклатури запасів.

Зважаючи на це, вважаємо доцільним у 
таких випадках проводити ABC-аналіз та 
XYZ-аналіз. Сутність методу полягає в тому, 
що залежно від вартості закупівлі всі запаси 
діляться на 3 групи: A, B та C.

За цього аналізу зіставляються показники в 
натуральному і вартісному вираженні. Під час 
його проведення потрібно виявити ті величини 
в натуральному вираженні, яким відповідають 
найбільші вартісні значення.

В рамках цього аналізу розглядаються 
кількість і вартість матеріалів в розрізі поста-
чальників. Х.Й. Фольмут розрізняє три групи 
постачальників: А – постачальники, з якими 
підприємство має 75% обороту, це приблизно 5% 
постачальників; В – постачальники (20%), що 
мають 20% обороту; С – постачальники (75%), 
обіг яких складає приблизно 5% (рис. 2) [4].

Зважаючи на викладене вище, робимо висно-
вок, що найбільшу увагу керівники підпри-
ємства повинні приділяти групі А, оскільки 
вони займають основну питому вагу. Стосовно 
категорії С, то конкретних розрахунків можна 
уникнути, оскільки їх стан суттєво не впливає 

Рис. 1. Розроблений алгоритм управління запасами
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на результати діяльності підприємства.
Для отримання додаткової інформації про 

матеріали, що використовуються на підпри-
ємстві, АВС-аналіз доцільно комбінувати з  
ХYZ-аналізом, в якому використовується єди-
ний параметр, а саме характеристика потреби 
в запасах. Так, запас групи Х характеризується 
високою стабільністю попиту, і, як наслідок, 
мінімізація може бути єдиним правильним під-
ходом до управління запасами цієї групи.

Споживання запасу групи Y має тенденції 
до підвищення або зниження попиту або підля-
гає сезонним коливанням. Тому доцільно буде 
застосовувати підхід, що базується на оптимі-
зації рівня запасів. До групи Z відносяться ті 
запаси, які не мають ні тенденції до коливання, 
ні постійного попиту (табл. 1).

Відповідно, прогнозування потреби в 
цих запасах можливе з досить низькою точ-
ністю. Об’єднання результатів АВС-аналізу та  
ХYZ-аналізу в матрицю АВС–ХYZ сьогодні є 

популярним інструментом управління запа-
сами. В контексті вищевикладеного матеріалу 
для ефективного управління запасами сіль-
ськогосподарського підприємства пропонуємо 
комбіноване поєднання двох видів аналізу 
використання виробничих запасів у господар-
стві в розрізі індивідуальних особливостей 
(табл. 2) [4].

Таким чином, ця матриця надає наглядну 
інформацію про стан запасів підприємства за 
різними критеріями оцінювання, що дає змогу 
керівництву підприємства приймати відповідні 
рішення щодо ефективного управління ними. 
Вважаємо, що саме поєднання двох видів ана-
лізу дасть змогу підвищити якість процесу 
управління виробничими запасами, налагодити 
систему закупівлі та використання запасів, а як 
результат, оптимізувати систему збуту.

Однією з можливостей щодо підвищення 
якості управління запасами в розрізі викорис-
тання низки основних систем є модель «мак-
симум – мінімум». Вона розроблена для умов, 
коли витрати зберігання запасів перевищують 
витрати за їх дефіциту. Сутність цієї моделі 
полягає в тому, що замовлення проводяться не 
в кожний заданий момент часу, а тільки в ті 
моменти, коли запас виявився меншим або рів-
ним встановленому мінімальному рівню запасу, 
а також запас поповнюється до максимально 
бажаного рівня [5].

Отже, ця модель враховує два рівні запасу, а 
саме мінімальний та максимальний. Через фак-
тор того, що не існує конкретно визначеного 
часу замовлення, цю модель підприємствам 
залізничного транспорту небажано застосову-
вати у своїй стратегії діяльності.

Основними завданнями побудови ефективної 
системи контролю за рухом виробничих запасів 
на підприємстві є своєчасне розміщення заказу 
на поповнення запасу, а також найшвидше 
включення в господарський обіг його позанор-
мативних запасів та продажу непотрібних під-
приємству сировини і матеріалів. Серед систем 
контролю за рухом виробничих запасів в краї-
нах з ринковою економікою найбільш широке 
застосування отримала система АВС.

Таким чином, вибір оптимальної моделі пла-
нування замовлень і контроль за рухом вироб-
ничих запасів дає змогу мінімізувати витрати 

Таблиця 2
Запропонована комбінаційна схема використання АВС-аналізу  

та ХYZ-аналізу в контексті управління запасами
Матеріал А В С

Х-матеріал Висока споживча вартість Середня споживча вартість Низька споживча вартість
Висока надійність прогнозу 
споживання

Висока надійність прогнозу 
споживання

Висока надійність прогнозу 
споживання

Y-матеріал Висока споживча вартість Середня споживча вартість Низька споживча вартість
Середня надійність прогнозу 
споживання

Середня надійність прогнозу 
споживання

Середня надійність прогнозу 
споживання

Z-матеріал Висока споживча вартість Середня споживча вартість Низька споживча вартість
Низька надійність прогнозу 
споживання

Низька надійність прогнозу 
споживання

Низька надійність прогнозу 
споживання
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Рис. 2. Співвідношення обсягу продукції  
та виручки в розрізі АВС-аналізу

Таблиця 1
XYZ-аналіз на підставі  

точності прогнозу споживання
Матеріал Точність прогнозу
Х Велика точність прогнозу споживання
Y Середня точність прогнозу споживання
Z Низька точність прогнозу споживання
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підприємства і є дуже важливим етапом страте-
гії діяльності підприємства. Чітко налагоджена 
система управління запасами повинна забезпе-
чувати безперервне порівняння нормативних 
показників із фактичними. Можливість вияв-
лення обсягу, часу та періодичності поповне-
ння запасів сприяє процесу оптимізації запасів, 
тобто мінімізації витрат, пов’язаних із форму-
ванням запасів.

Висновки. Система управління запасами 
характеризується великою кількістю факто-
рів, які впливають на її ефективність. Загальні 
вимоги, що висуваються до такої системи, зале-
жать від цілей, які орієнтовані на підприєм-
ство (швидкість отримання матеріалів, товарів 
та інформації); орієнтовані на ринок (відповід-
ність управління ринковій стратегії, здатність 
до адаптації); пов’язані із системною інтегра-
цією (розподіл завдань управління за видами 
продукції, цілісна система персональної відпо-
відальності за виконання замовлення); орієн-
товані на виробничий потік (систематичність 
контролю в процесі управління у виробництві, 
узгодження окремих процесів управління).

В процесі дослідження сутності поняття 
«запаси» в контексті визначення ефективності 
управління запасами було розроблено низку 
рекомендаційних заходів, зокрема розроблено 

алгоритм щодо управління запасами; дослі-
джено наявні плюси та мінуси моделей АВС та 
ХYZ, з огляду на це було запропоновано ком-
бінаційну схему використання АВС-аналізу та 
ХYZ-аналізу в контексті управління запасами. 
Отже, вибір оптимальної моделі планування 
замовлень і контроль за рухом виробничих 
запасів дають змогу мінімізувати витрати під-
приємства і є дуже важливими етапами страте-
гії діяльності підприємства.
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МЕТОДИКА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
В УПРАВЛІННІ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

METHODOLOGY OF ANALYTICAL SUPPORT IN MANAGEMENT  
OF NON-CURRENT ASSETS AT ENTERPRISES OF ENERGY INDUSTRY

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання аналітичного забезпечення в 

управлінні необоротними активами підприємства. Проаналізо-
вано стан, наявність і структуру необоротних активів на під-
приємствах України загалом та на вітчизняних підприємствах, 
зайнятих постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційо-
ваного повітря, зокрема. Визначено рівень розвитку необорот-
них активів на підприємствах Харківського регіону. Проведено 
порівняльний аналіз ефективності використання необоротних 
активів на ДП «НЕК «Укренерго»» порівняно з іншими вітчиз-
няними підприємствами енергетичної галузі. Запропоновано 
шляхи покращення ефективності управління необоротними 
активами на підприємствах.

Ключові слова: необоротні активи, основні засоби, капі-
тальні інвестиції, ступінь зносу основних засобів, кластерний 
аналіз, метод k-means.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы аналитического обеспече-

ния в управлении необоротными активами предприятия. Про-
анализированы состояние, наличие и структура необоротных 
активов на предприятиях Украины вообще и на отечественных 
предприятиях, занятых поставками электроэнергии, газа и кон-
диционированного воздуха, в частности. Определен уровень 
развития необратимых активов на предприятиях Харьковского 
региона. Проведен сравнительный анализ эффективности ис-
пользования необоротных активов на ГП «НЭК «Укрэнерго»» 
в сравнении с другими отечественными предприятиями энер-
гетической отрасли. Предложены пути улучшения эффектив-
ности управления необоротными активами на предприятиях.

Ключевые слова: необоротные активы, основные сред-
ства, капитальные инвестиции, степень износа основных 
средств, кластерный анализ, метод k-means.

ANNOTATION
The article has been considered the issues of analytical support 

in the management of non-current assets of the enterprise. The 
state, presence and structure of non-current assets at enterprises 
of Ukraine have been analyzed. The level of development of 
non-current assets at the enterprises of the Kharkov region has 
been determined. A comparative analysis of the effectiveness of 
the use of non-current assets at SE “NEC “Ukrenergo”” has been 
compared with other domestic enterprises of the energy sector. 
The ways of improving the management efficiency of irreversible 
assets at enterprises have been suggested.

Keywords: non-current assets, fixed assets, capital 
investments, depreciation of fixed assets, cluster analysis, 
k-means method.

Постановка проблеми. Необоротні активи 
у сучасних умовах господарювання відіграють 

важливу роль, оскільки вони є вагомою части-
ною майна будь-якого підприємства. Саме тому 
виробничо-господарська діяльність та фінансо-
вий стан підприємства багато в чому залежать 
від його забезпеченості необоротними акти-
вами, а також ефективності їх використання. 
Забезпечення відповідного стану, своєчасне 
оновлення та раціональне використання нео-
боротних активів є необхідними умовами для 
ефективного функціонування підприємств. 
Тому важливо проаналізувати їх стан, наяв-
ність, структуру та ефективність використання 
на підприємствах України загалом та на під-
приємствах енергетичної галузі зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методологія аналізу необоротних активів підпри-
ємств досліджувалась в роботах Ф.Ф. Бутинця, 
Н.О. Гури, А.Г. Завгороднього, Н.Г. Малюги, 
В.Г. Швеця, а також М.С. Метьюса, Б. Нідлза, 
Е. Райса та інших українських та зарубіжних 
вчених

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте низка проблем зали-
шається невирішеною. Нині існує потреба у 
наданні практичних пропозицій щодо узагаль-
нення підходів до аналітичного забезпечення в 
управлінні необоротними активами.

Мета статті полягає у проведенні багаторів-
невого аналізу необоротних активів на вітчиз-
няних підприємствах загалом та на підпри-
ємствах енергетичної галузі зокрема, а також 
визначенні заходів щодо покращення ефектив-
ності управління необоротними активами на 
підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Частка необоротних активів у структурі 
балансу вітчизняних підприємств на 31 грудня 
2011–2015 рр. представлена на рис. 1 [1].

На підставі рис. 1. бачимо зростання частки 
необоротних активів в структурі балансу під-
приємств (крім 2014 р.), але ця частка не пере-
вищує 50%, тобто нині відсутня проблема зайвої 
іммобілізації коштів, але також слід зазначити, 



529Глобальні та національні проблеми економіки

Таблиця 1
Вартість основних засобів у 2010–2015 рр.

Рік

У фактичних цінах на кінець року, млн. грн. Динаміка 
основних засобів 

(за первісною 
вартістю), %

Ступінь 
зносу, %первісна (переоцінена) 

вартість залишкова вартість знос

2010 6 648 861 1 731 296 4 917 565 – 74,9

2011 7 396 952 1 780 059 5 616 893 111,3 75,9

2012 9 148 017 2 135 987 7 012 030 123,7 76,7

2013 10 401 324 2 356 962 8 044 362 113,7 77,3

2014 13 752 117 2 274 922 11 477 195 132,2 83,5

2015 7 641 357 3 047 839 4 593 518 55,6 60,1

що якщо частка необоротних активів складає 
більше 40%, то говорять про важку струк-
туру активів, що свідчить про значні накладні 
витрати і високу чутливість до зміни виручки.

Вартість основних засобів у 2010–2015 рр. 
по Україні представлено в табл. 1 [1].

Згідно з даними табл. 1 первісна (переоцінена) 
вартість основних засобів у період 2010–2014 рр. 
зростає, що свідчить про те, що підприємства 
вкладають більше коштів в основні засоби, замі-
нюють їх на нові, модернізують або проводять 
переоцінку, зміст якої полягає у приведенні вар-
тості основних засобів, за якою вони облікову-
ються, до їх реальної (справедливої) вартості.

Але у 2015 р. спостерігається значне змен-
шення вартості основних засобів (на 44,4% 
від показника минулого року), що може бути 
пов’язано з тим, що підприємства звільняються 
від незадіяних (зношених) об’єктів основних 
засобів за рахунок їх ліквідації, продажу, здачі 
в оренду, обміну тощо.

Водночас дані табл. 1. свідчать про високий 
ступінь зносу основних засобів. Тобто сьогодні 
підприємства України мають потребу в онов-
ленні власних основних засобів для забезпе-
чення ефективної господарської діяльності.

Аналіз структури необоротних активів 
на вітчизняних підприємствах на 31 грудня 
2014–2015 рр. в Україні наведено на рис. 2 [1].

Як видно з рис. 2, структура необорот-
них активів на вітчизняних підприємствах у 
2014–2015 рр. суттєво не змінилась. Найбільшу 
питому вагу складають основні засоби та нема-
теріальні активи, а саме 65,55% та 67,21% від-
повідно; найменшу – інвестиційна нерухомість, 
а також довгострокові біологічні активи – у 
сукупності 1,94 % та 1,42% відповідно.

У 2015 р. зменшилася питома вага незавер-
шених капітальних інвестицій (рис. 2) за раху-
нок вводу до господарського обігу вже модерні-
зованих об’єктів основних засобів та скорочення 
фінансування капітальних інвестицій загалом.

Також розглянемо динаміку вартості осно-
вних засобів, які використовують підприєм-
ства, зайняті постачанням електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря, до цих під-
приємств належить і об’єкт дослідження, а 
саме ДП «НЕК «Укренерго»», за 2010–2015 рр. 
(табл. 2) [1].

Згідно з даними табл. 2 вартість основних 
засобів, які використовуються на підприєм-
ствах, зайнятих постачанням електроенергії, 
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Рис. 1. Частка необоротних активів у структурі балансу  
вітчизняних підприємств на 31 грудня 2011–2015 рр.
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Рис. 2. Аналіз структури необоротних активів  
на вітчизняних підприємствах на 31 грудня 2014–2015 рр., %

Таблиця 2
Вартість основних засобів на підприємствах, зайнятих постачанням електроенергії, газу,  

пари та кондиційованого повітря, у 2010–2015 роках

Рік
Первісна (переоцінена) вартість основних засобів, які 

використовуються на підприємствах, зайнятих постачанням 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, млн. грн.

Абсолютне 
відхилення, 
млн. грн.

Динаміка 
основних засобів 

(за первісною 
вартістю), %

2010 254 323 – –

2011 267 546 13 223 105,2

2012 694 638 427 092 259,6

2013 773 134 78 496 111,3

2014 758 886 -14 248 98,2

2015 1 736 058 977 172 228,8
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газу, пари та кондиційованого повітря, з кож-
ним роком зростає, але у 2014 р. спостеріга-
ється зниження на 1,8%, або на 14 248 млн. 
грн., від значення попереднього року.

Тенденція до зростання вартості основних 
засобів свідчить про те, що підприємства цієї 
галузі вкладають більше коштів в основні 
засоби, замінюють їх на нові, модернізують, 
проводять переоцінку з метою відображення 
реальної ринкової вартості активів в бухгалтер-
ському обліку і фінансовій звітності.

Далі визначимо рівень розвитку необоротних 
активів на підприємствах Харківщини, розгля-
нувши структуру капітальних інвестицій за 
видами активів за 2016 р. Дані про капітальні 
інвестиції наведено у табл. 3 [2].

Дані табл. 3 свідчать про те, що більша 
частина інвестицій у 2016 р. прийшлася 
на матеріальні активи, а саме 98,5%. При 
цьому 37,7% зайняли капітальні інвестиції у 
машини, обладнання та інвентар, а це ті осно-
вні засоби, котрі безпосередньо впливають на 
якість випущеної продукції (наданих послуг). 

Так, загалом найбільше інвестицій використано 
на придбання машин, обладнання та інвентарю 
(6 243 517 тис. грн.), найменше – на придбання 
землі (49 634 тис. грн.).

Далі доцільно розглянути капітальні інвес-
тиції на підприємствах Харківщини, зайня-
тих постачанням електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря, за 2010–2016 рр. 
(рис. 3) [2].

З даних рис. 3 можна зробити висновок, що 
у період 2013–2015 рр. спостерігається нега-
тивна тенденція щодо інвестування у необо-
ротні активи на підприємствах Харківщини, 
зайнятих постачанням електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря. Але у 2016 р. 
ситуація дещо покращилася, а саме спостеріга-
ється збільшення у фінансуванні капітальних 
інвестицій на 17,3%.

Загалом можна зробити висновок, що стан 
необоротних активів в України є незадовільним 
(особливо в частині основних засобів), ступінь 
зносу свідчить про те, що нині технологічні 
парки потребують оновлення та реструктури-
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зації. Проте на підприємствах Харківщини, 
зайнятих постачанням електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря, спостеріга-
ються позитивні тенденції в сфері оновлення 
необоротних активів у 2016 р. за рахунок долу-
чення додаткових капітальних інвестиції.

Після загального аналізу необоротних акти-
вів по Україні загалом та на підприємствах Хар-
ківщини зокрема було проведено аналіз ефек-
тивності використання необоротних активів на 
ДП «НЕК «Укренерго»» порівняно з іншими 
вітчизняними підприємствами схожої галузі.

Для порівняного аналізу ефективності вико-
ристання необоротних активів на ДП «НЕК 
«Укренерго» порівняно з іншими вітчизня-

ними підприємствами, зайнятими постачан-
ням електроенергії, газу, пари та кондиційо-
ваного повітря, проведемо кластерний аналіз 
за методом k-means (або k-середніх). Для клас-
терного аналізу використаємо показники, які 
характеризують забезпеченість підприємства 
необоротними активами, їхній стан та ефек-
тивність використання.

Сутність цього методу полягає у розподілі n 
спостережень на k кластерів, щоб кожне спо-
стереження належало до кластера з найближ-
чим до нього середнім значенням. Метод базу-
ється на мінімізації суми квадратів відстаней 
між кожним спостереженням та центром його 
кластера.

Рис. 3. Динаміка капітальних інвестицій на підприємствах Харківщини, 
зайнятих постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря, за 2010–2016 рр.

Таблиця 3
Капітальні інвестиції за видами активів у Харківському регіоні за 2016 р.

Вид активів

Освоєно (використано) капітальних 
інвестицій

тис. грн. у % до загального 
обсягу

Усього 16 545 885 100
інвестиції у матеріальні активи 16 300 860 98,5
з них:
житлові будівлі 2 252 060 13,6
нежитлові будівлі 3 855 063 23,3
інженерні споруди 1 718 332 10,4
машини, обладнання та інвентар 6 243 517 37,7
транспортні засоби 1 517 525 9,2
земля 49 634 0,3
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 121 253 0,7
інші матеріальні активи 543 476 3,3
інвестиції у нематеріальні активи 245 025 1,5

з них:

програмне забезпечення та бази даних 131 859 0,8

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власнос-
ті, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо 113 166 0,7
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Алгоритм проведення кластеризації методом 
k-середніх такий:

1) дослідник визначає кількість кластерів, 
що необхідно утворити (у нашому випадку 
визначено 4 кластери);

2) випадковим чином обирається k спостере-
жень, які на цьому кроці вважаються центрами 
кластерів;

3) кожне спостереження «приписується» до 
одного з n кластерів – того, відстань до якого 
найкоротша;

4) розраховується новий центр кожного 
кластера як елемент, ознаки якого розрахову-
ються як середнє арифметичне ознак об’єктів, 
що входять у цей кластер;

5) відбувається така кількість ітерацій 
(повторюються кроки 3–4), поки кластерні цен-
три стануть стійкими (тобто за кожної ітера-
ції в кожному кластері опинятимуться одні й 
ті самі об’єкти), дисперсія всередині кластера 
буде мінімізована, а між кластерами – макси-
мізована [3; 4].

Для аналізу вибрано 14 українських підпри-
ємств, які відносяться до одного виду еконо-
мічної діяльності: АК «Харківобленерго» (С_1); 
ДП «НЕК «Укренерго»» (об’єкт дослідження) 
(С_2); ПАТ «Київенерго» (С_3); ПАТ «ДТЕК Дні-
проенерго» (С_4); ПАТ «Закарпаттяобленерго» 
(С_5); ПАТ «Львівобленерго» (С_6); ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» (С_7); ПАТ «ДТЕК Донецько-
бленерго» (С_8); ПАТ «Миколаївобленерго» 
(С_9); ПАТ «Київобленерго» (С_10); ПАТ «Чер-
касиобленерго» (С_11); ПАТ «Запоріжжяобле-
нерго» (С_12); ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»» 
(С_13); ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (С_14).

Критеріями під час кластеризації методом 
k-середніх було вибрано такі показники, як 
коефіцієнт реальної вартості основних засобів 
в майні підприємства (Х1), коефіцієнт зносу 
основних засобів (Х2), фондовіддача основних 
засобів (Х3), рентабельність основних засобів 
(Х4), питома вага капітальних інвестицій в нео-
боротних активах (Х5), відношення необорот-
них активів до власного капіталу на (Х6).

Кластерний аналіз виконано за допомогою 
прикладної програми STATISTICA 6.0. Резуль-
тати об’єднання у кластери досліджуваних під-
приємств наведено в табл. 4.

За даними табл. 4, використавши метод 
k-середніх, ми вибрали чотири кластери, які 
поєднують підприємства за рівнем ефективного 
використання необоротних активів. При цьому 
четвертий кластер нараховує найбільшу кіль-
кість підприємств.

Розподіл досліджуваних підприємств за 
вибраними вище критеріями наведено у 
табл. 5 [5–7].

Як видно з даних табл. 5, у перший, другий 
та третій кластери увійшли по два підприєм-
ства енергетичної галузі, що становить 14,29% 
на кожний кластер від загальної кількості, 
у четвертому кластері вісім підприємств, або 
57,13%.

Перший кластер характеризується високим 
рівнем ефективності використання основних 
засобів, про що свідчить найвище середнє зна-
чення серед кластерів показника рентабельності 
основних засобів – 14,90%. Також коефіцієнт 
зносу тут незначний та в середньому становить 
26,50%, що говорить про задовільний стан осно-
вних засобів. Відношення необоротних активів 
до власного капіталу майже дорівнює 2, що 
говорить про те, що власного капіталу на під-
приємствах першого кластеру не достатньо для 
формування та розвитку основних засобів. В 
середньому питома вага капітальних інвестицій 
в необоротних активах становить 27,10%, що 
свідчить про те, що підприємства цього кластера 
активно оновлюють (відтворюють) свої виробничі 
потужності з метою покращення свого фінансо-
вого результату. До цього кластера входить і 
об’єкт дослідження – ДП «НЕК «Укренерго»». 
Це пов’язано з тим, що на досліджуваному під-
приємстві у звітному році спостерігались зрос-
тання чистого фінансового результату порівняно 
з минулим роком, де був збиток, а також значне 
фінансування відтворення необоротних активів 
(зокрема, основних засобів), про що свідчить 
висока питома вага капітальних інвестицій в 
загальному обсязі необоротних активів.

Другий кластер узагальнює у своєму складі 
підприємства з найбільшим коефіцієнтом реаль-
ної вартості основних засобів в майні – в серед-
ньому за кластером 81,50%, тобто більшість 
коштів підприємств іммобілізовані. Середній 
показник за кластером, який характеризує сту-
пінь зносу основних засобів, більше 50%. Для 
підприємств цього кластера суми власного капі-
талу не вистачає для формування власних нео-
боротних активів, але більша їх частина сфор-

Таблиця 4
Кластеризація вітчизняних підприємств, 

зайнятих постачанням електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря,  

за методом k-середніх
Cluster Number 1 

Object of research C_2 C_14
Distance 1,149271 1,149271

Cluster Number 2
Object of research C_5 C_7

Distance 0,384882 0,384882
Cluster Number 3

Object of research C_11 C_12
Distance 1,211819 1,211819

Cluster Number 4
Object of research C_1 C_3

Distance

0,389382 0,580276
C_4 C_6

0,575258 0,545535
C_8 C_9

0,798695 0,702526
C_10 C_13

0,442084 0,510263
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мована за рахунок власних коштів.
Підприємства третього кластера характери-

зуються високим рівнем ефективності викорис-
тання основних засобів, про що свідчить показ-
ник фондовіддачі, його середнє значення за 
кластером становить 8,468. При цьому коефі-
цієнт зносу в середньому по кластеру становить 
майже 70%. Власного капіталу недостатньо 
для формування основних засобів. Середнє зна-
чення питомої ваги основних засобів в активах 
підприємства менше 40%, а це досить низьке 
значення для промислових підприємств. Тобто 
підприємства цього кластеру недостатньо забез-
печені основними засобами, а ті, що є в наяв-
ності, мають високий ступінь зносу.

Четвертий кластер найбільш об’ємний. Поло-
вина підприємств цього кластеру у звітному 

Таблиця 5
Результати проведеного кластерного аналізу  

на підставі вибраних показників за методом k-means

Підприємство
Показники

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6
1 КЛАСТЕР

ДП «НЕК «Укренерго»» С_2 0,333 0,421 0,819 12,368 0,536 2,249
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»» С_14 0,758 0,108 3,116 17,427 0,007 1,725
Середнє значення 0,545 0,265 1,967 14,897 0,271 1,987

2 КЛАСТЕР
ПАТ «Закарпаттяобленерго» С_5 0,789 0,434 1,054 5,509 0,008 1,267
ПАТ «Хмельницькобленерго» С_7 0,841 0,999 1,370 3,751 0,000 1,056
Середнє значення 0,815 0,716 1,212 4,630 0,004 1,161

3 КЛАСТЕР
ПАТ «Черкасиобленерго» С_11 0,407 0,629 6,802 7,326 0,022 1,232
ПАТ «Запоріжжяобленерго» С_12 0,361 0,742 10,135 2,624 0,082 2,651
Середнє значення 0,384 0,686 8,468 4,975 0,052 1,941

4 КЛАСТЕР
АК «Харківобленерго» С_1 0,693 0,232 2,313 1,505 0,014 0,894
ПАТ «Київенерго» С_3 0,557 0,063 3,249 0,000 0,102 1,295
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» С_4 0,676 0,066 0,977 0,000 0,098 0,757
ПАТ «Львівобленерго» С_6 0,909 0,238 0,929 0,000 0,010 1,240
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» С_8 0,347 0,713 3,786 0,000 0,086 0,993
ПАТ «Миколаївобленерго» С_9 0,834 0,547 2,510 1,569 0,003 2,669
ПАТ «Київобленерго» С_10 0,754 0,530 1,814 1,724 0,063 1,198
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»» С_13 0,874 0,460 0,817 0,691 0,000 1,232
Середнє значення 0,814 0,495 1,316 1,207 0,031 1,215

році мала збиток, про що свідчить нульова рен-
табельність основних засобів. Середнє значення 
коефіцієнта зносу є задовільним та становить 
49,50% за кластером. Частково на підприєм-
ствах цього кластеру значення фондовіддачі 
менше одиниці, а це свідчить про неефективне 
використання об’єктів основних засобів.

Пропозиції щодо покращення ефектив-
ності управління необоротними активами та, 
зокрема, основними засобами за кожною гру-
пою підприємств наведено у табл. 6 [3; 8; 9].

Для підприємств першого кластеру (табл. 6) 
рекомендується ліквідувати вузькі місця і 
формувати необхідні власні фінансові ресурси 
для відтворення необоротних активів з метою 
покращення фінансової незалежності. Ці 
заходи сприятимуть розвитку галузі та дадуть 

Таблиця 6
Пропозиції щодо покращення ефективності управління необоротними активами  

стосовно приналежності до відповідного кластера
Кластер Пропозиції щодо покращення ефективності управління НА

1 кластер
1) формування необхідних власних фінансових ресурсів для відтворення необоротних активів 
та оптимізація їх структури;
2) ліквідація вузьких місць з метою підвищення чистого фінансового результату підприємства

2 кластер
1) модернізація обладнання, заміна застарілої техніки;
2) звільнення підприємства від зайвого устаткування, машин та інших основних засобів або 
здача їх в оренду

3 кластер 1) визначення потреби в необоротних активах для збільшення обсягів виробництва;
2) визначення можливих форм оновлення основних виробничих засобів

4 кластер

1) забезпечення ефективного використання раніше сформованих та нововведених основних 
засобів та нематеріальних активів;
2) скорочення цілодобових простоїв устаткування, підвищення коефіцієнта змінності його 
роботи
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змогу підприємствам першої групи (кластера) 
надалі зберігати своє лідерство серед вітчизня-
них підприємств.

Друга група підприємств повинна модерні-
зувати обладнання та частково замінити його 
на нове, бо коефіцієнт зносу основних засобів 
вищий за критичне значення, а також звільни-
тися від незадіяного обладнання (ліквідувати, 
продати, здати в оренду, обміняти тощо).

Третій групі підприємств необхідно визна-
чити потребу в додаткових необоротних акти-
вах та можливі форми оновлення основних 
виробничих засобів з метою покращення їх тех-
нічного стану.

Підприємствам, які увійшли до четвертого 
кластера, необхідно забезпечити ефективне 
використання наявних та нововведених осно-
вних засобів та нематеріальних активів, а 
також удосконалити організацію управління 
необоротними активами для скорочення цілодо-
бових простоїв устаткування й підвищення кое-
фіцієнта змінності його роботи. Ця група під-
приємств потребує радикальних змін для того, 
щоб залишатися фінансово стійкою та надавати 
конкурентоспроможні послуги з постачанням 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря на території України.

Висновки. Отже, стан та ефективність вико-
ристання необоротних активів на вітчизняних 
підприємствах, зайнятих постачанням електро-
енергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 
зокрема на ДП «НЕК «Укренерго»», можна 
охарактеризувати як задовільний. Запропоно-
вана авторами методика аналізу дасть змогу 
удосконалити аналіз ефективності викорис-
тання необоротних активів та розробити заходи 
щодо покращення їх стану та використання 
порівняно з конкурентами.

В подальшому бажано було б розробити алго-
ритм комплексної методики проведення аналізу 
ефективності використання необоротних активів.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

INTERNAL AUDIT OF FUNDS FOR AUTO-TRANSPORT ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто роль та зміст внутрішнього аудиту 

грошових коштів для підприємств, що функціонують в ав-
тотранспортній галузі. Сформовано основні його переваги 
для впровадження та регулярного функціонування служби 
внутрішніх аудиторів. Зазначено основні методи проведен-
ня внутрішнього аудиту, а також виділено основні складові 
інформаційного забезпечення, що рекомендується для ви-
користання. Також у статті наведено етапи проведення вну-
трішнього аудиту грошових коштів, яких необхідно дотриму-
ватися для досягнення більш значних результатів. Крім того, 
запропоновано використання розроблених форм, що націлені 
на полегшення роботи внутрішнього аудитора та покращення 
якості проведеної роботи.

Ключові слова: внутрішній аудит, грошові кошти, робочі 
документи, служба внутрішнього аудиту, контроль, аналіз.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены роль и содержание внутреннего 

аудита денежных средств для предприятий автотранспорт-
ной отрасли. Сформированы основные его преимущества 
для внедрения и регулярного функционирования службы вну-
тренних аудиторов. Указаны основные методы проведения 
внутреннего аудита, а также выделены основные составля-
ющие информационного обеспечения, рекомендуемого для 
использования. Также в статье приведены этапы проведения 
внутреннего аудита денежных средств, которые необходимо 
соблюдать для достижения более существенных результатов. 
Кроме того, предложено использование разработанных форм, 
нацеленных на облегчение работы внутреннего аудитора и 
улучшение качества проделанной работы.

Ключевые слова: внутренний аудит, денежные средства, 
рабочие документы, служба внутреннего аудита, контроль, 
анализ.

ANNOTATION
The article examines the role and content of internal audit 

of funds for enterprises of auto-transport enterprises. It is main 
advantages for the introduction and regular operation of the 
internal audit service has been formed. The main methods of 
conducting internal audit are indicated and the main components 
of information support, recommended for use, are outlined. Also 
in the article are the stages of internal audit of funds that must be 
observed to achieve more significant results. In addition, the use of 
developed forms aimed at facilitating the work of the internal auditor 
and improving the quality of the work performed is suggested.

Keywords: internal audit, funds, working documents, internal 
audit service, control, analysis.

Постановка проблеми. За сучасних умов гос-
подарювання, нестабільної економічної ситуа-
ції, наявності значних ризиків для будь-якого 
підприємства, а особливо для того, що має 
скрутне фінансове становище та загрозу бан-

крутства, постає необхідність в додатковому 
надходженні інформації щодо реального стано-
вища справ з метою пошуку можливостей його 
покращення.

Підприємства автотранспортної галузі 
можуть зіштовхнутися з фінансовою нестабіль-
ністю, що викликана високою вартістю палива 
та запасних частин, тому для них є особливо 
актуальною наявність можливостей прийняття 
ефективних управлінських рішень. Саме на 
вирішення таких завдань спрямований вну-
трішній аудит, адже саме він націлений на 
задоволення інформаційних потреб керівників 
та менеджерів усіх рівнів.

Оскільки внутрішній аудит має за мету 
забезпечення ефективності діяльності управ-
лінського апарату, зміцнення фінансового 
стану господарювання та підвищення ефектив-
ності роботи, удосконалення ведення бухгал-
терського обліку, то він виступає як важлива 
функція управління, що ґрунтується на пере-
вірці правильності облікового процесу, аналізі 
та контролі, порівнянні та оцінці досягнутих 
результатів діяльності із завданнями, що були 
поставлені [1, с. 198].

Для автотранспортних підприємств особли-
вого значення набувають питання щодо руху 
грошових коштів, тому одним із першочерго-
вих завдань внутрішнього аудиту має бути їх 
дослідження. Оскільки рух грошових коштів та 
його облік мають суттєве значення для форму-
вання результатів аналізу платоспроможності 
та фінансового стану підприємства, то чіткий 
контроль грошових коштів та своєчасний ана-
ліз їх стану є актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загалом питанню внутрішнього аудиту грошо-
вих коштів та його значенню для діяльності 
підприємства в своїх працях приділяли увагу 
такі вчені, як Н.Г. Здирко [2], А.П. Бондар [2], 
Є.А. Карпенко [3], М.Т. Шендригоренко [4].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні дослідження 
впровадження внутрішнього аудиту грошових 
коштів на підприємствах автотранспортної 
галузі є недостатньо дослідженим, оскільки 
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загалом внутрішній аудит в Україні не є широко 
поширеним. Також наявна незначна кількість 
публікацій, які висвітлюють практичну частину 
вищезгаданого питання, що засвідчує важливе 
значення подальших досліджень за сучасних 
умов господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Внутрішній аудит грошових коштів на авто-
транспортному підприємстві має спрямовува-
тись на пошук шляхів щодо збалансованості 
витрат та грошових надходжень, а також 
підтвердження ведення обліку відповідно до 
чинного законодавства України з метою його 
вдосконалення та підвищення ефективності 
використання коштів.

Згідно з визначенням поняття внутрішнього 
аудиту, яке дає Міжнародний Інститут Вну-
трішніх Аудиторів, внутрішній аудит є неза-
лежною, об’єктивною діяльністю з надання 
впевненості та консультаційних послуг, що має 
приносити користь організації та покращувати 
її діяльність [5].

Як стверджує О.М. Кудирко, під внутрішнім 
аудитом необхідно розуміти організовану на 
підприємстві систему контролю, що діє в інтер-
есах його керівництва або власників, регламен-
товану внутрішніми документами, метою якої є 
додержання встановленого порядку здійснення 
бухгалтерського обліку і надійності функціону-
вання внутрішнього контролю [6, с. 186].

У своїх дослідженнях Д.В. Долбнєва дає 
таке визначення поняття «внутрішній аудит»: 
це вид практичної діяльності внутрішніх ауди-

торів, який, реалізовуючи функції управління 
та контролю, призначений забезпечувати влас-
ників, керівників та інвесторів підприємства 
інформацією про всі сторони діяльності його 
структурних підрозділів [7, с. 35].

На підставі дослідження вищенаведених 
визначень можна сказати, що мета внутріш-
нього аудиту – це пошук способів підвищення 
ефективності діяльності підприємства. Це осо-
бливо актуально для ситуацій, коли підприєм-
ство має проблеми з платоспроможністю, авто-
номністю та має ризик банкрутства, оскільки 
внутрішні аудитори можуть проводити аналіз 
ситуації ризиків, що загалом може врятувати 
від банкрутства, а також збільшить прибуток, 
що сприяє стабілізації фінансової діяльності 
підприємства.

Тому з метою якнайшвидшого подолання 
фінансової нестабільності автотранспортними 
підприємствами пропонуємо їм запровадити 
службу внутрішнього аудиту. Основними пере-
вагами впровадження такої постійно діючої 
служби на підприємстві є такі:

– внутрішній аудит є ефективною системою 
контролю господарської діяльності;

– він є більш поглибленим, оскільки врахо-
вує специфіку діяльності;

– він сприяє покращенню якості зовнішніх 
перевірок;

– він має менші затрати часу та зусиль на 
виявлення відхилень та порушень;

– він краще забезпечує потреби в попере-
дньому, поточному та наступному контролі 

[8, с. 112].
Загалом внутрішній аудит 

операцій з грошовими коштами 
сприятиме підтримці конкурен-
тоспроможності, підвищенню 
платоспроможності та змен-
шенню ризику банкрутства. Це 
обумовлене тим, що грошові 
кошти контролюються лише 
керівництвом підприємств через 
те, що вони є найбільш ліквід-
ною частиною активів. Впрова-
дження служби внутрішнього 
аудиту та проведення аудиту гро-
шових коштів сприятиме більш 
раціональному та ефективному 
їх використанню.

Під час проведення внутріш-
нього аудиту операцій з грошо-
вими коштами необхідно вирі-
шити низку завдань (рис. 1).

Для того щоб аудитор мав 
змогу вирішити поставлені 
завдання, необхідно виділити 
основні складові інформаційного 
забезпечення аудиту грошових 
коштів (рис. 2). Перевірка наве-
дених документів дасть змогу 
встановити основні порушення, 
пов’язані з обліком руху гро-

Рис. 1. Основні завдання внутрішнього аудиту  
операцій з грошовими коштами

 

Завдання аудиту грошових коштів 

визначення оптимального залишку коштів на поточному рахунку  
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правильність відображення в обліку надходжень, наявності та 
вибуття готівкових та безготівкових грошових коштів 

дотримання вимог документального оформлення операцій з 
грошовими коштами в обліку з урахуванням специфіки галузі 

дотримання вимог касової дисципліни з урахуванням специфіки 
галузі 

контроль за дотриманням ліміту каси 

перевірка правильності відображення облікової інформації в 
регістрах та формах фінансової звітності 

розробка рекомендацій для підвищення ефективності використання 
грошових коштів з урахуванням специфіки галузі 

проведення аналізу грошових коштів 
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шових коштівта отримати 
аудиторські докази, що є 
підтвердженням результату 
дослідження.

З метою надання ауди-
торам змоги виявити недо-
ліки та помилки під час 
проведення аудиту їм реко-
мендується використову-
вати низку методів вну-
трішнього аудиту (рис. 3).

Крім того, для прове-
дення аудиту необхідно 
сформувати чітку техно-
логію та методику прове-
дення, що розробляється 
під час його планування та 
є спрямованою на збирання 
доказів для подальшого 
аналізу та розробки заходів 
щодо підвищення ефектив-
ності використання грошо-
вих коштів. Відповідно, 
технологія проведення вну-
трішнього аудиту грошових 
коштів на автотранспорт-
ному підприємстві має 
спрямовуватися на:

– повну перевірку пер-
винних документів, їх 
оформлення, зміст;

– перевірку звітів 
касира, ведення касової 
дисципліни;

– перевірку звіту про 
рух грошових коштів;

– зіставлення даних 
банківських виписок даним 
документів, що до них 
додаються та даним обліко-
вих регістрів;

– перевірку записів 
Головної книги.

Рекомендуємо на авто-
транспортних підприєм-
ствах проводити внутрішній аудит грошових 
коштів в декілька етапів [9, с. 54; 10, с. 30], 
кожен з яких має своє спрямування та зна-
чення (рис. 4).

Отже, працівникам внутрішньої служби 
аудиту необхідно під час проведення переві-
рок використовувати робочу документацію, яка 
націлена на те щоб допомогти їм зафіксувати 
процедури перевірки, отриману інформацію, 
висновки. Така документація містить найбільш 
суттєву інформацію, яка сприяє отриманню 
правильних результатів, тому вона має склада-
тися в обов’язковому порядку та підтверджу-
вати висновки та пропозиції. Зважаючи на це, 
для проведення внутрішнього аудиту грошових 
коштів пропонуємо на підприємствах вико-
ристовувати форми робочих документів, які б 
достатньо висвітлили ситуацію, що склалася.

Для проведення внутрішнього аудиту гро-
шових коштів було розроблено декілька форм, 
що можуть використовуватись аудиторами як 
робоча документація (табл. 1–3).

Вищенаведений тест націлений на швидку 
оцінку аудитором дотримання на підприємстві 
касової дисципліни. За необхідності спеціа-
лісти служби внутрішнього аудиту самостійно 
можуть додавати до такого робочого документа 
питання, враховуючи поточну ситуацію суб’єкта 
господарювання та попередні результати переві-
рок. Заповнюючи цю форму, аудитору необхідно 
поставити відмітку до відповідного стовпчика, 
крім того за необхідності він може зазначити в 
стовпчику № 6 додаткову інформацію.

Аудиторам рекомендується використову-
вати табл. 2, в яку заносяться відомості, що 
були отримані під час перевірки надходження 

Рис. 2. Інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту  
операцій з грошовими коштами
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та вибуття грошових коштів на підприємстві. 
Сюди відносяться операції як з касою, так і 
на розрахункових рахунках банку залежно від 
особливостей діяльності підприємства. У випад-
ках, коли підприємство має відкриті рахунки в 
Державній казначейській службі України, вони 
також включаються до перевірки.

Помилки та недоліки, що були вияв-
ленні під час внутрішнього аудиту грошових 
коштів, рекомендується фіксувати в робочому 
документі, наведеному в табл. 3. Крім інфор-
мації щодо самої виявленої помилки, цей 
документ містить стовпчик, в якому аудитори 
визначають, як вплинула ця помилка на дані 

 

Методи проведення аудиту грошових коштів 

інвентаризація підтвердження фактично наявних 
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Рис. 3. Рекомендовані методи проведення внутрішнього аудиту  
операцій з грошовими коштами

Рис. 4. Рекомендовані етапи проведення внутрішнього аудиту грошових коштів
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Таблиця 1
Тест для оцінки дотримання касової дисципліни

№ 
з/п Зміст

Відповідь
Примітки

Так Ні Немає

1 Інвентаризація каси проводиться регулярно й оформлюєть-
ся відповідним актом

2 Під час останньої інвентаризації каси виявлено порушення

3 Наявні факти накладання стягнень за порушення про ве-
дення касових операцій 

4 Чекові книжки на одержання готівки знаходяться в сейфі

5 Касова книга пронумерована, прошнурована й опечатана у 
встановленому порядку

6 Наявність в касових ордерах всіх необхідних підписів та 
реквізитів

7 Відповідність дат/сум прибуткових і видаткових документів 
датам у касових звітах

8 Виявлено порушення ведення Товарно-транспортної книги
9 Наявність фактів перевищення ліміту каси
10 Оприбуткування грошових коштів до каси в повному обсязі

Таблиця 2
Перевірка надходження та вибуття грошових коштів

Рахунок, номер,  
назва банку

Сума (грн.) згідно з 
виписками банків

Сума (грн.) згідно з 
Касовою книгою

Сума (грн.) згідно з 
Головною книгою Відхилення

Таблиця 3
Перелік помилок та порушень, виявлених під час аудиту грошових коштів

№ з/п
Первинний документ або обліковий регістр

Невідповідність Вплив на фінансову 
звітністьНазва № Дата/період Сума

фінансової звітності та результати діяльності, 
наведені в ній.

Висновки. Внутрішній аудит грошових 
коштів на автотранспортних підприємствах 
сприятиме досягненню поставлених цілей за 
допомогою оцінки та підвищення ефективності 
їх контролю, а також управління пов’язаними 
з ними ризиками.

Оскільки внутрішній аудит є ефективною 
системою контролю господарської діяльності, 
то забезпечуватиме більш високу якість про-

ведення зовнішніх перевірок. Крім того, він 
зменшить затрати часу та зусиль для вияв-
лення відхилень та порушень, що є в інтер-
есах керівництва підприємства і сприятиме 
швидшому усуненню недоліків, підвищенню 
конкурентоспроможності суб’єкта господарю-
вання на ринку автотранспортних послуг.

Впровадження служби внутрішнього аудиту 
та проведення перевірки грошових коштів 
дадуть змогу вирішити питання щодо правиль-
ного визначення оптимального залишку коштів 
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на поточному рахунку та в касі, правильності 
відображення в обліку надходжень, наявності та 
вибуття готівкових та безготівкових коштів, а 
також правильності їх документального оформ-
лення і відображення в облікових регістрах. 
Вважаємо, що внутрішній аудит забезпечить 
регулярність проведення аналізу коштів та роз-
робку рекомендацій для підвищення ефектив-
ності їх використання, що є важливою умовою 
успішного функціонування підприємств, підви-
щення їх платоспроможності, автономності, а 
також сприятиме уникненню банкрутства.

Успішно організована робота внутрішнього 
аудиту спонукатиме працівників підприємств 
дотримуватися законодавства, планів, внутріш-
ніх правил та процедур підприємства, вчасно 
виявляти та знижувати непередбачені витрати, 
що в подальшому покращить не лише фінансо-
вий стан, але й ділову репутацію.
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ  
БОРЖНИКІВ – МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

FEATURE OF DESIGN OF THE FINANCIAL STATE  
OF DEBTORS – SMALL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено актуальним питанням моделювання 

фінансового стану боржників – малих підприємств. Запропо-
новано алгоритм оцінки фінансового стану боржників – юри-
дичних осіб для визначення значення коефіцієнта ймовірності 
дефолту як послідовність взаємопов’язаних етапів. Наведено 
методику розрахунку системи фінансових показників за інфор-
мацією Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. 
Узагальнено порядок визначення класу боржника – малого 
підприємства залежно від величини інтегрального показника 
його фінансового стану.

Ключові слова: кредитоспроможність, група видів еконо-
мічної діяльності, інтегральний показник фінансового стану 
боржника, фінансовий показник, клас боржника – малого під-
приємства.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам моделирования 

финансового состояния должников – малых предприятий. 
Предложен алгоритм оценки финансового состояния должни-
ков – юридических лиц для определения коэффициента ве-
роятности дефолта как последовательность взаимосвязанных 
этапов. Приведена методика расчета системы финансовых 
показателей по информации Финансового отчета субъекта 
малого предпринимательства. Обобщен порядок определения 
класса должника – малого предприятия с учетом величины ин-
тегрального показателя его финансового состояния. 

Ключевые слова: кредитоспособность, группа видов 
экономической деятельности, интегральный показатель фи-
нансового состояния должника, финансовый показатель, 
класс должника – малого предприятия.

ANNOTATION
The article is sanctified to the pressing questions of design of 

the financial state of debtors – small enterprises. The algorithm of 
estimation of the financial state of debtors – legal entities is offered 
with the aim of determination of value of coefficient of probability of 
default as a sequence of the stages. Methodology over of calculation 
of the system of financial indexes is brought on information of 
the Financial statement of small business entity. The order of 
determination of class of debtor is generalized – small enterprise 
depending on the size of integral index him financial state.

Keywords: solvency, group of types of economic activity, 
integral index of the financial state of debtor, financial index, class 
of debtor – small enterprise.

Постановка проблеми. В умовах необхід-
ності нарощування обсягів кредитних вкладень 
в економіку особливої актуальності набувають 
питання об’єктивного визначення кредито-
спроможності підприємств-позичальників, роз-
роблення оптимальних методик оцінювання 
їх фінансового стану, в тому числі суб’єктів 
малого підприємництва.

Кредитоспроможність – це одна з умов 
виникнення і здійснення кредитних відно-
син, які виникають між банком (кредитором) і 

суб’єктом підприємницької діяльності (боржни-
ком) із приводу надання кредиту позичальнику 
в грошовій формі на умовах повернення у пев-
ний строк зі сплатою відсотків. 

Результатом неправильного оцінювання кре-
дитоспроможності позичальників може бути 
погіршення якості кредитного портфеля банку, 
яке до того ж зумовлює ще й необхідність 
зайвого резервування. У кращому випадку це 
призведе до зниження ефективності кредитної 
діяльності та погіршення фінансового стану 
банку, в гіршому – до припинення функціону-
вання внаслідок банкрутства. Для позичаль-
ника оцінювання кредитоспроможності також 
важливе, оскільки від його результату зале-
жить, на яких умовах буде наданий кредит і чи 
взагалі буде укладена кредитна угода. Способом 
вирішенням проблеми є розроблення і викорис-
тання таких методик, які дають комерційним 
банкам можливість реально оцінювати креди-
тоспроможність позичальників з урахуванням 
змісту цієї категорії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методики аналізу кредитоспроможності підпри-
ємств розглядаються у працях М.Р. Ковбасюка 
[1, с. 297–317], Л.А. Лахтіонової [2, с. 273–280], 
Ю.С. Цал-Цалко [5, с. 366–393] та ін. Проте 
ці методики носять пошуковий характер і не 
завжди пов’язані з чинною на відповідний 
період нормативною базою. 

Для забезпечення надійності та стабіль-
ності банківської системи, захисту інтересів 
вкладників і кредиторів банків Правлінням 
Національного банку України Постановою № 
351 від 30.06.2016 затверджено «Положення 
про визначення банками України розміру кре-
дитного ризику за активними банківськими 
операціями» [3]. Це Положення розроблено 
відповідно до законів України «Про банки і 
банківську діяльність» та «Про Національний 
банк України». Підходи, визначені цим Поло-
женням, ґрунтуються на принципах і рекомен-
даціях Базельського комітету з банківського 
нагляду, включаючи застосування компонен-
тів кредитного ризику (EAD – експозиція під 
ризиком, PD – імовірність дефолту боржника/
контрагента, LGD – втрати в разі дефолту).

Постанова № 351 визначає порядок оцінки 
банками України розміру кредитного ризику за 
активними банківськими операціями, встанов-
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лює мінімальні вимоги до банків щодо визна-
чення розміру очікуваних утрат (збитків) за 
активними банківськими операціями внаслідок 
реалізації кредитного ризику.

Одним із найважливіших елементів аналізу 
кредитоспроможності є оцінювання комерцій-
ним банком фінансового стану боржника, на 
підставі результатів якого визначається зна-
чення коефіцієнта ймовірності дефолту. При 
цьому позичальники – юридичні особи поділя-
ються на категорії великих, середніх і малих 
підприємств, що потребує викладення методик 
Національного банку України у вигляді, який 
був би зрозумілим для практичного викорис-
тання суб’єктами підприємницької діяльності 
для самостійного оцінювання перспектив кре-
дитування. 

Мета статті полягає в узагальненні методики 
оцінювання фінансового стану боржників – 
малих підприємств відповідно до вимог Поста-
нови НБУ № 351, зокрема щодо розрахунку 
фінансових показників за інформацією Фінан-
сового звіту суб’єкта малого підприємництва 
(П(С)БО 25) [4].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до «Положення про визначення бан-
ками України розміру кредитного ризику за 
активними банківськими операціями», банк 
здійснює оцінювання фінансового стану борж-
ника – юридичної особи шляхом розрахунку 
інтегрального показника фінансового стану 
боржника із застосуванням логістичної моделі 
(формула 1):

Z xi
i

n

i= +
=
∑β β0
1

,                 (1)

де Z – інтегральний показник;
хі – показники, що визначаються на під-

ставі фінансових коефіцієнтів, розрахованих за 

даними фінансової звітності боржника – юри-
дичної особи, з урахуванням установлених 
Національним банком України діапазонів для 
кожного фінансового показника (табл. 1);

ßі – коефіцієнти логістичної моделі, що 
визначаються з урахуванням вагомості показ-
ників;

ß0 – вільний член логістичної моделі, зна-
чення якого актуалізується Національним бан-
ком 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 Національним 
банком України.

Банк розраховує інтегральний показник з 
урахуванням пояснень щодо визначення моделі 
розрахунку інтегрального показника фінансо-
вого стану боржника – юридичної особи, наве-
дених у додатку 7 до Положення № 351 [3], 
виходячи з належності підприємства, відпо-
відно до законодавства України, до великого, 
середнього або малого та виду його економіч-
ної діяльності (табл. 1). Зокрема, банк визначає 
вид економічної діяльності малого підприєм-
ства згідно з Класифікацією видів економічної 
діяльності ДК 009:2010 на підставі наданого 
ним розшифрування даних рядка 2000 форми 
№ 2-м (2-мс) «Звіт про фінансові результати» 
річної фінансової звітності боржника – юри-
дичної особи за останній звітний рік щодо 
структури доходів виходячи з максимального 
значення частки доходу від певного виду діяль-
ності (у процентах) у загальному обсязі чистого 

Таблиця 1
Моделі розрахунку інтегрального показника фінансового стану  

боржника – юридичної особи для малого підприємства
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Сільське госпо-
дарство, лісове 
господарство та 
рибне господар-
ство: секція А

Z = 2,844+0,650·Х
11
+ 

+0,506·Х
3
+1,689·Х

10
+

+0,287·Х
4
+0,656·Х

7
+

+0,608·Х
5
+0,373·Х

2
 

МК
11

1 Менше ніж 0,0 % Х
11

-1,173
2 0,0 % 38,1 % -0,268
3 38,1 % 74,5 % -0,046
4 74,5 % 331,7 % 0,535
5 331,7 % 785,2 % 0,953
6 Більше ніж 785,2 % 1,185

МК
3

1 Менше ніж 89,5 % Х
3

-1,090
2 89,5 % 457,6 % -0,314
3 457,6 % 999,5 % 0,117
4 999,5 % 81803 % 0,401
5 Більше ніж 81803% 1,004

МК
10

1 Менше ніж 87,1 % Х
10

0,176
2 Більше ніж 87,1 % -0,953
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Сільське госпо-
дарство, лісове 
господарство та 
рибне господар-
ство: секція А

Z = 2,844+0,650·Х
11
+ 

+0,506·Х
3
+1,689·Х

10
+

+0,287·Х
4
+0,656·Х

7
+

+0,608·Х
5
+0,373·Х

2
 

МК
4

1 Менше ніж 29,0 % Х
4

-0,718
2 29,0 % 45,3 % -0,629
3 45,3 % 80,5 % 0,416
4 80,5 % 87,3 % 0,540
5 Більше ніж 87,3 % 0,677

МК
7

1 Менше ніж 0,02 % Х
7

-0,616
2 0,02 % 0,2 % -0,455
3 0,2 % 90,0 % 0,005
4 Більше ніж 90,0 % 1,022

МК
16

1 Менше ніж 0,8 % Х
16

-1,108
2 0,8 % 7,6 % -0,150
3 7,6 % 45,8 % 0,231
4 Більше ніж 45,8 % 0,684

МК
5

1 Менше ніж -3,1 % Х
5

-0,482
2 -3,1 % 5,1 % -0,428
3 5,1 % 18,6 % -0,314
4 18,6 % 27,5 % -0,046
5 27,5 % 34,7 % 0,109
6 34,7 % 51,0 % 0,418
7 Більше ніж 51,0 % 1,022

МК
2

1 Менше ніж 0,0 % Х
2

-0,668
2 0,0 % 10,4 % -0,282
3 10,4 % 16,4 % 0,117
4 Більше ніж 16,4 % 1,951

Добувна промис-
ловість і розро-
блення кар’єрів, 
переробна про-
мисловість, будів-
ництво: секції В, 
С, F

Z = 2,177+0,523·Х
1
+ 

+0,471·Х
5
+0,426·Х

2
+

+0,318·Х
11
+0,246·Х

12

МК
1

1 Менше ніж 2,4 % Х
1

1,596
2 2,4 % 10,2 % 1,069
3 10,2 % 17,7 % 0,882
4 17,7 % 31,6 % -0,257
5 31,6 % 72,3 % -0,704
6 Більше ніж 72,3 % -1,122

МК
5

1 Менше ніж -37,3% Х
5

-1,097
2 -37,3 % -9,5 % -0,663
3 -9,5 % 15,0 % 0,234
4 15,0 % 23,1 % 0,237
5 Більше ніж 23,1 % 0,510

МК
2

1 Менше ніж -12,2 % Х
2

-1,249
2 -12,2 % -0,5 % -0,713
3 -0,5 % 1,0 % -0,252
4 1,0 % 2,8 % 0,237
5 Більше ніж 2,8 % 0,951

МК
11

1 Менше ніж 18,1 % Х
11

-0,980
2 18,1 % 48,9 % -0,654
3 48,9 % 86,0 % -0,188
4 86,0 % 153,0 % -0,179
5 153,0 % 1021 % 1,299
6 Більше ніж 1021 % 1,488

МК
12

1 Менше ніж 7581 % Х
12

0,779
2 7581 % 17019 % 0,093
3 17019 % 30338 % -0,314
4 Більше ніж 30338% -0,938

Оптова та роз-
дрібна торгівля; 
ремонт автотран-
спортних засобів 
і мотоцик-лів: 
секція G

Z = 2,427+0,490·Х
11
+ 

+0,717·Х
8
+0,393·Х

6
+

+0,637·Х
3
+0,380·Х

5

МК
11

1 Менше ніж 42,7 % Х
11

-1,018
2 42,7 % 89,9 % -0,744
3 89,9 % 154,1 % -0,195
4 154,1 % 251,0 % 0,592
5 251,0 % 452,1 % 0,924
6 452,1 % 1103 % 1,066
7 1103 % 4350 % 1,466
8 Більше ніж 4350 % 1,803

Продовження таблиці 1
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Оптова та роз-
дрібна торгівля; 
ремонт автотран-
спортних засобів 
і мотоцик-лів: 
секція G

Z = 2,427+0,490·Х
11
+ 

+0,717·Х
8
+0,393·Х

6
+

+0,637·Х
3
+0,380·Х

5

МК
8

1 Менше ніж 13,7 % Х
8

0,694

2 13,7 % 29,9 % 0,595

3 29,9 % 40,5 % 0,501

4 40,5 % 52,3 % 0,195

5 52,3 % 121,3 % 0,101

6 Більше ніж 121,3 % -0,936

МК
6

1 Менше ніж 0,0 % Х
6

-1,295

2 0,0 % 90,9 % -0,227

3 90,9 % 333,5 % 0,010

4 333,5 % 861,5 % 0,421

5 861,5 % 5040 % 1,190

6 5040 % 7451 % 1,219

7 Більше ніж 7451% 1,491

МК
3

1 Менше ніж 249,0% Х
3

-0,788

2 249,0 % 546,8 % -0,499

3 546,8 % 1104% -0,195

4 Більше ніж 1104 % 0,659

МК
5

1 Менше ніж -30,0 % Х
5

-0,837

2 -30,0 % -3,6 % -0,243

3 -3,6 % 59,0 % 0,178

4 Більше ніж 59,0 % 0,338

Інші: секції D, E, 
H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, 
T, U 

Z = 1,798+0,486·Х
9
+ 

+0,436·Х
6
+0,345·Х

1
+

+0,365·Х
13
+0,333·Х

3

МК
9

1 Менше ніж -0,8 % Х
9

0,922

2 -0,8 % 6000 % 0,732

3 6000 % 8980 % 0,537

4 8980 % 14221 % 0,361

5 14221 % 43431 % 0,087

6 43431 % 145654% -0,681

7 Більше ніж 145654 % -0,729

МК
6

1 Менше ніж -29,8 % Х
6

-1,143

2 -29,8 % 0,0 % -0,715

3 0,0 % 39,1 % -0,085

4 39,1 % 380,8 % -0,009

5 380,8 % 2758 % 0,163

6 Більше ніж 2758 % 1,750

МК
1

1 Менше ніж 2,3 % Х
1

2,095

2 2,3 % 9,9 % 1,617

3 9,9 % 24,5 % 0,441

4 24,5 % 59,8 % -0,073

5 59,8 % 377,7 % -0,385

6 Більше ніж 377,7 % -0,627

МК
13

1 Менше ніж -29,9 % Х
13

-0,641

2 -29,9 % -2,4 % -0,454

3 -2,4 % 0,6 % 0,048

4 0,6 % 2,2 % 0,278

5 2,2 % 4,7 % 0,352

6 Більше ніж 4,7 % 1,192

МК
3

1 Менше ніж 42,2 % Х
3

-0,708

2 42,2 % 115,6 % -0,248

3 115,6 % 230,6 % -0,201

4 230,6 % 1291 % 0,023

5 Більше ніж 1291 % 0,730

Продовження таблиці 1
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Таблиця 2
Фінансові показники для розрахунку інтегрального показника фінансового стану  

боржника – юридичної особи для малого підприємства

Фінансовий 
показник Характеристика Формула 

розрахунку Алгоритм розрахунку (рядки)

1. МК
1 
– показ-

ник покриття 
боргу

Спроможність обслуго-
вування боргу дохода-
ми від основного виду 
діяльності

Короткострокові 
та довгострокові

зобов’язання 
Чистий дохід від реалізо-

ваної продукції

Ф. № 1-м: (1595+  
+1600+1610–1165), гр.4

Ф. № 2-м: 2000, гр.3
або Ф. № 1-мс: 

(1595+1600–1165), гр.4
Ф. № 2-мс: 2000, гр.3

2. МК
2
 – по-

казник рен-
табельності 
активів

Ефективність викорис-
тання активів підпри-
ємства

Операційний результат
Валюта балансу (актив)

Ф. № 2-м (2-мс):
(2000–2050), гр.3
Ф. № 1: 1300, гр.4

3. МК
3 
– показ-

ник покриття фі-
нансових витрат 
за результатами 
операційної ді-
яльності

Спроможність фінансу-
вання неопераційних 
витрат за результатами 
операційної діяльності

Прибуток (збиток) від 
реалізації продукції  

(товарів, робіт, послуг)
Фінансові витрати

Ф. № 2-м:
(2000–2050), гр.3

2270, гр.3
або Ф. № 2-мс:

(2000–2050), гр.3
2165, гр.3

4. МК
4
 – по-

казник капіталу
Частка капіталу в ба-
лансі підприємства

Власний капітал
Валюта балансу (актив)

Ф. № 1-м (1-мс): 
1495, гр. 4
1300, гр.4

5. МК
5
 – показ-

ник маневреності 
робочого капіталу

Частка оборот-
них активів, непо-
критих поточними 
зобов’язаннями

Оборотні активи за ви-
рахуванням поточних 

зобов’язань і забезпечень
Валюта балансу (актив)

Ф. № 1-м (1-мс): 
(1195–1695), гр.4

1300, гр.4

6. МК
6
 – показ-

ник покриття 
капіталом боргу

Відношення власного 
капіталу до фінансової 
заборгованості підпри-
ємства

Власний капітал
Короткострокові та дов-
гострокові зобов’язання

Ф. № 1-м: 1495, гр.4
(1595+1600+1610–1165), гр.4

або Ф. № 1-мс: 1495, гр.4
(1595+1600–1165), гр.4

7. МК
7
 – по-

казник швидкої 
ліквідності

Здатність під-
приємства оперативно 
покривати потреби в 
ліквідності

Дебіторська заборгова-
ність за продукцію,  

гроші та їх еквіваленти
Поточні зобов’язання і 

забезпечення

Ф. № 1-м: (1125+1165), гр.4
1695, гр.4

або Ф. № 1-мс:  
(1155+1165), гр.4

1695, гр.4

8. МК
8
 – показ-

ник оборотності 
активів

Період повного обороту 
активів підприємства

Валюта балансу (актив)
Чистий дохід від реалізо-

ваної продукції

Ф. № 1-м (1-мс):
1300, гр.4

Ф. № 2-м (2-мс):
2000, гр.3

9. МК
9
 – показ-

ник оборотності 
поточних активів

Період, необхідний для 
повного оновлення по-
точних активів

Поточні активи
Чистий дохід від реалізо-

ваної продукції

Ф. № 1-м (1-мс):
1195, гр.4 · 365

Ф. № 2-м (2-мс): 2000, гр.3

10. МК
10
 – показ-

ник оборотності 
робочого капіталу

Період повного обороту 
робочого капіталу під-
приємства

Оборотні активи за ви-
рахуванням поточних 

зобов’язань і забезпечень
Чистий дохід від реалізо-

ваної продукції

Ф. № 1-м (1-мс): 
(1195–1695), гр.4

Ф. № 2 (2-мс): 2000, гр.3

11. МК
11
 – по-

казник покриття 
боргу операцій-
ним прибутком

Здатність обслугову-
вання боргу за рахунок 
операційного прибутку

 Прибуток (збиток) від 
реалізації продукції  

(товарів, робіт, послуг)
Короткострокові та дов-
гострокові зобов’язання

Ф. № 2-м: (2000–2050), гр.3
Ф. № 1-м: (1595+1600+

+1610–1165), гр.4
або Ф. № 2-мс:

(2000–2050), гр.3
Ф. № 1-мс: (1595+1600–

–1165), гр.4

12. МК
12
 – показ-

ник оборотності 
основних 
засобів

Період повного обороту 
основних засобів під-
приємства

Основні засоби
Чистий дохід від реалізо-

ваної продукції

Ф. № 1-м (1-мс): 1010, гр.4
Ф. № 2-м (2-мс): 2000, гр.3

13. МК
13
 – показ-

ник чистого 
прибутку до опо-
даткування 

Частка чистого прибут-
ку до оподаткування 
в загальному обсязі 
реалізації продукції

Чистий прибуток (зби-
ток) до оподаткування

Чистий дохід від реалізо-
ваної продукції

Ф. № 2-м: (2000+2120–
–2050–2180+2240–2270), 

 гр.3
2000, гр.3

або Ф. № 2-мс: (2000+2160– 
–2050–2165), гр.3

2000, гр.3
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Таблиця 3
Визначення класу боржника – юридичної особи  

для малого підприємства за інтегральним показником

Види економічної 
діяльності

Діапазони значень інтегрального показника за класами

клас 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9

Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство: 
секція А

Більше 
ніж 

+5,94

Від 
+5,94 до 

+5,05

Від 
+5,05 до 

+4,17

Від 
+4,17 до 

+3,29

Від 
+3,29 до 

+2,41

Від 
+2,41 до 

+1,12

Від 
+1,52 до 

+0,64

Від 
+0,64 до 

–0,24

Менше 
ніж 

–0,24

Добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів, 
переробна промисло-
вість, будівництво: 
секції В, С, F

Більше 
ніж 

+3,84

Від 
+3,84 до 

+3,36

Від 
+3,36 до 

+2,88

Від 
+2,88 до 

+2,40

Від 
+2,40 до 

+1,92

Від 
+1,92 до 

+1,44

Від 
+1,44 до 

+0,96

Від 
+0,96 до 

+0,48

Менше 
ніж 

+0,48

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів і 
мотоциклів: секція G

Більше 
ніж 

+4,39

Від 
+4,39 до 

+3,83

Від 
+3,83 до 

+3,27

Від 
+3,27 до 

+2,71

Від 
+2,71 до 

+2,16

Від 
+2,16 до 

+1,60

Від 
+1,60 до 

+1,04

Від 
+1,04 до 

+0,49

Менше 
ніж 

+0,49

Інші: секції D, E, H, I, 
J, K, L, M, N, O, P, Q, 
R, S, T, U 

Більше 
ніж 

+4,23

Від 
+4,23 до 

+3,71

Від 
+3,71 до 

+3,19

Від 
+3,19 до 

+2,67

Від 
+2,67 до 

+2,15

Від 
+2,15 до 

+1,63

Від 
+1,63 до 

+1,12

Від 
+1,12 до 

+0,60

Менше 
ніж 

+0,60

доходу (виручки), отриманого від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг). У разі одна-
кового значення частки доходу за двома (або 
більше) видами діяльності модель розрахунку 
інтегрального показника фінансового стану 
боржника – юридичної особи обирається бан-
ком самостійно на підставі одного з таких видів 
діяльності.

Далі визначаються фінансові показники 
(табл. 2) за інформацією фінансової звітності 
боржника – малого підприємства: форми № 1-м 
або № 1-мс «Баланс», форми № 2-м або № 2-мс 
«Звіт про фінансові результати».

Для розрахунку фінансових показників усі 
показники звітності враховуються зі знаком 
(+), як це передбачено відповідними положен-
нями (стандартами) бухгалтерського обліку. Зі 
знаком (–) ураховується лише показник влас-
ного капіталу (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 показника 
береться найменше значення показника зі зна-
чень, установлених для фінансового показ-
ника, крім фінансових показників: МК

3
, МК

6
, 

МК
7
, МК

11
, за якими береться найбільше зна-

чення. Якщо під час розрахунку фінансових 
показників МК

6
, МК

11
 знаменник формули є 

від’ємним, то під час розрахунку інтеграль-
ного показника береться найбільше значення 
показника.

Клас боржника – юридичної особи визна-
чається залежно від значення інтегрального 
показника з урахуванням величини підприєм-
ства (велике, середнє або мале) (для суб’єкта 
малого підприємництва табл. 3). Найвищий 
клас боржника – 1, найнижчий – 9 [3].

Банк коригує визначений на підставі роз-
рахунку інтегрального показника фінансового 
стану клас боржника – юридичної особи, засто-
совуючи коригуючі фактори, зокрема щодо:

1) своєчасності сплати боргу боржником – 
юридичною особою з дотриманням таких вимог: 
у разі наявності факту прострочення 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;

2) належності боржника до групи юридичних 
осіб під спільним контролем/групи пов’язаних 
контрагентів;

3) ознак, що свідчать про високий кредит-
ний ризик боржника/контрагента;

4) вимог щодо визнання/припинення визна-
ння банком дефолту боржника/контрагента;

5) наявної в банку інформації щодо кредит-
ної історії боржника в частині його класифіка-
ції за класом 10 – банк понижує клас такого 
боржника на три класи. 

Висновки. Отже, алгоритм оцінювання 
фінансового стану боржника – малого підпри-
ємства включає такі взаємопов’язані етапи.

1. Виходячи з належності підприємства, від-
повідно до законодавства України, до великого, 
середнього або малого та виду його економічної 
діяльності, обирається модель розрахунку інте-
грального показника фінансового стану борж-
ника – юридичної особи (табл. 1).

2. За даними фінансової звітності підпри-
ємства розраховуються фінансові показники 
(табл. 2), які використовуються для визначення 
відповідних їм показників та інтегрального 
показника фінансового стану боржника – юри-
дичної особи (табл. 1). 

3. Проводиться розрахунок інтегрального 
показника фінансового стану боржника – юри-
дичної особи (за моделлю табл. 1). 

4. Визначається клас боржника – юридич-
ної особи залежно від значення інтегрального 
показника (табл. 3).

Оцінювання кредитоспроможності – це 
творчий процес, який вимагає від працівни-
ків банків глибоких економічних знань, ана-
літичного мислення, вміння визначати й оці-
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нювати тенденції у господарській діяльності 
та фінансовому стані боржника, можливості 
дотримання ним принципів кредитування. 
Підхід до оцінювання кредитоспроможності 
потенційних клієнтів має бути системним 
і комплексним, зважаючи на їх загальну 
характеристику, результати аналізу фінансо-
вого стану та ефективність заходів (проектів), 
що кредитуються.
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ПОНЯТІЙНА СУТНІСТЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ  
І ПРОБЛЕМИ ЇЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

CONCEPTUAL SITUATION OF NON-CURRENT ASSETS  
AND PROBLEMS OF ITS IDENTIFICATION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблему категорійного означення 

поняття «необоротні активи». Здійснено огляд підходів до 
ідентифікації цих активів у науковій літературі та норматив-
но-правових документах. Визначено переваги та недоліки 
наявних означень. Досліджено динаміку необоротних акти-
вів національної економіки України. Висвітлено зарубіжний 
досвід використання поняття «необоротні активи». На осно-
ві оцінки сутності такого роду активів запропоновано уточ-
нення цього поняття, яке відповідає вимогам МСФЗ, урахо-
вує строк корисного використання необоротних активів та їх 
призначення. 

Ключові слова: необоротні активи, ефективність, катего-
рійне означення, стандарти обліку, удосконалення, бухгалтер-
ський облік.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема категорийного опред-

еления понятия «внеоборотные активы». Осуществлен обзор 
подходов к идентификации этих активов в научной литературе 
и нормативно-правовых документах. Определены преимуще-
ства и недостатки существующих определений. Исследована 
динамика внеоборотных активов национальной экономики 
Украины. Освещен зарубежный опыт использования понятия 
«внеоборотные активы». На основе оценки сущности такого 
рода активов предложено уточнение этого понятия, которое 
соответствует требованиям МСФО, учитывает срок полезного 
использования необоротных активов и их назначение.

Ключевые слова: внеоборотные активы, эффективность, 
категорийное определение, стандарты учета, совершенство-
вание, бухгалтерский учет.

ANNOTATION
The problem of categorical definition of the concept of 

“non-current assets” is considered in the article. An overview of 
approaches to the identification of these assets in the scientific 
literature and regulatory documents is implemented. The advan-
tages and disadvantages of existing definitions are determined. 
The dynamics of non-current assets of the national economy 
of Ukraine is researched. Foreign experience of the use of the 
concept of “non-current assets” is highlighted. It is proposed to 
clarify the definition of a concept that meets the requirements 
of IFRS, takes into account the useful life of non-current assets 
and their purpose based on the assessment of the nature of 
such assets.

Keywords: non-current assets, efficiency, categorical 
definition, accounting standards, improvement, accounting.

Постановка проблеми. Функціонування в 
сучасних економічних умовах суб’єктів гос-
подарювання вимагає наявності різного роду 
активів. Найбільш високовартісними з них 
і вагомими для провадження виробництва 

є необоротні активи. Вони забезпечують не 
лише умови (будівлі, споруди), а й власне 
саме виробництво (обладнання, технічні лінії, 
станки і т. п.).

Швидкий розвиток міжнародних інтеграцій-
них зв’язків і процесів, які активно впливають 
на характер соціально-економічних, політич-
них та інших видів відносин вимагає створення 
умов для вироблення єдиних підходів у питан-
нях оцінки активів і розуміння їх сутності. 

Для цього передусім слід дослідити визна-
чення поняття «необоротні активи», адже не 
секрет, що в різних науках (економтеорії, 
фінансах, бухгалтерському обліку) і практиці 
його розглядають по-різному. Більше того, для 
їх ідентифікації часто вживають не лише це 
поняття, а й інші назви (основний капітал, нео-
боротні засоби, фіксовані активи, довгострокові 
активи тощо). Об’єднує ці поняття одна важ-
лива характеристика – довготривалість вико-
ристання в процесі діяльності.

Окрім цього, в сучасних умовах розви-
тку економіки ключовим чинником успішної 
діяльності підприємств є саме їх забезпеченість 
необоротними активами та ефективне вико-
ристання останніх у процесі господарювання. 
Попри це в українському законодавстві від-
сутнє чітке трактування поняття «необоротні 
активи». Зокрема, у Національному положенні 
(стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» подається таке 
трактування: «Необоротні активи – всі активи, 
що не є оборотними» [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналітичний огляд і дослідження позицій 
українських науковців і практиків щодо трак-
тування понять, пов’язаних з ідентифікацією 
необоротних активів, свідчать про обстоювання 
ними різних позицій. Так, М.В. Півторак ува-
жає, що в П(С)БО 2 «Баланс» термін «необо-
ротні активи» вжито не досить коректно щодо 
тих об’єктів, які він об’єднує. При цьому автор 
уважає, що єдиним активом, який не є оборот-
ним, є земля. Виходячи із цього, він пропонує 
поділяти активи на основні й оборотні, що від-
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повідає класичному принципу поділу капіталу 
[2, с. 6]. 

Акцент на змістовому насиченні поняття 
«необоротні активи» у цьому разі також не 
досить логічний, адже з позиції ринку земля є 
також предметом купівлі-продажу в більшості 
країн, тож із цієї позиції вона також перебуває 
в обороті, принаймі торговому. Інша річ, коли 
сприймати її як об’єкт, що не може бути лікві-
дований і замінений іншим, новим. У такому 
контексті підхід до необоротності землі дійсно є 
аргументованим. Попри це з погляду обліку він 
надзвичайно дискусійний.

Щодо цієї дискусії, то слід указати на пози-
цію Я.В. Соколова, який стверджує, що поділ 
активів на оборотні та необоротні є цілком 
умовним, ще з часів Л. фон Мізеса стало зро-
зуміло, що всі засоби, вкладені в господарство, 
знаходяться в обороті, вся різниця лише в часі 
обороту [3, с. 491].

Саме така позиція є більш переконливою та 
аргументованою. В Україні необоротні активи, 
якщо оцінювати їх склад за змістом статей у 
балансі (Розділ 1) включають: нематеріальні 
активи; незавершені капітальні інвестиції; 
основні засоби; інвестиційну нерухомість; дов-
гострокові біологічні активи; довгострокові 
фінансові інвестиції (а) які обліковуються за 
методом участі в капіталі інших підприємств; 
б) інші фінансові інвестиції); довгострокову 
дебіторську заборгованість; відстрочені подат-
кові активи; інші необоротні активи.

У зарубіжній практиці обліку поняття нео-
боротних активів часто ототожнюється з осно-
вним капіталом, який уважається складовою 
частиною майна підприємства (або його акти-
вом). Уживання різних термінів для іденти-
фікації цього виду активів часто пов’язують 
особливостями перекладу термінів із різних 
мов. На це звертає увагу В.С. Семйон, яка 
стверджує, що англійською мовою необо-
ротні активи можуть називатися non-current 
assets (необоротні активи), fixed assets (фіксо-
вані активи), long-term assets (довгострокові 
активи) тощо [4, с. 161]. 

З позиції дослідження правильності іден-
тифікації необоротних активів уживання 
прикметників для їх характеристики можна 
пояснити потребою в конкретизації складу 
(фіксовані активи), строку використання (дов-
гострокові активи) або інших важливих для 
системи управління ознак. В економічній літе-
ратурі, як свідчить наше дослідження, багато 
науковців (А.Н. Азрилиян [5], П.Г. Мельник 
[6], С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, 
С.І. Юрій [7] та ін.) акцентують увагу на стро-
ках використання необоротних активів, а саме 
більше одного року. 

Не менш важливою ознакою науковці вва-
жають той факт, що такі активи багаторазово 
беруть участь у виробничому процесі. Такої 
позиції дотримуються А.Н. Азрилиян [5], 
В.Т. Бусел [8], А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, 

Г.О. Партин, Т.С. Смовженко [9; 10], В.Г. Золо-
тогоров [11], Л.Г. Мельник [6], С.В. Мочерний 
[7], Дж. Сігел, Дж. Шім [12] та ін.

Низка авторів схиляється до думки, що нео-
боротні активи є часткою капіталу підприєм-
ства (А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смов-
женко [13], С.В. Мочерний [7] та ін.).

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. З огляду на наявність 
різних підходів до трактування поняття «нео-
боротні активи», неоднозначність та альтерна-
тивність сутнісних ідентифікаторів і вживання 
різного термінологічного апарату щодо них, 
важливим складником вирішення проблеми 
ефективного використання таких активів є 
вдосконалення та розвиток теоретичних засад 
їх обліку. В цьому контексті важливо не лише 
виробити критерії ідентифікації, а й сформу-
лювати науково обґрунтований підхід до трак-
тування необоротних активів для цілей бух-
галтерського обліку та дослідити позитивний 
зарубіжний досвід, у тому числі рекомендації 
МСФЗ. 

Мета статті полягає у формулюванні теоре-
тичних засад ідентифікації необоротних акти-
вів, розвитку понятійного апарату через вне-
сення уточнень в означення в нормативних 
документах, які сприятимуть прозорості, адек-
ватності та зрозумілості відображення такого 
роду активів для всіх зацікавлених користува-
чів, у тому числі іноземних. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Офіційні статистичні дані останніх років щодо 
обсягів необоротних активів, які використову-
ються в діяльності суб’єкті різних галузей укра-
їнської економіки, засвідчують їх вагомість. 
Попри це варто зауважити, що такі активи, 
наприклад у 2016 р., в Україні характеризу-
ються негативною динамікою. 

Простежується зниження вартості необорот-
них активів станом на 31 березня (за 1 квар-
тал) порівняно з 1 січня цього року (табл. 1, 
2). Також негативною є динаміка вартості нео-
боротних активів у 2017 р. порівняно з 2016-м.

Із табл. 1 та 2 видно, що обсяг необорот-
них активів за рік знизився. Більш наочно це 
можна побачити, якщо відобразити статистичні 
показники у вигляді графіка (рис. 1).

Із рис. 1 чітко простежується різке падіння 
обсягів необоротних активів у цілому по націо-
нальній економіці України.

Прозора, неупереджена й правдива інформа-
ція про активи, у тому числі необоротні, надає 
більш широкі можливості та перспективи для 
зростання економічного співробітництва. 

Для порівняння, якщо взяти статистичні 
дані нашого близького європейського сусіда – 
Чеської Республіки, то динаміка показників 
щодо довгострокових активів і групи вибуття, 
класифікованих як утримувані для продажу, 
свідчить про їх спад до 2015 р., потім різке зрос-
тання в 2016 р. та поступовий спад у 2017 р. 
(за даними банківського сектору) (рис. 2).
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Рис. 1. Динаміка статистичних показників щодо оборотних і необоротних активів  
суб’єктів господарювання України за 2016–2017 рр., тис. грн.

Джерело: складено за [14]

Таблиця 1 
Показники балансу великих та середніх підприємств  
за видами економічної діяльності  (2016 р., тис. грн.)
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та групи вибуття

н
а
 1

 с
іч

н
я
 

2
0
1
6
р
.

н
а
 

3
1
 б

ер
ез

н
я
 

2
0
1
6
р
.

н
а
 1

 с
іч

н
я
 

2
0
1
6
р
.

н
а
 

3
1
 б

ер
ез

н
я
 

2
0
1
6
р
.

н
а
 1

 с
іч

н
я
 

2
0
1
6
р
.

н
а
 

3
1
 б

ер
ез

н
я
 

2
0
1
6
р
.

Усього1 30570595,4 29565341,1 48719067,0 52439609,4 14490,0 13882,0
сільське, лісове та рибне 
господарство 194865,4 199543,2 1395706,1 1509493,2 – –

промисловість 16832231,8 16378651,2 30558194,6 33287969,3 529,0 529,0
будівництво 76063,3 84449,7 1887331,7 1955428,4 – –
оптова та роздрібна торгів-
ля; ремонт автотранспорт-
них засобів і мотоциклів

2305488,3 2290331,9 6237130,9 7248313,3 731,0 330,0

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність

2630612,2 2549786,2 4511683,0 4277510,6 315,0 315,0

тимчасове розміщування й 
організація харчування 375104,0 376590,0 9531,0 9806,0 12915,0 12708,0

інформація та телекомуні-
кації …2 …2 …2 …2 …2 …2

фінансова та страхова ді-
яльність 277370,0 285848,0 1132731,0 866934,0 – –

операції з нерухомим  
майном 2281682,2 1886425,3 1207857,3 1725216,4 – –

професійна, наукова та тех-
нічна діяльність 39705,0 28669,0 667541,0 558198,0 – –

діяльність у сфері адміні-
стративного та допоміжного 
обслуговування

5504717,3 5434647,7 1102407,6 989507,4 – –

освіта …2 …2 …2 …2 …2 …2

охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 41832,8 39829,7 7053,1 8752,5 – –

мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок – – – – – –

надання інших видів послуг …2 …2 …2 …2 …2 …2

Джерело:  складено за [14]
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Рис. 2. Показників щодо довгострокових активів і групи вибуття,  
класифікованих як утримувані для продажу, млн. євро 

Джерело: складено за [15]

 

Таблиця 2
Показники балансу великих та середніх підприємств  
за видами економічної діяльності (2017 р., тис. грн.)
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Усього1 28998282,1 29874058,5 67005275,5 65888450,2 13776,1 13549,1
сільське, лісове та рибне госпо-
дарство 228751,8 228456,2 1854069,0 1909356,1 – –

промисловість 15330672,4 15850230,9 35216797,4 36040904,2 522,0 522,0
будівництво 79343,0 80267,0 2158499,0 2152031,6 – –
оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів

1964834,2 2399718,3 13211694,7 12118111,6 530,1 597,1

транспорт, складське господар-
ство, поштова та кур'єрська 
діяльність

2918673,2 2853127,5 8577473,2 8015602,4 315,0 375,0

тимчасове розміщування й орга-
нізація харчування 671440,4 665805,5 286539,5 307365,8 12409,0 12055,0

інформація та телекомунікації …2 …2 …2 …2 …2 …2

фінансова та страхова діяльність …2 …2 …2 …2 …2 …2

операції з нерухомим майном 3041446,3 3032118,2 2053521,6 2055035,5 – –
професійна, наукова та технічна 
діяльність 118620,0 126815,0 764511,0 775036,0 – –

діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного обслугову-
вання

4551884,1 4544497,8 2115548,9 1939779,6 – –

освіта …2 …2 …2 …2 …2 …2

охорона здоров'я та надання со-
ціальної допомоги 54606,0 54987,2 11332,6 13522,6 – –

мистецтво, спорт, розваги та від-
починок …2 …2 …2 …2 …2 …2

надання інших видів послуг …2 …2 …2 …2 …2 …2

1 За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без ураху-
вання рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в 
річній звітності.
2Дані вилучено для забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденцій-
ності інформації.
Джерело:  складено за [14]
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Офіційні статистичні дані про обсяги необо-
ротних активів у світовому масштабі за останні 
п’ять років, запити щодо яких були здійснені 
в процесі дослідження у вільному доступі на 
доступних нам ресурсних базах даних, вияви-
лися відсутніми. Слід визнати, що платний 
доступ до них існує, однак для проведення 
аналізу показників нами використано дані, 
що є у вільному доступі. Вони стосуються 
2008–2012 рр., зокрема ще щодо такої країни, 
як Норвегія.

За офіційними статистичними даними, у 
Норвегії основні засоби та поточні активи зна-
чно зросли. Основні засоби, що становлять 
71% загальних активів, зросли приблизно на 
46 млрд. норвезьких крон, тоді як поточні 
активи, які становлять 29% загальних активів, 
зросли на 39 млрд. норвезьких крон. Загальні 
активи за кордоном зросли на 64 млрд. нор-
везьких крон, або на 4,7% з першого кварталу 
2011 р. до першого кварталу 2012 р. (рис. 3).

Як бачимо, активи в іноземних державах сут-
тєво підвищуються, у тому числі й необоротні. 
У цьому контексті Україна, на жаль, займає 
дещо інші позиції. Проте поясненням цього 

факту може бути відсутність даних (у зв’язку 
з належністю до комерційної таємниці) за дея-
кими галузями національної економіки. 

Інтеграція України в європейський простір 
та розширення міжнародної співпраці, у тому 
числі пов’язаної зі здійсненням експортних 
операцій та збільшенням кількості суб’єктів 
з іноземними інвестиціями, вимагає забезпе-
чення більшої прозорості й співставності облі-
кових даних. У такому разі є необхідність мак-
симальної адаптації української системи обліку 
до міжнародних вимог, які втілені у Міжнарод-
них стандартах фінансової звітності (МСФЗ). 

В Україні облік необоротних активів здій-
снюється відповідно до вимог чинного законо-
давства (законів, кодексів), а також з ураху-
ванням рекомендацій вітчизняних облікових 
стандартів (П(С)БО).

Окрім того, критерії визнання активів ана-
логічні в більшості країн. Єдина відмінність 
полягає у тому, що в окремих країнах виді-
ляється вартісний критерій віднесення активів 
до оборотних чи необоротних засобів. Зокрема, 
в Республіці Білорусь ліміт вартості основних 
засобів становить не більше 30 мінімальних 
заробітних плат за одиницю, в Республіці 
Молдова – не більше 1 тис. леїв, в Україні – 
6 тис. грн. тощо. 

Дещо уточнює склад і специфіку необорот-
них активів розшифровка, яка надається Наці-
ональним положенням (стандартом) бухгалтер-
ського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» й стосується періоду використання, 
переліку складників такого роду об’єктів обліку 
(рис. 4).

У зарубіжній обліковій практиці поняття 
«необоротні активи» також позначається 
з використанням різних слів і словосполу-
чень: власність, матеріальні активи, постійні 
активи, споруди й обладнання тощо. Націо-
нальні стандарти бухгалтерського обліку вдо-
сконалювалися та опрацьовувалися з ураху-
ванням міжнародних стандартів фінансової 
звітності, саме тому П(С)БО щодо обліку нео-
боротних активів має низку спільних момен-
тів та етапів з МСФЗ [16]. 

Рис. 3. Динаміка необоротних (фіксованих)  
і оборотних активів Норвегії, млн. норвезьких крон
Джерело: складено за [15]

 

Рис. 4. Трактування понять у Національному положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

Джерело: складено за [1]
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Також за кордоном необоротні активи позна-
чаються різними термінами: «постійні активи»; 
«власність», «споруди та обладнання»; «матері-
альні постійні активи» тощо. Так, у Швейцарії 
необоротні активи в активі балансу об’єднані 
в єдину групу «основні засоби»; в Росії необо-
ротні активи включають нематеріальні активи, 
основні засоби та доходні вкладення в матері-
альні цінності; в інших країнах – це довгостро-
кові активи [17, с. 199]. 

Не заглиблюючись у більш детальний ана-
ліз позицій науковців і пояснення термінів, що 
подаються в нормативних документах, заува-
жимо, що проблема виведення єдиного озна-
чення пояснюється щонайменше двома причи-
нами: по-перше, розглядом цього виду активів 
під кутом зору економічної та облікової їх сут-
ності та специфіки; по-друге, через схожість 
мовних термінів, особливо якщо мова багата на 
синоніми. Таким чином, відсутність однознач-
ності дещо ускладнює не лише розуміння, а й 
облікове відображення необоротних активів. 

В.С. Семйон, зокрема, зауважує, що в іно-
земній літературі часто немає об’єднуючого 
терміну, а відображаються окремі складники 
довгострокових засобів: основні засоби, нема-
теріальні активи тощо. У радянський період 
розвитку економіки нематеріальні активи 
як такі не існували, тому необоротні активи 
носили назву основних засобів чи основних 
фондів, особливістю яких була матеріально-
речова форма [4].

Проведене дослідження термінологічного 
апарату дає змогу, по-перше, узагальнити осно-
вні характеристики, які найбільшою мірою 
вказують на сутність необоротних активів: 
належність до категорії «майно» та «капітал», 
тривалий строк використання, участь у вироб-
ництві тощо. По-друге, свідчить, що існують 
мовні смислові ознаки, що пов’язані з осо-
бливостями перекладу не лише з англійської, 
а й з інших мов. Наприклад, із російської: 
«внеоборотные активы» можуть бути перекла-
дені як позаоборотні активи, що українською 
мовою сприймається як ті, котрі знаходяться 
поза оборотом.

Аналіз змісту МСФЗ указує на той факт, що 
досліджуване поняття може бути ідентифіко-
ване в такій інтерпретації: довгострокові, або 
необоротні, активи – це активи, від яких очі-
кується економічна вигода впродовж декількох 
років. При цьому слід указати на факт відсут-
ності чіткого означення такого роду активів. 
Натомість Міжнародний стандарт фінансової 
звітності 5 «Непоточні активи, утримувані для 
продажу, та припинена діяльність» [18] містить 
лаконічне означення, недоліком якого є те, 
що воно подається як означення: непоточний 
актив – актив, що не відповідає визначенню 
поточного активу.

Вирішення дилеми категорійного означення 
поняття «необоротний актив» лежить у пло-
щині узгодження загальноекономічного (з пози-

ції економічної теорії) та бухгалтерського під-
ходів. При цьому варто визнати, що в Україні 
традиційно існує прагнення адаптувати наявні 
категорії та поняття до вимог МСФЗ, тому 
поняття «непоточний актив» не прижилося ні в 
практиці, ні в теорії облікової науки. 

Якщо пов’язати необоротні активи з теорією 
капіталу, то вони, безумовно, є його важли-
вим складником. Натомість у бухгалтерському 
обліку це актив із тривалим строком викорис-
тання. Загалом основою українського поділу 
активів підприємства на оборотні й необоротні 
(або їх ще часто називають основні) виступає 
класичний поділ капіталу на основний та обо-
ротний. 

Зміна усталених традицій, особливо в питан-
нях, які належать до компетенції бухгал-
терського обліку, вимагає автоматичного їх 
узгодження з іншими науками, зокрема статис-
тикою (більш конкретно – статистикою фінан-
сів), тому є суттєві проблемні питання, які 
також вимагають вирішення в нормативно-пра-
вовому полі. У цьому плані ліберальною вияви-
лася термінологічна інтерпретація понять, що 
закріплена в Національних положеннях (стан-
дартах) бухгалтерського обліку. Попри взяття 
за основу їх розроблення Міжнародних стан-
дартів насправді термінологічний апарат лише 
частково відповідає останнім. Власне, саме це 
є суттєвою перепоною для розуміння еконо-
мічних показників потенційними іноземними 
інвесторами, а також створює перешкоди під 
час формування звітності українських підпри-
ємств за вимогами МСФЗ.

Висновки. Загалом реформування україн-
ської системи бухгалтерського обліку для при-
ведення її принципів у відповідність із МСФЗ 
має бути таким, щоб охоплювати всі об’єкти, 
у тому числі необоротні активи. Чинна прак-
тика обліку, особливо у суб’єктів, які здійсню-
ють зовнішньоекономічну діяльність, вимагає 
спрямування на розширення застосування під-
ходів МСФЗ. Для формування цілісної кон-
цепції вдосконалення національних П(С)БО 
та розроблення зрозумілих і прозорих мето-
дик обліку та оцінки його об’єктів, доцільно 
проводити дослідження специфіки й основних 
відмінностей у порядку облікового відобра-
ження за МСФЗ та GAAP. У цьому контексті 
акцент також слід зробити на наявних недолі-
ках обліку в Україні, розбіжностях у системах 
оцінки тощо. В перспективі важливо не лише 
здійснювати порівняння і критичну оцінку 
означень, які подаються у стандартах і обліко-
вій літературі та інструктивних матеріалах, а 
й розвивати теоретичні (класифікація) й мето-
дичні (оцінка, обліково-аналітичне забезпе-
чення тощо) положення щодо ведення обліку 
необоротних активів. Це дасть змогу форму-
вати більш якісну та структуровану інформа-
цію, необхідну для ефективного управління 
використанням майна (ресурсів) суб’єктів гос-
подарювання.
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ДІАГНОСТИКА ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ

DIAGNOSTICS OF TAX DIFFERENSES  
IN THE ACCOUNTING OF ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено проблемі визначення повного переліку 

постійних та тимчасових податкових різниць для розрахунку 
податку на прибуток підприємств згідно з чинним законодав-
ством. Проведено дослідження проблематики причин виник-
нення цих різниць та доцільності їх визнання в обліку. Про-
ведено інвентаризацію податкових різниць, які згруповано за 
видами, ефектом та призначенням. Результатом дослідження 
стали рекомендації автора щодо коригування складу податко-
вих різниць у зв’язку з удосконаленими нормативними поло-
женнями податкового законодавства.

Ключові слова: податок на прибуток, фінансова звітність, 
податковий кодекс, відстрочений податок, податкові різниці.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме определения полного пере-

чня постоянных и временных налоговых разниц для расчета 
налога на прибыль предприятий согласно действующему 
законодательству. Проведено исследование проблематики 
причин возникновения этих разниц и целесообразности их 
признания в учете. Проведена инвентаризация налоговых раз-
ниц, которые сгруппированы по видам, эффектом и назна-
чению. Результатом исследования стали рекомендации ав-
тора по корректировке состава налоговых разниц в связи с 
усовершенствованными нормативными положениями налого-
вого законодательства.

Ключевые слова: налог на прибыль, финансовая отчет-
ность, налоговый кодекс, отсроченный налог, налоговые 
разницы.

АNNOTATION
The article is devoted to the definition of a complete list of 

permanent and temporary tax differences and for the purposes 
of calculating corporate income tax under the law. Research the 
causes of these problems and the feasibility of their differences 
recognized in accounting. We performed due diligence of tax 
differences and grouped it by type, effect and purpose. The result 
of the research was the author's recommendation to adjust the tax 
differences due to improved regulations of tax legislation.

Keywords: corporate income tax, financial statements, tax 
code, deferred tax, tax differences.

Постановка проблеми. У багатьох країнах 
світу діє чітка система норм і правил ведення 
обліку, основами якої є стандарти бухгалтер-
ського обліку. Національні стандарти – це нор-
мативи з бухгалтерського обліку, які створюють 
для внутрішнього користування в окремій кра-
їні. Водночас податкове законодавство насам-
перед регламентує норми про податки і збори. 
Більшість податків і зборів розраховується за 
правилами, встановленими в податковому зако-
нодавстві, і відображаються в бухгалтерському 
обліку лише як розрахунки з бюджетом. Однак 
податок на прибуток є унікальним податком, 
оскільки, він має складники, що формуються 
з первинного бухгалтерського обліку, отже, він 

напряму пов'язаний із бухгалтерським облі-
ком, а податкове законодавство лише обмежує 
або регулює окремі складники бази оподатку-
вання цим податком. 

Як правило, у переважній більшості країн 
світу базою для обкладання податком на прибу-
ток є фінансовий результат підприємства, вира-
хуваний за правилами бухгалтерського обліку, 
з коригуванням на окремі показники доходів і 
витрат, які не враховуються або враховуються 
за іншими правилами для визначення бази опо-
даткування податком на прибуток.

Саме тому основною ідеєю Розділу 3 «Пода-
ток на прибуток» Податкового кодексу України 
[1], який набрав чинності 1 квітня 2011 р., було 
максимальне наближення бухгалтерського та 
податкового обліку в Україні. Концептуально 
було зазначено, що формування об’єкту оподат-
кування будується за даними бухгалтерського 
обліку з урахуванням особливостей та обме-
жень, установлених Кодексом.

Саме ці особливості й обмеження утворювали 
тимчасові та постійні різниці між бухгалтер-
ським обліком доходів і витрат та обліком для 
цілей оподаткування податком на прибуток. 
Їх уже було набагато менше, ніж до 2011 р., 
але вони залишалися і суттєво ускладнювали 
ведення обліку в Україні. 

Навесні 2014 р. уряд України поставив 
питання реформи податкового законодавства 
України одним зі своїх пріоритетів. Одним із 
ключовим моментів є реформування принципів 
визначення бази оподаткування податком на 
прибуток. Успішність процесу реформування 
такої важливої сфери обліку, якою є розра-
хунки з бюджетом по податку на прибуток, на 
нашу думку, залежить від проведення діагнос-
тики поточного стану різниць та відхилень в 
обліку складників бази оподаткування подат-
ком на прибуток (доходів та витрат) для скла-
дання фінансової та податкової звітності. 

Ключовою частиною даної діагностики є 
інвентаризація (чіткий перелік) усіх податкових 
різниць, що виникають в обліку підприємств 
через наявність різних правил урахування окре-
мих доходів та витрат для визначення фінан-
сового результату в бухгалтерському обліку та 
оподаткування податком на прибуток.

Невідкладність вирішення цієї проблеми 
викликала потребу проведення науково-мето-
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дологічних досліджень, які розглянули теоре-
тичний аспект виникнення та відображення 
в обліку податкових різниць. Водночас емпі-
ричних досліджень, які визначають множину 
наявних на підприємстві податкових різниць, 
не проводилося, що залишає можливість для 
подальшого більш глибокого вивчення цього 
питання з наукового погляду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням щодо розкриття суті податкових 
різниць, їх кількості і проблематики відобра-
ження у бухгалтерському обліку підприємства 
присвячено праці багатьох вітчизняних уче-
них, зокрема Л.Г. Ловінської, О.І. Малишкіна, 
О.В. Маркевич, Е.С. Геєр. 

Так, ще в 2004 р. Т.І. Єфіменко, Т.Г. Ловін-
ська та Ф.О. Ярошенко [2] підіймали питання 
співставлення показників бухгалтерського 
обліку з показниками, розрахованими для 
визначення податку на прибуток. Це була 
перша спроба звести до спільного знаменника, 
як тоді здавалося, неспівставні речі. 

Після реформи 2011 р. кількість наукових 
досліджень цього питання зросла. Так, Е.С. Геєр 
[3] зробила спробу дослідити взаємозв’язок бух-
галтерського обліку та оподаткування прибутку 
підприємства. Вона провела дослідження систем 
обліку податку на прибутку в різних країнах 
світу, за різними стандартами обліку з відпо-
відним описом відображення в бухгалтерському 
обліку податку на прибуток. Також був наведе-
ний список основних постійних та тимчасових 
різниць відповідно до податкового законодав-
ства станом на дату написання роботи. Однак 
у цій праці не було проведено теоретичного 
обґрунтування причин виникнення розбіжнос-
тей між обліком податку на прибуток для цілей 
оподаткування та бухгалтерського обліку госпо-
дарських операцій.

О.І. Малишкін [4] доволі фрагментарно 
висвітлив окремі очевидні питання, зосеред-
ившись лише на фактажі діючої системи опо-
даткування та аналізі іноземних практик, не 
запропонувавши вирішення проблеми податко-
вих різниць.

Найбільш доскональний аналіз цього 
питання провела в 2013 р. О.В. Маркевич [5], 
яка запропонувала змінити діюче законодав-
ство з податку на прибуток, яке, по суті, ском-
поновано з уривків стандартів бухгалтерського 
обліку стосовно доходів та витрат, увівши алго-
ритм розрахунку бази оподаткування податком 
на прибуток на основі постійних і тимчасових 
різниць. Вона розробила проект закону й опу-
блікувала його в пресі для громадського обгово-
рення, але аналіз причин, що привели до необ-
хідності таких змін, наведено не було.

Отже, сьогодні відсутнє теоретичне під-
ґрунтя для обґрунтування розбіжностей між 
обліком доходів та витрат для цілей бухгал-
терського обліку та визначення бази оподатку-
вання податком на прибуток. Це унеможлив-
лює подальший системний його розвиток.

Таким чином, повна діагностика наявних 
податкових різниць та природи їх виникнення 
як предмета наукового дослідження робиться 
вперше.

Мета статті полягає у розробленні теоре-
тичних та поглибленні методичних засад відо-
браження податкових різниць на основі емпі-
ричної оцінки їх облікового відображення 
за доходами та витратами, обґрунтуванні їх 
визнання в обліку на основі критеріїв існу-
вання та доцільності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У травні 2014 р. Міністерство фінансів Укра-
їни за дорученням Кабінету Міністрів створило 
дев’ять робочих груп з удосконалення Подат-
кового кодексу [6]. Одна із цих груп займалася 
питанням удосконалення податку на прибуток. 
Залучення до роботи даної групи дало змогу 
автору провести діагностику наявних податко-
вих різниць на підприємствах різних галузей 
діяльності, проаналізувати причини їх виник-
нення та доцільності їх відображення в обліку 
в умовах зкоригованого податкового законо-
давства. 

Зважаючи на специфіку діяльності суб’єктів 
обліку, було сформовано дві великі групи подат-
кових різниць: 

– різниці, що виникають в обліку підпри-
ємств;

– різниці, що виникають в обліку банків та 
інших фінансових установ. 

Як відомо, відповідно до ПСБО «Податкові 
різниці» [7], податковою різницею визнається 
різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями 
визнання доходів, витрат, активів, зобов'язань 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку та доходами і витратами, визначеними 
податковим законодавством.

Постійна податкова різниця – податкова 
різниця, яка виникає у звітному періоді та не 
анулюється в подальших звітних податкових 
періодах.

Тимчасова податкова різниця – податкова різ-
ниця, яка виникає у звітному періоді та анулю-
ється в подальших звітних податкових періодах.

Зупинимося на діагностиці множини подат-
кових різниць що виникають в обліку підпри-
ємств.

Так, виходячи з дослідження автора, відпо-
відно норм чинного законодавства, станом на 
01.07.2014 ідентифіковано 18 різниць, що сто-
суються обліку доходів, та 39, що стосуються 
обліку витрат. Більшість із виявлених різниць 
(27) тимчасові, отже, в кінцевому підсумку 
вони анулюються.

Автор провів подальшу класифікацію різ-
ниць за їх метою та призначенням і виявив 
декілька типів різниць: 

38 – обмежуючих (різниці, спрямовані на 
обмеження права віднесення витрат для змен-
шення бази оподаткування податком на прибу-
ток, здебільшого у зв’язку з можливістю мані-
пулювання з боку платника податку);



557Глобальні та національні проблеми економіки

10 – стимулюючих (різниці, що стимулюють 
платника до виконання певних дій для отри-
мання права на зменшення бази оподаткування 
податком на прибуток);

5 – галузевих (підтримка окремих галузей 
або врахування специфіки галузі);

2 – компенсаційних (різниці, що дають 
право зменшення бази оподаткування податком 
на прибуток як компенсація втрати активів за 
рішенням органів влади);

2 – викликані некоректністю тлумачення 
ПКУ.

Подальша аналітична оцінка причин виник-
нення податкових різниць відповідно до відмін-
ностей у нормах облікового відображення тих 
чи інших господарських операцій та податкових 
вимог щодо таких самих операцій (чи об’єктів) 
призвела до висновку, що більшість даних різ-
ниць підлягає скасуванню шляхом унесення 
відповідних змін до Податкового кодексу. При-
чина таких змін податкового законодавства вба-
чається у недоцільності таких податкових норм 
із погляду формування доходів та витрат для 
оподаткування податком на прибуток. 

Після проведення вказаного вище аналізу 
було розроблено новий підхід до формування 
бази оподаткування податком на прибуток. 
Так, відповідно до нової концепції, об’єктом 
оподаткування податком на прибуток буде при-
буток із джерелом походження з України та за 
її межами, який визначається шляхом кори-
гування (збільшення або зменшення) фінансо-
вого результату до оподаткування (прибутку 
або збитку), визначеного у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до національних або 
міжнародних стандартів фінансової звітності, 
на різниці, які виникають відповідно до поло-
жень ПКУ.

Ці пропозиції були внесені на розгляд керів-
ництва Кабінету Міністрів України, який, 
зважаючи на мету досягти єдності облікового 
відображення доходів та витрат, що не супер-
ечить політиці оптимального оподаткування 
податку на прибуток із погляду податкового 
навантаження та наповнення бюджету, зробив 
свої коригування, але у цілому залишивши суть 
ідеї, яка увійшла в Концепцію реформування 
податкової системи України [8].

Так, у Концепції було запропоновано зали-
шити лише обмежену кількість тимчасових 
та постійних різниць, які було згруповано за 
такими видами:

– амортизація;
– резерви та забезпечення;
– фінансові витрати.
Концепція, яка увійшла в основу погодженої 

версії змін до ПКУ й яка скасувала більшість 
наявних різниць, полягає у так званому «дзер-
кальному» методі: якщо у продавця доходи 
обкладені в загальному порядку, то й поку-
пець має право на витрати для цілей оподат-
кування. Цей революційний постулат, сформо-
ваний тодішнім заступником міністра фінансів 

України Д.О. Фудашкіним, докорінно змінює 
систему податкових координат в Україні з 
фіскально-караючої на справедливу. Вперше 
в разі прийняття даного концепту буде дозво-
лено, зокрема, відносити до складу витрат для 
цілей оподаткування штрафи, сплачені дер-
жаві. Мотив простий: підприємство вже пока-
ране самим штрафом, заборона віднесення до 
податкових витрат – це подвійна санкція за 
одне порушення. 

Що стосується офшорів та операцій з іншими 
неплатниками, то запропоновано ввести одно-
разове обмеження (формальний штраф) у сумі 
30% від вартості придбаних товарів, робіт, 
послуг та нематеріальних активів, на який 
потрібно буде збільшити фінансовий результат 
періоду до оподаткування.

Найбільш дискусійними з погляду відобра-
ження в обліку та податкових норм є подат-
кові різниці, що виникають під час амортизації 
основних засобів та нематеріальних активів. 
Вони є найбільш типовими і характерними для 
всіх підприємств.

Автор і більшість членів робочої групи про-
понували зняти всі обмеження щодо віднесення 
сум амортизації основних засобів та нематері-
альних активів для цілей оподаткування, відмі-
нити мінімальне вартісне обмеження визнання 
активу основним засобом та мінімальні строки 
корисного використання, дозволити врахову-
вати дооцінку необоротних активів для цілей 
оподаткування. Ці твердження автор аргумен-
тував тим, що маніпулювання цими показни-
ками фінансової звітності не проводять підпри-
ємства суспільного значення, оскільки їхня 
фінансова звітність проходить через якісний 
аудит і всі показники підтверджуються неза-
лежною стороною. А от ефект від різниць, який 
відображається в залишках готової продукції та 
незавершеного виробництва, є доволі вагомим 
й ускладнює облік. Натомість невеликі підпри-
ємства, які, можливо, й проводили б маніпу-
лювання фінансовою звітністю, в разі відміни 
різниць в обліку необоротних активів не справ-
ляють суттєвий ефект.

Однак представники уряду не готові були 
підтримати цю ініціативу.

Альтернативою повній відміні різниць в 
обліку необоротних активів було часткове обме-
ження витрат на амортизацію штучним коефі-
цієнтом, запропоноване представниками Фіс-
кальної служби України.

Суть цієї новації була в тому, що частина 
суми амортизації переноситься в рахунок май-
бутніх витрат для цілей оподаткування. Однак 
представники ФСУ не змогли аргументувати 
економічну суть такого штучного коефіцієнту. 
В разі його прийняття сильно постраждали б 
капіталомісткі підприємства.

Як компроміс було прийнято рішення 
залишити як базис наявну систему обліку 
основних засобів, за якої амортизація, нара-
хована за правилами бухгалтерського обліку, 
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не буде враховуватися під час розрахунку 
бази для оподаткування податком на прибу-
ток, а замість неї буде враховуватися амор-
тизація, нарахована за правилами ПКУ. При 
цьому базисом для коригування фінансового 
результату бухгалтерського обліку буде вся 
сума амортизації, нарахованої в періоді, неза-
лежно від того, розподілена вона в даному 
періоді на витрати поточного періоду чи ні. 
Наприклад, у періоді нараховано амортизацію 
такими проводками:

– Дт 23 Кт 13 – 100 грн. – амортизація осно-
вних засобів, використаних у виробництві, не 
завершеному на дату балансу;

– Дт 92 Кт 13 – 900 грн. – амортизація адмі-
ністративної будівлі;

– амортизація за даний період, згідно з пра-
вилами ПКУ, – 600 грн. 

Таким чином, до фінансового результату, 
згідно з новим концептом, треба буде додати 
1 000 грн. (кредит рахунку 13 за період) і від-
няти 600 грн. (нарахування згідно з правилами 
ПКУ).

Тобто, незважаючи на те що 100 грн. амор-
тизації в незавершеному виробництві ще не 
вплинули на фінансовий результат, підприєм-
ство вже має відкоригувати на них свій фінан-
совий результат для цілей оподаткування.

Дана редакція не вирішує всіх проблем в 
обліку необоротних активів, але суттєво їх 
зменшує.

Наступною податковою різницею, що потре-
бує регулювання з позицій податкового законо-
давства, є тимчасові різниці, що виникають під 
час створення резервів та забезпечень.

Незважаючи на те що поточна редакція ПКУ 
не містить прямої норми стосовно заборони 
віднесення витрат на створення забезпечень 
(резервів) під майбутні зобов’язання, зокрема 
під невикористані відпустки, на практиці біль-
шість підприємств відносить суми таких резер-
вів лише за фактом їх реалізації, а не за фактом 
нарахування.

Автором було запропоновано залишити фор-
мальне право на віднесення витрат на створення 
резервів (забезпечень) майбутніх зобов’язань 
для цілей оподаткування податком на прибуток 
за фактом нарахування. 

Однак представниками уряду було вислов-
лено сумнів у тому, що всі витрати на створення 
забезпечень будуть вірно обґрунтовані і не 
будуть містити елементів шахрайства, тому як 
компроміс запропоновано, що стосовно резер-
вів під виплати, що входять до фонду основної 
та додаткової заробітної плати, передбаченої 
Інструкцією зі статистики заробітної плати [9] 
коригування фінансового результату не буде 
проводитися. Інші резерви будуть формувати 
тимчасову різницю, фінансовий результат буде 
збільшуватися на позитивну різницю між нара-
хованими та реалізованими резервами та відпо-
відно зменшуватися на негативну різницю між 
цими показниками. 

Що стосується тимчасових різниць сто-
совно фінансових витрат за підсумками оцінки 
доцільності підприємств країни, то було вирі-
шено залишити обмежуючі різниці стосовно 
роялті і відсотків по кредитах, а також інститу-
тів спільного інвестування.

Отже, виходячи з проведеного дослідження, 
автор дотримується концепції мінімізації 
кількості податкових різниць, оскільки різ-
ниці між бухгалтерським обліком та обліком 
для цілей оподаткування податком на при-
буток мають виникати лише за обмеженою 
кількістю напрямів, які визначено стратегією 
держави. Пропонується концепція, що база 
оподаткування податком на прибуток визна-
чається шляхом коригування (збільшення або 
зменшення) фінансового результату до оподат-
кування (прибутку або збитку), визначеного у 
фінансовій звітності підприємства відповідно 
до національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, на податкові різниці – 
амортизація основних засобів та нематеріаль-
них активів, резерви та забезпечення та обме-
ження окремих витрат.

Висновки. Дослідження, проведене у цій 
статті, вказало на наявність великої кількості 
обмежень, установлених чинною редакцією 
ПКУ, які призводять до великої кількості подат-
кових різниць і ускладнюють облік. Проведені 
емпіричні дослідження показали існування 
57 податкових різниць, з яких 38 мають обмеж-
уючий характер, 10 – стимулюючий, 5 – викли-
кані галузевою специфікою, 2 – компенсаційні 
та ще 2 – викликані некоректністю тлумачення 
ПКУ. Діагностування податкових різниць дало 
змогу визначити напрями гармонізації подат-
кового законодавства і бухгалтерського обліку. 
Запропоновано мінімізувати кількість податко-
вих різниць для спрощення розрахунку податку 
на прибуток та поліпшення інвестиційної при-
вабливості України як держави.

Ця ідея стала однією з ключових у Концеп-
ції реформування податкової системи, прийня-
тої за основу Кабінетом Міністрів України.
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ  
НА СТАН РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ  

ЗА ДОПОМОГОЮ НЕПАРАМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ

EVALUATION OF FACTORS' INFLUENCE ON DEVELOPMENT  
OF FOREIGN TRADE WITH ANALYSIS OF NON-PARAMETRIC METHODS

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто стан зовнішньої торгівлі в Україні. 

Здійснено аналіз впливу чинників (зовнішніх та внутрішніх) на 
розвиток зовнішньої торгівлі. Визначено основні причини не-
гативних тенденцій експортно-імпортних операцій. Доведено 
необхідність визначення заходів трансформації української 
зовнішньої торгівлі. Запропоновано заходи щодо оптимізації 
показників у сфері зовнішньоекономічної діяльності України.

Ключові слова: зовнішня торгівля, зовнішньоекономічна 
діяльність, експорт, імпорт, трансформація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено состояние внешней торговли в Укра-

ине. Осуществлен анализ влияния факторов (внешних и вну-
тренних) на развитие внешней торговли. Определены основные 
причины негативных тенденций экспортно-импортных опера-
ций. Доказана необходимость определения мер трансфор-
мации украинской внешней торговли. Предложены меры по 
оптимизации показателей в сфере внешнеэкономической де-
ятельности Украины.
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ANNOTATION
The article considers the Ukrainian's foreign trade state. 

The analysis of factors' influence (external and internal) on 
development of foreign trade is carried out. The main causes of 
the negative trends in export-import operations are identified. 
The need to define measures for the transformation of Ukrainian 
foreign trade is proved. For indicators optimizing Ukrainian sphere 
of foreign economic activity are proposed measures.

Keywords: foreign trade activity, foreign economic activity, 
export, import, transformation.

Постановка проблеми. Зовнішня торгівля по 
праву є одним з основних складників зовніш-
ньоекономічних зв’язків держави та посідає 
провідне місце в розвитку економіки України. 
Ефективність функціонування національної 
економіки в багатьох аспектах залежить від 
глибини її участі і міжнародному поділі фак-
торів виробництва та ступеня її інтеграції у 
світове господарство. Зростання взаємозалеж-
ності країн і взаємозумовленості національних 
господарських комплексів посилює вплив еко-

номічних процесів, що відбуваються в окре-
мих країнах, на економіку інших країн через 
механізм зовнішньої торгівлі. Саме у зовнішній 
торгівлі країна реалізовує внутрішній еконо-
мічний потенціал, розширює свої можливості 
щодо виходу на міжнародні ринки, що сприяє 
її економічному зростанню. Зовнішня торгівля 
дає змогу обмінювати товари з меншим потен-
ціалом зростання на товари з більшим потен-
ціалом зростання, що прискорює суспільний 
прогрес завдяки заощадженню зусиль. Проте 
процеси інтеграції національної економіки у 
світове господарство супроводжуються низкою 
ендогенних та екзогенних чинників, які мають 
гальмівний вплив. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти зовнішньої торгівлі роз-
криваються у працях відомих науковців. Зна-
чний внесок зробили такі зарубіжні та вітчиз-
няні вчені, як О.В. Абрашка, В.В. Вітлінський, 
М. Микитенко, В. Михайлов, А.А. Мазаракі, 
Ю.В. Макогон, С. Кулицький, І. Ченаш, 
А. Філіпенко, О. та ін. Попри велику кількість 
публікацій за цією темою розвиток зовнішньої 
торгівлі потребує постійного дослідження та 
аналізу для свого подальшого розвитку. 

Мета статті полягає в огляді основних 
показників зовнішньої торгівлі України, вияв-
ленні та аналізі ключових чинників впливу на 
подальший розвиток зовнішньої торгівлі, сис-
тематизації отриманих даних та формулюванні 
пропозицій щодо поліпшення ситуації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зовнішня торгівля – це система економічних 
відносин між країнами, основна мета якої поля-
гає у ввезенні та вивезенні товарів і послуг [1]. 

Об’єктами зовнішньої торгівлі є товари: 
готова продукція, сировина, напівфабрикати; 
продукти інтелектуальної власності: патенти, 
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ліцензії, фірмові знаки та ін.; послуги: міжна-
родний туризм, транспортні, страхові, посеред-
ницькі, будівельні операції тощо [9]. 

Основні чинники, що ускладнюють та обмеж-
ують право України входити у світове господар-
ство як повноправного партнера, показано на 
рис. 1.

Особливу увагу слід зосередити на одному з 
них, а саме на рівні витрат на здійснення тор-
говельної діяльності.

Очевидно, що розвиток торгівлі сприяє під-
вищенню ефективності виробництва та зрос-
танню добробуту населення. І оскільки торго-
вельна діяльність спрямована на виконання 
функцій обміну між виробниками та спожива-
чами товарів, регулювання виробництва товарів 
першої необхідності, надання можливості при-
дбання необхідних благ, то раціональне управ-
ління торговельною діяльністю, яке включає в 
себе вивчення та цілеспрямоване регулювання 
поведінки покупців, аналіз їх потреб та смаків, 
особливо коли мова йде про вивіз продукції за 
кордон, є просто необхідними [8, с. 58].

Нині відбувається процес доволі радикаль-
ної трансформації української зовнішньої тор-
гівлі. Сучасний її етап розпочався, по суті, ще 
в другій половині 2013 р., коли напередодні 
укладання Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом Росія в односторон-
ньому порядку фактично запровадила превен-
тивні обмеження на імпорт українських това-
рів. Хоча російська сторона стверджувала, що 
вона обмежень на імпорт українських товарів 

не запроваджує, а просто російські митники та 
«Росспоживнагляд» виконують свої обов’язки 
згідно з чинним російським законодавством. 
А в 2014–2015 рр. гібридна війна Росії проти 
України і пряма військова агресія Росії в Криму 
і на Донбасі стали чи не найпотужнішими чин-
никами трансформації українсько-російської 
торгівлі з часів розпаду СРСР. Односторонні 
обмеження з боку Росії на імпорт українських 
товарів спонукали українські підприємства до 
пошуку ринків збуту, альтернативних росій-
ському, а почасти й джерел постачання цілої 
низки товарів. Причому зазначені радикальні 
зрушення в українсько-російській торгівлі від-
бувалися на тлі економічних і соціально-полі-
тичних процесів глобального характеру [6].

Насамперед треба згадати про значне зни-
ження цін на нафту й газ на міжнародних 
ринках. Слід наголосити, що на міжнародних 
ринках у 2014 – 2015 рр. спостерігалося зни-
ження цін не лише на нафту і газ, а й на інші 
енергетичні та сировинні товари. Причому, на 
думку низки експертів, зазначені процеси відо-
бражають глобальний тренд, принаймні серед-
ньотермінового характеру. Паралельно із цим 
на світовому фінансовому ринку відбувалася 
поступова зміна обмінних курсів двох провід-
них міжнародних валют – долара США та євро. 

Якщо ж виокремлювати внутрішні причини 
трансформації вітчизняної зовнішньої торгівлі, 
то слід згадати про фактичне повне або част-
кове виключення з прямої участі в системі 
зовнішніх економічних зв’язків підприємств 

 Рис. 1. Чинники впливу на зовнішньоекономічну діяльність [3]
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цілих регіонів. Ідеться про фактично анексова-
ний Росією Крим та окуповані теж за фактич-
ної участі Росії райони Донбасу. 

Взагалі, за даними Державної служби ста-
тистики України, за січень-вересень 2015 р. 
сукупна вартість експорту товарів із Донецької 
області порівняно з аналогічним періодом 
2014 р. скоротилася на 60,1%, а з Луганської – 
на 92,3%. Причому під впливом російсько-теро-
ристичної інтервенції скорочення експортної 
діяльності підприємств Донбасу почалося ще 
минулого року. Втім, слід наголосити, що в 
деяких регіонах України, які безпосередньо 
не постраждали від бойових дій на Донбасі, 
експортна діяльність підприємств була більш 
успішною. Наведене вище дає підстави припус-
кати, що військово-політичний чинник впливав 
на скорочення сукупної вартості експорту укра-
їнських товарів навіть більше, ніж несприят-
лива для вітчизняних експортерів кон’юнктура 
міжнародних ринків [2].

До зазначених вище факторів, що впливали 
на динаміку української зовнішньоекономічної 
діяльності, слід додати загальне погіршення 
фінансово-економічного стану вітчизняних 
підприємств і скорочення реальних доходів 
населення в 2014–2016 рр. Причому якщо 
погіршення фінансово-економічного стану 
українських підприємств більше впливало на 
їх експортні можливості, оскільки просування 
власних товарів і послуг на зовнішні ринки 
потребує відповідних витрат коштів, то скоро-
чення реальних доходів населення негативно 
позначилося на його купівельній спроможності 
та призвело до зменшення обсягу імпорту бага-
тьох видів товарів і послуг в Україну [10].

Поряд із цим треба згадати й про деякі інші 
суто внутрішні фактори розвитку української 
зовнішньої торгівлі. Ідеться, насамперед, про її 
організацію вітчизняними експортерами, імпор-
терами та державою. Аналіз відкритих джерел 
інформації дає підстави вважати, що якраз у 
сфері організації вітчизняної зовнішньої торгівлі 
зрушення, на жаль, поки відносно незначні. 
Тобто основні суб’єкти української зовнішньої 
торгівлі належним чином ще не адаптувалися 
до нових умов свого функціонування і доволі 
часто мають не лише середньотерміновий, а й 
довготерміновий характер, тому пошук відпо-
віді на питання щодо успішності адаптації не 
лише вітчизняного бізнесу, а й державних орга-
нів до нових обставин зовнішньоторговельної 
діяльності доцільно почати з аналізу статистики 
української зовнішньої торгівлі.

З удосконаленням товарної структури укра-
їнського експорту органічно пов’язані й про-
блеми його географічної диверсифікації, які 
нині є вельми актуальними. Як наголошують 
фахівці Національного інституту стратегічних 
досліджень, зберігається висока концентра-
ція зовнішньоторговельної діяльності України 
(понад 70% збуту вітчизняних товарів забез-
печують усього 18 країн, і більш 80% імпорту 

надходить також із 18 країн), існує значний 
нереалізований потенціал розширення геогра-
фії торгівлі. Втім, щоб таке розширення було 
ефективним і мало усталений характер, воно 
повинно спиратися саме на диверсифіковану 
товарну структуру зовнішньої торгівлі. 

Що ж стосується імпорту товарів і послуг в 
Україну, то поряд з успіхами з диверсифікації 
постачальників енергоносіїв не варто забувати і 
про поставки в Україну інвестиційних товарів, 
особливо машин та обладнання, необхідних для 
модернізації української економіки. Не втра-
чає своєї актуальності й питання розвитку в 
Україні виробництв з імпортозаміщення різних 
товарів, тим більше що створення повноцінної 
зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, 
дешева українська робоча сила та обмінний 
курс гривні, який очікується на найближчі 
роки, цьому сприятимуть [7].

Для оцінки взаємозв’язків між атрибутив-
ними ознаками використовують непараме-
тричні методи аналізу. 

Якісні дані можна подавати у формі статис-
тичної таблиці, на основі якої можна розраху-
вати частоту і частки поданих категорій ознак. 
Для наочного представлення взаємозв’язків 
використовують такий різновид таблиць, як 
таблиці спряженості.

Оцінка щільності взаємозв’язку ґрунтується 
на відхиленнях частот умовного та безумовного 
розподілів, тобто на відхиленнях фактичних 
частот nij

 від теоретичних N
ij
.

Абсолютну величину цих відхилень харак-
теризує статистичний критерій x 2  (хі-квадрат):

x
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N
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де nij – фактичні частоти;
Nij  – теоретичні частоти.
Теоретичні частоти розраховуємо за форму-

лою:
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Для вивчення взаємозв’язків між атрибу-
тивними ознаками, а саме віковою групою 
населення та відношенням до покупки товарів 
російського виробництва, було проведене опи-
тування 90 осіб. За його результатами наведено 
дані щодо купівлі товарів російського виробни-
цтва в Україні серед двох вікових груп насе-
лення (табл. 1).

За даними опитування, наведеними у 
табл. 1, розраховуємо значення теоретичних 
частот для кожної клітинки таблиці. Дістанемо 
таблицю спряженості теоретичних частот роз-
поділу (табл. 2):

Знаходимо значення статистичного критерію 
х2 для перевірки незалежності А від В.

Висновок про істотність зв’язку робиться 
на підставі порівняння теоретичного значення 
x 2  із критичним x 2 . Якщо x 2 > x 2  критичне, то 
зв'язок істотний, і навпаки. Іншими словами, 
якщо x 2 > x 2  критичне, то висунута гіпотеза про 
випадковий розподіл відкидається.
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Теоретичне значення x 2  залежить від рівня 
істотності α та кількості ступенів свободи 
таблиць взаємної спряженості.

По таблиці x 2 -розподілу знаходимо:
x 2  крит (0,05; 1) = 3.84146,

де v = (r-1) (s-1) = (2-1) (2-1) = 1 – число сту-
пенів свободи.

Критична область має вигляд x 2 > x 2  кри-
тичне. Оскільки обчислене значення хі-квадрат 
потрапляє в критичну область, то гіпотеза 
про незалежність відкидається з імовірністю 
помилки 0,05.

Існує декілька коефіцієнтів взаємного спря-
ження для вимірювання зв’язків між озна-
ками, зокрема коефіцієнт взаємного спряження 
Чупрова – Крамера та коефіцієнт взаємного 
спряження Пірсона. Значення коефіцієнтів змі-
нюється в межах від 0 до 1. Якщо коефіцієнти 
дорівнюють 0, то зв’язок відсутній, якщо 1, то 
зв’язок є функціональним.

Коефіцієнт взаємного спряження Чупрова – 
Крамера:

Ê
x
nϕ = = =
2 11 077

180
0 248

.
.             (3)

Таким чином, можна зробити висновок, що 
зв'язок слабкий.

Коефіцієнт взаємного спряження Пірсона 
обчислюємо за такою формулою:

K
x

n xP =
+

=
+

=�
�

2

2

11 077
180 11 077

0 241
.
.

.         (4)

Таким чином, можна зробити висновок, що 
зв'язок слабкий.

Методи аналізу таблиць взаємної спряже-
ності можна використати і для ознак метричної 
шкали. Проте варто пам’ятати, що коефіцієнти 
взаємної спряженості дають можливість оці-
нити лише узгодженість умовного та безумов-
ного розподілів. У разі переставлянні стрічок 
чи стовпців значення коефіцієнтів не зміниться.

Для виявлення та вимірювання щільності 
взаємозв’язків між альтернативними озна-
ками використовують коефіцієнти асоціації та 
контингенції. Ці коефіцієнти розраховують за 
допомогою «чотириклітинної» (тетрахоричної) 

таблиці, в якій кожна клітина відповідає пев-
ній альтернативі тієї чи іншої ознаки. 

У табл. 3 А та В – ознаки, зв’язок між якими 
вивчають, а не А та не В – альтернативні їм 
ознаки, a b c d, , ,  – значення частот відповідних 
комбінацій ознак для одиниць сукупності, що 
досліджуються.

Таблиця 3
Тетрахорична таблиця для розрахунку 
коефіцієнтів асоціації та контингенції

Ознака А не А Разом

В a b a b+( )
не В c d c d+( )
Разом a c+( ) b d+( ) a b c d+ + +

Коефіцієнт асоціації визначаємо за формулою: 

� �K
ad bc
ad bca =

−
+

                      (5)

Зв’язок уважається достатньо міцним і під-
твердженим, якщо коефіцієнт асоціації за 
модулем більший від 0,5.

Недоліком коефіцієнту асоціації є те, що за 
нульового значення однієї з частот коефіцієнт 
буде рівним 1, що, звісно, не означатиме наяв-
ність дуже міцного зв’язку між ознаками.

Ka =
−
+

= −� �15 55 75 35
15 55 75 35

0 52
* *
* *

,

Таким чином, зв'язок між величинами 
помірний та обернений. Оскільки коефіцієнт по 
модулю більше 0,5, зв'язок уважається підтвер-
дженим.

Коефіцієнт контингенції обчислюємо так:

K
ad bc

a c b d a b c d
êîí =

−

+( ) +( ) +( ) +( )
�         (6)

Коефіцієнт контингенції знаходиться в 
межах від -1 до + 1. Чим він ближче до +1 або 
-1, тим тісніше зв'язок між досліджуваними 
ознаками. Зв’язок уважається міцним, якщо 
коефіцієнт контингенції за модулем більший 
від 0,3.

Kêîí � �=
−

= −
15 55 75 35

50 130 90 90
0 248

* *

* * *
,

Таким чином, зв'язок між величинами 
низький та обернений. Оскільки коефіцієнт по 
модулю менше 0,3, зв'язок уважається непід-
твердженим.

Висновки. Дослідження проблем зовніш-
ньоторговельних зв’язків України та побудова 
їх ефективної моделі повинні ґрунтуватися на 
здобутках загальної теорії міжнародної тор-
гівлі, національних та історичних традиціях, 
а також власних завданнях нашої країни щодо 
розбудови сучасної ринкової економіки. Укра-
їна має визначити і стабілізувати своє місце у 
світовому економічному просторі, довести свою 
економічну необхідність іншим країнам та 
інтеграційним об’єднанням, міжнародним кор-
пораціям та світовій громадськості у цілому, а 
також знайти сприятливу форму використати 

Таблиця 1
Результати опитування щодо купівлі товару

Відношення до покупки/
Вікова група 18-25 51-65 n

i
*

Купили 15 35 50
Не купили 75 55 130
n*

j
90 90 180

Таблиця 2
Таблиця спряженості  

теоретичних частот розподілу
Ставлення до покупки/ 

Вікова група 18-25 51-65 n
i
*

Купили 25 25 50
Не купили 65 65 130
n*

j
90 90 180
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їхні порівняльні та конкурентні переваги з мак-
симально позитивним ефектом для себе.

Вплив зовнішніх чинників на розвиток 
зовнішньоторговельної діяльності підприємств 
Україні має вирішальний характер, оскільки 
визначає потреби у нарощенні обсягів виробни-
цтва та можливості їх забезпечення з погляду 
інвестиційної підтримки. 

Внутрішні чинники визначалися адапта-
цією до світових економічних та політичних 
змін. Негативний вплив мали: відсутність 
чіткої стратегії структурних змін економіки, 
недосконалий механізм фінансової підтримки 
експортерів, низький рівень інвестування в 
інноваційну модернізацію експортоорієнтова-
них виробництв, слабкість протидії спекулю-
ванню з відшкодуванням ПДВ та з експорт-
ними операціями через офшорні компанії. 
Комплекс заходів щодо підвищення ефек-
тивності діяльності підприємств України 
на зовнішньому ринку (за забезпечення зба-
лансованості розвитку й внутрішніх ринків) 
передбачає оптимізацію як експортного, так й 
імпортного складника [4]. 

Для успішного просування України на між-
народні ринки необхідне суттєве коригування 
зовнішньоторговельної політики за такими 
стратегічними напрямами:

• Розвивати експортний потенціал держави 
в рамках міжнародної спеціалізації, яка б орга-
нічно поєднувалася з вигідними для України 
напрямами структурних трансформацій в еко-
номіці (природно, за дотримання балансу між 
внутрішнім і зовнішнім попитом на українські 
товари й послуги).

• Нарощувати зусилля в найперспективні-
ших секторах світової економіки (електроніка, 
енергетика, матеріали із заздалегідь заданими 
властивостями, біотехнології: науково-технічні, 
інжинірингові, консалтингові послуги, міжна-
родний туризм і т. д.).

• Створювати конкурентоспроможні транс-
національні корпорації, освоювати стратегії 
глобального маркетингу, технології реалізації 
великих міжнародних коопераційних проектів.

• Диверсифікувати географічну структуру 
зовнішньої торгівлі, мінімізувати критичну 
залежність від окремих держав (ринків), відпо-
відно посилюючи економічну безпеку України.

• Забезпечити збалансованість експорту й 
імпорту, торговельних і поточних платіжних 
балансів України [5, с. 98].

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з вивченням зміни стану зовнішнього 
середовища функціонування учасників ЗЕД, 
виявленні характеру впливу на їх розвиток, 
дослідженні зарубіжного досвіду щодо діяль-
ності цих суб’єктів економічної діяльності.

Отже, роль нашої країни у світовому торго-
вому просторі на разі залишається незначною. 
Україна не спромоглася вийти на високотехно-
логічні ринки зі своїми товарами, залишившись 
сировинним придатком багатих країн. Струк-
тура зовнішньої торгівлі не стимулює економіку 
до інноваційного розвитку, тому без негайних 
реформ у внутрішній політиці та зміни зовніш-
ніх пріоритетів буде неможливо змінити місце 
України у світовому торговому просторі.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
НА НЕРІВНІСТЬ В РОЗПОДІЛІ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

ANALYSIS OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IMPACT ON INEQUALITY 
OF HOUSEHOLDS INCOME DISTRIBUTION IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті визначено основні макроекономічні та соціальні 

чинники, які мають найбільший вплив на нерівність в розподілі 
доходів домогосподарств. Встановлено прямі та зворотні коре-
ляційні зв’язки між коефіцієнтом Джині та макроекономічними 
і соціальними чинниками. На основі дисперсійного аналізу по-
казано вплив урбанізації на посилення нерівності в розподілі 
доходів населення. Виділено основні причини і наслідки дифе-
ренціації доходів.

Ключові слова: нерівність в розподілі доходів, диферен-
ціація доходів, кореляційно-регресійний аналіз, індекс Джині, 
дисперсійний аналіз.

АННОТАЦИЯ
В статье определены основные макроэкономические и со-

циальные факторы, которые оказывают наибольшее влияние 
на неравенство в распределении доходов домохозяйств. Уста-
новлены прямые и обратные корреляционные связи между ко-
эффициентом Джини и макроэкономическими и социальными 
факторами. На основе дисперсионного анализа представлено 
влияние урбанизации на усиление неравенства в распределе-
нии доходов населения. Выделены основные причины и по-
следствия дифференциации доходов.

Ключевые слова: неравенство в распределении доходов, 
дифференциация доходов, корреляционно-регрессионный 
анализ, индекс Джини, дисперсионный анализ.

ANNOTATION
The article describes the main macroeconomic and social fac-

tors that have the greatest impact on inequality of household in-
come distribution. Direct and inverse correlations between the Gini 
coefficient and macroeconomic and social factors are established. 
The impact of urbanization on inequality of household incomes 
distribution based on the dispersion analysis is shown. The main 
causes and consequences of incomes inequality are highlighted.

Keywords: inequality of income distribution, income differ-
entiation, correlation-regression analysis, Gini index, dispersion 
analysis.

Постановка проблеми. Соціально-економічні 
трансформації, які відбуваються в Україні, 
супроводжуються безпрецедентним зростанням 
нерівності в розподілі результатів економічної 
діяльності. Вплив економічних причин і чин-
ників, зокрема кон’юнктури на ринку праці, 
рівня економічного розвитку галузі, регіону, 
індивідуальних особливостей людини, дослід-
ники вважають однією з найвагоміших причин 
нерівномірного розподілу ресурсів і грошових 
доходів серед населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Лауреатом Нобелівської премії з економіки у 
2015 році став професор Прінстонського уні-

верситету (США) Ангус Дітон, який удостоє-
ний нагороди «за аналіз споживання, бідності 
та добробуту», що засвідчує актуальність про-
блеми розподілу доходу не тільки в окремих 
країнах, але й як загальносвітової проблеми. У 
своїх працях особливу увагу він звертає на про-
блему рівномірності розподілу доходів: «Гар-
монія, в даному випадку фінансова, завжди 
краще, ніж нестача або надлишок» [8].

Взаємозв’язкам економічного розвитку та 
рівня диференціації доходів у суспільстві при-
свячено чимало публікацій теоретичної і емпі-
ричної спрямованості. В науковій літературі 
проблеми диференціації доходів населення 
досліджували такі відомі вітчизняні науковці, 
як, зокрема, Е. Лібанова, Л. Черенько, В. Ман-
дибура, А. Колот.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на актив-
ний інтерес дослідників до проблем диференці-
ації доходів населення, а отже, й до проблеми 
зменшення нерівності в розподілі доходів домо-
господарств, недостатніми, на нашу думку, є 
прикладні розробки з оцінки впливу чинників 
соціально-економічного розвитку на рівень дифе-
ренціації доходів. Розробка та впровадження 
рішень органами державного управління щодо 
оптимізації нерівності в розподілі доходів домо-
господарств України повинні ґрунтуватись на 
всебічному аналізі комплексної статистичної 
інформації про вплив на них різних чинників. 
Отже, наше дослідження є актуальним.

Мета статті полягає у систематизації, харак-
теристиці та виокремленні основних соціально-
економічних показників, які мають найваго-
міший вплив на рівень диференціації доходів; 
оцінці впливу соціально-економічного розви-
тку на рівень диференціації доходів домогос-
подарств та ступінь поширення нерівності в 
розподілі доходів домогосподарств України за 
виявленими чинниками.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуються два взаємопов’язані аспекти про-
блеми нерівності доходів, а саме вплив економіч-
ного зростання на нерівність в розподілі (дифе-
ренціацію) доходів населення і, навпаки, вплив 
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диференціації на економічне зростання. Остан-
ній впливає на диференціацію доходів через різ-
номанітні канали, такі як, зокрема, розподіл 
ресурсів між секторами економіки, цінова полі-
тика, зайнятість, заробітна плата, будучи важ-
ливою умовою підвищення доходів населення і 
зменшення рівня бідності у суспільстві. Нато-
мість розподіл доходів має вирішальне значення 
для економічного розвитку, оскільки він впли-
ває на продуктивність праці і економіку зага-
лом, обумовлює масштаби бідності незалежно 
від рівня середнього статку на одну особу та б’є 
по соціальній стабільності країни [5, c. 47].

Для визначення основних макроекономіч-
них чинників, які мають визначальний вплив 
на нерівність в розподілі доходів населення, 
а також виявлення певних закономірностей 
обчислено лінійний коефіцієнт кореляції та оці-
нено його істотність (табл. 1).

Критична точка: df = n – 2, α = 0,05, tкр = ±2,2.
З представлених результатів розрахунків 

бачимо, що рівень диференціації особистих 

доходів населення спадає з підвищенням рівня 
освіти в суспільстві. Тобто за зменшення частки 
людей, які не мають вищої освіти (відповідно, 
отримують нижчу заробітну плату), нерів-
ність буде знижуватись з ймовірністю 95%. 
Істотність у цьому випадку доведена, адже  
tp = 6,35 > tкр = ±2,200. Аналогічною є ситуація 
з індексом людського розвитку та коефіцієнтом 
Джині (нерівності розподілу доходів населення), 
зв’язок щільний та обернений (r = –0,86).  
Безумовно, нерівність доходів може бути спри-
чинена випадковими факторами (виграш у лоте-
рею, отримання спадщини), проте в масштабах 
суспільства загалом є один головний базовий 
фактор нерівності – рівень людського розви-
тку, що й підтверджують наші розрахунки, за 
підвищення індексу рівня людського розвитку 
нерівність у доходах населення зменшиться.

Цікавим для дослідження є зв’язок між мате-
ріальним становищем населення та намаганням 
інвестувати кошти в освіту. Як видно з рис. 1, 
до восьмої децильної групи внаслідок низьких 

Рис. 1. Питома вага витрат на освіту за децильними групами, 2015 рік
Джерело: побудовано автором за даними [1; 3; 4]
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Таблиця 1
Кореляція макроекономічних показників та коефіцієнта Джині

Показники Коефіцієнт 
кореляції Характеристика зв’язку Істотність

Мінімальна заробітна плата, грн. -0,93 дуже щільний, обернений доведена
Питома вага населення з вищою освітою  
(%, 25 років і вище) -0,90 дуже щільний, обернений доведено

Індекс людського розвитку -0,86 щільний, обернений доведено
Співвідношення мінімальної заробітної плати до 
прожиткового мінімуму, % -0,86 щільний, обернений доведено

Коефіцієнт навантаження на населення працез-
датного віку, % 0,86 щільний, прямий доведено

Середньомісячна реальна заробітна плата, % -0,71 щільний, обернений доведено
Впроваджено нових технологічних процесів,  
процесів -0,66 помітний, обернений доведено

Частка соціальних трансфертів у ВВП, % -0,65 помітний, обернений доведено
Безробіття МОП, % -0,37 помірний, обернений не доведено
Продукція с/г, % -0,13 слабкий, обернений не доведено
ІСЦ, % -0,02 слабкий,обернений не доведено
Джерело: розраховано автором на основі даних [1; 2; 3; 4; 9]
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доходів більшості населення України на всі 
види освіти спрямовується незначний відсоток 
коштів. Однак з восьмої децильної групи зрос-
тають витрати на вищу освіту, а представники 
десятої децильної групи спрямовують помітно 
більший відсоток своїх ресурсів не тільки на 
вищу освіту, але й на освіту, яка не визнача-
ється рівнем (позашкільна, післядипломна, для 
отримання наукового ступеня тощо) (рис. 1).

Взаємозв’язок між впровадженням нових 
технологічних процесів та коефіцієнтом Джині 
помітний та обернений (r = –0,66).

Підвищення рівня мінімальної заробітної 
плати має найбільший вплив на покращення 
умов життя та фінансової ситуації низькодо-
хідних груп домогосподарств, вклад яких у 
поглиблення нерівності розподілу доходів є чи 
не найвагомішим, що також підтверджено роз-
рахунками (зв’язок дуже щільний та обернений 
(r = –0,93), тобто за підвищення мінімальної 
заробітної плати у країні нерівність в розпо-
ділі населення за доходами буде знижуватися). 
Істотність доведена (tp = 11,72 > tкр = ±2,200).

Встановлено, що коефіцієнт навантаження 
на населення працездатного віку має тісний 
взаємозв’язок з розшаруванням населення за 
доходами (r = 0,86), тобто зростання кількості 
пенсіонерів до кількості зайнятих і підвищення 
економічного навантаження на працюючих 
викликають більше майнове розшарування 
населення. Причиною такого взаємозв’язку є 
те, що рівень життя більшості пенсіонерів в 
Україні є вкрай низьким, їхні пенсії є значно 
нижчими порівняно із заробітною платою, яку 
вони отримували у працездатному віці, а збіль-
шення кількості таких пенсіонерів порівняно 
із зайнятим населенням призводить до підви-
щення нерівності в розподілі доходів (істотність 
доведена: tp = 7,87 > tкр = ±2,200).

Індекс реальних доходів на особу (реальна 
заробітна плата) обернено корелює із коефіці-
єнтом Джині, отже, виявлено щільний обер-
нений зв’язок (r = –0,71), тобто зі зростанням 
реальних доходів на особу і підвищенням рівня 
реальної зарплати населення розшарування за 
доходами слабшає. Цей показник є істотним  
(tp = –4,42 > tкр = ±2,200). На жаль, зниження 
реальних доходів і зростання їхньої диференціа-
ції – це дві основні тенденції у зміні рівня життя 
громадян останніми роками. Особливість ситуа-
ції в Україні полягає в тому, що, маючи неви-
сокий ВВП та невисокі доходи в розрахунку на 
одну особу, економічне зростання відбувається в 
умовах небувало високої поляризації доходів.

Зменшувати ступінь нерівності в розподілі 
доходів населення держава може безпосеред-

ньо через трансферти. Основне призначення 
трансфертів полягає у підтримці рівня життя, 
зниженні рівня бідності та нерівності у дохо-
дах населення. Це твердження підтверджується 
нашими розрахунками, адже зв’язок між част-
кою соціальних трансфертів у ВВП та нерів-
ністю доходів домогосподарств є помірним та 
оберненим (r = –0,65), тобто під час підвищення 
соціальних трансфертів рівень нерівності дохо-
дів буде зменшуватись. Зв’язок є істотним  
(tp = –3,67 > tкр = ±2,200).

У табл. 2 подано основні соціальні показ-
ники, на які може впливати нерівність доходів 
домогосподарств.

Середня очікувана тривалість життя при 
народженні за обома статями в Україні сьогодні 
становить 71,1 року. Хоч це і вище за середній 
рівень даного показника у світі (63,1), але нижче 
за очікувану тривалість життя у розвинених 
країнах [6]. Зауважмо, що навіть зі збільшенням 
значення показника тенденція, на жаль, не змі-
нюється. Основними причинами такої негатив-
ної тенденції є низький рівень життя, немож-
ливість забезпечити себе необхідним рівнем 
медичного обслуговування, неналежні умови 
праці. Усі попередньо перераховані показники є 
наслідками нерівності доходів населення. Також 
варто закцентувати увагу на тому, що діти з 
бідних родин піддаються вищому ризику перед-
часної смерті або захворювання і мають менше 
шансів реалізувати свій потенціал. Згідно з 
результатами розрахунків взаємозв’язок між 
середньою очікуваною тривалістю життя та 
нерівністю доходів є дуже щільним та оберненим  
(r = –0,90), з ймовірністю 95% ми вважаємо, що 
істотність доведена.

Злочинність – це соціальне явище, рівень 
якого об’єктивно залежить від цілої низки чин-
ників, що знаходяться поза межами впливу пра-
воохоронних органів, а саме кризові явища в 
економіці, її криміналізація та, відповідно, соці-
альна напруга в суспільстві. Зокрема, майнові 
злочини безпосередньо пов’язані з рівнем безро-
біття та ступенем доходів населення. Коефіцієнт 
кореляції між кількістю зареєстрованих грабежів 
на 10 тис. населення та нерівністю доходів стано-
вить 0,78, тобто за збільшення нерівності доходів 
домогосподарств кількість грабежів також буде 
збільшуватись (tp = 4,46 > tкр = ±2,200).

Розраховані коефіцієнти кореляції між нерів-
ністю доходів в Україні та вибраними чинниками 
свідчать про те, що найвищий обернений зв’язок 
у цій моделі має частка населення з вищою осві-
тою (%, 25 років і старше) (-0,90), на другому 
місці – обернений, помітний зв’язок із середньо-
місячною реальною заробітною платою (-0,71).

Таблиця 2
Кореляція соціальних показників та коефіцієнта Джині

Показники Коефіцієнт кореляції Характеристика зв’язку Істотність
Середня очікувана тривалість життя, років -0,90 дуже щільний, обернений доведена
Зареєстровано грабежів, на 10 тис. населення 0,78 щільний, прямий доведена
Джерело: розраховано автором на основі даних [1; 3; 4]
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Також істотним фактором, який позитивно 
впливає на нерівність розподілу доходів насе-
лення є частка населення з вищою освітою, а 
саме зі збільшенням частки населення з вищою 
освітою на 1% коефіцієнт нерівності доходів 
зменшиться в середньому на 0,6417 промільні 
пункти. Підвищення рівня середньомісячної 
реальної заробітної плати на 1% також при-
веде до зменшення коефіцієнта нерівності 
(індексу Джині) в середньому на 0,0089 про-
мільні пункти.

Таким чином, за допомогою коефіцієнтів 
відкривається можливість визначити фактори, 
які мають найбільший середній абсолютний 
вплив на величину показника, що досліджу-
ється. У нашому випадку це соціальний фак-
тор, а саме частка населення з вищою освітою 
в Україні.

Для подальшого вивчення впливу соціально-
економічних чинників на рівень диференціації 
доходів вибрано частковий випадок: чи впливає 
рівень урбанізації на заробітну плату (оскільки 
заробітна плата займає найбільшу частку у 
доходах домогосподарств [7]). За показником 
«частка сільських жителів» всі регіони роз-
ділено на три групи: низька частка сільських 
жителів: 0–30%; середня частка сільських жите-
лів: 31–50%; висока частка сільських жителів: 
50–100%, а також представлено середню заро-
бітну плату в цих регіонах (табл. 3).

Отже, висуваємо гіпотези:
Н

0
: всі середні значення однакові.

Н
1
: середні значення різні.

Перевірка гіпотези для дисперсійного ана-
лізу порівнює два типи варіацій (дисперсій) із 
вибірок: перша – варіація всередині кожної з 
вибірок: SSW = 1413872,48.

Друга частина – це варіація між вибірками: 
SSB = 1487410,85.

Загальна сума квадратів така: SST = SSW + 
+ SSB = 1413872,48 + 1487410,85 = 2901283,33

Для перевірки гіпотези розраховано 
F-критерій (F = 11,05) та перевірено його на 
істотність шляхом порівняння з критичним 
значенням Fкр для кількості ступенів свободи  
df1 = k-1 = 2, df2 = N-k = 21, Fкр = 3,47, тобто  
F =11,05 > Fкр=3,47, що з ймовірністю 95% дає 
нам право говорити про існування істотного 
впливу рівня урбанізації на середню заробітну 
плату. Кількісну міру такого впливу оцінено за 
допомогою емпіричного кореляційного відно-
шення:

η2 1487410 85
2901283 33

0 513= = =
SSB
SST

,
,

, .

Отже, на 51,3% варіація середньої заробіт-
ної плати пов’язана з варіацією частки сіль-
ських жителів.

Висновки. У роботі досліджено те, які та 
як макроекономічні та соціальні показники 
можуть впливати на нерівність розподілу 
доходів домогосподарств. З проведеного дослі-
дження бачимо, що для зменшення нерівності 
в розподілі доходів домогосподарств України, 
на державному рівні варто сприяти зростанню 
мінімальної заробітної плати, зростанню частки 
людей з вищою освітою, збільшенню середньої 
тривалості життя при народженні та змен-
шенню злочинності.

Проведений дисперсійний аналіз опосередко-
вано вказує на те, що така глобальна проблема, 
як збільшення рівня урбанізації, також при-
зводить до поглиблення нерівності в розподілі 
доходів домогосподарств.

Як бачимо, тема нерівності розподілу дохо-
дів домогосподарств є актуальною і потре-
бує подальших досліджень, особливо питання 
визначення причин впливу тих чи інших чин-
ників на рівень розподілу доходів і пошуку 
можливості зниження нерівності в розподілі 
доходів домогосподарств України.
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АНОТАЦІЯ
Один із способів прогнозування зовнішньоекономічних по-

казників – це прогнозування за географічною ознакою. Нас 
цікавлять чинники, які впливають на величину експорту та 
імпорту товарів з однією країною – торговельним партнером. 
Щоб змоделювати цю залежність, ми використали метод бага-
тофакторної регресії. Залежними змінними є експорт та імпорт 
товарів між двома країнами. Чинниковими змінними є вимір-
ники внутрішнього та зовнішнього попиту та реальний курс на-
ціональної валюти. Моделі зроблені на прикладі експорту та 
імпорту України та Німеччини на даних 2005–2016 рр.

Ключові слова: експорт товарів, імпорт товарів, багато-
факторна регресія, Р-значення, коефіцієнт детермінації, кри-
терій Фішера.

АННОТАЦИЯ
Один из способов прогнозирования внешнеэкономических 

показателей – это прогнозирование по географическому при-
знаку. Нас интересуют факторы, влияющие на величину экс-
порта и импорта товаров з одной страной – торговым партне-
ром. Чтобы смоделировать эту зависимость, мы использовали 
метод многофакторной регрессии. Зависимыми переменными 
являются экспорт и импорт товаров по географической со-
ставляющей. Независимыми переменными являются предста-
вители внутреннего и внешнего спроса и реальный курс на-
циональной валюты. Модели сделаны на примере экспорта и 
импорта Украины и Германии на данных 2005–2016 гг.

Ключевые слова: экспорт товаров, импорт товаров, мно-
гофакторная регрессия, Р-значение, коэффициент детермина-
ции, критерий Фишера.

ANNOTATION
One of the ways of forecasting foreign economic indicators is 

by geographical component. We are interested in the factors that 
affect the amount of export and import of goods with one country (a 
trading partner). To estimate this dependence, we used the multi-
factor regression method. The dependent variable is the export 
and import of goods between two countries. Factor variables are 
domestic and external demand and the real exchange rate of the 
national currency. Models are using data about export and import 
of Ukraine and Germany for 2005–2016.

Keywords: export of goods, import of goods, multiple 
regression, p-Value, multiple R-squared, F-statistic.

Постановка проблеми. Зовнішня торгівля 
є невід’ємною складовою кожної економіки. 
Вивчення причинно-наслідкових зв’язків у цій 
сфері є необхідним для забезпечення необхід-
них пропорцій її платіжного балансу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням зовнішньої торгівлі України 
займались багато вітчизняних вчених. Серед 
них виділимо праці В.М. Богомазової [1], у якій 

розроблено методику короткострокового про-
гнозування показників зовнішньоекономічної 
діяльності та запропоновано економіко-мате-
матичні моделі для короткострокового прогно-
зування експортно-імпортних операцій з кра-
їнами – торговельними партнерами України; 
В.С. Волощенко [2], де розроблені багатофак-
торні моделі експорту товарів, та спрогнозовані 
основні показники зовнішньої торгівлі України 
на середньострокову перспективу; О.А. Собо-
лєва [3], де застосовано системний аналіз, на 
базі якого формалізована економетрична модель 
та згенеровані рівняння, які покладено в основу 
імітаційного моделювання визначення прогнозу 
обсягів товарообігу між двома країнами.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Часові межі у перелічених 
працях замикаються 2004–2005 роками, а нам 
цікаво з’ясувати, як працюють моделі із запро-
понованими чинниками зараз.

Мета статті полягає у моделюванні величини 
експорту та імпорту товарів України з основними 
торговельними партнерами з країн ЄС на прикладі 
зовнішньоторговельних показників (експорту та 
імпорту) України та Німеччини. Для цього слід 
вибрати модель з найкращими параметрами шля-
хом застосування різних наборів чинників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш за все виділимо окремі країни – тор-
говельні партнери, які займають найбільшу 
частку в експорті та імпорті товарів України.

Згідно з даними Державної служби статис-
тики зовнішньоторговельні операції з товарами 
у 2016 році Україна здійснювала з партнерами із 
226 країн світу. Експортували товари до 198 країн 
світу, імпортували – із 207 країн. Кількість під-
приємств, що здійснювали зовнішню торгівлю 
товарами, становила в експорті 15,6 тис. оди-
ниць, в імпорті – 24,9 тис. одиниць [4].

Загальна величина експорту товарів у 2016 році 
становила 36,3 млрд. дол. США, що було менше 
обсягу 2015 року на 4,6%. Загальна величина 
імпорту товарів у 2016 році склала 39,2 млрд. 
дол., що було більше на 4,6% порівняно з попере-
днім роком. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами склало 2,9 млрд. дол. [4].
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На формування від’ємного сальдо вплинули 
окремі товарні групи, такі як палива міне-
ральні, нафта і продукти її перегонки, меха-
нічні машини, засоби наземного транспорту, 
крім залізничного, пластмаси, полімерні мате-
ріали, фармацевтична продукція та електричні 
машини [4].

Найбільші надходження серед країн ЄС здій-
снювались з Німеччини – 11,0% від загального 
обсягу імпорту (механічні машини, палива міне-
ральні, нафта і продукти її перегонки, засоби 
наземного транспорту, крім залізничного), 
Польщі – 6,9% (палива мінеральні, нафта і про-
дукти її перегонки, пластмаси, полімерні мате-
ріали, електричні машини), Франції – 3,9% 
(палива мінеральні, нафта і продукти її пере-
гонки, різноманітна хімічна продукція, засоби 
наземного транспорту, крім залізничного), а 
також Італії – 3,5% (механічні машини, палива 
мінеральні, нафта і продукти її перегонки, фар-
мацевтична продукція) [4].

Під час вибору чинників для моделі показни-
ків зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС 
ми керувались такими міркуваннями. Нехай 
ми будемо моделювати показники зовнішньої 
торгівлі (експорт та імпорт) з Німеччиною.

По перше, величину експорту можна розгля-
дати з точки зору як попиту, так і пропозиції. З 
одного боку, його обсяги залежать від бажання і 
можливостей іноземної країни – торговельного 
партнера придбати українські товари. З іншого 
боку, обсяг експорту обмежений промисловим 
потенціалом нашої економіки.

Отже, одними з чинників моделі величини 
експорту можуть бути ВВП країни – торговель-
ного партнера, кінцеві витрати на споживання 
різних секторів економіки цієї країни (як оцінка 
попиту) та ВВП України (як оцінка пропозиції).

По-друге, на обсяги експорту товарів впли-
ває співвідношення цін на внутрішньому та 
зовнішньому ринках. Це співвідношення вважа-
ють сприятливим, якщо ціна на внутрішньому 
ринку нижча від ціни на зовнішньому. Таким 
чином, експортер отримає прибуток від операції.

Для характеристики цінових умов на вну-
трішньому і зовнішньому ринках були вибрані 
відповідні індекси споживчих цін.

Вагомим фактором, що впливає на обсяги 
експорту, є курс національної валюти щодо 
долара США. Його рівень залежить від реаль-
ного курсу валюти, який є добутком номіналь-
ного курсу та індексу цін зовнішнього світу, 
поділений на індекс внутрішніх цін. Отже, ми 
використаємо в моделі також і цей фактор.

Агрегованим показником попиту на націо-
нальні товари є сумарні видатки на придбання 
товарів та послуг торговельного партнера або 
валовий внутрішній продукт даної країни. 
Отже, ключовим фактором при цьому виступає 
світовий попит, що виражається у ВВП країни-
партнера (GDP_j), а поряд з курсом гривні щодо 
долара та співвідношення індексів споживчих 
цін ця змінна увійшла до такого рівняння:

Ех_j = f (GDP_j, R * CPI_ j / CPI_Ukr),  (1)

де Ех_j – експорт продукції в країну j;
GDP_j – валовий внутрішній продукт кра-

їни – торговельного партнера j;
R – номінальний курс гривні до долара США;
CPI_j – індекс споживчих цін у країні – тор-

говельному партнері j;
CPI_Ukr – індекс споживчих цін в Україні.
Для проведення прогнозних розрахунків 

потрібно використовувати інформацію міжнарод-
них фінансових організацій про основні макроеко-
номічні показники в країнах-партнерах України.

Дані, використані для наших розрахунків, 
походять з Державної служби статистики, Сві-
тового банку та Європейської економічної комі-
сії ООН. Вони представлені в табл. 1.

Вираз, що описує взаємозв’язок експорту з 
України в Німеччину як функцію попиту, має 
такий вигляд (в дужках вказані Р-значення):

ExpGer = -165,41 + 0,51 * GDPGer –  
– 7,23 * R * CPI_Ger / CPI_Ukr, 

(0,70) (0,0) (0,11),

R-квадрат = 0,691; F-статистика = 10,09 (0,01).
Величина коефіцієнта детермінації вказує 

на те, що варіацію результативної ознаки на 
69,1% пояснюють вибрані для моделі змінні.

Перевірка моделі на адекватність за 
F-критерієм Фішера дала такі результати: роз-
рахункове значення F = 10,09, рівень його 
істотності становить 0,01. Це означає, що рів-
няння істотне за ймовірності 99%.

Перевірка параметрів моделі на істотність 
показала, що вільний член рівняння істотний 
за ймовірності 30%, параметр біля GDPGer 
істотний за ймовірності 99,8%, параметр біля 
R*CPI_Ger/CPI_Ukr істотний за ймовірності 89%.

Стандартна похибка апроксимації тренду 
(залишкова дисперсія) становить 121,93, її мно-
жать на коефіцієнт довіри та використовують для 
визначення інтервалів прогнозованих значень.

Оскільки вільний член рівняння неістотний, 
спробуємо покращити рівняння та побудувати 
рівняння без нього. Ми отримали таке рівняння:

ExpGer = 0,46 * GDPGer –  
– 7,32 * R * CPI_Ger / CPI_Ukr, 

(0,0) (0,09),

R-квадрат = 0,995; F-статистика = 1019,92 (0,0).
Ми отримали рівняння зі значно кращими 

параметрами якості, адже рівняння істотне за 
ймовірності 99,9%, а параметри істотні за ймо-
вірності 90%. Збільшення ВВП Німеччини на 
1 млрд. дол. збільшить експорт в Німеччину на 
0,46 млн. дол. США, а збільшення реального 
курсу гривні на 1 грн. зменшить експорт на 
7,32 млн. дол. США.

Залежність експорту до Німеччини від вели-
чини кінцевого споживання сектору домогоспо-
дарств Німеччини та реального курсу гривні до 
долара США представляє таке рівняння:

ExpGer = 251,42 + 0,83 * FinConsExpH –  
– 19,55 * R * CPI_Ger / CPI_Ukr, 

(0,69) (0,06) (0,04),

(3)

(2)

(4)
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R-квадрат = 0,406; F-статистика = 3,07 (0,1).
Варіація вибраних для моделі чинників 

пояснює 40,6% варіації результативної ознаки. 
Рівняння істотне за ймовірності 90%. Вільний 
член рівняння істотний за ймовірності 31%, 
параметр біля FinConsExpH істотний за ймовір-
ності 94,5%, параметр біля R*CPI_Ger/CPI_Ukr  
істотний за ймовірності 96%.

Результат моделювання експорту з України 
в Німеччину як функція пропозиції (з величи-
ною ВВП України як чинника) такий:

ExpGer = 755,23 + 5,28 * GDPUkr +  
+ 4,18*R * CPI_Ger / CPI_Ukr , 

(0,0) (0,0) (0,34),

R-квадрат = 0,75; F-статистика = 13,51 (0,0).
Варіація вибраних для моделі чинників пояс-

нює 75% варіації результативної ознаки. Це 
рівняння істотне за ймовірності 99,9%, а пара-
метри істотні за ймовірності 99,9%, 99,9% та 
66%. Збільшення ВВП України на 1 млрд. дол. 
збільшить експорт в Німеччину на 5,28 млн. дол. 
США, а збільшення реального курсу гривні на 
1 грн. збільшить експорт на 4,18 млн. дол. США.

Оскільки рівняння (5) має найкращі показ-
ники якості і найменшу похибку, а також най-
вужчі довірчі інтервали, ми вибрали його для 
графічного представлення (рис. 1).

На відміну від експорту, імпорт є внутріш-
нім фактором, оскільки його зумовлюють 
потреби внутрішнього ринку і зростання ВВП. 
Виходячи з цього, можна записати у загаль-
ному формалізованому вигляді рівняння, що 
характеризує імпортні надходження:

Im_j = f (GDP_Ukr, R * CPI_Ukr / CPI_j), (6)

де Im_j – імпорт товарів з країни j до України;
GDP_Ukr – ВВП України, виражений у дола-

рах США;

R – номінальний курс гривні до долара США;
CPI_Ukr – індекс споживчих цін в Україні;
CPI_j – індекс споживчих цін в країні – тор-

говельному партнері j.
Ми використали дані, представлені у табл. 1, 

щоб змоделювати величину імпорту від різних 
показників попиту та пропозиції, а також реаль-
ного валютного курсу. Найкраще рівняння має 
такий вигляд:

ІmpGer = -269,58 + 38,75 * GDPUkr +  
+ 39 * R * CPI_Ger / CPI_Ukr, 

(0,7) (0,0) (0,18),

R-квадрат = 0,919; F-статистика = 51,31 (0,0).
Графічно фактичні значення імпорту та 

даними, отриманими з моделі (7), представлені 
на рис. 2.

Висновки. Отже, ми використали кореля-
ційно-регресійний аналіз, аби змоделювати 
показники зовнішньої торгівлі (експорт та 
імпорт) України з однією з країн – торговель-
них партнерів.

Це дослідження може бути першим кро-
ком для прогнозування зовнішньоекономічних 
показників на основі географічної структури 
експорту та імпорту. Крім того, до аналізу 
можна ще долучити інформацію про товарну 
структуру експорту та імпорту, а також кори-
гувати чинники відповідно до неї.

Зазначимо, що, крім реального попиту і 
відносних цін, на обсяги експорту та імпорту 
можуть впливати й інші фактори. Зокрема, 
значний вплив справляє політична ситуація, 
що спрямована на стримування попиту на 
імпорт за допомогою адміністративних захо-
дів. До таких заходів відносяться різнома-
нітні форми кількісних обмежень на імпорт, 
обмеження доступу до іноземної валюти, обме-
ження на кредити національної банківської 

Таблиця 1
Вихідні дані для побудови моделі залежності  

величини експорту та імпорту товарів до Німеччини від різних чинників

Рік

Експорт 
товарів до 
Німеччини, 

млн. дол. США

Імпорт товарів 
з Німеччини, 

млн. дол. США

ВВП 
Німеччини 
в поточних 

цінах,  
млрд. дол.

ВВП 
України в 
поточних 

цінах,  
млрд. дол.

Кінцеве 
споживання сектору 

домогосподарств 
Німеччини,  
млрд. дол.

Реальний 
курс гривні до 
долара США, 

грн.

ExpGer ImpGer GDPGer GDPUkr FinConsExpH R * CPI_Ger / 
CPI_Ukr

2005 1 285,2 3 383,8 2 861,4 86,1 1 482,2 5,7
2006 1 283,8 4 268,3 3 002,4 107,8 1 565,3 5,4
2007 1 644,5 5 830,0 3 440,0 142,7 1 608,8 5,6
2008 1 837,1 7 165,3 3 752,4 180,0 1 682,2 6,4
2009 1 248,1 3 852,1 3 418,0 117,2 1 697,5 9,0
2010 1 499,5 4 605,3 3 417,1 136,0 1 751,0 8,6
2011 1 763,8 6 865,7 3 757,7 163,2 1 843,5 8,4
2012 1 645,0 6 807,1 3 544,0 175,8 1 898,6 7,9
2013 1 603,8 6 772,8 3 752,5 183,3 1 954,2 7,9
2014 1 590,6 5 361,5 3 879,3 133,5 2008,4 13,2
2015 1 328,7 3 975,6 3 363,6 91,0 2 044,7 32,4
2016 1 423,7 4 318,4 3 466,8 93,3 2 087,2 29,0

Джерело: складено та розраховано автором за даними Державної служби статистики, Світового банку, 
Європейської економічної комісії ООН

(5)

(7)
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системи для фінансування імпорту та податки 
на імпорт.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ  
ДО АНАЛІЗУ РИНКУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ

IMPLEMENTATION OF THE PROJECT APPROACH  
TO THE ANALYSIS OF THE SALES MARKET

АНОТАЦІЯ
Проведення процедури аналізу ринку збуту відіграє важ-

ливу роль як для приватного підприємця або невеликої фірми, 
так і для крупної корпорації. Дослідження такого роду дає змо-
гу компаніям, які тільки починають ведення бізнесу, правильно 
оцінити кон’юнктуру ринку, спрогнозувати тенденції його роз-
витку, розрахувати можливі обсяги продажу та проаналізувати 
діяльність конкурентів. Вищенаведені фактори дають змогу 
в подальшому забезпечити швидкий зріст компанії, а також 
закладуть основи для формування та ефективного керуван-
ня каналами збуту. Для компаній, які давно та доволі вдало 
представлені на ринку, проведення такого аналізу допоможе 
здійснювати планування своєї діяльності, що також значно під-
вищить їх конкурентоспроможність.

Ключові слова: ринок, фактори зростання, аналіз, конку-
ренція.

АННОТАЦИЯ
Проведение процедуры анализа рынка сбыта играет важ-

ную роль как для частного предпринимателя или небольшой 
фирмы, так и для крупной корпорации. Исследование такого 
рода позволяет компаниям, только начинающим ведение биз-
неса, правильно оценить конъюнктуру рынка, спрогнозиро-
вать тенденции его развития, рассчитать возможные объемы 
продаж и проанализировать деятельность конкурентов. 
Вышеперечисленные факторы позволят в дальнейшем обес-
печить быстрый рост компании, а также заложат основы для 
формирования и эффективного управления каналами сбыта. 
Для компаний, давно и успешно представленных на рынке, 
проведение его анализа поможет осуществлять планирование 
своей деятельности, а также значительно повысит их конку-
рентоспособность.

Ключевые слова: рынок, факторы роста, анализ, конку-
ренция.

ANNOTATION
Conducting the procedure of analyzing the sales market plays 

an important role both for a private entrepreneur or a small firm, 
and for a large corporation. This kind of research allows companies 
that are just starting to do business properly to assess the market 
situation, to forecast its development trends, to calculate possible 
sales volumes and analyze the activities of competitors. The above 
factors will allow to ensure the rapid growth of the company in the 
future, and lay the foundations for the formation and effective 
management of sales channels. For companies that have long and 

successfully represented in the market, conducting its analysis will 
help to plan their activities, as well as significantly increase their 
competitiveness.

Keywords: sales market, growth factors, analysis, compe-
tition.

Постановка проблеми. Для отримання зна-
чної переваги в конкурентній боротьбі аналіз 
ринку збуту продукції є необхідним складни-
ком. Успішне керування цим проектом прохо-
дить у кілька етапів:

1. Розроблення концепції дослідження. Сюди 
входять визначення цілі, постановка завдання, 
розроблення системи оціночних показників. 

2. Визначення поточної позиції підпри-
ємства, що піддається аналізу, на ринку. На 
цьому етапі також зважуються варіанти вибору 
часового періоду, в який буде здійснюватися 
просування на ринок, розглядаються переваги 
та недоліки місця розташування підприємства, 
аналізуються конкретні умови, згідно з якими 
буде здійснюватися покупка або оренда примі-
щення. Крім того, під час проведення аналізу 
слід урахувати розміри приміщення, яке займає 
підприємство, а також оснащення та устатку-
вання, яке передбачається використовувати.

3. Розгляд асортименту товарів, який буде 
знаходитися на складах підприємства на 
момент його відкриття. На цьому етапі слід 
звернути увагу на можливість подальшого роз-
ширення асортименту, а отже, й складських 
запасів.

4. Проведення оцінки конкурентних відно-
син, які неминуче виникнуть у ході діяльності. 
При цьому важливо з’ясувати, наскільки міцні 
конкуренти в обраній підприємством галузі 
діяльності, а також яка в них стратегія просу-
вання на ринку, чи можлива співпраця з ними.
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5. Збір інформації про потенційних спо-
живачів продукції, яка пропонується підпри-
ємством. Звичайно для отримання первинних 
даних про споживачів використовуються такі 
соціологічні методи: спостереження, приватне 
спілкування, експеримент, опит. Аналіз зібра-
ної таким чином інформації дає змогу розбити 
масу споживачів на групи залежно від попиту 
на ті чи інші товари. Таке розбиття дасть змогу 
у подальшому розробити стратегії для макси-
мального задоволення потреб кожної з груп.

6. Визначення факторів, які вливають на 
збільшення або зменшення покупної спромож-
ності, яку демонструють основні групи клієн-
тів. Вони допоможуть спрогнозувати подальшу 
поведінку клієнтів, що дасть змогу здійснити 
планування обсягів збуту продукції.

7. Оцінка ступеню впливу зовнішнього 
середовища. Сюди входить вивчання економіч-
них, політичних і культурних реалій держави, 
у рамках якої буде здійснювати свою діяль-
ність обране підприємство. Аналіз цих факторів 
дасть змогу будувати прогнози зміни ринку на 
найближчі два-три роки.

8. Аналіз можливих засобів просування 
товарів та послуг на ринок. Також прово-
диться оцінка каналів збуту та засобів їх сти-
мулювання. На основі отриманого аналізу роз-
робляється стратегія рекламної кампанії.

Результати, отримані на кожному з етапів 
аналізу, зводяться воєдино, що дає можливість 
представити всебічний аналітичний звіт. Потім 
основні висновки фіксуються в бізнес-плані під-
приємства, який допоможе виявити й оцінити 
риски та передбачити засоби для їх зниження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняні та зарубіжні науковці присвятили 
багато часу дослідженню зазначеної пробле-
матики, на яку значний вплив має специфіка 
розвитку економіки і ринків збуту відповідної 
країни. Великий внесок у цій галузі зробили 
дослідження Н. Кучерової, В. Геєця, З. Вар-
налія [1–3] та ін. Розробленню математичних 
та економетрічних методів присвячено статті 
та монографії А. Саяпова, Е. Гусельникової, 
Е. Ферстер, В. Гріна [4–6] та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Оскільки економіка бага-
тьох країн, і зокрема України, схильна до 
непередбачуваних змін та не є стабільною нелі-
нійною системою, пошук нових підходів та 
невпинне спостерігання за сьогоденною ситуа-
цією на ринку не втрачає актуальності.

Мета статті полягає у тому, щоб, ураховуючи 
наведені дані, підібрати математичну модель 
оцінки регресії попиту, оцінити її адекватність 
за допомогою критерію Фішера з вірогідністю 
Р = 0,95. На основі моделі, адекватної експери-
ментальним даним, виявити ціну на продукцію, 
яка дасть максимальний прибуток, та ціну, яка 
забезпечить максимальний товарообіг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фірма Stairs, що займається виробництвом схо-

дів та виробів із дерева та нержавійки, замовила 
дослідження ринку збуту полірованих підста-
вок для садових ліхтарів. На основі опиту, що 
проводився серед групи споживачів із середнім 
прибутком, була сформована таблиця попиту:

vi 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3
ki 43 37 33 32 28 24 19 16 13 10 8

де vi – ціна в грошових одиницях (г. о.) за 
одиницю товару (метр підставки), ki – кіль-
кість товару (в метрах), що був реалізований за 
місяць за ціною vi.

Аналіз витрат на виробництво означеної 
продукції виявив, що постійні витрати станов-
лять Q = 10 г. о., а змінні витрати пропорційні 
обсягу продукції, що випускається, з коефіці-
єнтом R = 2 г. о./м.

Беручі за основу зовнішній вигляд гра-
фіка, що побудований за експериментальними 
даними, припустимо, що між ціною v і метра-
жем проданих підставок k існує залежність 
виду:

k a a v a v= + +0 1 2
2

У цьому разі система нормальних рівнянь 
має вигляд:
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Розв’язавши систему, знаходимо a0 = 46.37; 
a1 = -13.97; a2 = 0.65.

Фактичне значення критерію Фішера обчис-
люється за формулою:
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Для обраного рівня вірогідності табличне зна-
чення критерію Фішера становить Fòàáë = 243 .

Таким чином, здійснюється умова F Fôàêò òàáë> ,  
тобто обрана модель є адекватною до експери-
ментальних даних, що дає змогу продовжити 
дослідження для знаходження оптимальних 
цін на продукцію.

За результатами досліджень отримаємо 
розрахункову таблицю (табл. 1), де коефіці-
єнт еластичності визначається за формулою 

ý
a a v v

i
i i=

+( ) ⋅1 22

2
;

собівартість виробництваS ki iðàñ÷= +10 2 ;
прибуток D v k Si i iðàñ÷ i= ⋅ − .
Проілюструємо отримані дані (рис. 1–3).
Оскільки товарообіг у грошовому виразі 

являє собою функцію Z = v∙f(v), де
f(v) = a

0
 + a

1
v + a

2
v2, то критичні точки 

можна знайти за формулою:
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V
a a a a

a1 2
1 1

2
2 0

2

3

3, =
− ± −

Розв’язавши рівняння, отримуємо v
1
 = 12.47, 

v
2
 = 1.91. При цьому в досліджувану сферу вхо-

дить тільки значення v
2
 = 1.91 г.о., в якому 

функція товарообігу приймає максимальне зна-
чення.

Знайденому значенню ціни відповідають 
такі покажчики:

• кількість продукції k = 22 м;
• еластичність попиту э = -1;
• товарообіг Z = 42.12 г.о.;
• собівартість S = 53.99 г.о., прибуток  

D = -11.8717 г.о.
Прибуток у грошовому виразі має структуру 

D = v f(v) – Q – R f(v), де Q – постійні витрати 
на виробництво продукції; R  – коефіцієнт про-
порційності змінних витрат. Тоді для визна-
чення критичних точок отримуємо рівняння:

3a2
 v2 + (2a

1
 – 2Ra

2
) v + a

0
 – Ra

1
 = 0

Розв’язавши рівняння, отримуємо два кри-
тичних значення ціни v

3
 = 12.7, v

4
 = 3.01. Звідси 

бачимо, що сфері цін, що вивчається, належить 
тільки v

4
 = 3.01 г. о., для якої функція при-

бутку сягає свого максимуму.
Для такого значення ціни отримаємо:
• кількість продукції k = 10.18 м;
• еластичність попиту э = -2.98;
• товарообіг Z = 30.66 г.о.;
• собівартість S = 30.36 г.о., прибуток  

D = 0.3 г. о.
Висновки. Перевірка за критерієм Фішера 

з вірогідністю Р = 0.95 показала, що обрана 
залежність між ціною та кількістю проданої 
продукції виду f(v) = a0

 + a
1
v +a

2
v2 адекватна 

експериментальним даним.
Максимальне значення товарообігу  

Z = 42.12 г. о. досягається за ціни v = 1.91 г. о. 
за метр продукції.

Максимально можливий прибуток становить 
D = 0.3 г. о. за ціни, що встановлена на рівні  
v = 3.01 г. о. за метр продукції.

Оскільки максимальні значення прибутку та 
товарообігу досягаються за різних значень цін, 

Таблиця 1

v k k
расч

Э  
коеф.

еластич.

Товарообіг 
v*k

Товарообіг 
розрахунковий 

v*k
расч

Собівартість 
S

Прибуток  
D

0.3 43 42.24 -0.10 12.90 12.67 94.48 -81,8042
0.6 37 38.22 -0.21 22.20 22.93 86.44 -63,5113
0.9 33 34.32 -0.34 29.70 30.89 78.65 -47,7559
1.2 32 30.54 -0.49 38.40 36.65 71.08 -34,4330
1.5 28 26.88 -0.67 42.00 40.31 63.75 -23,4378
1.8 24 23.33 -0.90 43.20 41.99 56.65 -14,6653
2.1 19 19.89 -1.19 39.90 41.78 49.79 -8,0106
2.4 16 16.58 -1.57 38.40 39.79 43.16 -3,3690
2.7 13 13.38 -2.11 35.10 36.12 36.76 -0,6353
3 10 10.30 -2.94 30.00 30.89 30.59 0,2951

3.3 8 7.33 -4.37 26.40 24.18 24.66 -0,4727

 

y = 0,6475x2 - 13,967x + 46,37 
R² = 0,993 

k 

V 

k 
кол-во товара 

Полиномиальная (k 
кол-во товара) 

Рис. 1. Залежність кількості товару від ціни. 
Експериментальні дані та поліноміальний тренд 

2-го порядку 

Рис. 2. Фактичний та розрахунковий товарообіги

Рис. 3. Співвідношення собівартості,  
прибутку та еластичності попиту

 

v 

Товарооборот Расчетный товарооборот 
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Себестоимость Прибыль Эластичность 
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власнику фірми Stairs необхідно вибрати голо-
вуючу стратегію за стратегії отримання біль-
шого прибутку та стратегії збільшення товаро-
обігу під час просування свого товару на ринку 
та встановлювати ціни на продукцію згідно з 
обраним пріоритетом.
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SCENARIO FORECAST OF THE REGION’S CROSS BORDER COORDINATED 
DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF ROMANIA AND CHERNIVTSI REGION

СЦЕНАРНИЙ ПРОГНОЗ ТРАНСКОРДОННО-УЗГОДЖЕНОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ РУМУНІЇ ТА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ANNOTATION
In the article with the help of group method of data handling we 

have conducted the analysis of social and economic statistic data 
of Chernivtsi region and Romania on the period of 2005–2015 and 
there have been highlighted the main factors of their coordinated 
development. Scenario analysis of the factors under investigation 
influence on Chernivtsi region confirmed the possibility of its GRP 
increase and improvement of other social and economic region-
al development indices on the period of 2016–2020. The results 
show that the aims of coordinated development do not lead to Pa-
reto negative tendencies. Moreover, their presence in the develop-
ment strategy of Chernivtsi region stimulates the synergic effects 
in the region’s subsystems.

Keywords: group method of data handling, scenario forecast, 
cross border coordinated development strategies.

АНОТАЦІЯ
У статті методом групового урахування аргументів здій-

снено аналіз соціально-економічних статистичних даних 
Чернівецької області та Румунії за 2005–2015 рр., а також ви-
явлено головні чинники їх узгодженого розвитку. Сценарний 
аналіз впливу цих чинників на Чернівецьку область підтвердив 
можливість зростання її ВРП та покращення більшості інших 
соціально-економічних показників регіонального розвитку на 
2016–2020 рр. Отримані результати виявили, що цілі узгодже-
ного розвитку не приводять до прояву негативних тенденцій 
Паретто. Більше того, їх закладання в стратегію розвитку Чер-
нівецької області стимулює прояв синергійних ефектів в під-
системах регіону.

Ключові слова: метод групового урахування аргументів, 
сценарне прогнозування, транскордонно-узгоджені стратегії 
розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье методом группового учета аргументов осущест-

влен анализ социально-экономических статистических дан-
ных Черновицкой области и Румынии за 2005–2015 гг., а также 
определены основные факторы их согласованного развития. 
Сценарный анализ влияния данных факторов на Черновицкую 
область подтвердил возможность роста ее ВРП и улучшения 
большинства других социально-экономических показателей 
регионального развития на 2016–2020 гг. Полученные резуль-
таты определили, что цели согласованного развития не приво-
дят к проявлению негативных тенденций Парето. Более того, 
их внедрение в стратегию развития Черновицкой области сти-
мулирует проявление синергических эффектов в подсистемах 
региона.

Ключевые слова: метод группового учета аргументов, 
сценарное прогнозирование, трансгранично-согласованные 
стратегии развития.

Formulation of the problem. Social and eco-
nomic development of a country is impossible 
without scientifically based modernization of 
its social, economic, resource and ecological pro-
cesses, first of all on the regional level.

Though, regional development is a complicated 
process that is conditioned by the correlation of 
different spheres: economic, social, political, law, 
ecological etc. Elaboration of effective manage-
ment mechanisms is complicated by the unique 
nature of each region and is impossible without 
investigating the local economic objects function-
ing, resource base, historical originality, social 
relationships, self-government traditions, politi-
cal conjuncture and borders with other regions, 
especially with well-developed countries.

Integration tendencies of our country as to 
becoming a member of EU make preconditions of 
transformation bordering regions into attractive 
centers of national development. That’s why man-
agement theorists and practical workers should 
work out new approaches and mechanisms of the 
strategic development of the regions bordering 
with EU countries. The crucial role here should 
belong to the search of long term development 
scenarios that are mutually beneficial both to the 
frontier region and its European neighbor.

Analysis of recent research and publications. 
Nowadays the question of regional development 
scenario forecast is very important for scientists 
and administration. The main tendencies of inves-
tigations in the given aspect are the working out 
of scenarios on the basis of economic and mathe-
matic models of regional processes [1], cognitive 
analysis [2], imitative modeling [3] etc.

Despite of the essential scientific works in 
methods and methodology of the regional systems 
scenario analysis, the question of scenario fore-
cast, when coordinating frontier regions devel-
opment, is still open. Thus, main achievements 
here belong to investigating branch problems of 
scenario analysis [4] or to the search of universal 
development parameters of frontier regional sys-
tems [5]. Though, the main peculiarities of social 
and economic development scenario forecast, in 
particular when we talk about frontier regions, 
still need specification.

The solution of unsolved aspects of the prob-
lem. Subjects of the region’s strategic adminis-
tration need, for sure, optimistic and pessimistic 
prognoses of its development. But today we don’t 
have a unique optimal and adequate model for 
making such prognoses on the basis of using the 
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data from modern national and World Statistics. 
The situation becomes more complicated when we 
need to ascertain the factors of frontier regions 
coordinated development.

Purpose of the article is elaboration and 
approbation of the cross-border coordinated sce-
nario forecast of the region’s development. As 
the object of the study we have chosen Chernivtsi 
region and Romania.

Statement of the main material of the study. 
The main aims of the cross border coordinated 
strategy are the chosen parameters of Cher-
nivtsi region and Romania social and economic 
systems functioning, the leading role on which 
provides optimistic development for a long term 
perspective.

The list of such parameters and the forecast of 
their influence is suggested to be defined within 
the limits of the 4 consecutive stages of the sce-
nario analysis.

1st stage. Selection of the main statistic indi-
ces, that outline the essential aspects of frontier 
neighbors social and economic systems function-
ing (Romania and Chernivtsi region).

In the case of Romania we see three indices of 
the World Bank macro statistics on the period of 
2005-2015, that display partially the peculiarities 
of frontier interaction:

– GDP per capita, USD – here they are 
denoted by symbols RO1;

– Export in % according to GDP – RO2;
– Import in % according to GDP – RO3.
In the case of Chernivtsi region – we have the 

indices given by the State Statistics Service on 
the same period of time:

– GRP per capita, UAH – CV1;
– Export, mln. USD – CV2;
– Direct investments, mln. USD – CV3;
– Transportation of goods by road, ths. tons – 

CV4;

– Passenger transportation by road, ths. 
pas. – CV5.

2nd stage. Building the inertial pessimistic 
scenario of the GRP social and economic devel-
opment.

The main integral criterion of the region’s 
social and economic development today remains 
the GRP. To calculate the scenario’s dynamics 
we have applied the group method of data han-
dling (GMDH) realized in the GMDH Shell DS 
environment. As the influence basis on the prog-
nosis indices we have chosen the GRP dynamics 
in Chernivtsi region on the period of the last 
10 years (2005–2015).

With high precision of the determination coef-
ficient (R2) 0,83 we have defined that Chernivtsi 
region GRP development dynamics on the period 
of 2016-2020 will correspond the dependence:

CV t CV t1 2255 09 838 776 1 53( ) , , ( )= − + ⋅ − .   (1)

So we have proven that the potential of pres-
ent development strategies of Chernivtsi region 
are exhausted (See Part 2017-2020. Pic. 1). 
There exists a keen need of new strategic ori-
entation points search, in particular of cross 
border content.

3rd stage. Construction of multi factor model 
of Chernivtsi region development.

When stating the aims of main agreed fac-
tors of Chernivtsi region development the use of 
mathematic functional is of no alternative:

CV f CV CV CV CV RO RO RO1 2 3 4 5 1 2 3= ( , , , , , , ) .  (2)

The applied use of the dependence provides 
the possibility to make the proper development 
scenarios and finding out its most significant 
factors.

To formalize the functional (2) we have taken 
the analysis of the stated statistic indices GMDH 
on the period of 2005-2015. With the high deter-
mination coefficient precision (R2) 0,98 the anal-

Fig. 1. Inertial pessimistic development scenario of Chernivtsi region on the period up to 2020
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Fig. 2. Graphic representation of the functional descriptive adequacy (3)

Fig. 3. GRP development scenario in Chernivtsi region

Fig. 4. GRP growth rate scenarios in Chernivtsi region
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Fig. 5. Cross border coordinated development scenarios of Chernivtsi region (up to 2020)
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ysis results are displayed with the help of a poly-
nomial and its graphic representation (fig. 2):

CV RO

CV CV

1 60249 6 11047 4 2

2635 69 2 5875 72 3

3

3 3

= − + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅

, ,

, , 
.       (3)

Other functional parameters (3) GMDH are 
declined as ineffective. Thus the economic and 
mathematic model of the coordinated develop-
ment shows the availability of three influential 
factors on the Chernivtsi region GRP:

– Romanian export processes intensity (RO2);
– Chernivtsi region export processes inten-

sity (CV2);
– Chernivtsi region direct investment opera-

tions intensity (CV3).
The leading administrative influence on these 

parameters with providing their nominal 10% 
increase (as assumption) foresees the extreme 
limits of the optimistic development scenario of 
Chernivtsi region (fig. 3).

Moreover, the nominal 10% (0,1) rate increase 
of the influence factors growth leads to the excel-
ling in the region’s development rate increase to 
more than 10% (fig. 4).

The results show that the offered aims of 
development do not lead to the negative Pareto 
tendencies. Moreover, putting the mentioned 
aims into the development strategy stimulates 
the synergic effects display in regional subsys-
tems of the region.

4th stage. Forecast the development scenarios 
of main social and economic indices in Chernivtsi 
region.

Forecast of main development indices of the 
region on the period 2016–2020 was conducted 
within the GMDH that allows stating the depen-
dence of the chosen index from the leading param-
eters: intensity of Romanian export; intensity of 
Chernivtsi region’s export; intensity of direct 
investment operations of Chernivtsi region.

For building pessimistic scenarios we have 
used inertial index dependencies. For building an 
optimistic one – we have taken into consideration 
the increase of the leading factors with yearly 
rate 0,1.

The final results of the forecast are shown on 
fig. 5.

Conclusions. Within the analysis limits of the 
group method of data handling investigating the 
development of Chernivtsi region and Romania on 
the period of 2005–2015 there was found out main 
factors of their coordinated development. Scenario 
analysis of the given factors influence on Chernivtsi 
region development confirmed the possibility of 
GRP increase and improvement of other regional 
development indices on the period 2016–2020: 
average salary, indices of agricultural products and 
construction works, passenger traffic, etc.

The results show that the aims of coordinated 
development do not lead to Pareto negative ten-
dencies. Moreover, their presence in the develop-
ment strategy of Chernivtsi region stimulates the 
synergic effects in the region’s subsystems.
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НА ОСНОВІ ПЛАВАЮЧОГО ВАЛЮТНОГО КУРСУ

MODELLING OF INFLATION IN UKRAINE  
BASED FLOATING EXCHANGE RATE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто зв’язок між валютним курсом та рівнем 

інфляції. Досліджено питання впливу переходу валютного курсу 
з фіксованого до регульованого плаваючого на рівень інфляції 
України. Аналізується можливість застосування моделі про-
стої регресії для моделювання і прогнозування рівня інфляції, 
абстрагуючись від усіх інших факторів інфляційного процесу. 
Встановлено залежність між показниками. Проаналізовано і 
побудовано математичну модель процесу впливу курсу валю-
ти на рівень інфляції. Застосовано регресійний та кореляційний 
аналіз. Побудовано економетричну модель на основі статистич-
них даних. Вибрано рівняння регресії, яке б найкраще описало 
модель згідно з критерієм мінімізації суми квадратів залишків. 
Застосовано метод найменших квадратів для оцінок параметрів 
моделі. Побудовано кореляційне поле. Обчислено коефіцієнт 
еластичності, детермінації, кореляції і значимості зв’язку за до-
помогою F-критерія Фішера, стандартних похибок, на основі 
яких робляться висновки про адекватність, стійкість, надійність 
моделі. Проаналізовано і розібрано отриману інформацію. Ви-
значено, як відобразилася зміна в режимі валютного курсу з 
фіксованого на регульований плаваючий на економіку України.

Ключові слова: інфляція, індекс споживчих цін, курс валю-
ти, режим валютного курсу, економетрична модель, метод най-
менших квадратів, регресійний аналіз, кореляційний аналіз.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена связь между валютным курсом и уров-

нем инфляции. Исследован вопрос влияния перехода валют-
ного курса с фиксированного на регулируемый плавающий на 
уровень инфляции Украины. Анализируется возможность при-
менения модели простой регрессии для моделирования и про-
гнозирования уровня инфляции, абстрагируясь от всех факто-
ров инфляционного процесса. Установлена зависимость между 
показателями. Проанализирована и построена математическая 
модель процесса влияния курса валюты на уровень инфляции. 
Применен регрессионный и корреляционный анализ. Построе-
на эконометрическая модель на основе статистических данных. 
Выбрано уравнение регрессии, которое лучше всего бы описа-
ло модель согласно критерию минимизации суммы квадратов 
отклонений. Применен метод наименьших квадратов для оцен-
ки параметров модели. Построено корреляционное поле. Вы-
числен коэффициент эластичности, детерминации, корреляции 
и значимости связи с помощью F-критерия Фишера, стандарт-
ных ошибок, на основе которых делаются выводы об адекват-
ности, устойчивости, надежности модели. Проанализирована 
и разобрана полученная информация. Определено, как отраз-
илось изменение в режиме валютного курса с фиксированного 
на регулируемый плавающий на экономику Украины.

Ключевые слова: инфляция, индекс потребительских 
цен, курс валюты, режим валютного курса, эконометрическая 
модель, метод наименьших квадратов, регрессионный анализ, 
корреляционный анализ.

АNNOTATION
The article discusses the relationship between exchange rate 

and inflation. It examines the question of the impact of the transi-
tion from fixed exchange rate to pegged float on inflation Ukraine. 
The possibility of application simple regression model for model-
ling and forecasting inflation, abstracting from all other factors of 
the inflation process. Affiliation between indicators. Analysis and 
construction of a mathematical model of the process how the ex-
change rate has impact on inflation. The use of regression and 
correlation analysis. Construction of econometric model based on 
statistics. The choice of regression equation that would best de-
scribe the model according to the criterion of minimizing the sum 
of squared residuals. Application of the method of least squares 
parameter estimates of the model. Construction correlation field. 
Calculation of the coefficient of elasticity, determination, correlation 
and importance of connection through F- Fisher criterion, standard 
errors, which will help us to make conclusions about the adequacy, 
stability, reliability of the model. The analysis of the obtained infor-
mation. Determining how the change in the exchange rate regime 
from fixed to pegged float displayed on the economy of Ukraine.

Keywords: inflation, CPI, exchange rate, exchange-rate re-
gime, econometric model, method of least squares, regression 
analysis, correlation analysis.

Постановка проблеми. Сьогодні Україна 
переживає важкі часи: економічна криза, 
нестабільність, загострення політичної ситуа-
ції, соціальний занепад, погіршення умов та 
якості життя населення. Одним з ключових 
показників, що визначають макроекономічну 
нестабільність, є інфляція. Вона характери-
зує несприятливі зміни в цінах, які свідчать 
про виникнення певних змін у товарно-грошо-
вих відносинах і розподілі сукупного доходу 
[1, c. 136]. Інфляція – процес знецінення гро-
шей внаслідок перевищення кількістю грошо-
вих знаків, які перебувають в обігу, суми цін 
товарів та послуг, що виявляється у їх зрос-
танні [2, c. 153, 154–158]. Проблема інфляції 
посідає важливе місце в економіці України, 
адже має значні соціально-економічні наслідки 
[3]. Залежно від темпів приросту цін інфля-
цію можна поділити на такі види: 1) помірна 
(повзуча) інфляція, коли річний приріст цін 
складає не більше 10%; характеризується при-
скореним нагромадженням грошей в обігу без 
помітного підвищення цін, що спостерігається 
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на початку розвитку інфляційного процесу; 
загалом не має негативних наслідків для еко-
номічних суб’єктів; 2) галопуюча інфляція, 
коли річний приріст цін вимірюється десят-
ками або сотнями відсотків (від 20% до 300% 
на рік); інфляція виходить з-під контролю дер-
жави, різко впливаючи на всі сфери економіки 
та соціального життя; 3) гіперінфляція, коли 
річний приріст цін вимірюється тисячами або 
мільйонами відсотків на рік; інфляція стає 
некерованою, гроші втрачають здатність вико-
нувати свої функції, починається натуралі-
зація господарських зв’язків, порушуються 
фінансовий та кредитний механізми, розвива-
ються стихійні процеси в економіці.

Залежно від можливості передбачати зрос-
тання цін виділяють: 1) очікувану інфляцію, 
яка спричиняється певними тенденціями в еко-
номіці або заходами, запланованими державою, 
тому вона очікувана і може бути врахована 
заздалегідь; 2) неочікувану (непередбачену) 
інфляцію, яка є результатом непередбачених 
змін в економіці, наслідком виникнення неза-
планованих змін у сукупному попиті та пропо-
зиції; характеризується різким стрибком цін, 
що негативно впливає на грошовий обіг та сис-
тему оподаткування [2].

Вирішення проблеми інфляції потребує її 
дослідження, глибокого аналізу вивчення фак-
торів впливу, встановлення причинно-наслідко-
вих зв’язків, окреслення певних тенденцій та 
прогнозування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Під час розвитку економічної теорії поняття 
«інфляція» намагалися розкрити та пояснити 
сутність багато вчених. Так, першими, хто 
досліджував це питання, були Дж.М. Кейнс і 
Фрідман. Не оминули вивчення цього явища і 
класики, такі як Д. Рікардо, Д. Юма, А. Мар-
шалл, А. Пігу, І. Фішер. У сучасній науковій 
літературі проблеми інфляції розглядаються у 
працях іноземних і вітчизняних учених, таких 
як К. Макконелл, Дж. Сакс, С. Брю, П. Саму-
ельсон, В. Нордхаус і О. Мамалуй, Є. Кисе-
льова, А. Щербак, В. Беседіна, О. Мельник, 
Т. Кричевська, Д. Коваленко.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Одним з факторів, який 
має вплив на інфляцію, є валютний курс. У 
лютому 2014 року було прийнято рішення про 
перехід з фіксованого валютного курсу до регу-
льованого плаваючого. У зв’язку з цим виникло 
багато спірних питань щодо переваг та недолі-
ків встановленого режиму валютного курсу, як 
відреагує економіка України на зміни.

Мета статті. Незважаючи на величезну кіль-
кість досліджень цієї проблеми, питання про 
вплив плаваючого валютного курсу на рівень 
інфляції України залишається досі відкри-
тим, тому метою статті є дослідження та ана-
ліз зміни валютного режиму та його впливу на 
рівень інфляції, моделювання рівня інфляції на 
основі одного з найвпливовіших факторів фор-

мування інфляційного процесу такого, як курсу 
гривні по відношенню до долара США.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час виконання дослідження було вико-
ристано методологію, що спирається на таке 
основне джерело інформації, як Міністерство 
фінансів. Саме ці набори даних стали основою 
побудови економетричної моделі.

Моделювання процесу інфляції було здій-
снено в програмі “Excel” із застосуванням 
методу найменших квадратів, вибору функції 
регресії, оцінювання параметрів функції регре-
сії, визначення тісноти, значимості зв’язку, 
еластичності, стандартних похибок.

На основі статистичних даних побудовано 
однофакторну модель залежності рівня інфляції 
від курсу гривні до долара США. Для побудови 
однофакторної моделі використаємо початкові 
дані про валютний курс (табл. 1).

Також наведемо інформацію про рівень 
інфляції (табл. 2).

Позначимо показник курсу гривні до долара 
США як незалежну змінну, а рівня інфляції – 
залежну. Проведемо регресійний аналіз. Вико-
нання умов для застосування методу найменших 
квадратів (далі – МНК) для оцінок параметрів 
моделі дає нам змогу скористатися ним.

Під час моделювання цього процесу можна 
використати 1 з 9 можливих функцій регресії, 
які залежать від 2 параметрів.

Y *x= +a a0 1   – лінійна;  (1)

Y a a ln x= + ( )0 1 *   – логарифмічна;  (2)

Y a
a
x

= +0
1�   – гіперболічна;  (3)

Y a a x= 0 1*   – степенева;  (4)

Y a xa= 0
1*   – показникова;  (5)

Y e
a

a

x=
+









�
�0

1

  – експонентна;  (6)

Y
a a x

=
+
1

0 1 *
  – обернена лінійна;  (7)

Y
a a ln x

=
+ ( )

1

0 1 *
  – обернена логарифмічна;  (8)

Y
x

a a x
=

+0 1 *
  – ще одна емпірична функція. (9)

Згідно з критерієм мінімізації суми квадра-
тів відхилень для визначення параметрів a

0
 і 

a
1
 будемо мати відповідні системи для кожного 

рівняння. З усіх можливих функцій вибира-
ється та, де сума дисперсійних залишків най-
менша.

Найкраще описує цю економетричну модель 
гіперболічне рівняння:

Y
x

= −� � �102 229
5 048

,
,

,

a
0
 = 102,229 – параметр, який не несе еконо-

мічного змісту.
Параметр -5,048 показує, що під час збіль-

шення курсу гривні до долара США на одиницю 
рівень інфляції падає в середньому на 5%. Дій-



585Глобальні та національні проблеми економіки

сно, кореляційне поле (рис. 1) демонструє, що 
на певному етапі зростання функції регресії 
коливання рівня інфляції затухають.

Після знаходження параметрів моделі пере-
йдемо до кореляційного аналізу, в основу 
якого входять тіснота й значимість зв’язку. 
Під тіснотою зв’язку розуміють щільність між 
залежною й незалежною змінною. Значимість 
зв’язку залежить від того, наскільки відпо-
відна економетрична модель відповідає фак-
тичним значенням.

Тісноту зв’язку перевіряють за допомогою 
коефіцієнта детермінації та кореляції. Коефі-
цієнт детермінації показує, якою мірою варіа-
ція результативної ознаки Y визначається варі-
ацією факторної ознаки Х. Розраховується за 
формулою:

R
y y

y y
i

n

ñåð

i

n

ñåð

� �
�� �

�
2 1

1

2

2
=

−( )
−( )

=

=

∑
∑

^
,              (10)

де y^ – значення рівня інфляції, знайдених 
за МНК; y

сер
 – фактичне середнє значення у;  

у – початкові дані.
Коефіцієнт детермінації приймає значення 

від 0 до 1. Чим ближче R2 до одиниці, тим тіс-
ніше зв’язок між ознаками; при R2=0 відсутній 
лінійний зв’язок між ознаками, при R2=1 не 
існує кореляційного зв’язку між ознаками.

Коефіцієнт кореляції (кореляційне відно-
шення) показує, наскільки значним є вплив 
ознаки X на Y. Коефіцієнт кореляції розрахо-
вується за формулою:

R R�� = 2 .                     (11)
Він знаходиться в діапазоні 0 ≤ R ≤ 1; чим 

ближче R до одиниці, тим тісніше кореляцій-
ний зв’язок між ознаками [6].

Для цієї економетричної моделі маємо:
R2=0,9817 – цілком тісний зв’язок між Х і Y;

R=0,99082 – позитивна висока кореляція, 
строго прямий зв’язок;

Після встановлення тісноти зв’язку між 
змінними моделі характеризують значимість 
зв’язку, яка в кореляційному аналізі перевіря-
ється за допомогою критерію Фішера, який у 
парній регресії Х і Y обчислюється так:
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F=1987,48 > F
табл

=4,1, що свідчить про існу-
вання значимості зв’язку, а також про те, що 
побудована регресійна модель відповідає реаль-
ній дійсності.

Еластичність показує, на скільки відсотків у 
середньому зміниться результат Y за зміни зна-
чення Х на 1%.

Е = а
1
* � �

�
õ ñåð
ó ñåð

 = -1,006.          (13)

Для того щоб сказати, чи є зміщеними зна-
йдені оцінки, необхідно обрахувати стандартні 
похибки.

Saj kjC�� = σ 2 * ,                 (14)

де σ 2  – дисперсія залишків;
С

kj
 – елементи дисперсійно-коваріаційної 

матриці по діагоналі.
Коли стандартні похибки не перевищують 

абсолютних значень цих параметрів, то це озна-
чає, що оцінки параметрів є незміщеними від-
носно їх істотних значень. Під час обрахунків 
оцінки виявилися незміщеними, що гарантує 
нам відсутність систематичних похибок під час 
оцінювання.

Висновки. У лютому 2014 року було при-
йнято рішення про перехід з фіксованого 
валютного курсу до регульованого плаваю-
чого. Незважаючи на те, що курс валюти є 

Таблиця 1
Зведена таблиця курсу гривні до долара США по місяцях з 2014 по 2017 роки [4], грн.
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2014 7,993 8,65 9,907 11,631 11,402 11,676 11,735 12,903 13,021 12,95 14,641 15,598
2015 15,811 24,315 23,326 22,609 20,931 21,239 21,768 21,574 21,653 21,854 23,336 23,491
2016 24,273 26,413 26,357 25,595 25,22 24,95 24,82 25,09 26,263 25,749 25,706 26,22
2017 27,246 27,055 26,995 26,845 26,43 26,111 25,964 25,652 26,013

Таблиця 2
Зведена таблиця індексів споживчих цін в Україні по місяцях з 2014 по 2017 роки [5], %
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2014 100,2 100,6 102,2 103,3 103,8 101,0 100,4 100,8 102,9 102,4 101,9 103,0
2015 103,1 105,3 110,8 114,0 102,2 100,4 99,0 99,2 102,3 98,7 102,0 100,7
2016 100,9 99,6 101,0 103,5 100,1 99,8 99,9 99,7 101,8 102,8 101,8 100,9
2017 101,1 101 101,8 100,9 101,3 101,6 100,2 99,9
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однією з причин інфляції, як бачимо, зміна 
режиму валюти 3 роки тому сьогодні дає 
відносну стабільність. Водночас можна спо-
стерігати, що вартість національної валюти 
тримається на одному й тому самому рівні, а 
коливання майже несуттєві, що дає нам змогу 
зробити висновок, що прийняте рішення 
декілька років тому щодо зміни режиму 
валютного курсу було правильним. Отже, 
отримані результати можна застосувати для 
прогнозування рівня інфляції в майбутньому, 
що дасть змогу змоделювати та спрогнозу-
вати інші економічні процеси. Таким чином, 
можна буде зупинити всілякі негативні явища 
в економіці та запобігти їм.

Оскільки інфляція є складним явищем та 
залежить від багатьох інших чинників, то недо-
статньо моделювання лише на основі валют-
ного курсу. Тому нині виникають потреба в 
додатковому дослідженні факторів інфляції та 

необхідність розглянути й проаналізувати інші 
показники як в сукупності, так і кожного з них 
окремо.
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Рис. 1. Кореляційне поле
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ЗАОЩАДЖЕННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР  
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

SAVINGS AS A DEFINITIVE FACTOR  
OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається динаміка макроекономічних про-

порцій відтворення заощаджень та інвестицій в структурі ва-
лового внутрішнього продукту (ВВП) низки держав Європи, 
Азії, Америки як головний результат їх економічної політики. 
Обґрунтовано необхідність цілеспрямованої підтримки достат-
нього рівня національних заощаджень для забезпечення ста-
лості соціально-економічного відтворення та підтримки вну-
трішнього інвестиційного попиту. Для виявлення особливостей 
розвитку національної економіки запропоновано проводити 
міжнародні порівняння заощаджень, інвестицій та споживання 
основного капіталу щодо ВВП з наголосом на їхніх часово-про-
сторових характеристиках. Для цього слід застосовувати ба-
лансову модель, що описує внутрішні і зовнішні характеристи-
ки національної економіки.

Ключові слова: національна економіка, макроекономічні 
пропорції, національне рахівництво, заощадження, інвестиції, 
споживання основного капіталу, ВВП, міжнародні порівняння, 
сталий економічний розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается динамика макроэкономиче-

ских пропорций воспроизводства сбережений и инвести-
ций в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) ряда 
государств Европы, Азии, Америки как главный результат 
их экономической политики. Обоснована необходимость 
целенаправленной поддержки достаточного уровня наци-
ональных сбережений для обеспечения устойчивости со-
циально-экономического воспроизводства и поддержки 
внутреннего инвестиционного спроса. Для определения осо-
бенностей развития национальной экономики предложено 
проводить международные сравнения сбережений, инвести-
ций и потребления основного капитала к ВВП с акцентом на 
их временно-пространственных характеристиках. Для этого 
необходимо использовать балансовую модель, описываю-
щую внутренние и внешние характеристики национальной 
экономики.

Ключевые слова: национальная экономика, макроэконо-
мические пропорции, национальное счетоводство, сбереже-
ния, инвестиции, потребление основного капитала, ВВП, меж-
дународные сравнения, устойчивое экономическое развитие.

АNNOTATION
The dynamics of macroeconomic proportions saving and in-

vestment at the structure gross domestic product (GDP) reproduc-
tion in a chain of nations of Europe, Asia, America is considered as 
a basic result of their economic policy. The need of targeted assis-
tance for keeping macroeconomic proportions to provide stability 
of social-economic reproduction and growth of competitiveness of 
national economy is substantiated. The carrying out international 
comparisons of structural GDP indicators with emphasis on their 
temporal-spatial characteristics is suggested. For this purpose it is 
necessary to use a balance model describing internal and external 
descriptions of national economy.

Keywords: national economy, macroeconomic proportions, 
national accounting, saving, investment, consumption of fixed cap-
ital, GDP, international comparisons, sustainable economic devel-
opment.

Постановка проблеми. Важливими умовами 
розвиненості суспільства є створення основи 
його вільного і поступального розвитку, сфор-
мування умов для відтворення наявного потен-
ціалу та появи нових точок росту, забезпечення 
зрозумілості економічної політики і захище-
ності прав інвесторів тощо. Крім того, ефектив-
ність економічної моделі як моделі суспільного 
устрою можна звести до аналізу й цілеспря-
мованої підтримки базових макроекономічних 
пропорцій утворюваних доходів, зокрема ВВП 
як створеного кінцевого продукту в суспільстві 
та підтримуваних національних заощаджень, 
які закладають основу внутрішніх інвестицій й 
подальшого економічного розвитку.

Надзвичайно важливим є усвідомлення сус-
пільством цієї простої моделі й поширення її 
на всі інші більш складні моделі суспільного 
відтворення.

У зв’язку з цим доцільно розглянути розвиток 
економічних систем в контексті відтворення зао-
щаджень, здійснюючи міжнародні порівняння.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Національні заощадження, норма заощаджень, 
заощадження в багатих та бідних країнах, про-
відна роль заощаджень в питаннях росту капі-
таломісткості економіки і більш високого рівня 
виробництва тощо розглядається в класичних 
книгах з макроекономіки [1; 2]. Місце й роль 
заощаджень в системі економічного кругообігу, 
в підтримці економічної кон’юнктури й еконо-
мічного зростання в рамках спрощеної моделі 
національних рахунків розглянуті в роботі [3]. 
Макроекономічна статистика, зокрема валових 
і чистих заощаджень, валового і чистого вну-
трішнього продукту, відповідно до методологіч-
них положень системи національних рахунків, 
представлена у щорічних міжнародних статис-
тичних звітах [4].

Питання загальноекономічного управління 
ринковою економікою, а також зв’язок окремих 
господарсько-політичних питань з частинами 
одного великого питання про те, як сформувати 
достатньо ефективний економічний порядок та 
відповідні йому правила гри, розглянуті в роботі 
[5]. Визначальна роль заощаджень в зростанні 
життєвого рівня та економічного потенціалу 
повоєнної Німеччини була важливим фактором 
тривалого і динамічного її відновлення [6].
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Макроекономічна розба-
лансованість в Україні, перш за все заощаджень 
в структурі ВВП, негативно впливає на відтво-
рювальні процеси. Водночас забезпечення умов 
економічного росту потребує дослідження базо-
вих макроекономічних пропорцій низки країн, 
економічна політика яких може слугувати взі-
рцем для України. Тому доцільно дослідити 
деякі макроекономічні пропорції низки країн і 
визначити рушійні сили їх розвитку.

Мета статті полягає в дослідженні основних 
аспектів соціально-економічної динаміки Укра-
їни та низки країн, перш за все заощаджень й 
інвестицій в структурі ВВП, для визначення 
особливостей їх відтворення та порівняльних 
переваг, вироблення пропозицій поліпшення 
структури заощаджень в України в контексті 
інтеграції до світової економічної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Подолання сучасної невизначеності відтво-
рення полягає у формуванні майбутньої струк-
тури економіки, сприятливої для економічного 
росту.

У зв’язку з цим доцільно розглянути визна-
чальні фактори, які впливають на економічне 
зростання. Для початкового оцінювання росту 
економіки тієї чи іншої країни використо-
вуються прості моделі, що враховують лише 
один обмежуючий фактор – накопичення капі-
талу [7, с. 34]. Економічні успіхи багатьох 
країн свідчать про те, що процес відновлення 
і подальшого динамічного росту ґрунтувався 
на випереджальному зростанні внутрішніх зао-
щаджень й подальшій підтримці їх на досить 
високому рівні. Підтвердженнями цього було 
швидке відновлення повоєнної Німеччини, ста-
новлення економіки Сінгапуру та зорієнтова-
ність її на випереджальне фінансування інно-
вацій і виробничої сфери, успішний розвиток 
Південної Кореї завдяки випереджальному роз-

витку промисловості й сфери новітніх техноло-
гій тощо.

Тому доцільно розглянути формування 
показників заощаджень для низки країн, чий 
досвід може бути корисним для України. Адже 
саме вони закладають основу економічного 
росту та формують ризики, пов’язані з відтво-
ренням [8].

Швидке економічне зростання в повоєнній 
Німеччині і Японії пояснюється передбачен-
нями моделі Солоу щодо країн, в яких війна 
різко скоротила обсяги капіталу [1, с. 155], 
тобто інвестуванням, що забезпечує більші 
обсяги нового капіталу порівняно з його вибут-
тям. Крім того, Німеччина і Японія вирізня-
ються більш високим рівнем заощаджень, ніж 
США, тому рухаються до іншої точки стійкості 
[1, с. 155].

Економічна політика в повоєнній Німеччині 
надавала великого значення накопиченню та 
використанню заощаджень, які залежать від 
«впевнено спокійного стану громадян та пози-
тивної оцінки майбутнього» [6].

Для кращого розуміння відмінностей між 
країнами доцільно розглянути вплив відміннос-
тей норм заощаджень на економічне зростання.

Для цього слід розглянути найпростішу 
модель національних рахунків [3, с. 85–90], 
виділивши в ній базові сектори економіки (під-
приємства, домашні господарства та банки), 
яким відповідають взаємопов’язані процеси 
відтворення, такі як виробництво і утворення 
доходу, розподіл і використання доходу та капі-
таловкладення (рис. 1). Кожному з цих про-
цесів відповідає певний рахунок, критеріями 
ефективності якого є його валові і чисті доходи 
(Y, S, I, Y′, S′, I′), а також показник спожи-
вання основного капіталу, або обсягу заміщува-
ного капіталу (К). Такий підхід дає змогу скон-
центрувати увагу на внутрішньому середовищі 
досліджуваного об’єкта (в цьому випадку – на 

Рис. 1. Економічний кругообіг з виділенням валових і чистих доходів, валових і 
чистих інвестицій в рамках річного циклу відтворення
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Таблиця 1
Валові заощадження в структурі ВВП, %, ВВП = 100%

Країна 2004 
рік

2005 
рік

2006 
рік

2007 
рік

2008 
рік

2009 
рік

2010 
рік

2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

Україна 31,8 25,7 23,3 24,6 20,8 16,6 18,3 16,0 13,6 10,0 11,6 16,8
Гонконг 32,3 32,9 35,0 34,4 36,0 31,7 30,9 29,7 26,8 25,5 25,1 24,8
Китай 45,4 45,7 48,1 50,4 51,8 50,4 51,5 49,5 48,9 47,9 48,3
Південна Корея 35,2 33,4 32,6 33,0 32,8 32,7 34,8 34,7 34,4 34,5 34,5 35,4
Сінгапур 41,1 43,2 47,3 49,1 44,9 44,5 51,5 49,7 47,7 48,0 46,3 46,0
Таїланд 28,1 27,6 29,8 31,6 29,9 29,0 29,4 31,7 29,6 27,5 27,5
Філіппіни 40,0 42,7 42,6 43,1 43,8 48,9 39,5 37,2 36,0 37,8 38,5 36,7
Японія 25,6 25,8 26,4 27,5 25,9 22,2 23,2 22,3 22,0 21,9 22,5
Німеччина 23,6 23,4 25,5 27,6 26,4 23,9 25,4 27,3 26,4 26,0 27,1
Швейцарія 35,3 38,4 39,4 34,7 28,0 34,4 39,2 35,0 35,2 34,6
Австрія 26,0 25,4 26,7 28,1 28,6 24,7 25,8 26,1 25,7 25,5 24,6
Бельгія 27,0 27,0 27,6 28,5 27,1 22,6 26,3 24,1 24,6 23,1 23,8
Нідерланди 28,7 28,2 30,5 30,8 27,6 27,2 28,1 29,4 29,3 29,0 28,7
Франція 22,3 22,0 22,6 23,0 22,7 19,7 20,2 21,0 19,7 19,7 19,9
Ірландія 25,4 25,8 26,6 23,2 18,2 14,7 17,0 17,2 18,1 21,5 23,8
Італія 20,6 20,2 20,3 20,7 18,9 17,5 17,1 17,4 17,4 17,8 18,2 19,0
Польща 14,4 16,5 17,7 18,3 17,9 16,9 16,5 17,7 17,7 18,5 19,0
Румунія 15,9 14,5 16,6 18,2 18,9 22,4 21,8 23,9 23,1 24,9 25,4 25,1
Словаччина 20,7 21,2 20,6 22,9 22,2 17,8 19,3 19,6 21,2 21,7 20,2
Естонія 21,8 23,8 24,2 24,1 22,4 23,1 23,2 26,6 27,7 28,0 27,6 25,9
Латвія 20,2 22,8 17,9 20,5 22,5 30,0 21,5 22,1 22,6 22,0 21,5 20,8
Литва 15,5 17,2 16,8 17,4 15,0 14,7 17,9 18,1 18,3 20,6 22,2
Данія 25,4 26,4 27,6 26,8 26,8 22,2 24,1 25,2 25,3 26,6 27,6
Норвегія 34,0 38,8 40,3 39,5 41,7 35,4 36,3 38,2 39,0 38,2 40,2 37,3
Фінляндія 28,8 28,0 28,4 29,6 27,8 23,2 23,1 22,0 20,6 19,5 19,6
Швеція 28,3 29,1 31,4 33,6 33,1 27,6 29,6 29,9 29,1 28,0 28,0 29,4
Російська  
Федерація 30,8 31,2 31,4 31,4 30,2 21,1 26,4 28,0 26,2 22,3
США 17,5 17,9 19,1 17,3 15,4 14,3 15,1 15,7 17,7 18,2 18,8
Великобританія 16,5 17,2 16,5 16,7 14,4 12,2 13,6 14,5 13,0 12,4 12,4 12,6
Австралія 21,0 21,9 21,8 22,5 24,5 22,6 24,0 25,0 24,5 23,9 23,1
Канада 22,3 22,0 22,6 23,0 22,7 19,7 20,2 21,0 19,7 19,7 19,9
Ізраїль 21,4 23,9 25,0 24,1 21,2 21,9 21,7 22,8 22,6 23,1 23,6 24,1
Джерело: розраховано на основі даних [4]

національній економіці), кругообігу в ньому 
валових і чистих доходів, формуванні обсягів 
заміщуваного капіталу та чистих інвестицій, 
що в кінцевому результаті формують умови еко-
номічного зростання (рис. 1). Зовнішнє серед-
овище, зокрема показники дохідності зовніш-
ньоекономічної діяльності, слугує ще одним 
джерелом верифікації моделі та покращення її 
якісних характеристик:

ΔY + Δ S + Δ I = 0,
де ΔY, ΔS, ΔI – зовнішньоекономічні потоки 

доходів, пов’язані з виробництвом та утворен-
ням кінцевого продукту, розподілом і викорис-
танням кінцевого продукту та утворенням капі-
талу.

В цій моделі важливо, щоб уже на етапі 
виробництва і утворення доходу забезпечува-
лося достатнє і вчасне заміщення використо-
вуваних в процесі виробництва ресурсів (капі-
талу). Це головна організаційна інновація, що 
забезпечує стабілізацію системи – оновлення 
основних виробничих фондів й підвищення їх 

ефективності, а отже, збільшення обсягів виро-
бленого кінцевого продукту в майбутньому.

Для країн з перехідною економікою вона 
пов’язана з формуванням ринку землі, захи-
щеністю приватної власності й інвестицій, 
боротьбою з корупцією, справедливою судовою 
системою тощо, тобто створенням умов для 
накопичення капіталу й інвестування.

Приведена графічна модель кругообігу 
(рис. 1) включає балансові рівняння, що визна-
чають джерела формування ВВП за катего-
ріями кінцевих витрат (1), а також напрями 
його використання, тобто ВВП за категоріями 
доходу (2), у формі споживчих витрат отриму-
вачів доходів; похідне рівняння, що визначає 
рівність заощаджень і інвестицій (3).

Y = C + I = C + I′ + K – етап виробництва і 
утворення доходу; (1)

Y = C + S = C + S′ + K – етап розподілу 
доходу і його використання; (2)

I = S => I′ + K = S′ + K – етап утворення 
капіталу. (3)
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Додатковим джерелом інформації про про-
цеси відтворення та якісний стан економічної 
системи є інформація про чисті доходи:

Y′ = Y – K;                     (4)

S′ = S – K;                     (5)

I′ = I – K.                      (6)
Проте в конкретних економічних системах 

збалансування моделі (1–3) досягається шляхом 
введення зовнішньоекономічних доходів [9], 
які мають економічну інтерпретацію (напри-
клад, чистий експорт).

Розглянемо деякі основні співвідношення 
для аналізу процесів відтворення:

– валові заощадження в структурі ВВП  
(S / Y • 100%);

– чисті заощадження в структурі ВВП  
(S′ / Y • 100%);

– споживання основного капіталу в струк-
турі ВВП (K / Y • 100%);

– валові заощадження, за винятком інвес-
тицій в структурі ВВП ((S-І) / Y • 100%).

Відповідна динаміка макроекономічних про-
порцій приведена в табл. 1–4.

Попередній аналіз свідчить про те, що кожна 
із досліджуваних економік має свої унікальні 
особливості відтворення, які є результатом їх 
довгострокової економічної стратегії.

Країни Південно-Східної Азії вирізняються 
високим рівнем заощаджень, певною сталістю 
їх частки в структурі ВВП. Економічна криза 
2008 року змусила переглянути стратегії від-
творення: одні країни зменшили частку заоща-
джень (Гонконг), а інші – суттєво збільшили 
(Сінгапур). Важлива особливість цих країн 
полягає у тому, що заощадження цілком покри-
вають інвестиційні потреби й дають можливість 
здійснювати закордонне інвестування.

Структурний аналіз заощаджень слід про-
водити й по інших групах країн і країнам, 
проводячи міжнародні порівняння, визнача-
ючи особливості відтворення. Високим рівнем 
заощаджень вирізняється низка європейських 
країн (скандинавські країни, Швейцарія, Нідер-

Таблиця 2
Чисті заощадження в структурі ВВП, %, ВВП = 100%

Країна 2004 
рік

2005 
рік

2006 
рік

2007 
рік

2008 
рік

2009 
рік

2010 
рік

2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

Україна 18,3 14,2 12,6 14,5 11,6 4,9 7,6 6,3 0,8 -3,2 -0,8 4,4
Гонконг
Китай
Південна Корея 18,0 16,1 15,3 15,9 14,5 13,5 16,5 15,7 15,0 15,0 14,9 15,8
Сінгапур 26,0 28,9 33,6 36,2 30,9 29,9 38,5 36,9 34,7 34,8 32,6 31,8
Таїланд 13,4 12,7 15,2 17,4 14,8 13,6 14,7 16,3 13,7 11,3 10,5
Філіппіни 37,9 28,5 26,8 26,1 27,8 28,6 27,7
Японія 5,6 5,7 5,9 6,8 4,2 -0,5 1,7 0,8 0,8 0,6 1,2
Німеччина 6,6 6,4 8,7 10,8 9,2 5,6 7,5 9,7 8,6 8,1 9,3
Швейцарія 14,0 17,4 19,0 14,5 7,6 13,0 18,4 14,3 14,5 13,7
Австрія 9,2 8,6 10,1 11,7 11,9 7,1 8,3 8,7 8,1 7,8 6,6
Бельгія 9,7 9,4 9,6 10,5 8,4 3,2 7,0 4,7 4,9 3,4 4,1
Нідерланди 12,4 11,9 14,5 15,1 11,7 10,3 11,1 12,7 12,6 12,3 12,2
Франція 6,4 5,9 6,1 6,5 5,6 1,9 2,4 3,1 1,7 1,6 1,8
Ірландія 12,6 11,9 11,6 8,8 3,9 -0,1 1,8 2,5 2,5 5,6 8,3
Італія 5,4 4,6 4,7 5,0 2,7 0,3 -0,4 -0,3 -0,9 -0,6 -0,1 1,0
Польща 0,5 2,9 4,3 5,6 5,7 5,2 5,2 6,9 6,7 7,1 7,6
Румунія -3,6 -4,2 -0,9 2,0 3,1 4,5 3,9 5,1 4,6 6,4
Словаччина -0,3 0,6 1,2 4,8 4,1 -2,4 -0,5 -0,5 1,0 1,0 -0,8
Естонія 8,7 11,0 11,4 11,2 8,4 6,3 6,9 11,8 12,9 12,7 12,1 9,9
Латвія -2,5 0,9 -4,9 -1,1 0,3 6,4 -3,8 -2,4 -2,3 -2,3 -2,1 -2,1
Литва 2,7 4,9 4,7 5,7 2,9 0,0 3,5 4,8 5,1 7,3 8,7
Данія 8,0 9,4 11,0 9,6 8,5 4,0 6,5 7,6 7,9 9,2 10,5
Норвегія 19,4 25,0 26,9 25,4 27,6 19,1 20,3 22,6 23,5 22,5 23,9 19,8
Фінляндія 11,5 10,3 10,8 12,2 9,9 3,7 4,2 3,5 1,4 0,3 0,5
Швеція 12,8 13,4 16,0 18,2 16,9 10,1 12,9 13,4 12,3 11,2 11,3 12,9
Російська Федерація 24,4 25,2 26,3 26,5 25,3 15,4 21,2 19,7 17,3 12,7
США 2,6 2,7 3,7 1,6 -0,6 -2,1 -0,8 -0,1 2,0 2,4 3,0
Великобританія 2,2 3,1 2,1 2,4 0,9 -1,7 0,2 1,2 -0,4 -0,9 -0,9 -0,4
Австралія 5,1 6,0 5,8 6,6 8,6 6,4 8,5 9,7 8,7 7,7 6,1
Канада 6,4 5,9 6,1 6,5 5,6 1,9 2,4 3,1 1,7 1,6 1,8
Ізраїль 6,1 8,4 10,0 9,3 6,8 7,5 8,1 9,5 9,1 9,9 10,3 10,7
Джерело: розраховано на основі даних [4]
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Таблиця 3
Споживання основного капіталу в структурі ВВП, %, (ВВП = 100%)

Країна 2004 
рік

2005 
рік

2006 
рік

2007 
рік

2008 
рік

2009 
рік

2010 
рік

2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

Україна 13,5 11,4 10,7 10,1 9,3 11,7 10,7 9,7 12,8 13,2 12,4 12,4
Гонконг
Китай
Південна Корея 17,2 17,3 17,3 17,1 18,4 19,3 18,3 18,9 19,4 19,5 19,6 19,6
Сінгапур 15,1 14,4 13,7 12,9 14,0 14,6 13,0 12,8 13,0 13,2 13,7 14,1
Таїланд 14,7 14,9 14,6 14,2 15,1 15,4 14,7 15,4 15,9 16,2 17,0
Філіппіни 11,0 11,0 10,4 10,0 10,0 9,9 9,0
Японія 20,0 20,1 20,5 20,7 21,7 22,7 21,5 21,6 21,2 21,3 21,3
Німеччина 17,0 17,1 16,8 16,8 17,2 18,3 17,8 17,6 17,9 17,9 17,8
Швейцарія 21,3 21,0 20,5 20,2 20,4 21,4 20,8 20,7 20,7 20,9
Австрія 16,9 16,8 16,6 16,4 16,7 17,6 17,5 17,3 17,6 17,8 17,9
Бельгія 17,3 17,6 18,0 18,0 18,7 19,4 19,3 19,4 19,7 19,7 19,7
Нідерланди 16,4 16,3 15,9 15,7 15,8 16,9 16,9 16,7 16,7 16,8 16,6
Франція 15,9 16,1 16,4 16,5 17,1 17,8 17,7 17,8 18,0 18,1 18,1
Ірландія 12,8 13,9 15,0 14,4 14,3 14,8 15,2 14,7 15,6 15,8 15,5
Італія 15,3 15,5 15,6 15,7 16,2 17,2 17,5 17,7 18,3 18,4 18,2 17,9
Польща 13,8 13,6 13,4 12,7 12,2 11,7 11,3 10,8 11,0 11,4 11,4
Румунія 19,5 18,7 17,4 16,2 15,8 17,9 17,9 18,8 18,5 18,5
Словаччина 21,0 20,7 19,4 18,1 18,1 20,1 19,8 20,0 20,2 20,6 20,9
Естонія 13,1 12,9 12,8 12,9 14,0 16,8 16,2 14,8 14,7 15,3 15,5 16,0
Латвія 22,7 21,9 22,8 21,6 22,1 23,6 25,3 24,5 25,0 24,3 23,6 22,8
Литва 12,8 12,3 12,1 11,7 12,1 14,8 14,4 13,3 13,2 13,3 13,5
Данія 17,3 16,9 16,7 17,2 18,2 18,2 17,7 17,6 17,5 17,4 17,1
Норвегія 14,6 13,8 13,5 14,1 14,1 16,3 15,9 15,6 15,5 15,7 16,3 17,4

Фінляндія 17,3 17,6 17,6 17,4 17,9 19,6 18,9 18,6 19,2 19,2 19,1
Швеція 15,5 15,6 15,4 15,4 16,1 17,6 16,7 16,4 16,8 16,7 16,7 16,5
Російська Федерація 6,4 6,0 5,1 4,9 4,8 5,7 5,1 8,3 8,9 9,6
США 14,9 15,1 15,4 15,6 16,1 16,4 15,9 15,8 15,7 15,8 15,8
Великобританія 14,3 14,1 14,3 14,2 13,5 13,9 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,0
Австралія 15,9 15,9 16,0 15,9 15,9 16,2 15,6 15,4 15,8 16,3 16,9

Канада 15,9 16,1 16,4 16,5 17,1 17,8 17,7 17,8 18,0 18,1 18,1
Ізраїль 15,3 15,5 15,0 14,8 14,4 14,4 13,6 13,3 13,6 13,1 13,3 13,4
Джерело: розраховано на основі даних [4]

ланди, Німеччина), відносно низьким рівнем 
виділяються США й Великобританія. Румунія 
вже тривалий час демонструє поступове збіль-
шення заощаджень.

Чисті заощадження є кінцевим результатом 
діяльності економічної системи. Вони характери-
зують здатність генерувати дохід та здійснювати 
інвестування нових проектів за рахунок внутріш-
ніх резервів. Динаміка цих показників свідчить 
як про економічний потенціал окремих країн, 
так і про тісну інтеграцію світової фінансової сис-
теми, що може суттєво його обмежувати.

Криза 2008 року показала вразливість багатьох 
країн. Це змусило змінювати стратегію щодо чис-
тих заощаджень від підтримки на досить низь-
кому рівні до активного нарощування.

Споживання основного капіталу свідчить про 
те, як на етапі виробництва і утворення доходу 
здійснюється відновлення основних виробни-
чих фондів.

Як бачимо, різні країни дотримуються різ-
них стратегій. Низка країн значну частку ВВП 

спрямовує на відновлення й розвиток виробни-
чого потенціалу, що пов’язано з необхідністю 
підтримки його в належному стані. Особливо 
це стосується країн, які мають розвинену і ста-
ріючу інфраструктуру або активно її розбудо-
вують. Російська Федерація за високих заоща-
джень виділяється порівняно досить низьким їх 
рівнем, що потребує додаткових досліджень.

Валові заощадження, за винятком інвес-
тицій, характеризують спроможність країн 
за рахунок власних ресурсів покривати свої 
інвестиційні потреби. Динаміка цих показ-
ників як свідчить про внутрішній потенціал 
економічних систем, так і є першою ознакою 
наступаючої кризи. Прикладом цьому є Укра-
їна, коли з 2004 року почали знижуватися зао-
щадження, а чи не найголовнішим джерелом 
почали вважатися зарубіжні інвестиції. Глибо-
кий економічний спад в 2008 році був наслід-
ком недалекоглядної політики заощаджень та 
орієнтування на залучення фінансових ресур-
сів із-за кордону.
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Країни, що досягли успіху, проводили й 
проводять розумну політику щодо ощадливого 
використання всіх внутрішніх ресурсів з метою 
формування заощаджень і створення таким 
чином умов для інвестування. Ще вони виріз-
няються тим, що в них існують всебічна під-
тримка виробників й сприятливі можливості 
для їх діяльності, існує розуміння єдності всіх 
як єдиної спільноти.

У зв’язку з цим слід згадати деякі важливі 
настанови архітектора економічного віднов-
лення повоєнної Німеччини Л. Ерхарда:

– не слід ставити питання «або споживання, 
або заощадження»; це необхідно вирішувати 
одночасно [10, с. 289];

– «Німеччина має майбутнє лише в тому 
випадку, якщо вона перебуває на гребені про-
гресу» [10, с. 289];

– «ми можемо проквітати тільки як народ 
загалом, в іншому випадку ми все програємо» 
[10, с. 364].

Одна з проблем України полягає у відсут-
ності довгострокової стратегії збалансованого 
розвитку. Тому не розглядаються принципові 
питання про те, яким чином поділяється ВВП 
на чистий внутрішній продукт і частку ВВП, 
що спрямовується на відновлення виробництва 
(споживання основного капіталу), їх доцільні 
співвідношення, якого рівня досягли націо-
нальні заощадження, якими вони мають бути 
для повноцінного відновлення тощо.

Висновки. Проведений макроекономічний 
аналіз заощаджень низки країн дає змогу зро-
бити деякі висновки про стратегію їх розвитку 
та ризики, які можуть бути наслідком такої 
стратегії. На прикладі низки країн Південно-
Східної Азії чітко простежуються висновки, 
що випливають із моделі Солоу, де норма 
заощаджень є ключовим фактором стійкості 
капіталомісткості, а її високий рівень дає 
змогу забезпечувати й високий рівень вироб-
ництва [1, с. 156].

Таблиця 4
Валові заощадження, за винятком інвестицій в структурі ВВП, %

Країна 2004 
рік

2005 
рік

2006 
рік

2007 
рік

2008 
рік

2009 
рік

2010 
рік

2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

Україна 10,6 3,1 -1,4 -3,6 -7,1 -0,4 -0,2 -4,7 -6,0 -6,4 -1,8 0,9
Гонконг 9,9 11,9 12,7 13,0 15,0 9,9 7,0 5,6 1,6 1,5 1,3 3,1
Китай 3,0 4,8 7,7 9,5 9,1 4,6 4,5 2,5 2,4 1,3 2,1
Південна Корея 3,1 1,2 -0,1 0,4 -0,2 4,3 2,8 1,7 3,4 5,4 5,2 6,9
Сінгапур 18,0 21,9 25,0 26,0 14,4 16,8 23,7 22,7 17,9 17,6 17,4 19,7
Таїланд 2,4 -2,8 2,8 6,1 1,7 8,3 4,0 4,9 1,5 0,0 3,4
Філіппіни 18,4 21,1 24,6 25,8 24,6 32,3 18,9 16,8 17,8 17,8 18,0 16,1
Японія 3,0 3,4 3,7 4,6 2,9 2,5 3,4 2,2 1,1 0,7 0,6
Німеччина 4,5 4,6 5,8 6,8 5,6 5,9 5,7 6,2 7,2 6,7 7,8
Швейцарія 13,8 14,3 14,4 10,6 2,6 8,0 15,2 8,2 11,0 12,0
Австрія 1,8 1,8 2,8 3,3 4,1 2,1 3,1 1,9 1,7 2,1 2,1
Бельгія 4,5 3,4 3,7 4,0 1,4 1,0 3,6 0,1 1,4 1,0 0,8
Нідерланди 8,0 7,3 8,9 8,6 5,2 6,2 7,7 8,8 10,2 11,0 10,6
Франція 0,5 -0,4 -0,6 -1,1 -1,4 -1,6 -1,7 -2,2 -2,9 -2,6 -2,3
Ірландія -1,8 -4,6 -5,3 -6,0 -6,4 -5,6 -0,5 -0,5 -1,2 3,4 3,5
Італія -0,5 -0,9 -1,6 -1,5 -2,9 -1,9 -3,5 -3,1 -0,4 0,9 1,8 2,2
Польща -6,0 -3,1 -3,8 -6,5 -6,5 -3,3 -4,8 -4,8 -3,3 -0,5 -1,3
Румунія -8,4 -8,7 -10,5 -12,8 -12,6 -4,2 -4,6 -4,4 -4,3 -0,6 0,2 -0,5
Словаччина -6,7 -8,6 -8,3 -5,6 -6,6 -3,4 -4,8 -5,5 0,2 0,7 -0,8
Естонія -12,7 -9,4 -15,2 -15,2 -8,3 2,4 1,9 1,5 -0,4 0,4 -0,4 1,4
Латвія -12,9 -12,5 -21,4 -21,2 -12,7 7,9 2,1 -3,1 -3,5 -2,1 -2,0 -1,2
Литва -7,4 -7,0 -10,1 -14,9 -13,2 2,1 -0,3 -3,8 -0,9 1,4 3,9
Данія 3,5 4,2 3,2 1,4 2,7 3,3 5,7 5,7 5,7 7,1 7,7
Норвегія 12,4 16,2 16,1 12,2 15,7 10,6 10,9 12,4 12,4 10,2 11,9 8,7
Фінляндія 5,8 3,2 4,0 4,1 2,7 2,0 1,4 -1,5 -1,9 -1,9 -1,2
Швеція 10,0 7,1 8,4 9,0 8,5 6,7 6,7 6,0 6,5 5,5 4,2 4,9
Російська  
Федерація 6,7 11,1 10,0 7,2 4,7 2,2 3,7 4,9 3,3 1,2
США -5,0 -5,4 -4,2 -5,1 -5,4 -3,2 -3,3 -2,9 -1,6 -1,3 -1,1
Великобританія -1,8 -1,2 -2,3 -2,5 -3,6 -3,0 -2,8 -1,7 -3,3 -4,5 -5,1 -5,2
Австралія -6,5 -5,8 -6,1 -6,7 -3,4 -5,0 -3,1 -3,3 -3,9 -3,3 -3,5
Канада 0,5 -0,4 -0,6 -1,1 -1,4 -1,6 -1,7 -2,2 -2,9 -2,6 -2,3
Ізраїль 1,9 3,5 4,7 3,2 1,5 3,9 3,5 2,6 1,6 2,9 3,7 4,7
Джерело: розраховано на основі даних [4]



593Глобальні та національні проблеми економіки

Для України важливо перейти до політики 
підтримки заощаджень на досить високому 
рівні й створення привабливих умов для реін-
вестування виробництва, захищеності інвесто-
рів, зокрема, через захищеність вартості їхніх 
активів в економічній системі.
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THE ASYMMETRY EFFECTS IN A SPATIAL OLIGOPOLY MODEL

ЕФЕКТИ АСИМЕТРІЇ В МОДЕЛІ ПРОСТОРОВОЇ ОЛІГОПОЛІЇ

АNNOTATION
This paper generalizes model of the spatial duopoly [1] to ana-

lyze the effects of asymmetry. The location asymmetry of the firms 
and the asymmetry of the markets sizes are considered. The com-
petition game consists of two stages. In the first stage, the firms si-
multaneously select their locations. In the second stage, given the 
location decisions, the firms simultaneously choose their supplied 
quantities. The equilibrium of the model is solved by backward 
induction. It is obtained that at a Nash equilibrium, increasing of 
firms numbers, markets size asymmetry and potential of markets 
will be conduce to agglomeration of firms on the large market. The 
increase in unit transportation costs will be conduce to dispersion 
of firms.

Keywords: spatial oligopoly, location asymmetry, markets siz-
es asymmetry, Nash equilibrium.

АНОТАЦІЯ
У даній роботі узагальнюється модель просторової 

дуополії [1] та аналізуються ефекти асиметрії. Розглянуто 
асиметрії розмірів ринків і розташування фірм. Конкурентна 
гра складається з двох етапів. На першому етапі фірми 
одночасно вибирають своє місце розташування. На другому 
етапі, враховуючи рішення про місце розташування, фірми 
одночасно вибирають свої обсяги пропозиції. Отримано, що 
в стані рівноваги Неша, збільшення числа фірм, асиметрії 
розмірів ринків і потенціалів ринків сприяє агломерації фірм 
на великому ринку. Зростання транспортних витрат сприяє 
дисперсії фірм.

Ключові слова: просторова олігополія, асиметрія 
розташування, асиметрія розмірів ринків, рівновага Неша.

АННОТАЦИЯ
В данной работе обобщается модель пространственной 

дуополии [1] и анализируются эффекты асимметрии. 
Рассмотрены асимметрии размеров рынков и местоположения 
фирм. Конкурентная игра состоит из двух этапов. На первом 
этапе фирмы одновременно выбирают свое местоположение. 
На втором этапе, учитывая решения о местоположении, 
фирмы одновременно выбирают свои объемы предложения. 
Получено, что в состоянии равновесия Нэша, увеличение 
числа фирм, асимметрии размеров рынков и потенциалов 
рынков способствует агломерации фирм на большом рынке. 
Рост транспортных расходов способствует дисперсии фирм.

Ключевые слова: пространственная олигополия, 
асимметрия местоположения, асимметрия размеров рынков, 
равновесие Нэша.

Problem setting and publications analysis. 
After the appearance of the famous Hotelling's 
work [2], problems of agglomeration and disper-
sion of firms in a space became a constant sub-
ject of economists study. In the case of price 
competition, firms will be dispersed, as with 
agglomeration their profits will decrease to zero 
due to the Bertrand paradox [3]. In the case 
of quantitative competition, firms will tend to 
agglomerate [4], [5].

Investigation of agglomeration and dispersion 
of firms depending on transport costs and market 

sizes was carried out in [1]. The paper [1] devel-
ops a barbell model [6] with homogeneous prod-
uct and asymmetric demands to compare prices, 
aggregate profits and social welfare between 
Cournot and Bertrand competition, and to ana-
lyze the firms' equilibrium locations. It focuses 
on the impacts of the spatial barrier generated 
from transport costs, and the market size effect 
resulting from asymmetric demands. It shows 
that the market-size effect is crucial in determin-
ing firms' locations under Cournot competition, 
but insignificant under Bertrand competition.

In the paper [6] have studied the effects of 
spatial price discrimination on output, welfare 
and location of a monopolist in the context of 
spatial economy. It is shown that a monopoly 
will locate at different markets under different 
pricing schemes. Specifically, if the slope of the 
demand function in one market is higher than 
that in another market, then a monopoly will 
locate at the former market under simple mill 
pricing, while it will locate at the latter market 
under discriminatory pricing.

The paper [1] was developed in the paper [7]. 
The paper [7] considers a spatial discrimination 
Cournot model with asymmetric demand. In the 
model used the geographical interpretation of the 
linear market and introduce differentiated prod-
ucts. It is analyzed a location-quantity game and 
shown that agglomeration or dispersed locations 
may arise, depending on parameter combinations.

Formulation of research objectives. As well-
known, one of a promising areas of the study 
for spatial models are the effects of asymmetry  
[8]-[10]. The aim of this article is to generalize 
the model [1] and analyze the asymmetry effects.

The basic results and their justification. Sup-
pose that there are two markets, which are located 
at the endpoints of the line with a length of l . 
The markets are connected by a road or a high-
way. There is a size asymmetry between markets. 
Assume that a size of the left market (L-market) 
exceeds a size of the right market (S-market). 
There are n  competing firms, which can locate at 
any point along a line. In both markets firms sell 
homogeneous goods and arbitrage among consum-
ers is excluded. Each firm faces linear transpor-
tation costs of t  to move one good unit per one 
unit of distance.

A distance of the i -th firm to the L-market is 
xi , i N∈ , N n= { }1 2, , ...,  – set of firms. There is a 
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location asymmetry between firms: •x x xn1 2≤ ≤ ≤...  
(Fig. 1). 

Each firm chooses an optimal location, which 
can be at one of the two markets or a point on 
the line. The barbell model fits the reality well, 
and can be used to examine the trade between two 
countries as well.

The linear demand curves at each market: 
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market prices, qi
L , qi

S  – the quantities sup-
plied of i -th firm, b  – the minimum price at 
which there is no demand (market potential),  
k  – is a coefficient of price sensitivity, γ ≥ 1  – is 
a size-markets asymmetry coefficient (Fig. 2).

The competition game consists of two stages. 
In the first stage, the firms simultaneously 
select their locations. In the second stage, given 
the location decisions, the firms simultaneously 
choose their supplied quantities. The equilibrium 
of the model is solved by backward induction.
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The analysis starts with the second stage. First 
we find the optimal volumes of supplies. The 
first-order conditions are as follows:
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Solving equations system (2) yields Cournot 
equilibrium volumes of supplies

q

b n t x t x

k ni
L

i j
j N i( ) =

⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅










⋅ +( )
∈
∑

* \

γ

1
,

q
b t l n t x t x

k ni
S

i j
j N i( ) =

− ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅

⋅ +( )
∈
∑

* \

1
. 

The equations (3) show that the optimal vol-
umes of the i -th firm increase when approach-

ing the market and when competitors are far 

from the market: ∂ ( ) ∂ <q xi
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In the first stage each firm selects a prof-

it-maximizing location given the rival’s location. 
Substitution of (3) into (1) and differentiation 
with respect to location gives
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with the second-order condition: 

Fig. 1. The spatial oligopoly model (barbell model)
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∂
∂

=
⋅ ⋅ ⋅ +( )

⋅ +( )
>

2

2

2 2

2

2 1

1
0

F
x

n t

k n
i

i

* γ
, i ∈N .         (6)

From the second-order condition (6) it follows 
that the profit function of i -th firm (4) is strictly 
convex with respect to xi . Thus, at an equilib-
rium state firms will locate only on markets, i.e. 
xi
e = 0  or x li

e = . We note that this result was first 
obtained in [6]. 

As we know, sometimes it is useful to know 
the worst solution. Solving equations system (4) 

yields: x
l b

ti
worst =

+
+

⋅ −( )
⋅ +( )γ

γ
γ1

1

1
. With the growth 

of market sizes asymmetry, the worst solu-
tion will be to move away from the L-market:  
∂

∂
=

⋅ − ⋅

⋅ +( )
>

x b t l

t
i
worst

γ γ
2

1
02 .

Let us find a Nash equilibrium in this model. 
In conditions of location asymmetry, the equilib-
rium distribution of firms between markets will 
depend on the firm for which the choice of the 
market does not matter. Such an equilibrium firm 
is found from condition:

∆ = =( ) − =( ) =F x F xi i i i
* *l 0 0 ,

F x
b t l n i

k n

b t l n i

k n
i i
* =( ) =

⋅ + ⋅ ⋅ −( )( )
⋅ +( )

+
− ⋅ ⋅ − +( )( )

⋅ +( )
0

1

1

1

2

2

2
γ

22
,

F x l
b t l i

k n

b t l i

k n
i i
* =( ) =

⋅ − ⋅ ⋅( )
⋅ +( )

+
+ ⋅ ⋅ −( )( )

⋅ +( )
γ 2

2

2

2
1

1

1
,

∆ =
⋅ ⋅

⋅ +( )
⋅ ⋅ ⋅ +( ) ⋅ ⋅ −( ) −( ) − ⋅ ⋅ −( )( ) =

n t l

k n
t l i n b

1
1 2 2 2 1 02 γ γ . (6)

From (6) we find an index of the equilibrium 
firm

i
n b

t l
e = +

+
+

⋅ −( )
⋅ ⋅ +( )2

1
1

1

1γ
γ
γ

, n 2 < ≤i ne .    (7)

At the Nash equilibrium on the L-market will 
be located firms with index i i e< , on the S-market 
will be located firms with index i i e> . It follows 
from (7) that at least half of the firms will always 

choose the L-market. Since 
∂
∂

=
⋅ − ⋅

⋅ ⋅ −( )
>

i b t l
t l

e

γ γ
2

1
0 ,  

then the coefficient γ  can be considered as a coef-

ficient of firms agglomeration. Equating i ne = , 
we find the coefficient of asymmetry at which 
there will be a full agglomeration of firms on the 

L-market: γ ≥
⋅ + ⋅ ⋅ −( )

⋅ − ⋅ ⋅
2 2

2

b t l n

b n t l
.

We can summarize results in
Theorem 1. In the barbell model, under Cournot 

competition, increasing of firms numbers, mar-
kets sizes asymmetry and potential of markets 
will be conduce to agglomeration of firms on the 
large market. The increase in unit transportation 
costs will be conduce to dispersion of firms.

We note that the result obtained coincides 
with the effect of transport costs on agglomer-
ation processes in models of the new economic 
geography [11].

Let us analyze a profits of other firms, depend-
ing on the choice of the equilibrium firm. If the 
equilibrium firm is located on the L-market then 
a profits of the other firms are equal.
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.                                     

If the equilibrium firm is located on the S-mar-
ket then a profits of the other firms are equal
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Comparing (8) and (9), we obtain

F x F x l
i i i
e

i i i i
e

ie e e e, ,< >
=( ) = =( )0 ,

F F l
i ii, i

e
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ie e e ex x
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Thus, the presence of the equilibrium firm 
in the market reduces profits of its neighboring 
firms and increases profits of firms in another 
market. The difference in the profits of firms in 
different markets does not depend on the location 
of the equilibrium firm.

Now we consider some special cases of the model.
Let us assume that firms compete in conditions 

of the full symmetry. In this case, all firms are 

(8)

(9)

Fig. 2. The markets sizes asymmetry
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located in one of the markets, a size of the mar-
kets are same, x x xn1 2= = =... , γ = 1 . In a future, 
the market, on which the i -th firm is located, we 
will call as “home market”. 

From (3) and (4) we find the equilibrium vol-
umes of supplies and profits of the i -th company:

q
b t x
k ni

L sym
i( ) =

− ⋅
⋅ +( )1

, q
b t l x

k ni
S sym i( ) =

− ⋅ −( )
⋅ +( )1

,

F
b t x

k n

b t l x

k n
i
sym i i=

− ⋅( )
⋅ +( )

+
− ⋅ −( )( )

⋅ +( )

2

2

2

2
1 1

.

From (10) we received that a volume of sup-
plies and profit of the i -th firm on the home 
market is always higher. In conditions of full 
symmetry, firms have no preferences in choosing 
a market, since a total volume of supplies and 
profits are equal:

q x q xi
L sym

i i
S sym

i( ) =( ) + ( ) =( ) =0 0

= ( ) =( ) + ( ) =( ) =
⋅ − ⋅
⋅ +( )

q x l q x l
b t l
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L sym

i i
S sym

i

2
1

,

F F l
b b t l

k n
i
sym

i
sym0

1

2 2

2( ) = ( ) =
+ − ⋅( )
⋅ +( )

.

To select a market, firms need additional con-
ditions. We note that the worst spatial decision of 
firms is the central agglomeration: x li

worst sym( ) = 2 .
Now consider the case when firms compete 

in conditions of markets symmetry and location 
asymmetry, i.e. γ = 1 , • ≤x x xn1 2 ≤ ≤... .

From (7) we find that for the same size of 
markets, the index of the equilibrium firm is: 
i ne γ =( ) = +( )1 1 2 . Thus, in the equilibrium state, 
firms will be distributed roughly equally between 
markets. Assume that the equilibrium number of 
firms in each market is equal n 2 .

From (3) and (4) we find the equilibrium vol-
umes of supplies and profits of the i -th company:

q
b t n x t l n
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_ 1 2

1
,
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2

The profit and volume of supplies of firms in 
both markets are the same:

F F l

b t l n b t l n

i
loc asym

i
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2 2 1
2 2

( ) = ( ) =

=
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⋅ − ⋅
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b t l
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i i
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i

_ _ 2
1

.

The worst spatial decision of firms is the cen-

tral agglomeration: x li
worst loc asym( ) =

_
2 .

To analyze the effects of the location asymme-

try, let us compare (10) and (12). Change of the 
deliveries:

q q q qi
L sym

i
S sym

i
L loc asym

i
S loc asym( ) + ( )





= ( ) + ( )





_ _
,

q q q q

t l n t n

i
L loc asym

i
L sym

i
S sym

i
S loc asym( ) − ( ) = ( ) − ( ) =

=
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

_ _

2 xx
k n

i

⋅ +( )1
.

Change of the profit: 

F F
n t l n

k n
i
loc asym

i
sym_ − =

⋅ ⋅ ⋅ +( )
⋅ ⋅ +( )

>
2 2

2

2

2 1
0 .

Thus, as a result of an appearance of the loca-
tion asymmetry, the total volume of supplies did 
not change, the supplies were redistributed in 
favor of the home market, the profits of all firms 
increased.

Conclusions and prospects for further 
research. In this paper we generalize the model 
[1] to the case of a set of firms. This allowed us to 
find an equilibrium distribution of firms between 
markets. It is obtained that increasing of firms 
numbers, markets size asymmetry and potential 
of markets will be conduce to agglomeration of 
firms in the large market. The increase in unit 
transportation costs will be conduce to disper-
sion of firms. It is shown that the presence of the 
equilibrium firm in the market reduces profits 
of its neighboring firms and increases profits of 
firms in another market. The difference in the 
profits of firms in different markets does not 
depend on the location of the equilibrium firm. It 
is received, that from the point of view of profit 
the worst for firms is the full symmetry.

In the future supposed simulation of equilib-
rium in the barbell model under impact of other 
asymmetries.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: МЕТОД DEA

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY  
OF AGRICULTURAL FARMS OF UKRAINE: DEA METHOD

АНОТАЦІЯ
Для оцінки ефективності сільськогосподарських підпри-

ємств України у статті використано метод Data Envelopment 
Analysis (DEA). Проведено аналіз технічної ефективності ви-
робництва сільськогосподарської продукції підприємствами 
України на основі даних форми № 50-сг. Зокрема, досліджено 
вплив зміни площ, засаджених кукурудзою, та собівартості ви-
робництва кукурудзи на технічну ефективність виробництва. 
Побудовано технологічну криву, а також проведено оцінку до-
сліджуваних господарств у координатах «вхід-вихід» з ураху-
ванням припущення про змінний ефект масштабу. Результати 
дослідження показали, що сільськогосподарські підприємства 
України, які спеціалізуються на виробництві кукурудзи, мають 
значний потенціал для покращення ефективності.

Ключові слова: Data Envelopment Analysis, технічна ефек-
тивність, ефект масштабу, змінний ефект масштабу, постійний 
ефект масштабу.

АННОТАЦИЯ
Для оценки эффективности сельскохозяйственных пред-

приятий Украины в статье использован метод Data Envelopment 
Analysis (DEA). Проведен анализ технической эффективности 
производства сельскохозяйственной продукции предприятия-
ми Украины на основе данных формы № 50-сг. В частности, ис-
следовано влияние изменения площадей, засаженных кукуру-
зой, и себестоимости производства кукурузы на техническую 
эффективность производства. Построена технологическая 
кривая, а также проведена оценка исследуемых хозяйств в ко-
ординатах «вход-выход» с учетом предположения о плаваю-
щем эффекте масштаба. Результаты исследования показали, 
что сельскохозяйственные предприятия Украины, специали-
зирующиеся на производстве кукурузы, имеют значительный 
потенциал для повышения эффективности.

Ключевые слова: Data Envelopment Analysis, техничес-
кая эффективность, эффект масштаба, переменный эффект 
масштаба, постоянный эффект масштаба.

ANNOTATION
Data Envelopment Analysis (DEA) method is used to measure 

the efficiency of agricultural farms in Ukraine in the article. The 
analysis of technical efficiency of production of agricultural 
products by enterprises of Ukraine on the basis of data of 
agriculture statistics. In particular, the effect of changing the 
area planted with maize, and the cost of corn production on the 
technical efficiency of production is investigated. A technological 
curve was constructed and an evaluation of the investigated farms 
in the “input-output” coordinates was made taking into account 
the assumption of a variable scale effect. The results of the study 
showed that agricultural enterprises of Ukraine, which specialize 
in the production of maize, have significant potential for improving 
efficiency.

Keywords: Data Envelopment Analysis, technical efficiency, 
economies of scale, variable scale effect, constant scale effect.

Постановка проблеми. Внаслідок зростання 
обсягів виробництва сільськогосподарської про-
дукції та збільшення експорту аграрний сектор 
України став одним з найважливіших секторів 
економіки України. У секторі відбувалося зрос-
тання, попри кризові явища в країні, що дало 
йому змогу стати лідером за обсягом експорт-
них поставок. Проте функціонування аграрного 
сектору все ще потребує удосконалення. Одним 
з дискусійних питань як на державному рівні, 
так і на рівні самих господарств є питання пере-
ваг і недоліків великих господарств. З одного 
боку, існують економія від масштабу вироб-
ництва та можливості виходити на зовнішні 
ринки, з іншого – втрата ефективності за раху-
нок негативного ефекту надмірного масштабу 
виробництва та жорстка конкуренція для малих 
фермерських господарств. Тому визначення 
економічно ефективного масштабу виробництва 
є актуальним питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Data Envelopment Analysis (DEA) – це відносно 
нова методика вимірювання технічної ефектив-
ності. Методика DEA розроблена Майклом Фар-
реллом у 1957 році [9]. У своєму дослідженні 
М. Фарелл оцінив ефективність однієї одиниці 
кінцевої продукції з одним вхідним фактором 
(англ. “input”) і одним вихідним параметром 
(англ. “output”). Ця ідея отримала подальший 
розвиток у 1978 році завдяки праці А. Чарнса, 
В. Купера та Е. Родоса [8], які переформулювали 
її як задачу математичного програмування.

Мета статті полягає у проведенні порівняль-
ного аналізу технічної ефективності виробни-
цтва сільськогосподарської продукції підприєм-
ствами України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для аналізу ефективності виробництва доцільно 
використовувати метод DEA, сутність якого 
полягає у такому положенні. Із множини дослі-
джуваних об’єктів (підприємств) вибирають ті, 
що забезпечують максимум виходу продукції 
на одиницю ресурсів, які в подальшому слугу-
ють «еталоном». На основі даних про еталонні 
підприємства будується виробнича функція, 
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тобто ефективні підприємства створюють так 
звану межу ефективності виробництва. Мно-
жина еталонних підприємств задає межу вироб-
ничих можливостей, тобто максимально мож-
ливий вихід продукції за будь-якої комбінації 
ресурсів. Використовуючи межу ефективності 
виробництва, проводять порівняння всіх інших 
підприємств за ступенем використання своїх 
ресурсів.

Значний прогрес використання DEA був 
досягнутий протягом останніх 15 років. Засто-
сування DEA доцільне під час перевірки гіпо-
тез. DEA-модель може застосовуватися для 
оцінки певного господарства, наприклад, у про-
цесі аналізу АПК країни. Основні властивості 
економіки виробництва, економії від масштабу, 
логіка структури виробництва служать для 
перевірки моделі так само, як статистичні тести 
служать для перевірки статистичної моделі, 
розробленої для реплікації деякого базового 
процесу генерації даних.

Можливості методу DEA для оцінювання 
ефективності надзвичайно великі. Завдяки ана-
лізу різних видів ефективності з урахуванням 
постійної і змінної величини масштабу отри-
мують великий масив даних, який дає змогу 
здійснювати аналіз аграрних підприємств, міру 
ефективності, раціональне співвідношення 
ресурсів і мінімальні їх обсяги, що необхідні 
для виробництва одиниці продукції.

Вихідні дані дослідження. У дослідженні 
проведено аналіз технічної ефективності вироб-
ництва кукурудзи підприємствами України 
на основі даних Звіту про основні економічні 
показники роботи сільськогосподарських під-
приємств за 2015 рік (форма № 50-сг). Зокрема, 
досліджено вплив зміни площ, засаджених 
кукурудзою, та собівартості виробництва куку-
рудзи на технічну ефективність виробництва. Із 
сукупної вибірки господарств було виокремлено 
лише ті, у яких витрати на виробництво куку-
рудзи складали не менше 30% від загальних 
витрат (із 578 господарств заданому критерію 
відповідало 321). Площа, засіяна під кукурудзу 
у цих господарствах, варіює від 5 до 3 223 га, 
сукупні витрати – від 9,7 до 141 087,6 тис. грн.

На основі емпіричних даних про наявні 
ресурси та виробництво продукції сільсько-
господарськими підприємствами побудована 
межа ефективності виробництва (технологічна 
крива), за допомогою якої проводиться оцінка 
результатів діяльності кожного з розглянутих 
господарюючих суб’єктів. Крім того, застосу-
вання методу DEA дало змогу визначати функ-
цію оцінки відстані для багатопродуктової 
виробничої системи. Обробка даних проводи-
лася в середовищі “RStudio” з використанням 
бібліотек “dplyr” та “Benchmarking”, які дають 
змогу отримати розв’язання поставленої задачі.

Для порівняння сільськогосподарських під-
приємств використано методику бенчмаркингу. 
Для оцінки ефективності підприємств за допо-
могою DEA визначено, що X – входи (ресурси) 

підприємства; Y – виходи підприємства (вироб-
ництво, ц); EFF – ефективність досліджуваного 
об’єкта; SLACK – слабкі місця під час розрахунку 
ефективності виробництва; VRS (variable returns 
to scale) – змінний ефект масштабу; CRS (constant 
returns to scale) – постійний ефект масштабу; 
LAMBDA – множина аналогів для кожної фірми.

Оцінювання сільськогосподарських підпри-
ємств методом DEА дало можливість викорис-
тати статистичні методи масштабування даних, 
в яких граничні коефіцієнти заміщення презен-
тують спостереження, а також отримати оцінку 
похибок.

Вихідні дані сільськогосподарських підпри-
ємств, які спеціалізуються на вирощуванні 
кукурудзи, наведено у табл. 1 (виробництво 
кукурудзи (ц), площа насаджень (га), витрати 
на виробництво (тис. грн.)).

Розрахунки проведено двічі з припущен-
нями про сталий та змінний ефекти масштабу. 
Результуюча змінна така: «Вихід» – виробни-
цтво продукції (ц), «Входи» – посівні площі (га) 
та виробничі витрати (тис. грн.).

Проаналізовано ефективність сільськогос-
подарських підприємств, які спеціалізуються 
на виробництві кукурудзи. У табл. 2 представ-
лені коефіцієнти ефективності сталого (CRS) та 
змінного (VRS) ефекту масштабу.

Побудовано технологічну криву, а також 
проведено оцінку досліджуваних господарств у 
координатах «вхід-вихід» з урахуванням при-
пущення про змінний ефект масштабу (рис. 1).

Змінний ефект масштабу (VRS) охоплює як 
збільшення, так і зменшення віддачі від масш-
табу. Постійний ефект масштабу (CRS) відобра-
жає той факт, коли вихід буде змінюватися в 
тій же пропорції, як і вхід.

Серед 321 підприємства, що спеціалізуються 
на виробництві кукурудзи, спостерігається зна-
чна неоднорідність оцінок ефективності як за 
умови постійного ефекту масштабу (CRS), так і 
за умови змінного ефекту масштабу (VRS). Слід 
підкреслити, що в Україні існують такі сіль-

Таблиця 1
Вихідні дані для оцінки технічної 

ефективності фермерських господарств

№ Виробництво, ц Площа, га Витрати  
тис. грн.

1 110 5 4 665,5
2 270 15 3 86,0
3 782 16 1 386,0
4 1 075 20 7 362,1
5 1 500 23 3 200,0
…

317 49 370 1 349 789,0
318 77 591 1 446 36,0
319 32 549 1 605 259,5
320 110 612 1 702 138,8
321 163 271 3 223 64 829,0

Джерело: «Звіт про основні економічні показники 
роботи сільськогосподарських підприємств (форма 
№ 50-сг)»
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ськогосподарські підприємства, які є найефек-
тивнішими зі змінним ефектом масштабу, але 
водночас є неефективними за умови постійного 
ефекту масштабу.

У табл. 3 наведено вибірку результатів DEA, 
яка складається із сільськогосподарських під-
приємств, які демонструють технічну ефектив-
ність виробництва більше ніж 0,65 (уся вибірка 
складає 321 господарство). Слід зазначити, що 
навіть підприємство, площа посівів кукурудзи 
якого складає 51 га площі, також є ефективним 
підприємством.

Для оцінки потенціалу підвищення ефек-
тивності проаналізовано 321 господарство, які 
були поділені на три групи: низькоефективні 
(ТЕ≤0,3); середньоефективні (0,3<ТЕ<0,65); 
високоефективні (ТЕ>0,65). Відповідно, отри-
мані такі результати: частка низькоефектив-
них господарств в Україні становить 48,3% 
(155 господарств), середньоефективних – 34,8% 
(112 господарств), високоефективних – 16,9% 
(54 господарства).

Висновки. За допомогою Data Envelopment 
Analysis проаналізовано технічну ефективність 
сільськогосподарських підприємств, які спеціа-
лізуються на виробництві кукурудзи. Вхідними 
факторами є посівні площі, урожайність, вихід-
ними – виробництво кукурудзи. Результати 
свідчать про те, що досягнення найвищої тех-
нічної ефективності (із припущенням про змін-
ний ефект масштабу) не обов’язково спричинені 
зростанням врожайності в даних господарствах. 
Менш ефективні господарства часто використо-
вують незначні переваги, що дають сучасні тех-
нології виробництва.

Отже, дослідження дає підстави дійти висно-
вку, що фермерські господарства України, які 
спеціалізуються на виробництві кукурудзи, 
мають значний потенціал для покращення 
ефективності. Досягнення найвищої технічної 
ефективності (із припущенням про змінний 
ефект масштабу) не обов’язково асоціюється 
зі зростанням врожайності на даних господар-
ствах.

Рис. 1. Технологічна крива для дослідження підприємств із змінним ефектом масштабу

Таблиця 2
Технічна ефективність виробництва кукурудзи  

сільськогосподарськими підприємствами України

№ Площа, га Виробництво, ц Ефективність 
(VRS)

Ефективність 
(CRS)

Урожайність, 
ц/га

1 485 50 070 0,82 0,69 103,24
2 240 10 133 0,29 0,28 42,22
3 152 8 061 0,37 0,35 53,03
4 831 53 211 0,51 0,43 64,03
5 165 3 374 0,17 0,14 20,45
…

317 285 19 950 0,48 0,47 70,00
318 300 12 674 0,29 0,28 42,25
319 585 48 288 0,65 0,56 82,54
320 161 0,7 0,90 0,88 129,81
321 50 100 0,10 0,00 2,00

Джерело: власні розрахунки
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Таблиця 3
Характеристики найбільш ефективних підприємств кукурудзи (за технічною ефективністю)

№ Площа, га Виробництво, ц Ефективність 
(VRS)

Ефективність 
(CRS)

Урожайність,  
ц/га

1 1 050 117 758 1,00 0,76 112,15
2 1 050 64 575 1,00 0,61 61,50
3 100 6 000 1,00 1,00 60,00
4 623 40 513 1,00 0,90 65,03
5 161 0,7 0,90 0,88 129,81
6 100 3 900 0,88 0,81 39,00
7 650 67 450 0,87 0,70 103,77
8 142 6 650 0,86 0,66 46,83
9 485 50 070 0,82 0,69 103,24
10 313 34 218 0,80 0,73 109,32
11 955 85 950 0,78 0,61 90,00
12 360 36 894 0,77 0,69 102,48
13 405 41 032 0,76 0,68 101,31
14 80 1 600 0,74 0,57 20,00
15 208 10 270 0,74 0,64 49,38
16 160 8 106 0,72 0,71 50,66
17 1 191 56 712 0,72 0,61 47,62
18 321 13 000 0,72 0,42 40,50
19 466 12 310 0,71 0,70 26,42
20 51 1 523 0,68 0,64 29,86
21 46 2 096 0,67 0,54 45,57
22 141 13 456 0,66 0,65 95,43

Джерело: власні розрахунки
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