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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ

THE INSTITUTIONALIZATION OF BEHAVIOR’S MODEL OF ECONOMIC AGENTS

АНОТАЦІЯ 
У статті проведено науково-теоретичне дослідження умов 

формування моделей економічної поведінки господарюючих 
суб’єктів економіки і можливостей її переорієнтації в сучасних 
реаліях. Визначено, що зміна економічної політики в України 
потребує зміни економічної поведінки більшості суб’єктів ви-
робничих відносин: від намагання швидкого збагачення за 
рахунок безжалісного експлуатування природних та людських 
ресурсів до сталого економічного розвитку з їх збереженням та 
відтворенням.

Ключові слова: влада, економічна поведінка, інновації, 
корупція, прибуток, рента. 

АННОТАЦИЯ
В статье проведено научно-теоретическое исследование 

условий формирования моделей экономического поведения 
хозяйствующих субъектов экономики и возможностей ее пере-
ориентации в современных реалиях. Определено, что изме-
нение экономической политики в Украине нуждается и в из-
менении экономического поведения большинства субъектов 
производственных отношений, перехода от желания быстрого 
обогащения за счет безжалостной эксплуатации природных и 
человеческих ресурсов к устойчивому экономическому разви-
тию с их сохранением и воспроизведением.

Ключевые слова: власть, экономическое поведение, ин-
новации, коррупция, прибыль, рента.

АNNOTATION 
The article Held the scientific-theoretical investigation of the 

conditions of formation models of economic behavior of economic 
entities and the possibilities of reorientation in the current situation 
has provided an opportunity to determine that a change in economic 
policy in Ukraine first of all requires a change of model of economic 
behavior most of the actors of industrial relations: attempts of 
getting rich quick at the expense of ruthless exploitation of natural 
and human resources to sustainable economic development with 
their preservation and reproduction.

Keywords: government, economic behavior, innovation, 
corruption, profits, rents.

Постановка проблеми. Головними про-
блемами економіки України, як і в попере-
дні роки, залишаються низький рівень якості 
інститутів, за яких український бізнес стає все 
менш інноваційним, високий рівень корупції, 
що сприяє формуванню економічного лобізму, 
зрощуванню великого бізнесу з державною вла-
дою і ринкової влади окремих олігархічних еліт 

та високий рівень трансакційних витрат. Проте 
найбільшою проблемою розвитку бізнесу, осо-
бливо з урахуванням загроз для майбутніх 
реформ, є системний взаємозв’язок між коруп-
цією та цілеспрямованою рентною орієнтацією, 
що призводить до вкорінення в господарській 
діяльності неправильних з точки зору розвитку 
суспільства моделей економічної поведінки та 
стимулює формування стійких неформальних 
економічних інститутів підтримки таких моде-
лей поведінки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Спроби представлення моделей поведінки еко-
номічних агентів існували завжди, починаючи 
від Homo economicus А. Сміта [12] і закінчу-
ючи Homo institutius [6] та моделі RREEMM 
(resourceful, restricted, evaluating, expecting, 
maximizing man) [1]. Серед сучасних актуаль-
них досліджень цього напрямку слід виокре-
мити роботи Р. Капелюшникова [5], Е. Луто-
хіної [8], О. Мороза та Н. Карачини [9], 
О. Прутської [11], В. Тапіа та Дж. Йермо [17], 
Д. Ядранського [16] та ін. Проте, незважаючи 
на значні теоретичні доробки, процеси форму-
вання моделей економічної поведінки індиві-
дів, і особливо їх зміни, та адаптація до нових 
інституціональних умов потребують подальших 
досліджень. 

Мета статті полягає в аналізі умов форму-
вання моделі економічної поведінки індивідів і 
можливостей її переорієнтації в сучасних еко-
номічних умовах України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В силу обмеженої раціональності та інформа-
ційної недостатності в основу моделі економіч-
ної поведінки людини завжди покладено про-
блему вибору або невибору (в сенсі втрачених 
можливостей) [7, с. 35], коли з декількох аль-
тернативних стратегій, за умови отримання 
максимального прибутку, обирається та, що 
найбільш відповідає її інтересам, звичкам і вну-
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трішнім уподобанням та не суперечить мораль-
ним або етичним принципам і цінностям, які 
панують у більшості господарюючих суб’єктів 
тієї або іншої сфери. Економічні агенти, праг-
нучи максимізувати рівень доходів і мінімізу-
вати рівень витрат, завжди керуються однією із 
двох моделей поведінки: трансформаційною, за 
якою у процесі виробництва отримуються певні 
зиски (додаткова вартість) від зміни ресурсу, 
яким вони володіють, або трансакційною, за 
якою зиски отримуються від різного роду вза-
ємодій, угод та обмінів.

За інституціональних умов концентрації і 
нерівномірності розподілу влади в ринковому 
просторі моделюю поведінки економічних аген-
тів є орієнтація на отримання прибутку або на 
отримання ренти. Перша має місце, коли роз-
міщення ресурсів заради отримання доходу 
генерує суспільний добробут, а друга, коли роз-
міщення ресурсів заради тієї ж мети генерує 
втрати суспільства. Згідно з Г. Талоком, «осно-
вна проблема в тому, що люди, які вимагають 
для себе кращих умов, перешкоджають одно-
стайним угодам, необхідним для отримання 
загального прибутку» [13, с. 49]. І якщо орієн-
тація на пошук прибутку здебільшого пов’язана 
із горизонтальною конкуренцією по створенню 
технологічних і організаційних переваг перед 
іншими економічними агентами, то пошук 
ренти в основному визначається вертикальною 
конфігурацією, що передбачає домінування вер-
тикальних відносин і відображається у вигляді 
отримання неринкових переваг заниження цін 
на одиницю витрат виробництва або завищення 
цін на кінцеву продукцію (лобіювання інтересів, 
отримання пільг, привілеїв і преференцій, аж до 
отримання монопольного статусу). Останні дії 
здебільшого спрямовані на захоплення ринко-
вої (а інколи і політичної) влади інструментами 
тіньової економіки, адже ресурси, що малися б 
спрямовуватися на розвиток економіки, вилу-
чаються з неї та спрямовуються на невироб-
ничі потреби, пов’язані з підтримкою влади. 
За наявності відповідного рівня влади джере-
лом цінності ресурсу стають занижені витрати 
його використання і, відповідно, можливість 
отримання ренти від його застосування, що і 
визначає інноваційну пасивність структур, що 
мають рентну спрямованість. Діяльність таких 
структур характеризується наявністю асоціаль-
ного капіталу, який утворює дихотомію з соці-
альним капіталом і на відміну від нього засно-
ваний на поведінці, що іде в розріз із нормами 
і спрямована на витягання корисного ефекту з 
діяльності інших суб’єктів [2, с. 27].

Проте і раціональна поведінка окремих 
індивідів, що максимізують власну корисність, 
навіть в умовах повноти інформації, може при-
звести до ірраціональних суспільних резуль-
татів, що зададуть шкоди суспільству. З цього 
приводу М. Олсон зазначає, що індивіди, які 
мають значно більше влади (сили), час від 
часу використовують для досягнення своїх 

цілей загрозу застосування сили, а то й про-
сто насильство. «Коли одна людина набагато 
сильніше іншої, їй буває простіше отримати 
бажане не за допомогою добровільного обміну, 
а погрожуючи застосуванням сили: тоді йому 
безкоштовно дістається те, за що в іншому разі 
довелося б заплатити» [15, с. 85]. Звідси за 
нових господарчих умов проблема вибору кон-
кретного індивіду не може розглядатися поза 
інтересів суспільства, адже сама по собі інно-
ваційна активність і потреба в інноваціях не 
є природними потребами індивіда. На думку 
В.В. Дементьєва і В.П. Вишневського, – це 
інституційне явище, існування якого зумовлене 
певним суспільним устроєм [4, с. 9]. А компро-
міс між індивідуальними мотивами і суспільною 
корисністю, що завжди має інституціональний 
контекст, потребує спеціальних інструментів 
стимулювання до розробки нових виробів, тех-
нологій, організаційних та інших інновацій, 
які створять попит на нову модель поведінки. 
Фактично мова йдеться про зміну моделі еко-
номічної поведінки і переорієнтацію ціннос-
тей індивіда та про психологічні реакції, які 
будуть спостерігатися у нього при цьому про-
цесі (реакції економічного агента на дію інсти-
тутів по зміні інституціональних умов ведення 
господарської діяльності). В результаті багато-
разового повторення і структуризації взаємо-
дій за нових принципів ведення господарської 
діяльності економічні агенти мають отримати 
досвід та нові знання, що дозволять їм адапту-
ватися до нової інституціональної структури та 
отримати нову мотивацію до підприємницької 
діяльності. Адже «правила відповідають пове-
дінці тільки в тому випадку, якщо у людей є 
мотив їм слідувати» [3, с. 40]. 

І головна роль у мотивації до зміни еконо-
мічної поведінки суб’єктів економічних відно-
син належить державі. Безумовно, спонтанні 
економічні зміни, пов’язані з економічним про-
гресом, теж впливають зміну психології інди-
відів, змушуючи їх або пристосовуватися до 
них, або відторгати їх, проте виходячи з того, 
що «створення ренти, обмеження конкуренції 
та доступу до організацій визначають природу 
держави, її інститутів і функціонування сус-
пільства» [10, с. 64], то і зворотній процес по 
застосуванню стимулів до відтворення нових 
знань і створення на їх основі різного роду 
інновацій (продуктових, технологічних, органі-
заційних тощо) та подальшого їх впровадження 
у виробничі процеси теж повинен визнача-
тися самою природою держави. Вона повинна 
за допомогою стимулів у вигляді державної 
допомоги (фінансування, пільгового оподатку-
вання), механізмів розподілу ризиків (державні 
гарантії, компенсації відсотків за кредитами, 
здешевлення вартості страхових премій) та сус-
пільного визнання інноваційних підприємств 
(премії, відзнаки, нагороди) створити попит на 
інноваційну модель поведінки та забезпечити 
умови для створення нових етичних (мораль-



5Глобальні та національні проблеми економіки

них) принципів в господарській діяльності, що 
відповідають потребам суспільства та демокра-
тичним цінностям і нормам, до яких слід від-
нести: 

1) свободу – як основну умову існування і 
можливість вибору тих чи інших господарських 
рішень, причому не безмежну свободу, що 
межує з безглуздям, а свободу відповідальну і 
добровільно обмежену, ту, що не шкодить інтер-
есам інших економічних агентів та суспільства;

2) прозорість – як у внутрішньофірмовій 
діяльності (фінансової звітності, внутрішнього 
аудиту та контролю, кодексів ділової поведінки 
та етики), так і у взаємовідносинах суб’єктів 
виробничої діяльності та держави (системи дер-
жавної підтримки, застосування нових фінансо-
вих інструментів, продажу державних підпри-
ємств, обмежень на експорт, лібералізації умов 
зовнішньої торгівлі у вигляді скасування сер-
тифікатів якості, ветеринарних та карантинних 
сертифікатів);

3) відповідальність – бізнесу перед суспіль-
ством і державою за дотримання норм госпо-
дарської діяльності (сплата податків, розши-
рення діяльності, збільшення робочих місць, 
покращання умов і оплати праці) і дбайливе 
ставлення до екології та навколишнього середо-
вища (застосування екологічних та енергозбері-
гаючих технологій) та держави за забезпечення 
проголошеного курсу, захист прав власності й 
дотримання законів;

4) рівність – усіх форм господарювання у 
доступі до ресурсів (матеріальних, фінансових, 
інформаційних тощо), скасування надмірної 
кількості необґрунтованих функцій централь-
них, регіональних та місцевих органів дер-
жавної влади, які формують сприятливе серед-
овище для корупції та уповільнюють розвиток 
господарюючих суб’єктів та прагнення до рів-
номірності розподілу доходів та формування 
широкого прошарку середнього класу;

5) соціальну справедливість і взаємну 
довіру – як необхідну умову взаємодій в три-
валій перспективі і з боку держави при форму-
ванні та реалізації державної політики (забез-
печення формальних інституцій демократія, 
реалізація прав людини, верховенство права та 
підтримка неформальних – культура, релігія, 
повага, традиції, звичаї, моральні установки 
непорушність правил, норм, угод тощо) і з боку 
господарюючих суб’єктів при виконанні своїх 
зобов’язань (механізми, що забезпечують вико-
нання правил дотримання соціальної справед-
ливості і норм поведінки агентів в економічних 
відносинах);

6) нову якість освіти – спрямовану на інно-
ваційний розвиток як у процесі первинної під-
готовки фахівців, так і у процесі навчання про-
тягом життя, створення механізмів венчурного 
інвестування найсміливіших інноваційних про-
ектів.

Створені на цій основі інституціональні 
умови повинні на основі конструктивного діа-

логу та компромісі інтересів сприяти коопера-
ції всіх учасників ринкових відносин, наданню 
переваг інституціональним стимулам продук-
тивного типу над непродуктивними рентними 
перевагами, виникненню відносин соціальної 
довіри та солідарності, перешкоджати опорту-
ністичній поведінці учасників взаємодій і появі 
конфронтаційних «зон ризику» та обмежити 
вплив владних економічних угрупувань на фор-
мування і регулювання аграрної політики кра-
їни. Економічна політика повинна бути спря-
мована в першу чергу не проти зловживань 
існуючих владних структур, а безпосередньо 
проти виникнення таких взагалі [14, с. 105]. 
Тобто за нового інституціонального устрою 
повинні бути створені умови, які, з одного боку, 
унеможливлять процеси зрощування великого 
бізнесу з державною владою і формування рин-
кової влади окремих олігархічних еліт як на 
законодавчому, так і на ментальному рівнях, 
а з іншого – будуть всебічно сприяти розви-
тку інститутів громадського суспільства, які 
будуть контролювати державні і місцеві органи 
влади та протидіяти корупції, тим самим забез-
печивши необхідний рівень довіри в суспіль-
стві. Адже неможливо подолати відчуженість і 
недовіру в суспільстві, не забезпечивши умов 
інституціональної транспарентності та не заохо-
чуючи громадян до ініціативи і самостійності. 
Розгалуженій і стійкій системі корупційних 
відносин в сучасних умовах слід протиставити 
ще більш ефективну систему добре збалансова-
них правових, соціально-економічних, освітніх, 
виховних, морально-етичних, організаційних 
та методичних заходів.

Необхідним також є комплекс заходів, спря-
мованих на підвищення інвестиційного клімату, 
залучення в економіку суб’єктів господарю-
вання з широкими інвестиційними та іннова-
ційними можливостями, обмеження ренти керу-
ючої еліти, і найважливіше – інституціональна 
реформа спрямована на проектування «пра-
вильних» економічних інститутів, націлених 
на сталий економічний розвиток на основі дер-
жавно-приватного партнерства, що поєднує при-
ватну ініціативу і державно-суспільне регулю-
вання, а не на проїдання бюджетних ресурсів. 
Іншими словами, ефективність одних інновацій 
може бути забезпечена при реалізації інших 
інновацій: інституціональних, організаційно-
управлінських, технологічних. І тільки реаліза-
ція комплексу інновацій може дати найвищий 
результат – побудову конкурентоспроможного 
соціально-відповідального бізнесу. Для цього 
необхідно ліквідувати інститути, що обмеж-
ують, і змінити інститути, що направляють 
економічну поведінку, сформувати соціальний 
порядок з відкритим конкурентним доступом 
до ресурсів та забезпечити ефективні стимули 
підтримки прибуткових, інноваційно-спрямова-
них і соціально відповідальних бізнес-структур з 
переважним застосуванням механізмів фінансу-
вання на поворотній основі. 



6

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Створені інституціональні умови стануть 
дієвими і ефективними лише у разі, коли 
надані державою і підтримані суспільством 
стимули будуть сприйняті значною кількістю 
індивідів, що включені у соціально-економічні 
відносини, як сигнал до дії, а деінституціона-
лізація, пов’язана із руйнуванням старих груп 
спеціальних інтересів, призведе до появи пере-
важної більшості не нових груп спеціальних 
інтересів, а груп всеохоплюючих інтересів, що 
підтримають структуру соціальних зв’язків і 
стимулів, спрямованих на інноваційний роз-
виток в інтересах суспільства. Як зазначає 
Р.І. Капелюшніков, «ірраціональні» приватні 
агенти повинні потіснитися, щоб звільнити 
місце для діяльності «раціональних» агентів 
держави. А оскільки уявлення про гіпотетичні 
переваги уявних гіперраціональних істот, 
висунуті прихильниками нового патерналізму 
в якості нормативного ідеалу, неминуче зали-
шаються розмитими і невизначеними, вакуум, 
що утворився, починає заповнюватися ціл-
ком конкретними уявленнями тих чи інших 
реально існуючих груп агентів. У якихось 
випадках це можуть бути вподобання діючих 
політиків, в інших – вподобання експертів, що 
їх консультують, в третіх – вподобання, що 
розділяються і схвалювані більшістю суспіль-
ства [5, с. 31, 65], і бажано, щоб вподобання 
владних еліт співпадали з очікуваннями сус-
пільства.

І саме сьогодні, в період найбільшої кризи 
в історії незалежної України за рахунок сві-
домості, патріотизму і навіть самопожертву-
вання її громадян національний господарський 
порядок може бути кардинально перетворений 
або навіть замінений на новий внаслідок тран-
сплантації та пристосування ефективних інсти-
тутів, обмеження впливу владних економічних 
угрупувань та зміни ментальних та поведін-
кових моделей як у відносинах між бізнесом, 
державою і суспільством, так і у внутрішньо-
економічних відносинах самих підприємств. 
Разом з тим попередній досвід більшості демо-
кратичних країн світу переконує, що сталий 
розвиток економіки можливий лише за умови 
узгодженості інтересів усіх суб’єктів економіч-
них відносин, а створення стійких внутрішніх 
інститутів є визначальним фактором отримання 
переваг її розвитку і зростання. Одним із таких 
інститутів, що покликаний узгодити інтереси 
бізнесу і суспільства, є інститут соціальної від-
повідальності бізнесу. 

Висновки. Низький рівень інноваційного роз-
витку економіки України пов’язаний і з недоо-
цінкою суспільства як активного суб’єкта інно-
ваційного розвитку економіки та ролі бізнесу 
в ньому. У процесі господарської діяльності в 
економічних агентів виникає стійка реакція 
до неформальних інститутів, заснованих на 
неефективних нормах поведінки. Найбільшою 
загрозою інноваційного розвитку бізнесу є сис-
темний взаємозв’язок між корупцією і ціле-

спрямованою рентною орієнтацією, що призво-
дить до вкорінення в господарській діяльності 
хибних з точки зору суспільства моделей еко-
номічної поведінки та стимулює формування 
стійких неформальних економічних інститутів 
підтримки таких моделей поведінки. Зміна еко-
номічної політики в економіці країни передусім 
потребує зміни моделі економічної поведінки 
більшості суб’єктів виробничих відносин або 
ідеології ведення бізнесу: від намагання швид-
кого збагачення за рахунок безжалісного екс-
плуатування природних та людських ресурсів 
до сталого економічного розвитку з їх збере-
женням та відтворенням. 

При цьому роль держави через обмеженість 
організаційних і фінансових технологій зрос-
тання і модернізації полягає в першу чергу 
в інституціонально-правовому забезпеченні 
активності приватного бізнесу, забезпеченні 
ефективної реалізації прав власності господарю-
ючих суб’єктів, оптимізації структури вітчиз-
няної економіки, направленої на зниження 
сировинної орієнтації за рахунок диверсифіка-
ції і збільшення частки інноваційних галузей 
або галузей, що виробляють продукцію з висо-
кою доданою вартістю.
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ФОРМУВАННЯ ОНТОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ФЕНОМЕНА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ONTOLOGICAL BASIS FOR THE ECONOMIC RESEARCH INTO THE 
PHENOMENON OF SOCIAL RESPONSIBILITY

АНОТАЦІЯ
Стаття структурує теоретичне дослідження соціальної 

відповідальності як економічного феномена. Запропонована 
структура передбачає аналіз концептуального змісту (онто-
логічних рамок) та конкретно-історичного економічного змісту 
(онтологічного ядра) цього феномена. Детально розглянуто 
концептуальні онтологічні особливості соціальної відповідаль-
ності, розуміння яких – ключове для формулювання її специ-
фічного економічного змісту.

Ключові слова: відповідальність, онтологія, структура, по-
ведінка, система.

АННОТАЦИЯ 
Статья структурирует теоретическое исследование соци-

альной ответственности как экономического феномена. Пред-
ложенная структура предполагает анализ концептуального 
содержания (онтологических рамок) и конкретно-историчес-
кого экономического содержания (онтологического ядра) этого 
феномена. Детально рассмотрены концептуальные онтологи-
ческие особенности социальной ответственности, понимание 
которых является ключевым для формулирования ее специ-
фического экономического содержания. 

Ключевые слова: ответственность, онтология, структура, 
поведение, система.

АNNOTATION 
The paper puts forward the structure of theoretic analysis of 

social responsibility as an economic phenomenon. The structure 
combines the conceptual essence (the ontological framework) and 
the economic essence (the historically variable ontological core) 
of the phenomenon. The paper gives the detailed analysis of the 
conceptual ontological framework of social responsibility. This 
analysis is deemed crucial to the subsequent formulation of the 
economic essence of social responsibility. 

Keywords: responsibility, ontology, structure, behavior, 
system.

Постановка проблеми. Зміна пріоритетів 
функціонування ринкового господарства, яка 
продовжується нині на глобальному, національ-
ному, мікроекономічному рівнях, супроводжу-
ється економічною актуалізацією теоретичної 
й практичної проблеми соціальної відповідаль-
ності (СВ). Водночас наукова традиція еконо-
мічного аналізу соціофілософського за приро-
дою і багатозначного за змістом феномена СВ 
ще несформована повністю. Перешкодою цьому 
залишається поліваріантність тлумачення СВ 
та фрагментарність її онтології в цілому (як в 
економіці, так і поза нею). На часі розроблення 
єдиної консолідованої комплексної міждисци-
плінарної методологічної схеми, яка б узгоджу-
вала різні підходи до аналізу СВ і слугувала б 

надійною онтологічною основою багатоаспек-
тного економічного дослідження СВ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз СВ у фаховому економічному дискурсі 
найчастіше невиправдано обмежується органі-
заційними чи регуляторними аспектами СВ біз-
несу (корпоративної СВ). Нечисленні, але кон-
структивні ідеї щодо економічного осмислення 
СВ поза вузьким контекстом бізнес-етики міс-
тяться у працях, присвячених багатосуб’єктній 
СВ. Поруч із СВ бізнесу, вони ставлять питання 
про СВ держави, громадянина (працівника). 
Проте, визнаючи необхідність системного еконо-
мічного підходу до СВ, ці дослідження нерідко 
позиціонують її в світлі окремих управлінських 
чи соціально-трудових проблем. У такий спо-
сіб вони тією чи іншою мірою все ж звужують 
застосування СВ в економічному дискурсі. Крім 
того, подібні дослідження часто залишають 
багатосуб’єктну СВ у межах звичної (первинної) 
філософської методології: СВ тут розглядається 
здебільшого як культурно-ментальна, а не еко-
номічна проблема. Первинність філософської 
(соціофілософської) категорії СВ є безумовною. 
Але економічний феномен СВ, що нині форму-
ється, не повинен «розчинятися» у загальному 
філософському контексті. Не слід допускати і 
його надмірного спрощення, розглядаючи СВ 
як всього лише один із багатьох інструментів 
економічної політики і, таким чином, проти-
ставляючи йому комплексну соціофілософську 
проблематику СВ.

Мета статті полягає в обґрунтуванні методо-
логічної схеми для широкого економічного ана-
лізу СВ з урахуванням багатоаспектної онтоло-
гічної складності цього феномена. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формулювання й аргументація онтологічної 
основи економічного дослідження феномена 
СВ об’єктивно ґрунтується на аналізі найбільш 
загальних особливостей базової – соціофілософ-
ської – категорії СВ. Соціофілософське дослі-
дження СВ має давню історію, сягаючи часів 
давньогрецьких та інших древніх мислителів, 
праці яких є фундаментом для більшості галузей 
сучасної науки. Протягом кілька-тисячолітнього 
розвитку поняття СВ напрацьовано різноманіття 
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варіантів трактування його змісту. СВ часто 
вживали в контексті таких категорій, як мораль-
ний обов’язок (совість), юридичний обов’язок 
(право), суспільний осуд, примус, покарання, 
ставлення особи до влади, до суспільних норм 
(у їх теж неоднозначному тлумаченні), еколо-
гічно свідома поведінка тощо. Спроби числен-
них науковців упорядкувати зміст СВ пов’язані 
з виділенням із масштабного дослідницького 
матеріалу та обґрунтуванням рівнів СВ (інди-
відуальна, суспільна СВ); видів СВ (ретроспек-
тивна і перспективна СВ); форм СВ (юридична, 
моральна, політична, професійна, екологічна СВ 
тощо), цивілізаційних особливостей СВ (захід-
ноєвропейська, східноазійська, християнська, 
мусульманська етика тощо). Незважаючи на 
величезну наукову цінність цих спроб, пропоно-
вані ними підходи великою мірою фрагментують 
сприйняття СВ, утруднюючи цілісне уявлення 
про неї. Онтологія феномена СВ «розмивається», 
часто гублячись у внутрішніх суперечностях, 
алогізмах. Так, юридична СВ нерідко супер-
ечить сутності моральної СВ. Ретроспективна 
СВ, деонтологія якої майже завжди звужує 
свободу, перечить перспективній СВ, повністю 
залежній від вольових настанов. Християнська 

етика може різко протиставлятись мусульман-
ській тощо. Ця проблема інколи вирішується 
шляхом підпорядкування одному виду, формі 
СВ інших видів, форм і т. д. (наприклад, під-
порядкування юридичній СВ моральної СВ чи 
навпаки). Тоді, природно, виникає сумнів щодо 
доцільності конструювання складного багаторів-
невого комплексу, значення більшості елементів 
якого кінець кінцем нівелюється.

На нашу думку, для впорядкування змісту 
СВ особливе значення має диференціація 
антропологічної (поведінкової) [1] і системної 
парадигми СВ [2]. Вони пропонують два онто-
логічно цілісні, хоча дещо відмежовані один 
від одного, погляди на СВ. Перший обґрунто-
вує СВ особливостями людської природи. Дру-
гий – особливостями суспільної організації. 
Важливим досягненням для цілей системати-
зації наукових знань про СВ видаються також 
спроби пояснення різного тлумачення змісту 
СВ різницею конкретно-історичного контексту 
суспільних відносин. Цей підхід розглядає ево-
люцію змісту СВ протягом визначених періодів 
становлення людського суспільства (СВ Серед-
ньовіччя, епохи Відродження, періоду науково-
технічного прогресу тощо) [3, с. 11–56].
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Використовуючи зазначені попередні нау-
кові здобутки, ми доповнюємо їх підходом, 
націленим на синтез онтології СВ (рис. 1). Він 
передбачає аналіз у єдиному комплексі онто-
логічних рамок СВ й онтологічного ядра СВ, 
об’єднуючи антропологічні й системні аспекти 
СВ та диференціюючи стани онтологічного ядра 
з огляду на еволюцію суспільства та соціальних 
відносин. 

Онтологічні рамки СВ означають об’єктивні 
та сталі концептуальні границі, всередині яких 
СВ визначається змістовно як феномен. Онто-
логічне ядро СВ відображає власне змістове 
наповнення СВ, котре змінювалося у ході істо-
ричного розвитку суспільства. Суспільна ево-
люція чинила вплив на онтологічне ядро СВ. 
Але онтологічні рамки СВ залишалися інтак-
тними, відмежовуючи феномен СВ від інших 
феноменів, які виникали та зникали в процесі 
розвитку соціуму. 

Онтологічні рамки СВ проектуються двома 
згаданими базовими соціофілософськими кон-
цепціями – антропологічною і системною. 
Згідно з традиціями першої, СВ – це деяка 
властивість соціального суб’єкта [4] (інди-
відуального чи групового), пов’язана з його 
ставленням до соціальної дійсності (і до інших 
суб’єктів). У ході історичного розвитку зміст 
цієї властивості (як елемент онтологічного ядра) 
була різною – від абсолютного підпорядку-
вання суб’єкта соціальній дійсності (або ієрар-
хічно значимішим чи колективним суб’єктам) 
до самостійного конструювання цієї дійсності 
суб’єктом. Відповідно до традицій системного 
підходу, СВ – це властивість (стан) соціаль-
них відносин [5], визначена характером взаємо-
дії суб’єктів, організованої відповідним чином. 
Знову-таки її зміст (як елемент онтологічного 
ядра) на різних історичних етапах відріз-
нявся – від самоцінного «порядку» як даності 
для суб’єкта до стану динамічної рівноваги, що 
формується самими суб’єктами.

СВ як властивість соціального суб’єкта 
визначається особливою соціально відповідаль-
ною поведінкою. Адже СВ стосується лише 
суб’єкта дії, втілюється у деякому способі його 
діяльності. СВ як властивість (стан) соціаль-
них відносин виявляє специфічна організація 
соціальної системи, структура якої включає: 
1) суб’єкт СВ; 2) предмет СВ; 3) суб’єкт-
інстанцію СВ. Ця конструкція отримала назву 
системи СВ [3, с. 59; 5]. Її дослідниками часто 
невиправдано применшується значимість соці-
альних норм як елемента цієї структури. Існу-
вання норм СВ визнається, але у структурі 
системи це здебільшого майже не відобража-
ється. Проте у системі СВ норми відіграють 
суттєву роль. Адже норми СВ: 1) сигналізують 
суб’єктові про бажану поведінку; 2) інформу-
ють його про спосіб впливу на предмет СВ; 
3) виступають безпосередніми орієнтирами 
оцінки дій суб’єкта з боку інших суб’єктів СВ 
(зокрема, інстанцій). 

Попри складність організації системи СВ 
слід розуміти, що вона існує не сама по собі, а 
як «зріз» існуючої соціальної системи. СВ – це 
стан соціальних відносин, коли: 1) існуюча соці-
альна система недвозначно допускає існування 
вказаних елементів; 2) система СВ наклада-
ється на існуючу соціальну систему, соціальна 
система перетворюється на систему СВ.

Відтак, диференціація між СВ як власти-
вістю суб’єкта і властивістю соціальних відно-
син означає диференціацію між соціально від-
повідальною поведінкою суб’єкта і складною 
соціальною системою СВ. Перехід – у межах 
антропологічного підходу – від розгляду СВ як 
абстрактної властивості соціального суб’єкта до 
розгляду СВ як соціально відповідальної пове-
дінки уможливлює змістовну інтеграцію антро-
пологічної і системної парадигм СВ. Як наслі-
док цієї інтеграції, соціально відповідальна 
поведінка зберігає свої онтологічну окреміш-
ність і самостійне значення, але розглядається 
у контексті системи СВ, котра є одночасно і 
результатом, і чинником соціально відпові-
дальної поведінки. Окреме важливе значення 
соціально відповідальної поведінки визначене 
тим, що опосередковано через неї формуються 
відносини в системі СВ, визначається взаємне 
розташування її елементів. Адже суб’єкт СВ – 
це ніхто інший, як суб’єкт саме соціально від-
повідальної поведінки. Суб’єкт-інстанція – це і 
суб’єкт такої поведінки, і її оцінювач відносно 
інших суб’єктів у системі СВ. Вплив норм СВ 
спрямований саме на поведінку. Предмет СВ – 
це ціль соціально відповідальної поведінки і 
суб’єктів, і інстанцій. Водночас соціально від-
повідальна поведінка не «вписується» в сис-
тему СВ як її автономний елемент, оскільки 
поведінка – це всього лише ознака суб’єкта.

У межах сталих концептуальних онтологіч-
них рамок феномена СВ, заданих об’єктивним 
існуванням соціально відповідальної поведінки 
та системи СВ, на різних історичних етапах 
розвитку суспільства змінювався конкретно-
історичний зміст як власне соціально відпо-
відальної поведінки, так і основних елементів 
системи СВ, а також характер їх взаємовідно-
син. Саме цей зміст формує онтологічне ядро 
феномена СВ. Його хронологічні стани висту-
пають безпосереднім предметом конкретно-істо-
ричного дослідження СВ. Виокремлення «поза-
історичних» онтологічних рамок й аналіз станів 
перемінного онтологічного ядра СВ в контексті 
історичної еволюції формує логічні передумови 
консолідації антропологічної, системної й сус-
пільно-історичної парадигм СВ. Таким чином, 
досягається синтез онтології СВ.

Визначений сталими концептуальними 
онтологічними рамками феномена СВ, його 
перемінний історичний зміст містить у собі та 
здатен відобразити специфіку історичного роз-
витку СВ стосовно різноманітних видів люд-
ської діяльності (в т. ч. економіки). Для вияв-
лення цієї специфіки необхідно інсталювати 
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онтологічне ядро СВ в конкретний галузевий 
(наприклад, економічний) історичний кон-
текст. Це дозволить відслідкувати метаморфозу 
специфічної економічної сутності феномена СВ. 
Економічна феноменологія СВ формується як 
єдність соціофілософських онтологічних рамок 
СВ та історично перемінного специфічного 
економічного змісту СВ. Відтак, методоло-
гічна схема економічного аналізу СВ повинна 
в комплексі включати з’ясування історично 
перемінного змісту соціально відповідальної 
економічної поведінки, суті та характеру вза-
ємодії економічних суб’єктів СВ, економічної 
інстанції СВ, економічних норм СВ та еконо-
мічного предмету СВ на кожному етапі сус-
пільно-історичної еволюції.

Аналізові конкретно-історичного економіч-
ного змісту соціально відповідальної поведінки, 
а також основних складових системи СВ має 
передувати глибинний структурно-логічний 
аналіз власне елементів онтологічних рамок 
феномена СВ. Він дозволить з’ясувати, що 
являють собою концептуально (безвідносно до 
еволюційних трансформацій) соціально відпові-
дальна поведінка та система СВ.

На нашу думку, соціально відповідальну 
поведінку як елемент онтологічних рамок 
СВ, безвідносно до її історично перемінного 
змісту, виявляють такі атрибути: 1) практич-
ний, 2) рефлексивний, 3) партисипативний, 
4) креативний. Практичний атрибут втілений 
у тому, що СВ нерозривно пов’язана з певною 
доцільною діяльністю суб’єкта. Рефлексивний 
атрибут проявляється у внутрішній детерміно-
ваності СВ: вона неможлива без внутрішньої 
готовності суб’єкта до певних дій. Партиси-
пативний атрибут передбачає пов’язаність дій 
суб’єкта з діями інших суб’єктів. Креативний 
атрибут відображає вольову, творчу природу дій 
суб’єкта відносно соціальної дійсності. Будь-
який конкретно-історичний зміст соціально 
відповідальної поведінки містить усі ці атри-
бути, хоча в різному співвідношенні. На ран-
ніх етапах становлення людського суспільства 
найбільше проявлялися практичний і виму-
шено партисипативний атрибути. Рефлексив-
ний атрибут зводився до певної емоційної реак-
ції суб’єкта на вимоги інстанції. Згодом прояв 
рефлексивного атрибуту став більш очевидним і 
осмисленим. Поступово партисипативний атри-
бут став проявлятися скоріше як добровільний, 
ніж як вимушений.

Систему СВ як другий елемент онтологіч-
них рамок СВ, безвідносно до особливостей сус-
пільно-історичної еволюції, виявляє даність та 
взаємозв’язок її основних складових: суб’єктів 
(в т. ч. суб’єктів-інстанцій), предметів та норм. 
Розглянемо особливості їх незмінної субстан-
ції почергово. Суб’єкти СВ, поділені за функ-
ціональною ознакою на власне суб’єктів СВ та 
суб’єктів-інстанцій, є живими елементами сис-
теми СВ. Саме їх існування надає вітальності 
усій системі. Логічним імперативом суб’єктності 

СВ є соціально відповідальна поведінка: суб’єкт 
СВ тому і суб’єкт СВ, що характеризується соці-
ально відповідальною поведінкою. 

Характерно, що імператив соціально від-
повідальної поведінки стосується як власне 
суб’єктів СВ, так і суб’єктів-інстанцій СВ. 
У ході еволюції онтологічного ядра інстанція 
СВ сприймала цей імператив неоднаково. У пев-
ний період вона була схильна до цього біль-
шою мірою, в інший – меншою, акцентуючи 
на необхідності соціально відповідальної пове-
дінки тільки суб’єкта. Такий стан речей часто 
був зумовлений вкоріненим уявленням про те, 
що дії інстанції СВ є соціально відповідальними 
апріорно і не потребують зовнішнього запиту, 
складного чи взагалі будь-якого процесу сус-
пільної легітимізації. Водночас в історичному 
матеріалі достатньо свідчень якщо не хибності, 
то очевидного перебільшення істинності цього 
сподівання. 

Поза емпіричним досвідом – із теоретичних 
позицій – обмеження застосування вимоги соці-
ально відповідальної поведінки щодо будь-яких 
суб’єктів СВ об’єктивно видається алогічним, 
виходячи з таких міркувань. По-перше, суб’єкт 
СВ, до котрого не застосовний імператив соці-
ально відповідальної поведінки, має позбавля-
тися й суб’єктності СВ як такої: він повинен 
вилучатися із системи СВ. По-друге, сумнів-
ною є необхідність обмеження застосування 
цього імперативу лише за функціональною 
ознакою (у випадку суб’єкта-інстанції – лише 
тому, що цей конкретний суб’єкт є інстанцією). 
Строго відповідно до такої логіки, необхідно 
«звільнити» від вимоги соціально відповідаль-
ної поведінки і суб’єкта, що виконує приписи 
інстанції (лише тому, що він функціонально – 
виконавець). А це – ніщо інше як логічна 
контроверза. По-третє, система, у якій контр-
олюючий елемент може бути «звільнений» від 
ознак, за якими здійснює контроль стосовно 
інших елементів, втрачає подобу соціальної 
системи. Будучи «звільненим», контролюючий 
елемент має позбавлятися всіх інших ознак, які 
б хоча б натякали на його як соціально відпо-
відальну, так і безвідповідальну поведінку. Він 
повинен сакралізуватися. Сакралізація інстан-
ції можлива строго в трансцендентальних сис-
темах з керуючим началом (божеством), котре 
перебуває поза дихотомією відповідальності і 
безвідповідальності. В умовах соціальної сис-
теми це недосяжно. Виходячи із цих логіч-
них міркувань, соціально відповідальна пове-
дінка повинна стосуватися всіх суб’єктів СВ,  
в т. ч. інстанції.

Цей факт не заперечує специфічності функ-
цій суб’єкта-інстанції СВ, основними з яких 
мисляться: 1) оціночна; 2) регулятивна; 3) інте-
граційна. Перші дві функції проявляються 
і відносно самої інстанції, і відносно інших 
суб’єктів СВ. Особливий випадок оцінки й регу-
ляції інстанцією власної діяльності перетворює 
її на авто-інстанцію. Такою авто-інстанцією від-
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носно самого себе потенційно може стати кожен 
суб’єкт СВ, коли цього потребує або таке допус-
кає досягнення предмета СВ.

Коли інстанція діє лише відносно інших 
суб’єктів СВ, до оціночної та регулятивної функ-
цій додається інтеграційна функція. Її призна-
чення – вивчення й узагальнення сформованих 
різнорідних цілей суб’єктів СВ та формулю-
вання на цій основі певної центральної спільної 
цілі, яку суб’єкти СВ усвідомлено приймають 
до реалізації. Така ціль у структурі системи СВ 
виступає предметом СВ, що втілюється у різно-
манітті конкретних форм людської діяльності. 
Це – об’єкт діяльнісного впливу суб’єкта СВ. 
Через цей вплив реалізуються атрибути соці-
ально відповідальної поведінки.

Окремі дослідники презентують інтеграційну 
функцію як основну для інстанції СВ (вона 
інкорпорує інші можливі функції) [3, с. 71]. 
Але застосована нами диференціація об’єктів 
впливу інстанції СВ (суб’єкт СВ та власне 
інстанція СВ) свідчить про доцільність більш 
складної диференціації її функцій: інтегрувати 
цілі суб’єктів СВ інстанція може лише відносно 
цих суб’єктів, а оцінювати та регулювати вона 
може і поведінку суб’єктів СВ, і саму себе. 

У контексті інтеграційної функції інстанції 
СВ слід звернути увагу на необхідність розмеж-
ування предмета СВ і генеральної цілі системи 
СВ. Предмет СВ – ситуативна спільна мета 
суб’єктів СВ, безпосередня сфера прикладення 
їх спільних або автономних (але узгоджених) 
зусиль. Системна ціль – стратегічне завдання, 
на яке «працюють» усі системні елементи: їй 
підпорядковані і предмет СВ, і норми СВ, і діяль-
ність суб’єктів та суб’єктів-інстанцій СВ. Її зміст 
обумовлений фактом природної дискретності 
соціально відповідальної поведінки: від суб’єкта 
СВ не доводиться чекати постійного однакового 
прояву такої поведінки. Це дає підстави сучас-
ним авторам вживати поняття «мерехтливої 
відповідальності» – СВ, яка проявляється спо-
радично [6]. Недостатність СВ у кожній кон-
кретній ситуації визначається як «затухання 
відповідальності». Як вбачається, генеральна 
ціль системи СВ – це власне досягнення якомога 
менш дискретної СВ, зменшення періодів «зату-
хання» СВ. 

Така ціль нетотожна досягненню малоймо-
вірної стабільності системи СВ. Розвиток будь-
яких соціальних відносин повністю заперечує 
можливість незмінності досягнутого стану. 
Запобігання «затухання» СВ, збереження 
недискретності СВ як цілі системи СВ не супер-
ечить природній динаміці взаємодії суб’єктів 
СВ, не виключає різноманіття предметів СВ. 
Стабільність системи СВ вимушено є динаміч-
ною. Найбільш наочним буде її порівняння з 
гомеостазом біологічних організмів: ціль будь-
якого з них – ситуативна, але основне завдання 
(визначальне з онтологічної точки зору) – це 
підтримання життя. Так само і прагнення кон-
тинуальності відносин є визначальним для сис-

теми СВ. Важливо зауважити, що економічний 
зміст предмету СВ (не сам предмет як елемент 
системи СВ) перемінний і відноситься до онто-
логічного ядра СВ. Системна ж ціль – стала, 
її субстанція визначена і неподільна та відно-
ситься до онтологічних рамок феномена СВ. 

Міжсуб’єктні відносини у системі СВ мож-
ливі між соціальними суб’єктами як одного 
кількісного масштабу (індивід – індивід, колек-
тив – колектив), так і різномасштабними: інди-
від – колектив, індивід – соціум. При цьому 
такі відносини не обов’язково ієрархічні. Ієрар-
хія суб’єктів не є системною необхідністю. 
Проте будь-яка складно організована система 
відзначається внутрішньою ієрархічністю (як 
відомо, це – одна з базових системних власти-
востей). Очевидно, система СВ не може бути 
винятком. Ієрархія у ній проявляється відносно 
генеральної системної цілі та цілей суб’єктів: 
перша є первинною щодо других. Безумовно, 
якщо суб’єкт-інстанція СВ ситуативно вва-
жається у системі СВ апріорним абсолютним 
авторитетом, то ієрархія вибудовується і серед 
суб’єктів СВ: саме інстанція буде домінувати. 
Як свідчить історичний досвід, це найбільше 
стосується колективних суб’єктів-інстанцій. 
Але з точки зору онтологічних рамок СВ кіль-
кість учасників взаємодії є єдиним критерієм, 
що об’єктивно відрізняє колективних суб’єктів 
СВ від індивідуальних. 

Норми СВ існують як специфічні для сис-
теми СВ соціальні норми. У найзагальнішому 
розумінні соціальні норми – це правила взає-
модії соціальних суб’єктів. Сутність соціальної 
норми (правила) тлумачиться доволі широко. 
Норма нерідко описується як ідеал поведінки, 
звичка/традиція (моральна норма), технічна 
норма (стандарт), статистична норма (вираз 
деяких властивостей, притаманних більшості 
людей, подій), правова норма [7]. Усі варіації 
соціальних норм тією чи іншою мірою мають 
значення для організації системи СВ. Проте різ-
номаніття їх змісту слід розглядати в контексті 
еволюції власне змісту соціально відповідальної 
поведінки і конкретно-історичних особливостей 
взаємовідносин елементів системи СВ. 

У ході аналізу онтологічних рамок феномена 
СВ доцільно виокремити базову онтологічну 
ознаку, спільну для будь-яких соціальних норм 
(в т. ч. норм СВ). Як видається, такою ознакою 
є інструктивна семіотичність норми. Вона 
проявляється у такому: 1) соціальна норма – 
це деяка семіотична конструкція (сукупність 
позначень, символів), бо правило взаємодії, по 
суті, не є дією, а лише означає й описує її (при-
міром, правило рукопотискання при зустрічі і 
саме рукопотискання нетотожні); 2) соціальна 
норма – це деяка інструкція щодо певної дії, 
яка не лише описує, але регламентує останню 
(правило рукопотискання не тільки означає 
рукопотискання, але й указує на момент його 
необхідності чи доцільності, спосіб виконання 
цього жесту тощо). 
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Інструктивна семіотичність визначає струк-
туру норми. У її складі можна виділити позна-
чення (символ): 1) ситуації застосування норми; 
2) моделі поведінки або вказівки на дії, затребу-
вані за вказаної ситуації; 3) суб’єкта дії (вико-
навця); 4) гаранта норми; 5) санкцій норми – 
актів покарання чи заохочення суб’єкта дії за 
дотримання чи порушення зазначеної вказівки. 
На семіотичну природу норми в контексті її 
структури одними з перших звернули увагу 
саме вчені-економісти [8]. У свою чергу, ми 
акцентуємо на рівноцінно важливій інструк-
тивності норми як семіотичного феномена.

Відповідно, структура норми СВ, як вида-
ється, включає: 1) позначення ситуації акту-
алізації норми СВ – різні варіанти взаємодії 
суб’єктів СВ з індивідуальними і спільними 
цілями (сюди належить віднести й позначення 
предмета СВ, оскільки ситуація застосування 
норм СВ формується довкола предмета СВ); 
2) позначення соціально відповідальної пове-
дінки суб’єкта; 3) позначення суб’єктів СВ 
(індивід, колектив, суб’єкт, суб’єкт-інстанція 
тощо); 4) позначення суб’єкта-інстанції в кон-
кретній ситуації – сам суб’єкт СВ як авто-
інстанція, сторонній суб’єкт-інстанція тощо; 
5) позначення ймовірних санкцій – множини 
варіантів реакції інстанції СВ. 

Елементи-символи у структурі норми СВ, за 
винятком позначення санкцій, вказують на кон-
кретно-історичний зміст, відповідно, соціально 
відповідальної поведінки, власне суб’єкта СВ, 
суб’єкта-інстанції СВ і предмета СВ. Цей зміст 
великою мірою впливає на конкретно-історич-
ний зміст самої норми СВ. Позначення санк-
цій – це та складова структури норми СВ, яка 
забезпечує зворотній вплив норми СВ на інші 
елементи системи СВ. Санкції – запорука авто-
номності норм СВ як елемента системи СВ. Вони 
мають найбільше інструктивне навантаження. 

Традиційно санкції норми поділяють на 
обмежувальні та заохочувальні. На цьому ґрун-
тується виділення відповідно ретроспективної і 
перспективної СВ, побіжно згадане нами в ході 
дискусії щодо дослідницьких спроб упоряд-
кувати зміст СВ. Обмежувальні санкції засто-
совуються як реакція на невиконання, пряме 
порушення відповідної вказівки. Заохочувальні 
санкції стимулюють соціально відповідальну 
поведінку через похвалу чи нагороду. Інтенсив-
ність покарання і заохочення залежить від сту-
пеня жорсткості/слабкості інстанції СВ.

Поширеною у фаховій (в т. ч. економічній) 
літературі є позиція, згідно з якою реалізація 
норми СВ здебільшого заснована саме на при-
мушуванні чи стимулюванні суб’єктів до її 
виконання. А сама норма мислиться зовніш-
ньою стосовно суб’єкта (зовнішній локус контр-
олю). У такий спосіб перебільшується значення 
ретроспективної СВ та применшується значи-
мість внутрішнього локусу СВ, коли суб’єкт 
є авто-інстанцією. Крім того, не приділяється 
увага тим санкціям, котрі, крім осуду чи схва-

лення, передбачають також і фасилітацію дій 
суб’єкта (сприяння у досягненні суб’єктом своєї 
конформності стосовно норми). Розуміння того, 
що соціальні норми, за суттю, є не тільки обме-
женнями чи стимулами, але й засобом розши-
рення можливостей суб’єкта, сформульоване 
у соціофілософських працях, але слабко інте-
гроване в контекст проблематики СВ [9]. Саме 
на їх теоретичному матеріалі ґрунтується наше 
припущення про доцільність фасилітативних 
санкцій. Санкція норми СВ цілком природно 
може передбачати поряд з обмежувальними і 
стимулюючими, також фасилітативні реакції 
інстанції СВ. Перебільшувати значення зовніш-
ніх стимулів чи обмежень недоцільно, оскільки 
не всі норми вимагають таких санкцій. До 
виконання норми може спонукати інтерна-
лізація суб’єктом СВ ситуації застосування 
норми. Санкція у такому разі є автоматичною, 
а норма – незалежною. Функції інстанції тут 
зводяться саме до фасилітації (за потреби). Як 
видається, досягнення генеральної цілі системи 
СВ (недискретності СВ) супроводжується транс-
формацією норм СВ у незалежні норми. 

Слід наголосити на можливості розмежування 
норм СВ на правила всезагальні (вищого порядку) 
та локальні. Перші стосуються масштабних за 
розмірами соціальних утворень, організованих 
на засадах системи СВ (світового співтовари-
ства, країни тощо). Другі регулюють відносини 
у менших групах (регіоні, колективі тощо). Все-
загальні та локальні норми СВ співвідносяться 
ієрархічно, проте самі по собі не зумовлюють 
ієрархію суб’єктів СВ. Відтак, ієрархічність як 
базова системна властивість у системі СВ, про-
являється також і через підпорядкування всеза-
гальним нормам локальних (на додаток до ієрар-
хічного ряду «автономні цілі суб’єктів – спільна 
ціль суб’єктів – системна ціль»).

Висновки. Методологічна схема комплек-
сного економічного дослідження феномена СВ 
передбачає аналіз загальних «позаісторичних» 
онтологічних рамок СВ та історично перемінного 
й економічно специфічного онтологічного ядра 
СВ. Онтологічні рамки СВ структурують аналіз 
феномена СВ як соціально відповідальної пове-
дінки і як специфічної соціальної системи. Ці 
рамки мають концептуальне значення і дослі-
джуються як поза історичним, так і будь-яким 
специфічним галузевим досвідом. Онтологічне 
ядро відображає перемінний конкретно-історич-
ний зміст соціально відповідальної поведінки 
та елементів системи СВ на кожному етапі сус-
пільно-історичної еволюції. Цей конкретно-істо-
ричний зміст здатен набувати галузевої (в т. ч. 
економічної специфіки), відтворюючи особли-
вості історичного розвитку СВ стосовно різних 
видів людської діяльності (в т. ч. економіки). 
Хронологічні стани онтологічного ядра СВ та 
його економічна специфіка є безпосереднім 
предметом конкретно-історичного економічного 
дослідження феномена СВ. Такому дослідженню 
природно передує з’ясування природи власне 
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елементів концептуальних онтологічних рамок 
СВ, позаяк лише через її розуміння можливе 
коректне формулювання історично та еконо-
мічно специфічних змістових форм феномена 
СВ. Безвідносно до еволюційних трансформацій 
та прояву економічної специфіки, соціально від-
повідальна поведінка як елемент онтологічних 
рамок СВ виявляється через низку своїх атри-
бутів: практичний, рефлексивний, партисипа-
тивний. Система СВ як елемент онтологічних 
рамок СВ виявляється через даність і взаємо-
дію суб’єктів СВ, суб’єкта-інстанції СВ, пред-
мета СВ і норм СВ. З онтологічної точки зору 
важливо розуміти, що соціально відповідальна 
поведінка має самостійне значення, але завжди 
розглядається у контексті системи СВ. Запропо-
нована методологічна схема структурує можливі 
подальші предметні економічні дослідження 
особливостей генезису і сучасного розвитку соці-
ально відповідальної економічної поведінки та 
взаємодії елементів економічної системи СВ. 
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АНОТАЦІЯ
У статті розкривається сутність поняття «екологічний ри-

зик». Очевидна небезпека, наявність об’єктивної інформації 
про ризики викликають в людині природне бажання захистити 
себе, забезпечити внутрішній спокій. Використання екологіч-
них ризиків у економічній політиці держави зумовлює потребу 
у вдосконалення інформаційної, нормативної та, потім, еконо-
мічно-ресурсної складової.

Ключові слова: екологічна безпека, екологічний ризик, 
шкода, навколишнє середовище.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается сущность понятия «экологический 

риск». Очевидная опасность, наличие объективной инфор-
мации о рисках вызывают в человеке естественное желание 
защитить себя, обеспечить внутреннее спокойствие. Исполь-
зование экологических рисков в экономической политике 
государства предопределяет потребность в совершенство-
вание информационной, нормативной и, потом, экономически-
ресурсной составляющей.

Ключевые слова: экологическая безопасность, 
экологический риск, вред, окружающая среда.

АNNOTATION
Essence of concept «Ecological risk» opens up in the article. 

Obvious danger, the presence of objective information about рис-
ках is caused in a man natural desire to defend oneself, provide an 
internal calmness. The use of ecological risks in economic politics of 
the state predetermines a requirement in perfection of informative, 
normative and, then, economically-resource constituent.

Keywords: ecological safety, ecological risk, harm, 
environment.

Постановка проблеми. У світовій історії 
існує багато прикладів, коли країна має кон-
кретну проблему, яка стосується навколиш-
нього середовища. Йдеться про суспільний 
екологічний нігілізм, за яким більшість членів 
суспільства не готові робити власний внесок у 
захист навколишнього середовища. Суспільство 
ризикує, бездумно використовуючи «природні 
дари».

Ще не створено умов, у яких наша державна 
екологічна політика могла б ефективно вико-
нувати свою роль у підвищенні рівня і якості 
життя населення й забезпеченні соціальної без-
пеки держави, сприяти зростанню її економіч-
ної конкурентоспроможності.

Екологічна небезпека є складовою інституці-
ональної основи сучасної екологічної політики. 
І для суспільного сприйняття єдиним варі-
антом, що об’єднує різноспрямовані інтереси 

членів суспільства, є відчуття небезпеки, яке 
кількісно вимірюється та співвідноситься з еко-
номікою через систему ризиків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Існує велика кількість досліджень, присвяче-
них екологічним проблемам у сучасній Укра-
їні та пошукам шляхів їх вирішення. Серед 
них слід відзначити праці вітчизняних вчених: 
О. Веклич, В. Геєця, А. Гриценка, М. Джи-
гірея, М. Дробноход, М. Довбенко, І. Жарко-
вої, П. Мазурка, Б. Одягайла, П. Скрипчука; 
російських науковців: Л. Абалкіна, С. Боби-
льова, В. Данилова-Данильяна, В. Іноземцева, 
Л. Нікітіна, а також наукових діячів із зарубіж-
них країн: Е. Вайцзекера, Е. Ловінс, П. Ловінс, 
Р. Медоуз. Теоретична база дослідження осно-
вана на працях економістів класичної, неокла-
сичної та інституціональної шкіл: Т. Веблена, 
Ф. Еджоурта, А. Маршала, Д. Коммонса, 
Р. Коуза, Д. Норта, А. Пігу, А. Сміта.

Еколого-економічна тематика є головною в 
ряді наукових праць, але чимало проблем, що 
стосуються екологічної безпеки на України, 
недостатньо висвітлено в науковій літературі. 
Крім цього питання екологічного ризику в 
нашому суспільстві має скоріше «економічний 
відтінок». Але економічний характер екологіч-
ного впливу дуже важко оцінити об’єктивно. 
Можливості природи щодо самовідновлення не 
безмежні. Тому тільки економічним методами 
проблему вирішити неможливо (коли існує сис-
тема моніторингу та штрафів). 

Поєднання екології та економіки знайшло 
широке розповсюдження в наукових працях 
сучасних вчених. Так, Віленчук О. формулює 
поняття єдиного еколого-економічного простору 
України як системи управлінських завдань у 
сфері управління національним господарством: 

- виробничого характеру (зростання обсягів 
промислового виробництва та переорієнтація з 
кількісних на якісні показники, в тому числі 
інтеграцію до поняття «якість» показників гар-
монійних відносин з навколишнім середови-
щем;

- техніко-економічного характеру (викорис-
тання альтернативних та відновлюваних дже-
рел енергії);
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- соціального характеру (формування ідеоло-
гії дорогої робочої сили та підвищення соціаль-
них стандартів);

- екологічного характеру (посилення від-
повідальності за нераціональне використання 
та забруднення навколишнього середовища та 
створення активної екологічної інфраструк-
тури);

- гуманітарні (формування екологічної куль-
тури та виховання людини, яка живе в гармонії 
із природою, не відмовляючись від благ цивілі-
зації) [1, с. 85]. 

Суттєвою рисою сучасних досліджень є те, 
що вчені намагаються гармонійно поєднувати 
економічні, екологічні та гуманітарні фактори 
в єдину систему і тільки в такий спосіб вва-
жається можливим вирішення глобальних про-
блем, що стосуються екологічних ризиків.

Треба розуміти, що в межах одного регіону 
або міста екологічні проблеми вирішуються 
лише частково, успіх можливий лише у вели-
ких масштабах.

Дослідження, які здійснювали Х.Д. Медоуз, 
Д.Л. Медуз, Й. Рондерз призвели до таких 
висновків:

- якщо процеси індустріалізації, зростання 
чисельності населення, забруднення навко-
лишнього середовища, використання природ-
них ресурсів будуть тривати в такому ж темпі, 
як наприкінці ХХ ст., планета втратить свій 
потенціал репродукції та відновлення зрос-
тання приблизно в останній чверті ХХІ ст., що 
призведе до різкого падіння чисельності насе-
лення та катастрофічного скорочення промис-
лового виробництва (причому не важливо, яким 
чином це відбудеться);

- існує можливість протидії такому сценарію 
у вигляді реалізації глобальної політики еко-
лого-економічної стабільності, що має вигля-
дати як рівновага між головними матеріаль-
ними потребами кожної людини та можливістю 
реалізації спроможностей людини;

- при цьому виникає потреба у сценарії 
нульового зростання, тобто утримання від еко-
номічного зростання та споживання, що вступає 
у суперечність із природою людини [7, с. 410].

За визначенням вчених, ризики вже визна-
чені, але і на цей час не достатньо прораховані. 
І саме це викликає тривогу. 

В свою чергу С. Первушин вважає, що первин-
ними засадами, які повинні викликати побою-
вання є недостатність капіталу та недосконалість 
технологій [4, с. 37]. Це безперечно пов’язано з 
недостатністю продовольчого, енергетичного та 
сировинного забезпечення суспільства.

Таким чином, виявляються декілька думок, 
в яких більшість вчених мають одноголосну 
позицію, що полягає у такому.

Перше: відносини природи і людини потребу-
ють радикальних змін, які матимуть не тільки 
економічний, а й психологічний характер.

Друге: з початку періоду свідомого ставлення 
світової політичної та економічної еліти до без-

перспективності розвитку людства існуючим 
шляхом мало що змінилось. Причина неефек-
тивності полягає у відсутності єдиної позиції в 
світі та вжитті часткових заходів лише в окре-
мих країнах. Окрім того, головною домінантою 
в розвитку світової економіки є максимізація 
прибутку, яка в цей час можлива лише у біль-
шому доступі до природних ресурсів. 

Третє і головне: тільки поєднання нових тех-
нологій виробництва та формування суспільно-
психологічних настанов може дати швидкий 
ефект. В цьому випадку суспільство, група 
людей має отримати спільну мотивацію, визна-
чити мету та бачити шлях її досягнення. 

Мета статті полягає у визначенні можливих 
шляхів зниження екологічного 

ризику шляхом удосконалення механізму 
компенсації екологічної шкоди кожним членом 
суспільства, підприємством або громадянином. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під ризиком часто розуміють кількісну міру 
небезпеки. Екологічні ризики – поняття, що 
з’явилось в економічній думці наприкінці 
ХХ ст. – може вважатись основою для форму-
вання екологічної суспільної настанови. 

Поняття «екологічний ризик» можна сфор-
мулювати як імовірність суттєвого негативного 
впливу для навколишнього середовища, який 
призведе до негативних змін природної сис-
теми, безпосередньо, кумулятивно або в поєд-
нанні з іншими факторами [6, с. 31].

Існує велика кількість авторських визначень 
поняття екологічних ризиків. Сутність всіх їх 
зводиться до чотирьох основних елементів:

1. Ситуативність або залежність від обставин 
та інших факторів.

2. Негативний характер, тобто ризик реалі-
зується тільки як негативне явище.

3. Часткова передбачуваність, тобто на 100% 
передбачені ризики втрачають свій зміст.

4. Порушення рівноваги системи (в якій 
вони існують), у екосистемах, це біологічна та 
антропологічна рівновага [4, с. 31].

Екологічні ризики класифікуються за своєю 
генезою на:

- ризики, що виникають в результаті можли-
вих змін навколишнього середовища;

- ризики, що виникають в результаті неви-
значеності обставин;

- ризики, що супроводжують підприєм-
ницьку діяльність в суспільстві та є її складо-
вою частиною [5, с. 73].

Ризики першої групи можливо розрахувати 
з більшою точністю але критерії такого ризику 
завжди мають сенс, коли наслідки ризику зво-
дяться до нуля. Це, наприклад, показники 
забруднення навколишнього середовища.

Ризики другої групи практично не підда-
ються розрахункам, оскільки вони породжу-
ються відсутністю знань або недосконалістю 
технологій. В екології дуже складно оцінити 
рівень ризику, який стосується природи та 
рівень, що стосується людини, адже в деяких 
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випадках природа повертає людині те, що отри-
мала від суспільства, а в деяких – відповідь 
може бути іншого порядку. І не завжди можна 
казати про адекватність або справедливість, 
адже за наслідки діяльності одних часто пла-
тять інші.

Ризики третьої групи породжуються сут-
ністю поняття «підприємницька діяльність». 
Це ініціативна діяльність із відтворення това-
рів або послуг на власний ризик та за власний 
кошт, основна мета якої – отримання прибутку. 
Предметами ризику в цій категорії виступають 
кошти та прибуток. 

Прибуток, рівень розвитку промисловості 
та науково-технічного прогресу є ключовими 
факторами ризику. Спочатку рівень науково- 
технічного прогресу викликає збільшення 
витрат, шкоди та викликає певний регрес. Потім 
відбувається зменшення прибутку, але незначне. 
Це означає, що рівень технологій, колективний 
досвід суспільства дають змогу свідомо та техно-
логічно зменшити рівень екологічного ризику.

При реалізації екологічних ризиків та наяв-
ності системи регулювання екологічні ризики 
призводять до економічних втрат та падіння 
рівня прибутку. Система регулювання має ево-
люціонувати таким чином, щоб не зменшувати 
прибутки підприємця та збільшувати дохід дер-
жави, а мотивувати підприємця до модернізації 
виробництва, яке дасть змогу виробляти про-
дукт з менш негативним ефектом.

Варто звернути увагу на показники, що 
визначають відшкодування на природоохо-
ронну діяльність та результати фінансової 
діяльності підприємства-забруднювача (напри-
клад ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»). 
Так, доходи підприємства за 2014 рік склали 
36740,6 млн. грн., а операційні витрати – 
26677,2 млн. грн. Взагалі, ця група показників 
свідчить вказує на те, що підприємство є вели-
ким донором бюджету.

Крім цього, згідно звітним документам за 
2014 р., витрати ПАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг» на виконання природоохоронних 
заходів склали 718,4 млн. грн. (у 2013 р. – 
325,6 млн. грн.). У 2014 р. інвестиції підприєм-
ства в екологію збільшилися більш ніж в 2 рази 
в порівнянні з витратами в 2013 р. у зв’язку з 
впровадженням масштабної інвестиційної про-
грами в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що 
передбачає природоохоронні проекти.

В 2014 р. фактичні викиди шкідливих речо-
вин в атмосферу ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» не перевищили дозволені державою. Осно-
вні екологічні показники впливу виробничої 
діяльності підприємства на навколишнє серед-
овище знижено в порівнянні з 2013 р.:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферу 
знижено на 3,4%; 

- об’єм утворення відходів в навколишньому 
середовищі знижено на 6,4%. 

По при все це, кількість шкідливих речовин, 
які виділяє «АрселорМіттал Кривий Ріг» точно 

не відома. Причина цього полягає тому, що ана-
ліз викидів відбувається вибірково. Загальний 
обсяг викидів можна розрахувати лише тео-
ретично, використовуючи хіміко-математичні 
методи аналізу, на підставі відомостей при 
випуск продукції. Похибка такого аналізу може 
становити від 10% [5, с. 180]. Окрім того чин-
ним законодавством передбачені досить високі 
гранично допустимі концентрації, які розра-
ховуються уже в житлових зонах міста. Існує 
методика, яка співвідносить джерело шкідли-
вих викидів із наявністю гранично допустимої 
концентрації на території житлової зони. Але 
вибірковість контролю дає змогу забруднюва-
чам уникати прямої відповідальності за пере-
вищення гранично допустимих концентрацій 
небезпечних речовин.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» викинуло 
за рік основних викидів майже 80 тис. т. На 
території м. Кривий Ріг дезактивується при-
родним шляхом (вступає у інші хімічні реак-
ції, осідає на поверхнях, розчиняється у воді, 
проходить через дихальну систему людей і тва-
рин) близько 85% усіх викидів. У тому числі 
близько 10% утворюють більш небезпечні речо-
вини, наприклад сірчану кислоту.

Підприємство спалює щороку близько 
55 млн. м3 природного кисню, який викорис-
товується в доменному та мартенівському про-
цесах.

Тепер спробуємо поєднати позитивні та нега-
тивні показники діяльності підприємства шля-
хом моделювання суб’єктивного сприйняття 
громадянином екологічного ризику. Було про-
ведене опитування серед трьох цільових груп 
мешканців м. Кривий Ріг (на умовах анонім-
ності, шляхом безпосереднього анкетування). 
Групи налічували по 50 осіб.

Перша група – робітники заводу, яких було 
опитано за межами території заводу (під час 
відпочинку в санаторії комбінату), співвідно-
шення чоловіків та жінок 21/29.

Друга група – студенти запорізьких вузів 
(молодь 17–22 років), 26/24.

Третя група – громадяни старіші за 60 років, 
19/31.

Друга та третя групи – це випадкові пере-
хожі м. Кривий Ріг.

У результаті відповідей на запитання були 
отримані такі результати (табл.1). Оцінка здій-
снювалась за 5-бальною шкалою (0 – зовсім ні, 
5 – повністю так).

При цьому важливо зазначити показники, 
які б відображали небезпеку для кожного гро-
мадянина окремо. Тому важливо вести постій-
ний моніторинг та оцінювати вплив на кожну 
людину. Як видно із результатів анкетування, 
члени суспільства оцінюють екологічні ризики 
з погляду впливу на них особисто. А існую-
чий принцип оцінювання ризиків, як і решти 
екологічного впливу, оцінюються за гранич-
ними концентраціями шкідливих для людини 
речовин. Тобто кумуляція викидів, шкода, яка 
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може бути заподіяна майбутнім поколінням, не 
враховується взагалі. При цьому люди не отри-
мують компенсації, для якої не існує відповід-
ного механізму.

У нашому прикладі існують науково (клі-
нічно) доведені зв’язки стану здоров’я членів 
громади з діяльністю металургійних підпри-
ємств. Систематичне отримання через повітря 
складових, що входять до викидів металургій-
ного виробництва, викликає зростання захво-
рюваності в осіб, що мешкають у радіусі 15 км 
на такі захворювання: онкопатолоії внутрішніх 
органів та крові; інші хронічні захворювання 
дихальних шляхів; патології немовлят; хронічні 
алергії; загальна смертність [8, с. 99–100].

Середня вартість лікування, наприклад, 
патології одного немовляти на рік (від початку 
захворювання до його закінчення або витрати 
на рік, враховуються тільки витрати на ліки) 
складає, приблизно, 25 тис. грн.

Якщо емпірично розраховувати кількість 
осіб, що захворіли в результаті впливу мета-
лургійних заводів на мешканців одного району 
виявляється, що на лікування витрачаються 
десятки млн. грн. щороку. Ці кошти витра-
чаються за рахунок самих громадян, окремо 
розраховуватимуться витрати на утримання 
медичних закладів. Не враховуються платежі 
на адресу приватних медичних закладів та при-
ватних лікарів.

Виявляється що, витрати громадян на част-
кову компенсацію впливу майже вдесятеро 
вищі, ніж прямі витати підприємства, які воно 
несе в результаті екологічного забруднення. 
Екологічний ризик для громадян має значення 
конкретної шкоди, яка буде заподіяна йому або 
члену його родини. Він не вимірюється гро-
шима, в першу чергу небезпечна його реаліза-
ція в принципі. 

Для підприємця екологічний ризик означає 
ймовірність втрати прибутку або появи зайвих 
витрат. Сучасні металургійні та хімічні підпри-
ємства України, що є найбільшим джерелом 
екологічних ризиків мають настільки складну 
систему технологій, що суспільна вимога зупи-
нити екологічно небезпечний вплив рівнозначна 
повній зупинці виробництва. 

Підприємства не мають необхідних обсягів 
інвестиційних коштів для екологічної модер-
нізації. І на цей час не існує єдиної системи 
мотивацій підприємців до більш чистого вироб-
ництва.

Треба сказати, що екологічний ризик у будь-
якому випадку пов’язаний із витратами. Якщо 
повернути дослідження у сферу підприємниць-
ких ризиків, то екологічні ризики порівню-
ються з фінансовими, політичними та рештою. 
Якщо досліджувати гуманітарний бік ризиків, 
то з’ясується їх виключна пов’язаність з осо-
бистими інтересами всіх осіб, що знаходяться 
навколо джерела ризику [2, с. 190].

Розглядаючи поняття «ризик» необхідно 
звернути увагу і на поняття «шкода». Врахо-
вуючи різне розуміння та тлумачення понять 
«шкода» та «ризик» треба визначити, що ризик 
завжди спрямований у майбутнє. «Шкода» – 
поняття ситуативне та кількісне, тобто реаліза-
ція ризику та подолання його наслідків. Можна 
запропонувати формулу для кількісного вира-
ження ризиків:

Вр = В(п) + Вв,                   (1)
де Вр – витрати на ризик; 
Вп – витрати на подолання або поперед-

ження;
Вв – втрачена вигода.
Витрати на ризик дорівнюють витратам на 

подолання ризику та втраченій вигоді, яка 
виникає як психологічна реакція на ризик.

Таблиця 1
Результати соціологічного опитування щодо суспільної позиції стосовно екологічних ризиків

№ 
з/п Запитання/група/відповідь

Результати відповідей за групами
І ІІ ІІІ

1 Чи вважаєте Ви загрозою для себе діяльність 
металургійних підприємств міста? 4,02 4,84 4,44

2

Чи відчуваєте Ви дискомфорт для себе або близьких 
(погане самопочуття, хронічні хвороби), які 
можуть бути пов’язані з діяльністю металургійних 
підприємств?

4,97 4,88 3,42

3 Ви знаєте, які шкідливі речовини викидають у повітря 
та воду металургійні підприємства м. Кривий Ріг? 3,90 2,05 1,56

4 Ви знаєте, до яких наслідків можуть призвести аварії 
на металургійних підприємствах? 4,28 4,90 3,80

5 Чи комфортно Вам жити у сусідстві із металургійним 
комбінатом? 1,02 0 4,05

6

Чи вважаєте ви достатньою компенсацію (заробітну 
плату, пенсію, доплати тощо), яку Ви отримуєте від 
металургійного комбінату або держави за життя в 
сусідстві з екологічними ризиками?

2,5 0 0,8

7 Чи вважаєте Ви, що Ваше місто не може існувати без 
металургійних заводів? 4,3 2,0 4,8

8 Якщо б Ви мали можливість змінити місце мешкання 
на більш екологічно безпечне, Ви б зробили це? 4,9 4,9 2,86
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Для більш коректного підходу в розрахунках 
треба використовувати комплексну формулу, 
яка враховуватиме, окрім вищезазначеного, 
також витрати на відновлення, що виникли з 
минулих поколінь; витрати на майбутнє, які 
прогнозовані на емпіричній підставі за умови 
розуміння технологій майбутнього та їх еконо-
мічного змісту.

Співвідношення ризиків та шкоди виникає 
в результаті реалізації економічних ризиків. 
Розрізняють: економічну шкоду, гуманітарну 
шкоду та шкоду в майбутньому.

Економічна шкода виражається у прямих 
витратах підприємців, пов’язаних із реаліза-
цією екологічного ризику, а саме: у штрафах 
та пенях, що сплачуються на користь держави, 
у компенсаціях, які виплачуються постражда-
лим.

Гуманітарна шкода виражається в тому, що 
причиною переважної більшості захворювань 
людини (причому йдеться про складні захво-
рювання, які важко підлягають лікуванню), є 
саме техногенний фактор. Природа розбудовує 
власні механізми захисту від впливу людини, 
регулюючи таким чином і чисельність насе-
лення і напрями науково-технічного прогресу. 

Шкода в майбутньому теж більшою мірою 
має інституціональний, а не суто економічний 
та прогностичний характер.

По-перше, з позиції сучасних знань про при-
роду техногенного навантаження на території 
не завжди можливо правильно передбачити 
наслідки. Або прогнозування взагалі не відбу-
вається, оскільки поставлена мета не передба-
чає альтернатив. 

По-друге, протягом експлуатації об’єкту 
виникають непередбачені обставини різного 
роду, які можуть змінювати характер викорис-
тання об’єкта, додавати інтенсивності або екс-
тенсивності. Як правило, таке відбувається сві-
домо, з волі власника засобів виробництва. При 
цьому немає чіткої відповіді на запитання, хто 
саме шкодить природі більше: власник-держава 
або власник – приватна особа. Все залежить від 
специфіки підприємницької культури та еконо-
мічних стимулів.

Третя група проблем полягає в тому, що 
природа є динамічною системою, і навіть у візу-
ально сприятливій ситуації може виникнути 
випадковість, яка зведе нанівець зусилля та 
логічні схеми розробників проекту.

Екологічний ризик стає невід’ємною части-
ною підприємницької культури та економіч-
ної поведінки. Екологічними ризиками треба 
управляти, їх треба враховувати в економіч-
ному контексті. 

Будь-яка економічна діяльність, підприєм-
ництво пов’язано з певним впливом на навко-
лишнє середовище, який виявляється у спо-
живанні визначеної кількості ресурсів, які 
отримуються від природи та викидами шкід-
ливих речовин або здійсненням процесів, які 
впливають на довкілля певним чином. Збіль-

шення обсягів виробництва збільшує спожи-
вання ресурсів та вплив, який справляється на 
навколишнє середовище зростає. При цьому 
зростають прибутки підприємства та потенційні 
можливості поліпшення навколишнього серед-
овища, та головне – компенсації всього нега-
тивного впливу, який справляється на природу. 

Навіть, якщо відбувається повна компенса-
ція негативного впливу виробництва на грома-
дян, компенсація впливу на природу у вигляді 
відновлення ресурсів не може бути реалізована 
в повному обсязі.

Тільки держава з її механізмами інститу-
ціонального впливу на економічні, природні 
процеси має найбільший потенціал для віднов-
лення природних ресурсів.

Держава отримує рентний дохід від вико-
ристання концесій на видобуток природних 
ресурсів. Ці кошти зараховуються до держав-
ного бюджету. Компенсацією частково віднов-
люваних ресурсів (деревини, риби) може бути 
висадження нових лісних масивів, зариблення 
водосховищ тощо.

Компенсація витрат доступних спільних 
ресурсів (води, повітря) здійснюється в обмеже-
ному обсязі, оскільки їх кількість враховується 
теж частково. Виникає висновок, що похо-
дить з теорії Р. Коуза – компенсація за вико-
ристання ресурсів або будь-яких змін якості 
ресурсів загального користування можлива 
лише у випадку визначеного права власності 
на ці ресурси, тобто компенсувати можливо 
щось, будь-кому, якщо це можливо пораху-
вати [3, с. 11]. Виникає ключова роль дер-
жави, яка повинна свідомо, використовуючи 
всю потужність політики, забезпечувати від-
новлення природних ресурсів загального корис-
тування. У сучасній Україні не існує єдиного 
підходу до природоохоронних заходів, оскільки 
більша їх часина реалізується на рівні органів 
місцевого самоврядування. 

Держава повинна повністю компенсувати 
всі втрати ресурсів загального користування, в 
першу чергу, повітря. Така система має існу-
вати на рівні громад, оскільки вони найбіль-
шою мірою потерпають від негативного впливу 
забруднювачів. Немає принципового значення, 
яким чином буде здійснюватись компенсація. 
Органи місцевого самоврядування та екологічні 
служби можуть отримувати необхідні ресурси 
від підприємств, створювати спеціальні фонди, 
в тому числі страхові. Необхідна повноцінна та 
постійно діюча система моніторингу, яка буде 
діяти не вибірково, а точно враховуючи увесь 
обсяг викидів та споживання ресурсів загаль-
ного користування.

Майбутні покоління не вибачать нашу еко-
номію коштів на захист середовища їх життє-
діяльності. Те, що зараз вважається дорогим та 
незручним, в майбутньому буде здаватись єди-
ним раціональним виходом.

Платником екологічних коштів має бути 
кожний, оскільки всі ми впливаємо на довкілля, 
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різною мірою користуючись природними ресур-
сами, благами цивілізації (на які витрачені 
природні ресурси та у відтворенні яких вини-
кли шкідливі речовини), отримуючи прибуток 
від підприємницької діяльності, або ж влас-
ними побутовими потребами. 

Існує певний механізм компенсації еколо-
гічної шкоди кожним членом суспільства, під-
приємством або громадянином. Дійсно, кожен є 
платником та різною мірою бере участь у ком-
пенсації екологічної шкоди. Але цей механізм 
діє лише в тому разі, коли держава виконує 
свою частину механізму компенсації, яка поля-
гає в налагоджені:

- ефективної системи моніторингу, за якою 
жодний негативний вплив не може залишитись 
без компенсації у вигляді стягнення, страхо-
вого внеску або частини сплаченого податку;

- врівноваженої системи розподілу фінансо-
вих потоків, які мають екологічне призначення 
та виключного їх спрямування на екологічні 
потреби (в наш час це субвенції та цільові про-
грами);

- спрямування науково-технічного прогресу 
та наукових розробок у екологічному напрямі, 
коли пріоритетом виробничої діяльності є не 
тільки отримання прибутку, а й повна еколо-
гічна безпека виробництва.

Умови формування сучасної економічної 
політики надають невеликий обсяг можливостей 
для наукового обґрунтування політичного вирі-
шення будь якої глобальної проблеми. Термін 
«політичне рішення» певної проблеми означає 
наявність волі вищого керівництва вирішити 
певну проблему та демонстрація непереборності 
таких намірів, що має бути безумовною власти-
вістю екологічної політики.

Погляди державних діячів у сучасній Україні 
на реалізацію екологічної політики зводяться 
переважно до подолання наслідків проблем, що 
виникли (точніше їх частини), контролю безпо-
середнього впливу підприємців на навколишнє 
середовище, встановлення системи економіч-
них важелів регулювання, що виражаються, в 
першу чергу, у розмірі санкцій та штрафів. 

Помилковим та хибним є абстрактно-еконо-
мічний підхід до подолання екологічних про-
блем. При цьому дуже складно визначити увесь 
шкідливий вплив окремого суб’єкта на навко-
лишнє середовище. Ще складніше визначити 
адекватну суму компенсації. 

Висновки. Існує необхідність у спрямуванні 
екологічної політики держави з метою локалі-
зації та розподілу екологічних ризиків, які і є 
вимірювальним показником екологічної шкоди 
в сучасному суспільстві, яка визначає потребу 
у створенні інституціональної основи відповід-
ного рівня. 

Визначена та найбільша частина ризиків 
може бути покладена на підприємців, які отри-
мують найбільшу вигоду від виробничої діяль-
ності та, одночасно, завдають найбільшу шкоду 
довкіллю. 

Визначена та менша частина ризиків має бути 
покладена на громадян, навіть на тих, хто не 
отримує вигоди від підприємницької діяльності 
третіх осіб, оскільки тільки в такий спосіб мож-
ливо сформувати відповідну підприємницьку 
культуру, яка надасть можливість реалізувати 
ефективну екологічну політику більш високого 
рівня та встановлювати нові цілі.
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ANNOTATION 
The article deals with the problem of organizational leadership 

in the enterprise, which implement foreign economic activities. To 
review this issue in the article was determined the social function 
of the leader, the difference between leader and manager, the 
personal qualities of leader for effectively solving of organizational 
problems and was analyzed the features of organizational 
leadership at the company that operates internationally.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядається проблема формування організаційно-

го лідерства на підприємстві, яке здійснює зовнішьоекономічну 
діяльність. Для висвітлення цього питання визначаються соці-
альна функція лідера, відмінність лідера від менеджера, персо-
нальні якості лідера для ефективного вирішення організаційних 
завдань, а також аналізуються особливості організаційного лідер-
ства на підприємстві, що функціонує на міжнародному ринку. 

Ключові слова: лідер, організаційне лідерство, управлін-
ня, міжнародний ринок, зовнішньоекономічна діяльність, гло-
балізація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема формирования орга-

низационного лидерства на предприятии, которое осуществля-
ет внешнеэкономическую деятельность. Для освещения этого 
вопроса определяются социальная функция лидера, отличие 
лидера от менеджера, личные качества лидера для эффек-
тивного решения организационных задач, а также анализиру-
ются особенности организационного лидерства на предпри-
ятии, которое функционирует на международном рынке.
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Relevance of the problem. The international 
market has created needs for corporations which 
perform foreign economic activity. How to per-
form organizational leadership efficiently in the 
increasingly tough international market is vital 
to international business and workforce manage-
ment. 

Leadership is a key component of all organi-
zations but its function and essence are getting 
more complicated with increased involvement in 
globalization and technology development. Tech-

nological advances extend the possibility of global 
economy which has changed the way people do 
business and communicate. On international level 
managers must look at the world change as a 
challenge and an opportunity for organizational 
growth and individual development. In addition, 
to cope with the changes, international business 
operators need to respond swiftly to the impacts 
of demographics, technology, and globalization in 
order to offer specific job skill development on 
international leadership, work ethic, and contin-
uous learning [7]. 

Literature research. Analysis of recent 
research and publications show that the subject 
of leadership is sufficiently considered in psycho-
logical, pedagogical and administrative areas.

Organizational leadership effectiveness has been 
a major issue in literature of world business, social 
issues, human resource management and devel-
opment, just to name a few (A. G. Romanovsky, 
T. V. Bendas, V. A. Gajewski, V. P. Pugachev, 
V. G. Zazykina, E. A. Smirnova, B. D. Pary-
hina, L. P. Shyhapovoyi, O. K. Makovsky and 
N. P. Babkova-Pylypenko). But a common under-
standing of the content of this phenomenon and 
the mechanisms of its formation still doesn't 
exist.

The main purpose. The purpose of the research 
is to determine the role of leadership and lead-
ership skills in the context of the company that 
operates on international markets. Accordance 
with the purpose of the research was established 
the following objectives: 

– to determine the social function of leader-
ship;

– to distinguish the basic qualities of the 
leader; 

– to justify the importance of leadership 
skills for managers on international markets.

Research results presentment. The plan imple-
mentation is the most difficult stage in any pro-
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cess. The key role here belongs to the leadership 
of the organization which should clearly see the 
direction in which the organization will develop. 
Thus, the most important task of leadership isn’t 
only to know what and how to change, but try to 
make the necessary changes to minimize the num-
ber of conflicts that arise in connection with the 
plan introduction.

But in practice, the situation in the orga-
nization is that managers which participate 
in the implementation of strategies perform 
functions in different ways. For example, they 
can play an active or not active role, delegate 
authority to subordinates or be interested in 
all details of strategy implementation, instruct 
subordinates, take a certain degree of the risk 
and so on.

The practice of many successful companies 
shows that these firms had a dynamic and effec-
tive leadership. Managers in these companies also 
perform function of leader, carrying a large num-
ber of tasks from administration and allocation 
of resources, training other employees and obtain 
the desired result.

There are some differences between manager 
and leader. If the manager directs the work of 
subordinates and builds his interaction with them 
on specific normative documents and within the 
defined objectives, the leader inspires and builds 
its relations with employees on trust and part-
nership. An effective manager is not always an 
effective leader. The main characteristics of an 
effective leader include: vision, flexibility, trust 
and communication skills [2].

The term "leadership" is derived from the 
English verb "lead". So, the leadership is skill, 
regarding the ability of an individual or organiza-
tion to "lead" or guide other individuals, teams, 
or entire organizations [3].

To understand the leadership role, it is nec-
essary to understand the variety of tasks that 
get carried out in successful organizations. As 
depicted in Figure 1 that is presented below, 
Robert E. Quinn has categorized these tasks in 
a model known as the “Competing Values Frame-
work.” The tasks are divided along two dimen-
sions: an internal-external focus and a flexibili-
ty-control focus.

The internal-external dimension refers to the 
extent that the focus is either inwards (toward 
employee issues and/or production processes) 
or outwards (toward the marketplace, govern-
ment regulations, and the changing social, envi-
ronmental, and technological conditions of the 
future). 

The flexibility-control dimension refers to the 
competing demands of staying focused on doing 
what has been done in the past versus being more 
flexible in orientation and outlook. This model 
also outlines the variety of roles (i.e., innovator, 
broker, producer, director, coordinator, moni-
tor, facilitator, and mentor) that a leader must 
adopt. 
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Fig. 1. Competing Values Framework
Source: [4]

For better understanding the essence of leader 
in different situation below are presented charac-
teristics for each role:

– the facilitator encourages teamwork and 
cohesiveness, and manages interpersonal conflict;

– the mentor is helpful and approachable, 
caring, empathetic orientation;

– the innovator is creative and facilitates 
adaptation and change;

– the broker is politically astute, persuasive, 
influential, and powerful;

– the producer is task-oriented and work-fo-
cused, motivates members to accomplish goals;

– the director engages in planning and goal 
setting, sets objectives and establishes clear 
expectations;

– the coordinator maintains structure, sched-
ules, organizes, coordinates efforts, and attends 
to administration;

– the monitor checks on performance and 
handles paper work [4].

Globalization, technologic innovation, demo-
graphic changes bring a tremendous transforma-
tion into human life and work. For organizations 
to remain competitive in the global market, a close 
emotional interdependent link and an ongoing 
development of trust and loyalty between lead-
ers and followers must be established. A greater 
manager-employee relationship can significantly 
influence members’ behaviors and increase the 
degree of their commitment to the leader and the 
organization [6].

Given the increased globalization of industrial 
organizations and increased interdependencies 
among nations, the need for better understanding 
of cultural influences on leadership and organiza-
tional practices has never been greater. More than 
ever before, managers of international firms face 
fierce and rapidly changing international competi-
tion. The trend toward the global economic village 
is clear, and the 21st century may very well become 
known as the century of the “global world” [5].

To keep pace with the rapidly changing envi-
ronment, leaders need more interpersonal skills 
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to meet current and future challenges. The fol-
lowing are essential leadership skills that global 
leaders should possess:

– Avoid stereotyping and personal biases. It 
is important for leaders to be objective in leader-
ship practice without making assumptions.

– Close the cultural gap by looking at similar-
ities. Looking at similarities (also commonalities) 
rather than differences in people can be a good 
approach in assisting leaders to communicate and 
lead more effectively

– Gain ongoing support from all levels of the 
organization. Leaders must develop a support sys-
tem – a network tactic for developing teamwork 
and leadership successions

– Identify self-strengths and -weakness. It 
is important for the leaders to understand their 
individual reactions to situations and approaches 
to decision-making.

– Stay one step ahead of the game and be 
enthusiastic to challenges. Leaders must have the 
ability to quickly respond to problems and make 
proper decisions from divergent aspects

– Appreciate individual differences. To better 
understand cross-cultural issues, international 
leaders should learn each employee’s demograph-
ics and appreciate the diversely valuable inputs 
they bring into the workplace

– Lead people with respect. A key for employ-
ees to achieve their full potential is to treat them 
with respect.

– Create a vision and be able to sell it. Leaders 
must be able to create a vision for how to effect 
positive changes that fit organizational goals and 
international trends.

– Build effective communication skills [7].
In practice, there are a big amount of 

approaches to improve the leadership competen-
cies of managers. And one of the proven tools to 
ensure acquisition of effective leadership skills is 
the correct setting goals as part of the planning 
function. This tool is known to all professional 
managers, and it is called as the principle of 
SMART. According to this approach the objective 
should be S- specifically formulated, M- measur-
able, A- achievable, R- realistic, T- time-bound.

However, under present conditions scientists 
use new decoding of SMART, which extends the 
capabilities of this approach and allows turn man-
ager into the leader. They think that objective 
should also be attractive and leader should inspire 
subordinates to achieve this goal [1]. 

Conclusions and prospects for research. 
Given the specificity of foreign economic 
activity of enterprise, especially the current 
state of this field, we consider that the role of 
leadership in professional activities is highly 
considerable, it provides professional success. 
Moreover, because of increased numbers of 
multinational companies and increased inter-
dependences of nations, there is no generally 
accepted theory of cross-culture leadership. 
International leaders must carefully use the 
available leadership theories or models because 
what is applicable and successful in one coun-
try may not necessarily deliver the same results 
in another country. 
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Постановка проблеми. Роль міжнародних 
фінансово-кредитних інституцій в сучасних умо-
вах стрімкого розвитку світової економіки важко 
переоцінити, так як сьогоденні умови передбача-
ють близьку взаємодію економік різних країн, а 
тому виникає необхідність у регулюванні, узго-
дженні дій і координації економічної, в тому 
числі й фінансової, політики держав. 

Співпраця України з міжнародними фінан-
сово-кредитними організаціями вкрай важ-
лива сьогодні, оскільки перед нашою країною 
повстала ключова проблема пошуку достатніх 
фінансових ресурсів для здійснення системних 
та структурних реформ. Не менш важливим 
на сьогодні є визначення основ нової зовніш-
ньої та внутрішньої політики України, а від-
так, особливого значення набуває необхідність 
вдосконалення державної стратегії розвитку 
взаємовідносин з міжнародними фінансово-кре-
дитними організаціями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання міжнародних фінансових відносин, а 
також діяльності міжнародних фінансово-кре-
дитних організацій знайшли своє відображення 
в роботах ряду зарубіжних дослідників, серед 
яких Вудс Н., Герчикова І., Екс А., Зайцева О., 
Кірєєв А., Кузнєцов В., Мілднер С., Рубіні Н., 
Смислов Д., Халевинський А., Харрел Є., Шре-
плер Х., Бернстайн Л.A., Кемпбел В., Дест-
лер I.M., Фулмер Дж., Хофманн Л., Мойер Р.C., 
Сіденберг A.

Проблемам співпраці України з міжнарод-
ними фінансово-кредитними організаціями 
приділяли увагу такі українські автори, як 
Базилевич В., Будкін В., Виходцев І., Галь-
чинський А., Кістерський Л., Ларіонова Л., 
Лютий І., Новицький В., П’ятаченко Г., Філі-
пенко А., Жаліла Я., Мороз А., Опарін В., Сав-
лук М., Федосов В., Шамова І. і багато інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відзначаючи значимість 
проведених наукових досліджень, слід зазна-
чити, що питання ефективного співробітництва 
України з міжнародними фінансово-кредит-
ними організаціями потребує подальших нау-
кових досліджень. Це передусім пояснюється 
швидкою зміною умов функціонування укра-
їнської економіки та необхідністю вирішення 
проблем, пов’язаних із дією як зовнішніх, так і 
внутрішніх негативних факторів, а також пошу-
ком джерел коштів, необхідних для проведення 
повномасштабних реформ в економіці й соці-
альній сфері. Ураховуючи сучасні реалії укра-
їнської економіки, вивчення досвіду співпраці 
зі Світовим банком та врахування негативного 
досвіду допоможе побудувати ефективні відно-
сини, реалізувати новітні проекти та вивести 
економіку України на якісно новий рівень.

Мета статті полягає в аналізі співпраці Укра-
їни зі Світовим банком і визначенні напрямів 
удосконалення такої взаємодії. Для досягнення 
поставленої мети необхідно: охарактеризувати 
співпрацю України зі Світовим банком; вия-
вити основні проблеми співробітництва Укра-
їни та Світового банку; розробити рекомендації 
щодо перспективних шляхів розвитку співп-
раці України зі Світовим банком.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Співробітництво України зі Світовим банком 
бере початок у вересні 1992 р., саме тоді від-
булося підписання Статей Угоди Міжнародного 
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банку реконструкції та розвитку, а Україна 
стала 167-м членом Світового банку, підписав-
шись на 908 акцій основного капіталу.

Представництво Світового банку в Україні 
було відкрито в 1993 р. Україна є членом усіх 
п’яти структур Групи Світового банку. Осно-
вним документом, на якому базується співп-
раця України з членами Групи Світового Банку, 
є Стратегія партнерства [1, с. 160].

Упродовж першого року співробітництва 
України та Банку мало місце тільки технічне 
співробітництво. Експерти Банку, майже 
цілий рік займаючись прискіпливим досліджен-
ням стану української економіки, працювали 
спільно з українськими урядовцями над підго-
товкою першого проекту – інституційного кре-
диту. Після затвердження цього проекту Радою 
директорів Світового банку в червні 1993 р. 
Україна отримала для його здійснення перший 
кредит МБРР у розмірі 27 млн. дол. США. Ще 
17 млн. дол. США для фінансової підтримки 
інституційного проекту надали у вигляді гран-
тів МВФ, ЄС, Фонд ноу-хау, Канадське агент-
ство розвитку та Німецьке агентство кредитів 
для розбудови.

З 1994 р., коли почала впроваджуватись 
Програма економічних реформ, співробітни-
цтво між Україною та Світовим банком значно 
поглибилось. Був підготований другий, масш-
табніший, проект – реабілітаційний кредит вар-
тістю 500 млн. дол. США

У 1996 р. проекти МБРР були спрямовані 
на підтримку послідовного втілення про-
грами реформ. Переважну частину портфеля 
МБРР становили інвестиційні кредити. Так, 
зокрема, у сфері електроенергії та енергетики 
з травня 1996 р. МБРР взяв участь у фінан-
суванні проекту в галузі вугільної промисло-
вості загальною вартістю 28,6 млн. дол. США. 
Фінансування для підготовки проекту було 
надане японським урядом, а МБРР виділив 
15,8 млн. дол. США [2, с. 136]. Метою даного 
проекту було визначено пом’якшення нега-
тивних соціальних та екологічних наслідків 
закриття шахт у регіоні.

Через півроку після початку реалізації 
спільного з Японією пілотного проекту у галузі 
вугільної промисловості, МБРР розпочав авто-
номне фінансування масштабного Проекту 
перебудови вугільної промисловості вартістю 
300 млн. дол. США. Ці кошти були призначені 
для реорганізації 

галузі, у ході якої передбачались корпора-
тизація, лібералізація цін, торгівля та експорт, 
закриття неприбуткових шахт та капіталовкла-
дення в прибуткові корпоратизовані шахти, а 
також розв’язання соціальних проблем. 

Паралельно з початком реалізації Проекту 
перебудови вугільної промисловості МБРР від-
крив у тому ж 1996 р. фінансування ще двох, не 
менш капіталомістких проектів. Перший здій-
снювався у сільському господарстві: за рахунок 
надаваних Банком 300 млн. дол. США в Укра-

їні планувалося досягти значного поліпшення 
показників у сільськогосподарському секторі 
шляхом впровадження ключових економічних 
реформ у сільськогосподарській галузі.

Ще однією масштабною позикою, рішення 
про виділення якої Україні було прийнято 
Радою директорів у тому ж 1996 р., став пер-
ший кредит на розвиток підприємств у розмірі 
310 млн. дол. США. 

У листопаді 1996 р. Банк розпочав виділяти 
кошти за Проектом розвитку експорту в обсязі 
70 млн. дол. США. Ці кошти призначались 
для надання допомоги у розвитку експортного 
потенціалу українського приватного сектору, 
що знаходився на стадії становлення, шляхом 
підтримки вироб-ництва та експортного збуту 
продукції, робіт та послуг в усіх галузях еко-
номіки.

Наступного року МБРР продовжував нада-
вати Україні кошти в рамках раніше відкри-
тих кредитних ліній, практично не відкри-
ваючи нових. Єдиним винятком став Проект 
підтримки системи соціального захисту насе-
лення, для фінансування якого з квітня 1997 р. 
МБРР почав виділяти 2,6 млн. дол. США із 
3 млн. дол. США його загальної вартості. 

Наступні системні кредити МБРР надій-
шли тільки після рішення МВФ про надання 
Україні нового кредиту. Одразу ж після нього 
Рада директорів МБРР (у вересні 1998-го) 
ухвалила рішення про виділення нашій країні 
300 млн. дол. США на перебудову фінансового 
сектору. Кошти цього кредиту призначалися 
для [3]:

• забезпечення автономності та незалеж-
ності Нацбанку України в галузі підтримки 
грошової стабільності, здорової та міцної бан-
ківської системи;

• поліпшення моніторингу та регулювання 
діяльності комерційних банків;

• створення сприятливого середовища для 
подальшого розвитку та становлення банків-
ського сектору в Україні.

Перші результати співпраці здавались обна-
дійливими, і до кінця 1998 р. МБРР відкрив 
Україні кредитування за 15 проектами на 
загальну суму 2,48 млрд. дол. США. Шість 
великих кредитів було надано для фінансової 
підтримки структурної перебудови, причому 
загальна сума коштів, наданих в їх рамках, 
становить 67% від сукупного обсягу наданих 
Банком кредитних ресурсів.

Проте згодом готовність уряду впроваджу-
вати програму реформ ставала дедалі менш оче-
видною. А це, за твердженням експертів Банку, 
разом із зростанням неспроможності приймати 
рішення у сфері законодавства і дедалі біль-
шим втручанням держави та олігархів в еко-
номічне життя країни ще більше погіршувало 
ситуацію. Ці негативні тенденції були відзна-
чені у складеному в квітні 1999 р. звіті про хід 
виконання Стратегії допомоги Світового банку 
Україні. У зазначеному документі ставилося 
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завдання захистити Банк шляхом обмеження 
надання коштів країні, яка не прагне здійсню-
вати реформи, завдяки встановленню показни-
ків діяльності для відновлення кредитування 
структурної перебудови та відповідної оцінки 
інвестиційних операцій. В результаті діяль-
ність Банку в Україні різко скоротилась.

Тому загалом 1999 р. став роком корін-
ного переламу у взаємовідносинах України, з 
одного боку, і МБРР та МВФ – з іншого. Банк 
у тому році вперше за всі роки співпраці не від-
крив жодної нової кредитної лінії, а у розра-
хунках з Фондом виплати України з погашення 
та обслуговування раніше наданих кредитів 
вперше майже зрівнялись із обсягом виділених 
у 1999 р. коштів.

З моменту отримання траншу МВФ у 1999 р. 
переговори про відновлення кредитування зали-
шалися практично безрезультатними.

Деякі позитивні зрушення мали місце у 
2000 р., коли Світовий банк почав впроваджу-
вати, хоч і значно менші за загальним обсягом, 
інвестиційні та інституційні проекти.

Співробітництво України та Банку у 2000–
2003 рр. базувалося на новій Стратегії допомоги 
Україні (СДУ), яка була розроблена із враху-
ванням досвіду, набутого під час виконання 
попередньої Стратегії 1996–1999 р. Основним 
її спрямуванням було надання допомоги уря-
дові та громадянському суспільству у впрова-
дженні широкомасштабної боротьби з бідністю 
та досягнення стабільності економічного зрос-
тання, яке забезпечувало би створення нових 
робочих місць. Стратегія спрямована безпосе-
редньо на вирішення завдань інституційної роз-
будови – як щодо формування попиту (з боку 
громадянського суспільства), так і щодо роз-
витку пропозиції (з боку уряду). Основною її 
метою було наближення України до стандартів 
Європейського Союзу та стимулювання стабіль-
ного розвитку в умовах сприятливого серед-
овища [4, с. 27–28].

З жовтня 2003 р. Рада виконавчих дирек-
торів Світового банку схвалила нову Стратегію 
допомоги Україні на період 2003–2007 рр. Осно-
вним її завданням було підтримання європей-
ського курсу України, допомога у проведенні 
інституційних реформ, які б стимулювали ство-
рення сприятливого середовища для розвитку 
підприємницької діяльності, ширшого залу-
чення громадськості до роботи органів влади, 
та своєчасного реагування органів влади на 
потреби населення.

Протягом періоду впровадження СДУ на 
2003–2007 рр. Україна виконала або навіть 
перевиконала багато довгострокових цільових 
показників розвитку. Темпи економічного зрос-
тання перевищили прогнози, обсяги державного 
боргу скоротилися, і Україна досягла значних 
успіхів у справі лібералізації торгівлі та роз-
витку фінансового сектора. Проте у соціальній 
сфері прогрес був менш однозначним, оскільки 
значне скорочення масштабів бідності не супро-

воджувалося таким самим поліпшенням інших 
соціальних показників.

Що стосується кредитної діяльності Світо-
вого банку, то протягом періоду СДУ вона була 
загалом задовільною, хоча їй і завдали шкоди 
постійні проблеми із впровадженням портфеля 
інвестиційних кредитів. 

Протягом періоду СДУ Банк схвалив вісім 
операцій: дві системні позики та шість інвес-
тиційних проектів. Системні позики склали 
близько половини загальних зобов’язань і 
дві третини освоєних коштів, отже, основних 
результатів кредитних операцій було досяг-
нуто у рамках системного кредитування. Що 
стосується інвестиційного кредитування, то 
Банк переоцінив як спроможність України 
абсорбувати кошти, так і спроможність Банку 
впроваджувати масштабні кредитні програми. 
Протягом періоду дії цієї СДУ впровадження 
інвестиційного кредитування страждало від 
затримок з підготовкою операцій, великої кіль-
кості зупинених операцій та повільного осво-
єння коштів. 

На зміну Стратегії допомоги Україні у 
грудні 2007 р., Світовим банком було затвер-
джено нову «Стратегію партнерства з Украї-
ною на період 2008–2011 pp.», метою якої було 
сприяння сталому економічному зростанню та 
посиленню конкурентоспроможності України, 
реформуванню державних фінансів та держав-
ного управління, а також поліпшенню держав-
них послуг в сфері охорони здоров’я та освіти. 

Віддавна вважається, що показники Укра-
їни не відповідають її потенціалу, вона відстає 
від своїх сусідів у Центральній Європі та сти-
кається з серйозними вадами у сфері вряду-
вання та інституційного розвитку. Період СПУ 
розпочався з дуже обнадійливих змін: після 
Помаранчевої революції відбулися політичні 
перетворення, було опрацьовано стратегію 
зближення з Європою, а економіка почала від-
войовувати втрачені колись позиції. Темпи еко-
номічного зростання у період з 2000 по 2007 р. 
становили в середньому близько 7,5% на рік; 
дефіцит бюджету не перевищував 2% від ВВП; 
у країну надходив іноземний капітал, а дер-
жавний борг становив лише 14,8–12,3% ВВП у 
2006 і 2007 рр. відповідно. Високий рівень соці-
альних виплат та економічне зростання дозво-
лили різко зменшити бідність: із 46% домогос-
подарств у 2002 р. до 12% у 2007 р. Програма 
Позик на підтримку політики розвитку (ППР) 
сприяла ухваленню пакета змін до законодав-
ства, який допоміг Україні вступити до СОТ у 
2008 р. Тим часом у рамках Політики сусідства 
Європейського Союзу налагоджувалися тісні 
зв’язки з Європою й розпочалися переговори з 
укладення Угоди про асоціацію та Угоди про 
зону вільної торгівлі. У жовтні 2008 р. ВРУ 
ухвалила окремий пакет антикризового зако-
нодавства, який містив важливі елементи про-
грами реагування Уряду на фінансову кризу, 
підтримані також коригуванням валютного 



27Глобальні та національні проблеми економіки

курсу і монетарної політики. Окрім того, в жов-
тні 2008 р. Рада директорів МВФ схвалила кре-
дит «стенд-бай» для України у розмірі 11 млрд. 
СДР на два роки. Однак внаслідок відсутності 
у політичного керівництва країни необхідного 
бачення та політичного вміння створити коа-
ліцію для впровадження реформ необхідний 
реформаторський імпульс було втрачено і вико-
нання широкої програми реформ загальмовано. 
До того ж кланові групи скористалися політич-
ною нестабільністю, і важливі реформи зіткну-
лися зі значним опором, що ще більше усклад-
нило проблеми із врядуванням.

Стратегія визначила основні пріоритети 
діяльності Групи Світового банку в Укра-
їні, включаючи кредитування та інвестиції, 
надання аналітичних і консультаційних послуг 
і технічної допомоги. Даною стратегією перед-
бачалося надання коштів на загальну суму від 
2 до 6 млрд. дол. США протягом чотирьох років.

Основними секторами її впровадження були: 
муніципальна інфраструктура, енергетичний 
сектор, земельна реформа, державні фінанси, 
державний сектор, управління соціальним стра-
хуванням, охорона здоров’я, охорона навко-
лишнього середовища, доступ до якісної серед-
ньої освіти.

Стратегію Групи Банку було скориговано в 
середині періоду СПУ з огляду на глобальну 
фінансову кризу, яка завдала Україні удару 
наприкінці 2008 р. Група Банку разом з МВФ 
та іншими партнерами надала позачергову під-
тримку для стабілізації банківської системи, 
усунення основних уразливих місць, відбудови 
довіри та посилення соціального захисту. МФК 
доповнила ці заходи, здійснюючи кризовий 
менеджмент і надаючи фінансовим установам 
консультаційні послуги. Ця підтримка була 
загалом ефективною і допомогла стабілізувати 
економіку з показниками економічного зрос-
тання на рівні близько 4–5% на рік у 2010–
2011 рр. 

У звіті про виконання СПУ її було визнано 
як помірно незадовільну через неспроможність 
забезпечити досягнення запланованих резуль-
татів. У свою чергу, діяльність Групи Банку 
було оцінено як помірно задовільну, зважа-
ючи на те, що неоднозначні результати у сфері 
політики компенсувалися постійним наданням 
висoкоякісної аналітично-дорадчої допомоги, 
швидким реагуванням і продемонстрованим 
поліпшенням чинної програми інвестиційних 
операцій, та партнерськими відносинами, які 
особливо зміцнилися під час кризи. Також у 
цьому звіті зазначалося, що показники вико-
нання інвестиційного портфеля в Україні зали-
шилися гіршими, ніж у середньому по Банку, 
а щоб виправити цю ситуацію, Уряду України 
та Банку рекомендується вести активну роботу 
над поліпшенням роботи із впровадженням 
інвестиційного портфеля. 

Станом на грудень 2011 р. обсяг кредитів, 
наданих Банком Україні за СПУ на 2008–

2011 фінансові роки, склав 2,3 млрд. доларів 
США, що відповідає нижній межі первісно 
передбаченого СПУ обсягу. 

При розробці нової стратегії було враховано 
рекомендації та недоліки СПУ на 2008–2011 рр. 
Стратегію партнерства Світового банку з Укра-
їною (СПУ) на 2012–2016 рр. було схвалено 
Радою виконавчих директорів Світового банку 
в лютому 2012 р. 

Допомога Україні за СПУ на 2012–2016 рр. 
сконцентрована у двох напрямках:

1) поліпшення державних послуг та системи 
державних фінансів;

2) підвищення ефективності політики та 
рівня конкурентоспроможності.

Значна кількість інвестиційних програм реа-
лізовувалась у 2014 р. за рахунок фінансових 
ресурсів МБРР. Найбільша частка фінансу-
вання припадала на Другий проект покращення 
автомобільних доріг та безпеки руху (43,1%), 
на проект передачі електроенергії – 21,7%, 
на Проект розвитку міської інфраструктури – 
13,6%, на додаткове фінансування Проекту 
реабілітації гідроелектростанцій – 7,8%, а на 
Проект покращення автомобільних доріг та без-
пеки руху – 4,3%.

Упродовж 2014 р. Україна перебувала у стані 
глибокої економічної рецесії. Різка девальва-
ція валюти у поєднанні з фіскальною консолі-
дацією спричинили значне скорочення рівня 
споживання та інвестицій. Негативного впливу 
зазнали всі галузі економіки, а особливо фінан-
совий сектор. Структурні недоліки банківської 
системи України – високі ставки кредитування 
пов’язаних осіб, коротка відкрита валютна 
позиція багатьох банків, високий рівень про-
блемних кредитів у загальному обсязі бан-
ківських активів – були посилені за рахунок 
розгортання кризи в країні. З початку 2014 р. 
банки зіткнулися із загальним відтоком депози-
тів на рівні майже 20%. Банки були додатково 
послаблені триваючим падінням гривні, яка з 
початку 2014 р. втратила близько 50% своєї 
вартості. З початку 2014 р. 14 банків були про-
голошені неплатоспроможними, і існує дуже 
великий ризик, що банкрутства зазнає велика 
кількість інших банків, створюючи тягар на 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

Задля врегулювання ситуації, що склалася, 
зменшення негативного впливу кризи та віднов-
лення зростання, Група Світового банку разом 
із Урядом України поставила наступні важливі 
цілі: 1) стабілізувати банківський сектор і зро-
бити його стійкішим до можливих майбутніх 
потрясінь; 2) сприяти глибшому фінансовому 
посередництву і спрямуванню кредитів у реаль-
ний сектор на стійкій основі; 3) просувати більш 
глибокі реформи в бізнес-середовищі для під-
тримки і подальшого зростання приватного сек-
тора та залучення нових інвестицій. Фінансо-
вою підтримкою реформ було надання у 2014 р. 
Групою Світового банку приблизно 3 млрд. дол. 
США для реалізації семи проектів, включаючи 
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1,25 млрд. дол. США, спрямованих до держав-
ного бюджету. Призначенням більшості інвес-
тиційних ресурсів було поліпшення надання 
базових державних послуг у сферах водопоста-
чання та водовідведення, енергетики, автошля-
хів, охорони здоров’я та соціального захисту. 

Попри рішучі заходи, проведені у 2014 р., 
метою яких була стабілізація економіки та від-
новлення економічного зростання, стан україн-
ської економіки суттєво погіршився. Сьогодні 
Україна стикається із безпрецедентними викли-
ками – занепадом економіки, зростаючим дефі-
цитом бюджету та фіскальним дефіцитом, зне-
ціненням валюти, труднощами у банківському 
секторі, скороченням резервів, значними потре-
бами у фінансуванні. 

У той час як багато проблем України вини-
кають через нестачу реформ протягом останніх 
двох десятиліть, конфлікт на Сході зруйнував 
промислове виробництво та експорт, призвів 
до значних непрямих витрат, знищуючи довіру 
споживачів та інвесторів і поглиблюючи еконо-
мічну кризу. Зіткнувшись із цими викликами, 
українська влада здійснила багато реформ 
для стабілізації економіки, проте цього недо-
статньо. Уряду України належить впровадити 
низку нових, швидких та рішучих реформ. І по 
мірі того як Україна продовжуватиме та при-
скорюватиме їх впровадження, важливою буде 
постійна фінансова та технічна підтримка між-
народної спільноти: щоб допомогти у стабілі-
зації економіки, підтримати вразливі верстви 
населення, подолати спротив особистих інтер-
есів певних зацікавлених сторін та, що найваж-
ливіше, – відновити довіру.

Станом на 2015 р., Світовий банк готовий 
надавати Україні подальшу фінансову допо-
могу у впровадженні реформ, спрямованих 
на боротьбу з корупцією, захист найбідніших 
верств населення, стабілізацію банківського 
сектору, реструктуризацію газового сектору та 
створення сприятливих умов для ведення біз-
несу, а на додаток до фінансування Банк про-
довжуватиме надання консультаційної та тех-
нічної підтримки владі. Світовий банк звертає 
увагу на важливість вдосконалення системи 
публічних фінансів України, які перебувають 
під тиском значних бюджетних дисбалансів, 
зумовлених економічним спадом. Вихід з цієї 
ситуації можливий лише через запровадження 
дієвої стратегії щодо скорочення бюджетного 
дефіциту.

У співпраці України та Світового банку також 
є певні проблеми. У другій половині 2012 р. та 
аж до революції в лютому 2014 р. Світовий банк 
практично призупинив фінансування нових 
проектів в Україні та заявив, що розчарований 
результатами співпраці з українським Урядом, 
і, щоб пом’якшити майбутні ризики, ухвалив 
рішення наступні чотири роки видавати позики 
строго «каліброваним» методом.

Іншою значною проблемою в кооперації є 
складна бюрократична структура самого Світо-

вого Банку. Так, рішення щодо видачі креди-
тів займають дуже багато часу – щонайменше 
один рік. Попри низьку відсоткову ставку 
інвесторам часто важко покладатись на дані 
кредити через значний термін очікування на їх 
отримання.

Стосовно діяльності Міжнародної фінансової 
корпорації (МФК), напевно найбільш помітною 
проблемою є те, що в рамках дорадчих функцій 
МФК щодо написання законопроектів виника-
ють постійні проблеми через погодження їх із 
Кабінетом Міністрів. Процедура погодження 
законопроектів, що вносяться на розгляд Вер-
ховної Ради Кабінетом Міністрів, є надзви-
чайно складною та довготривалою. Практично 
будь-яке міністерство може легко заблокувати 
розгляд будь-якого законопроекту або значно 
спотворити його головну мету. Так, централь-
ним органам влади, які не зацікавлені у ска-
суванні окремих дозвільних документів, дуже 
легко зупинити запропонований з боку МФК 
процес дерегуляції на рівні Кабінету Міністрів. 
В результаті якісно написані законопроекти з 
боку юристів МФК довго не приймаються або не 
приймаються взагалі.

З метою подолання вищевказаних проблем 
та викликів Світовому Банку варто:

•  внести зміни до Стратегії партнерства 
Світового банку з країною для України (СПУ) 
на 2012–2016 рр., якою передбачити прогнозо-
вані збільшення обсягів підтримки України;

•  ураховуючи збільшені обсяги фінансу-
вання, розробити додаткові вимоги до керівни-
цтва України щодо лібералізації в економіці та 
проведення структурних реформ;

•  внести зміни до процедури кредитування 
з метою скорочення терміну між ініціативою 
щодо кредитування та прийняття рішення про 
видачу коштів;

Ураховуючи значну потребу в додатковому 
фінансуванні, Кабінету Міністрів України слід:

• неухильно виконувати рекомендації Сві-
тового Банку щодо впровадження структурних 
реформ;

• значно скоротити терміни погодження 
законопроектів у міністерствах з метою сво-
єчасного прийняття законодавчих норм, які 
вимагаються Світовим Банком.

Висновки. Розбудова механізмів управління 
міжнародним фінансовим співробітництвом 
України є важливим напрямом державної полі-
тики у сфері залучення ресурсів міжнародних 
фінансових ринків для проведення економічних 
реформ у країні, що дасть змогу вчасно адапту-
ватися до системних змін світової економіки в 
період кризи. Розширення формату співробіт-
ництва України з МФО потребує розвитку кон-
структивної взаємодії з організаціями Групи 
Світового банку (МБРР, МФК, МАР, БАГІ). 
Оскільки Україна є членом зазначених органі-
зацій, активізація співпраці на основі її ініціа-
тив є пріоритетним напрямом розвитку її між-
народного фінансового співробітництва. Для 
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цього слід забезпечити проведення низки захо-
дів, зокрема, розробити нормативно-правове 
забезпечення для інституційного становлення 
компаній з управління активами та спеціаль-
них фондів МФО, які є резидентами України 
та були засновані міжнародними фінансовими 
організаціями – партнерами України. Для усу-
нення низки проблем, пов’язаних із якістю 
комунікацій між ініціаторами проектів з МФО 
та органами державної влади, недостатністю 
досвіду, скороченням термінів погоджувальних 
процедур і спрощенням процесу підготовки про-
екту, слід залучати спеціалізовані консалтин-
гові компанії, які б забезпечували виконання 
заходів, необхідних при підготовці проектів 
МФКО у державному секторі. 

Після подолання кризових наслідків усеред-
ині країни у період відновлення та динаміч-
ного зростання національної економіки спів-
робітництво України зі Світовим банком має 
забезпечити збільшення масштабів технічного 
консультування, фінансування розвитку регі-
онів країни та приватного сектору економіки, 
впровадження нових механізмів надання під-
тримки зі стратегічних питань розвитку еко-
номіки та інвестиційного менеджменту. У дов-
гостроковому періоді акцент співробітництва 
зі Світовим банком має бути перенесено з кре-
дитної підтримки на надання інноваційних, 
консультаційних та фінансових послуг, спря-
мованих на підтримку розвитку найважливі-
ших державних та ринкових інститутів і впро-
вадження засад інвестиційного фінансування. 
Проведення вищезазначених заходів сприятиме 
задоволенню потреб держави і корпоратив-
ного сектора економіки у позичкових коштах 
з найменш можливими витратами, збільшенню 
частки інвестиційних ресурсів у загальній сумі 
державних позик та створенню фінансової і 
економічної бази для погашення накопичених 

боргів, посиленню ролі зовнішніх державних 
позик у вирішенні завдань інвестиційного роз-
витку національної економіки, забезпеченню 
більш повного використання матеріальних, 
кадрових та інтелектуальних ресурсів України.

У організаційно-методичному плані вдоско-
налення співробітництва України зі Світовим 
банком має забезпечити досягнення позитивних 
результатів від проведення економічних реформ 
шляхом посилення ролі української держави у 
становленні світових валютно-фінансових від-
носин; використання повного спектру послуг 
та інструментів, які застосовуються у практиці 
Світового банку і можуть забезпечити вирі-
шення актуальних завдань економічної полі-
тики в Україні; підвищення довіри іноземних 
інвесторів до економічної політики в Україні, 
збільшення обсягів прямих іноземних інвести-
цій та відновлення доступу до міжнародного 
ринку приватних капіталів. Досягнення вка-
заних системних орієнтирів сприятиме макро-
економічній стабілізації у країні та створить 
передумови для сталого зростання національ-
ної економіки і підвищення рівня життя насе-
лення. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ  
ЗА СУЧАСНИХ ТРЕНДІВ ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ 

TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL MARKETING TECHNOLOGIES 
ACCORDING TO MODERN GLOBAL MARKET TRENDS

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено виявленню та систематизації ключових 

трендів сучасного міжнародного маркетингового середовища, 
їх впливу на технології й інструменти міжнародного маркетин-
гу. Констатовано формування нових підходів до розробки стра-
тегій міжнародної маркетингової діяльності, зокрема: глобаль-
ного, інноваційного, екологічного, соціально-відповідального, 
Інтернет-маркетингу тощо.

Ключові слова: глобалізація попиту, глобальний ринок, гі-
перконкуренція, стандартизація елементів міжнародного мар-
кетингу, інформатизація, індивідуалізація задоволення попиту.

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена выявлению и систематизации ключевых 

трендов современной международной маркетинговой среды 
и их влияния на технологии и инструменты международного 
маркетинга. Констатировано формирование новых подходов к 
разработке стратегий международной маркетинговой деятель-
ности, а именно: глобального, инновационного, экологического, 
социально-ответственного, Интернет-маркетинга и т. п.

Ключевые слова: глобализация спроса, глобальный 
рынок, гиперконкуренция, стандартизация элементов между-
народного маркетинга, информатизация, индивидуализация 
удовлетворения спроса.

ANNOTATION
This issue is dedicated to a key trends of international mar-

keting environment detection and systematization, their affection 
on international marketing technologies and instruments. It was 
stated that a number of new approaches were formed to a strate-
gy of international marketing activity creation, particularly: global, 
innovative, ecologic, socially responsible, Internet marketing etc. 

Keywords: demand globalization, global market, hypercom-
petition, international marketing elements standardization, infor-
matization, individualization of demand satisfaction.

Постановка проблеми. Сучасним компаніям 
доводиться працювати в умовах надзвичайно 
динамічного і не завжди передбачуваного між-
народного маркетингового середовища, що 
об'єднує в собі безліч взаємопов'язаних сил, 
які діють на різних рівнях світогосподарського 
комплексу, в різних сферах людської діяль-
ності та в природному середовищі. Ці сили 
проявляють себе як глобальні імперативи для 
міжнародної маркетингової діяльності компа-
ній. Перебуваючи в оточенні іноземних компа-
ній як на своєму національному ринку, так і на 
зарубіжних ринках, будь-яке підприємство для 
підтримки високого рівня конкурентоспромож-
ності в умовах численних глобальних викликів 
зобов'язане постійно, адекватно ситуації і вимо-
гам ринку, удосконалювати маркетингові стра-
тегії та технології.

Глобалізація стала об'єктивною реальністю 
сьогодення, тому кожна компанія (велика, 
середня або мала), функціонуючи на одному, 
кількох чи багатьох зарубіжних ринках това-
рів або послуг, не може не відчувати і не вра-
ховувати у своїй міжнародної маркетинговій 
діяльності явищ і процесів, що відбуваються 
в сучасному світі. Ефективний маркетинг, що 
максимально враховує численні середовищні 
фактори, створює передумови для отримання 
конкурентних переваг на глобальних ринках. 

Теорія і практика маркетингу сьогодні 
досить розвинені завдяки досвіду компаній і 
дослідженням вчених промислово розвинених 
країн, особливо американських. У той же час, 
незважаючи на серйозні теоретичні напра-
цювання в області маркетингової діяльності 
на національних ринках і певних наукових 
результатів в дослідженні міжнародного мар-
кетингу, спостереження за новими тенденці-
ями в маркетинговому середовищі компаній 
та їх впливом на прийняття маркетингових 
рішень залишається предметом наукового 
пошуку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Феномен глобалізації та її роль в економіці 
досить глибоко досліджені вченими всього світу. 
Істотний внесок у вивчення питань, пов'язаних 
з впливом глобалізації на міжнародну маркетин-
гову діяльність, зробили західні вчені Ф. Кате-
ора, У. Кііган, Ф. Котлер, Т. Левітт, С. Хол-
ленсен, С. Андерсон, Г. Свенсон та ін. Вплив 
нових тенденцій в глобальному середовищі на 
міжнародну маркетингову діяльність був пред-
метом дослідження російських вчених В. Алек-
суніна, Г. Багіева, Є. Голубкова, Н. Мойсеєвої, 
Г. Топчішвілі та ін. Серед українських дослід-
ників можна зазначити О. Азаряна, О. Кані-
щенко, А. Мазаракі, В. Онищенко, І. Пурську, 
Т. Циганкову, П. Чорномаз та ін. Однак, незва-
жаючи на наявність великої кількості наукових 
робіт в області міжнародного маркетингу, спо-
стерігається певна фрагментація досліджень, 
а проблема ідентифікації нових факторів та їх 
впливу на міжнародну маркетингову діяльність 
компаній залишається актуальною.

Мета статті полягає у пошуку та обґрунту-
ванні змін у підходах, інструментах і техноло-
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гіях сучасного міжнародного маркетингу, реле-
вантних сучасним глобальним викликам.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальновизнаний класик маркетингу аме-
риканський вчений Ф. Котлер, який багато 
уваги приділяє вивченню досвіду міжнародних 
компаній і виявленню нових тенденцій в мар-
кетинговій діяльності, зазначає, що сьогодні 
компанії стикаються зі зміною цінностей та 
орієнтацій у споживача, прискоренням гло-
балізації економічних процесів, погіршенням 
стану навколишнього середовища, зростанням 
конкуренції в глобальних масштабах, а також з 
цілим рядом інших економічних, політичних і 
соціальних проблем. Актуальною залишається 
думка П. Друкера, американського фахівця в 
області менеджменту: формула успіху минулого 
десятиліття в наступному десятилітті буде для 
компанії формулою краху [5, с. 40].

Процес глобалізації як багатофакторне 
явище має безпосередній вплив на всі компо-
ненти міжнародного маркетингу. Головними 
драйверами глобалізації стали зниження торго-
вельних бар'єрів між країнами, яке почалося 
після закінчення Другої світової війни, і роз-
виток технологій, що особливо яскраво про-
явилися наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. в 
комп'ютерній, телекомунікаційній та інформа-
ційній сферах.

Уніфікація правил міжнародної торгівлі в 
рамках Світової організації торгівлі – один з 
найбільш вагомих чинників глобалізації для 
зростання масштабів товарних потоків між 
країнами, розширення їх географії, інтеграції 
країн і утворення глобальних ринків. Сам по 
собі процес утворення глобальних ринків, тобто 
ринків без національних кордонів, надзвичайно 
значимий для міжнародного маркетингу в кон-
тексті нарощування обсягів продажу компаній. 
На цьому в першу чергу акцентують увагу еко-
номісти-глобалісти. Так, американський про-
фесор М. Інтріллігейтор розглядає глобаліза-
цію як «значне розширення світової торгівлі і 
всіх видів обміну в міжнародній економіці за 
явно вираженої тенденції до все більшої від-
критості, інтегрованості і відсутності кордо-
нів» [3, с. 129]. 

Професор Гарвардської школи бізнесу 
Т. Левітт пов'язував феномен глобалізації зі 
злиттям ринків і збільшенням обмінів між кра-
їнами, однак в той же час не вважав це єдиним 
ідентифікуючим фактором [11]. Його концепція 
глобалізації передбачає не тільки кількісні зру-
шення, але, що більш важливо, якісні зміни в 
характері обмінів, що відбуваються між краї-
нами. Саме ці процеси впливають на зміну спо-
живачів в торгуючих між собою країнах у бік 
їх гомогенізації, що і є визначальним фактором 
для стратегій та технологій міжнародного мар-
кетингу. Проаналізувавши практику міжнарод-
ної діяльності транснаціональних компаній, 
Т. Левітт виявив такі підходи до використання 
міжнародного маркетингу – багатонаціональ-

ний і глобальний. Перший забезпечує пристосу-
вання маркетингових інструментів і технологій 
до особливостей національних ринків, на яких 
ці компанії присутні. Другий передбачає вико-
ристання стандартних технологій та інструмен-
тів у міжнародній маркетинговій діяльності на 
ринках різних країн.

Досліджуючи глобальний підхід, професор 
Т.М. Циганкова зазначає, що джерелом успіху 
і конкурентних переваг при стандартизації є 
зближення потреб різних національних ринків. 
Глобальний маркетинг використовує три гіпо-
тези, що об’єднують ринки, а саме: 

- потреби споживачів у різних частинах світу 
вже стають і стануть ще більш однорідними в 
майбутньому;

- споживачі в різних країнах готові відмо-
витися від специфічних характеристик товару 
заради нижчої ціни за умови гарантованого 
рівня якості;

- стандартизація, обумовлена гомогенізацією 
світових ринків, забезпечує економію на масш-
табах, що дозволяє знизити витрати на виробни-
цтво і реалізацію одиниці продукції [10, с. 83].

Глобалізація ринків і попиту сьогодні від-
бувається під впливом підвищення рівня еко-
номічного розвитку, добробуту та освіти насе-
лення в менш розвинених країнах, посилення 
інформаційних зв'язків між країнами і регіо-
нами світу, зниження ролі національних тради-
цій і звичаїв, впровадження однакових стандар-
тів бізнесу, інтернаціоналізації стилів життя 
тощо. Наприклад, розвиток маркетингової та 
логістичної інфраструктури створює сприят-
ливі умови для стандартизації товарів, комуні-
каційних інструментів і каналів збуту. Процес 
зближення споживчих переваг обумовлює уні-
версалізацію асортименту пропонованої продук-
ції, комунікаційних засобів та інших інстру-
ментів міжнародного маркетингу. Звичайно, 
повна соціально-культурна конвергенція країн 
неможлива, національні особливості продовжу-
ють залишатися ключовими факторами ефек-
тивної маркетингової активності компаній, що 
працюють в будь-якій країні та застосовують 
стандартизацію інструментів маркетингу. Вирі-
шенням проблеми в даному випадку може бути 
грамотна апеляція до загальнолюдських цін-
ностей, притаманних більшості народів світу, 
як основи маркетингових стратегій компаній.

Глобалізація й пов'язана з нею тенденція 
відкриття національних ринків сприяють заго-
стренню конкуренції в глобальному ринковому 
просторі та, за словами Ф. Котлера, перетво-
ренню її на гіперконкуренцію. На гіперкон-
курентному ринку практично не існує конку-
рентних переваг, які можна було б утримати. 
Їх буквально за одну ніч спроможні зруйнувати 
технологічні зміни і глобалізація. Єдиний спо-
сіб виживання – постійне удосконалення або 
неперервні технологічні прориви [7, с. 39]. 
Отримати і утримати конкурентну перевагу для 
будь-якої компанії стає надзвичайно складною 
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проблемою. Крім того, зростаюче насичення 
ринків сприяє зниженню лояльності спожи-
вачів та їх більш високому очікуванню від 
якості товарів і послуг. Унаслідок поступового 
вирівнювання споживчих якостей продукції, 
що пропонуються компаніями-конкурентами, 
посилюється значимість емоційного сприй-
няття предметів покупки. Залежність продажу 
від емоційного настрою покупця відома здавна. 
Сучасні компанії мають розуміти, що вони про-
дають не тільки товари і послуги, але й вра-
ження від них. Споживачі готові сплачувати 
більше за більші позитивні емоції. Американ-
ськими вченими Дж.Б. Пайном і Дж.Х. Гіл-
мором розроблено концепцію економіки вра-
жень, де враження розглядаються як якісно 
нова споживча цінність, і концепцію марке-
тингу вражень, згідно з якою позитивні вра-
ження підвищують споживчу цінність пропо-
зиції. Вони пропонують компаніям перейти на 
шлях масової персоналізації, яка, на їх думку, 
автоматично перетворює товари і послуги у 
враження [8]. Відповідно, головною тенден-
цією останніх років стало розуміння того, що 
найбільшою цінністю компанії є нематеріальні 
активи, що складаються з її брендів, позитив-
ного іміджу, лояльності та довіри клієнтів до 
компанії тощо.

За умов складного забезпечення диференціа-
ції продукції в глобальному ринковому просторі 
компаніям доводиться шукати додаткові дже-
рела конкурентних переваг. До таких можна 
віднести, наприклад, більш чітке позиціону-
вання та яскравий креатив, що дозволяють 
споживачеві зробити вибір на користь вироб-
ника, індивідуалізація задоволення попиту, що 
вимагає тісної та безперервної взаємодії ком-
панії зі споживачем на основі CRM (customer 
relationship marketing) – підходу, інновацій в 
товарній, комунікаційній та збутовій політиці 
та ін. Російський вчений Є.П. Голубков зазна-
чає, що в умовах жорсткої конкуренції марке-
тинг повинен базуватися на швидкому, гнуч-
кому плануванні нововведень, які складають 
одну з небагатьох перспективних платформ 
для зростання [2]. Сучасні наукові концепції 
конкуренції розглядають інновації як імпе-
ратив успішного функціонування компаній в 
умовах конкурентної взаємодії на глобальних 
ринках [10, с. 91]. Сьогодні вже недостатньо 
задовольняти існуючі на ринку потреби, клю-
човим має стати створення нового попиту. Не 
дослідження ринку, а наукові дослідження та 
інноваційні розробки закладають фундамент 
постійного оновлення асортименту й отримання 
конкурентних переваг на глобальному ринку. 
На цьому ж наголошують провідні вчені бага-
тьох країн світу. Вони сходяться на думці, 
що маркетинг для досягнення успіху повинен 
бути креативним, виходити за рамки тради-
ційного мислення. Ф. Котлер у своїй книзі [6] 
ввів поняття «латеральний маркетинг», суть 
якого – в пошуку нестандартних ринкових 

рішень. Новинки мають створюватися компа-
нією не в рамках традиційних ринків, на яких 
вона давно і, можливо, успішно працює, а на 
основі нових оригінальних ідей, що дозволяють 
сформувати нові ринки та нові сегменти. 

Аналогічний підхід захисту від конкурен-
ції за допомогою інновацій пропонують викла-
дачі європейської бізнес-школи INSEAD Ч. Кім 
і Р. Моборн, названий ними стратегією «бла-
китного океану» [4]. Автори ідеї, базуючись на 
відомих дослідженнях М. Портера про конку-
ренцію, розвинули його пропозиції і запропо-
нували не тільки стратегію, а й інструменти її 
реалізації. Суть стратегії «блакитного океану» 
полягає в тому, що фірми повинні створювати 
попит, якого раніше не було, тобто новий ринок 
(«блакитний океан»), де практично відсутні 
конкуренти, на противагу висококонкурентним 
низькоприбутковим ринкам, які автори назива-
ють «червоним океаном». У результаті 15-річ-
них досліджень ринкових стратегій 108 компа-
ній в 30 галузях за останні 100 років автори 
з'ясували, що 86% інновацій за вказаний період 
представляли собою звичайні лінійні розши-
рення, тобто вдосконалення роботи в «червоних 
океанах». Тільки в «блакитних океанах» закла-
дена перспектива отримання найбільшого при-
бутку, оскільки компанія, що створила «бла-
китний океан», фактично знаходить незайняту 
конкурентами ринкову нішу [4].

Стрімкий розвиток і поширення інформа-
ційно-комунікаційних технологій, їх проник-
нення в усі сфери людської діяльності створили 
сприятливі умови для транскордонного інфор-
маційного обміну і зумовили створення глобаль-
ного інформаційного простору. Сформувалися 
умови, в яких компанії та споживачі як безпосе-
редні суб'єкти ринкових відносин отримали нові 
можливості: компанії – можливість охопити 
маркетинговим впливом потенційних спожива-
чів у всесвітньому масштабі; споживачі – під-
вищити свою обізнаність щодо товарів і цін на 
зарубіжних ринках, зробити замовлення товару 
(послуги) і в деяких випадках навіть отримати 
його, не вступаючи при цьому в безпосередній 
контакт із закордонним продавцем. Відбулося 
формування глобального електронного (віртуаль-
ного) ринкового середовища, в якому продавець 
однієї країни може пропонувати (продавати) свою 
продукцію покупцеві іншої країни, при цьому 
участь посередника необов'язкова. У результаті 
виник новий вид торговельних відносин – елек-
тронна (онлайн) комерція (торгівля). На елек-
тронних ринках можуть продаватися як тради-
ційні (матеріальні) товари, так і цифрові товари 
та послуги. Унікальні можливості глобальної 
мережі Інтернет стали імпульсом для розвитку 
так званого Інтернет-маркетингу, який, з одного 
боку, доповнює можливості традиційного марке-
тингу в галузі маркетингових досліджень, кому-
нікаційної політики, а з іншого – створює абсо-
лютно нові можливості, наприклад, можливість 
використовувати Інтернет в якості каналів збуту 
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цифрових товарів і послуг. Інтернет-маркетинг 
створює умови для розвитку прямого марке-
тингу в сегментах В2В, В2С та С2С, сприяє під-
вищенню якості обслуговування покупців шля-
хом налаштування на індивідуальні потреби 
конкретних клієнтів, швидкому реагуванню на 
запити споживачів тощо.

Сьогодні екологічна криза набула глобальних 
масштабів. Руйнування природного середовища 
під впливом виробничої діяльності підприємств, 
що працюють в різних галузях економіки і 
різних країнах, має небезпечні наслідки для 
населення. Глобальне потепління на планеті, 
викиди в атмосферу і ґрунт отруйних речовин, 
забруднення морів і океанів, зменшення запа-
сів чистої питної води – це далеко не повний 
перелік глобальних екологічний проблем. Цілі 
компаній часто не збігаються із завданнями 
захисту довкілля. Проте усвідомлення необхід-
ності вирішення глобальних екологічних про-
блем змусило компанії, в першу чергу великі, 
звернути увагу на безпеку своєї діяльності, в 
тому числі й маркетингової, що призвело до 
виникнення екологічного, «зеленого» та соці-
ально-відповідального маркетингу.

Екологічний маркетинг передбачає, що під-
приємство для виробництва продукції вико-
ристовує безпечні і безвідходні природо- та 
ресурсозберігаючі технології, екологічно чисті 
сировину, матеріали та енергію, виробляє 
нешкідливі для здоров'я споживачів товари 
та/або послуги, не забруднюючі біосферу ані 
в процесі використання, ані в процесі тран-
спортування, ані в процесі утилізації тощо. 
Екологічний маркетинг, крім свого головного 
призначення – збереження здоров'я людей і 
навколишнього середовища, – є ще й серйоз-
ним знаряддям у конкурентній боротьбі компа-
ній на глобальних ринках.

Екологічний маркетинг в своїй основі тісно 
пов'язаний з питаннями етики та соціальної 
відповідальності маркетингу. В умовах високої 
інформованості споживачів, їх занепокоєння 
проблемами здоров'я і стану екології діяльність 
компаній повинна відповідати суспільним очі-
куванням. Маркетингові рішення, прийняті 
менеджерами компаній, справляють істотний 
вплив на сприйняття споживачами їх товарів і 
послуг і, як наслідок, економічний успіх. Спо-
живач має право на безпеку, повну, правдиву 
інформацію та отримання цінності, що відпо-
відає сплаченій ціні. Ю.Є. Благов в [1] виділив 
кілька видів корпоративної соціальної відпові-
дальності (економічну, правову, етичну, філан-
тропічну та ін.). Аналогічно можна розглядати 
види соціальної відповідальності маркетингової 
діяльності компаній:

- правову – відповідність маркетингової 
діяльності очікуванням суспільства, зафіксова-
ним в правових нормах;

- етичну – відповідність маркетингової діяль-
ності очікуванням суспільства, що базуються 
на існуючих нормах моралі;

- філантропічну – відповідність маркетинго-
вої діяльності очікуванням суспільства від ком-
паній дій, спрямованих на підтримку і розви-
ток добробуту соціуму через добровільну участь 
у реалізації соціальних програм.

Соціально-відповідальний маркетинг пови-
нен охоплювати кожен елемент комплексу мар-
кетингу, включаючи безпеку товару і упаковки, 
чесність реклами, стимулювання продажів, пер-
сональні продажі, справедливе ціноутворення, 
організацію збуту тощо.

Висновки. Проведені дослідження дозволили 
ідентифікувати ключові сучасні тренди у між-
народному маркетинговому середовищі:

- глобалізація ринків і попиту обумовлена 
зниженням національних бар'єрів у міжна-
родній торгівлі та стрімким розвитком інфор-
маційно-комунікаційних технологій, які про-
являються у збільшенні обсягів міжнародних 
продажів і гомогенізації та підвищенні вимог 
споживачів різних країн;

- загострення конкуренції в глобальному 
масштабі та переростання її у гіперконкурен-
цію;

- глобальна екологічна криза і, як наслідок, 
занепокоєння суспільства проблемами безпеки 
життєдіяльності.

У відповідь на глобальні виклики відбу-
ваються зміни у міжнародній маркетинговій 
діяльності компаній. Сутність цих змін полягає 
у вдосконаленні або пошуку абсолютно нових 
і більш креативних та ефективних маркетин-
гових підходів, інструментів та технологій. 
В результаті виникли:

- глобальний маркетинг, заснований на стан-
дартизації маркетингової діяльності на глобаль-
ному ринку;

- інноваційний, латеральний маркетинг і 
стратегія «блакитного океану», орієнтовані на 
пошук нових ринкових ніш і незадоволених 
потреб;

- екологічний, «зелений», соціально-відпові-
дальний різновиди маркетингу, які базуються 
на прагненні компаній відповідати на вимоги 
споживачів і суспільства в цілому щодо безпеки 
людей та збереження екосистеми;

- маркетинг вражень, головною метою якого 
є побудова міцного емоційного взаємозв’язку 
бренду і споживача;

- маркетинг взаємовідносин (CRM – customer 
relationship marketing), спрямований на фор-
мування та підтримку міцних, довготривалих 
і взаємовигідних відносин компаній із своїми 
клієнтами;

- Інтернет-маркетинг.
Для завоювання, і особливо утримання 

сучасного споживача, компанії мають застосо-
вувати більш креативний та індивідуалізова-
ний підхід до створення цінності, яка не тільки 
максимально наближена до задоволення вимог 
покупця, але й формує у нього лояльне відно-
шення на основі високого емоційного сприй-
няття товарів або послуг, що пропонуються.
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сової кризи. Обґрунтовано необхідність виокремлення універ-
сальних індикаторів для світової економіки як цілісної системи. 
Проаналізовано загальний перелік індикаторів – передвісників 
фінансової нестабільності та сформульовано власну класифі-
кацію видів діагностики фінансової стабільності фінансових 
ринків для оцінки макрофінансової стабільності держави.
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АННОТАЦИЯ
В статье осуществлено системное и комплексное иссле-

дование теоретических основ методики раннего предсказания 
финансового кризиса. Обоснована необходимость выделения 
универсальных индикаторов для мировой экономики как це-
лостной системы. Проанализирован общий перечень индика-
торов – предвестников финансовой нестабильности и сфор-
мулирована собственная классификация видов диагностики 
финансовой стабильности финансовых рынков для оценки 
макрофинансовой стабильности государства. 
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глобальная нестабильность, диагностика финансовой неста-
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АNNOTATION
This article provides a systematic and comprehensive study 

of the theoretical foundations of methods of early prediction of fi-
nancial crisis. The necessity of isolating universal indicators for the 
world economy as a whole system is proved. It also analyses the 
common list of indicators-precursors of financial instability and for-
mulates our own diagnostic classification of financial stability of fi-
nancial markets to assess the macro-financial stability of the state.

Keywords: world crisis, financial markets, global instability, 
diagnosis of financial instability, financial stability, a system of indi-
cators-precursors.

Постановка проблеми. Фінансова глобаліза-
ція виступає важливою ознакою сучасного етапу 
світогосподарського розвитку, її природа має 
об’єктивний характер і проявляється у форму-
ванні єдиного (глобального) фінансового ринку. 
У широкому розумінні фінансову глобалізацію 
слід визначати як певну політику, ідеологію та 
практичну діяльність, що спрямована на пере-
плітання, зближення та з часом перетворення в 
єдиний простір національних грошових систем. 
Це призводить до їх заміщення «світовими гро-
шима». Кореляція між фінансовими ресурсами 
та розвитком міжнародних економічних відно-
син очевидна. Інтернаціоналізація світогоспо-
дарської діяльності призводить до збільшення 
необхідності залучення фінансових ресурсів, які 

виступають каталізатором розвитку внутріш-
нього і розширення зовнішніх ринків, пози-
тивно впливаючи на розвиток всього світового 
господарства. Фінансова глобалізація викликає 
фінансову нестабільність світових економік, що 
тягне за собою економічні кризи. Вважається 
за необхідне розробити методику діагностики 
фінансової нестабільності та визначити єдину 
систему її індикаторів-передвісників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми коливань та циклічності економіч-
ного розвитку, у тому числі фінансово-еконо-
мічних криз та діагностики фінансової неста-
більності, досліджувались у наукових розробках 
А. Гальчинського, К. Жюгляра, А. Єрохіної, 
І. Бєлової [1, с. 26], О. Ілларіонова, Дж. Кіт-
чина, Л. Клейна, М. Кондратьєва, С. Кузнеця, 
Ф. Кюдланда, Р. Лукаса, К. Маркса, У. Мітчелл, 
Г. Мюрдаля, А. Пігу, Е. Прескотта, Є. Слуць-
кого, Р. Солоу, М. Туган-Барановського, 
М. Фрідмена, Ф. Хаєка, Р. Харрода, Дж. Хікса, 
Е. Хансена, Й. Шумпетера. Ю. Яковця. Але 
сучасний етап розвитку світового господарства, 
актуалізує дослідження методик діагностики 
фінансової нестабільності.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В умовах світової фінансо-
вої кризи, що охопила більшість країн, багато 
хто з науковців намагається визначити її мож-
ливі причини. Деякі зазначають, що в умовах 
нестабільності світової економіки, ймовірності 
настання нової економічної і фінансової кризи 
стають вразливими країни не лише із слабкою 
економікою, а й розвинені країни. Тобто можна 
констатувати, що від ризику не застрахована 
жодна країна в світі. Для різних країн існує 
специфічний перелік індикаторів їх фінансо-
вої стабільності або нестабільності, що врахо-
вує особливості саме цієї країни, її унікальну 
фінансову систему. На жаль, незважаючи на 
велику кількість методик, які оцінюють рівень 
фінансової стабільності держави, немає одно-
значної для проведення якісної діагностики 
можливості фінансової нестабільності. 

Отже, на сьогодні не існує єдиної методики 
групування наявних показників у систему 
моніторингу та інспектування фінансової ста-
більності країни для виявлення передвісників 
фінансової кризи. Саме тому питання розробки 
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системи індикаторів фінансової стабільності/
нестабільності є актуальним. Також важливим 
є пошук методів оцінювання системи індика-
торів для попередження настання кризових 
моментів в фінансовій системі певної країни.

Мета статті полягає у вирішенні питання 
щодо діагностики та оцінки фінансової неста-
більності для забезпечення фінансової безпеки 
та стійкості економіки кожної країни, оскільки 
від успішності розв’язання даної проблеми зале-
жить фінансова стабільність всієї світової еко-
номіки як цілісної системи. Це питання є вкрай 
необхідним на сучасному етапі економічного 
розвитку світу та поширення процесів глобаліза-
ції та можливої світової економічної кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова стійкість є одним з основних інди-
каторів, що характеризують фінансовий стан 
країни [2, с. 7]. Процес оцінки та аналізу 
показників фінансової стійкості є безперервним 
і комплексним. При цьому якщо отримані зна-
чення основних коефіцієнтів, що характеризу-
ють ступінь фінансової стійкості, відхиляються 
від оптимальних, необхідно своєчасно виявляти 
причини та розробляти заходи оперативного 
реагування. Одним з інструментів прогнозу-
вання первинних ознак фінансової нестійкості є 
управлінська діагностика, розроблена менедж-
ментом держави з метою ідентифікації осно-
вних ризиків та оцінки їх подальшого їх впливу 
на бізнес-процеси національних економік.

Опису процесів та методології управлінської 
діагностики присвячено праці багатьох вче-
них, серед яких цікавими видаються роботи 
В.І. Мазур, В.С. Анфілатова, М.А. Вахрушиної 
та ін.

Разом з тим у вітчизняній літературі дуже 
часто терміни «діагностика» та «аналіз» вжива-
ються як синоніми. Існують різні точки зору з 
даного питання, деякі вчені і фахівці вважають, 
що діагностика може розглядатися як складова 
частина аналізу, на думку інших – діагностика 
є самостійною формою дослідження, оскільки 
їй притаманні специфічні риси та особливості. 
На думку Ш.А Омарова, «діагностика» є більш 
широким поняттям, ніж «аналіз» і «оцінка», 
тобто об'єднує і містить їх у собі [2, с. 8].

На нашу думку, управлінська діагностика 
являє собою інструмент планування та фінан-
сового моніторингу, що дозволяє за допомо-
гою проведення аналітичних і дослідницьких 
процедур, що включають в себе ретроспектив-
ний, оперативний аналіз, виявляти «вузькі» 
місця в економіці держави, визначати причини 
їх виникнення та прогнозувати ймовірність 
настання кризових явищ.

Взявши за основу визначення «економіч-
ної діагностики підприємства» А.Б. Бори-
сова [3, с. 352], можемо вивести макроеко-
номічне розуміння діагностики економіки 
держави як загальний всеохоплюючий аналіз та 
оцінку економічних показників економіки кра-
їни, спираючись на вивчення окремих результа-

тів, неповної інформації для виявлення потен-
ціалу розвитку і можливих наслідків поточних 
управлінських рішень. Як результат процесу 
діагностики, робиться висновок щодо рішень 
про цільове зовнішнє кредитування, технічний 
або суверенний дефолт тощо.

Враховуючи важливість виявлення індикато-
рів фінансової кризи, в економічній літературі 
кінця ХХ ст. починає з’являтися велика кіль-
кість наукових досліджень стосовно механізмів 
появи криз. Їх появу розглядають як наслідки 
фінансової нестабільності в країні. Науковці 
намагаються визначити можливі індикатори – 
передвісники фінансової нестабільності. Слід 
відзначити науковців, які першими почали 
розробляти систему індикаторів попереднього 
виявлення криз фінансових ринків на світовому 
рівні, це такі вчені, як К. Рейнхарт, А. Санда-
рараян, Е. Детрагіаче, Ж. Капріо, Р. Клінгебіль 
та ін. У 1995 р. їх послідовниками став Міжна-
родний валютний фонд, у 1997 р. продовжили 
найбільші інвестиційні банки: Goldman Sachs, 
Credit Snisse First Boston, Deutsche Bank, а в 
2003 р. – банк Lehman Brothers, який розробив 
для оцінки зовнішніх ризиків «дамоклів індекс 
фінансової кризи». 

Діагностика може проводитися над такими 
об’єктами, як фінансово-господарська діяль-
ність держави, окремі бізнес-процеси. Аналіз 
літературних джерел [4, с. 217; 5, с. 30] дав 
змогу сформулювати власну класифікацію видів 

Таблиця 1
Класифікація видів діагностики фінансової 

стабільності фінансових ринків
Класифікаційні 

ознаки Види діагностики

Форма кількісна
якісна

Об’єкт оцінки
фінансовий стан держави

вид діяльності конкретного 
підприємства

Комплексність швидка
комплексна

Спрямування попереднє оцінювання,
остаточна діагностика

Охоплення пооб'єктна
всеохоплююча

Призначення

оцінювання впливу 
чинників,

діагностика відхилень,
діагностика структурних 

зрушень

Інформаційна база
на базі офіційних даних,

на базі соціологічних 
досліджень

Часове спрямування ретроспективний аналіз,
прогнозне бачення

Час здійснення поточне оцінювання
періодична діагностика

Середовище внутрішнє
зовнішнє

Обсяг досліджуваних 
критеріїв

монокритеріальна
полікритеріальна

Джерело: складено автором 
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діагностики фінансової стабільності фінансових 
ринків для оцінки (діагностики) макрофінансо-
вої стабільності держави за наступними класи-
фікаційними ознаками (табл. 1).

Хоча потреба в розробці індикаторів – перед-
вісників фінансових криз виникла ще напри-
кінці ХХ ст. через зростання кризових явищ по 
всьому світу, нині дослідники зосереджуються 
більшим чином на аналізі макроекономічних 
показників, які відображають стан фінансово-
економічної системи окремої країни або регіону. 

Глобалізація перетворила світове господар-
ство у взаємопов’язану систему, тому будь-які 
кризові явища швидко поширюються на всю 
світову економіку. Саме тому виникає необ-
хідність виокремити та дослідити універсальні 
індикатори для світової економіки як цілісної 
системи. На наш погляд, одним з таких інди-
каторів можуть виступати ціни на енергоре-
сурси та дорогоцінні метали. Це обумовлюється 
тим, що енергія виступає головним виробничим 
ресурсом. Розглянемо інші типові універсальні 
індикатори – передвісники фінансово-економіч-
ної нестабільності (табл. 2) [5, с. 30].

Представлена в таблиці 2 класифікація 
передбачає кілька типових індикаторів. Для 

діагностики стану країн найбільш корисними 
виявились індикатори, що характеризують 
темпи економічного зростання, стан платіжного 
балансу та зовнішнього боргу, показники, що 
характеризують валютно-курсову та грошово-
кредитну політику тощо. 

Роблячи висновки, можна сказати, що сукуп-
ність діагностик та оцінок соціально-економічного 
стану держави містить ряд інструментів, методів, 
методик, індикаторів, які визначають виокрем-
лення держави у певний рейтинг за фінансовими 
ознаками соціального та економічного розвитку. 
Основу будь-якої діагностики формують індика-
тори, які відображають соціальне та економічне 
зростання на різних його рівнях.

Саме індикатори показують ступінь нега-
тивних чи позитивних екзогенних і внутріш-
ніх впливів. При оцінюванні соціально-еконо-
мічного розвитку країни полікритеріальним 
методом необхідно визначити коло індикаторів, 
за якими буде проводитися діагностика. Коло 
індикаторів для різних країн буде не однако-
вим. Слід зазначити, що називається не сам 
індикатор, а лише ті умови, вплив яких він має 
показати.

Можна констатувати, що результатом пер-
шого етапу діагностики макрофінансової ста-
більності є формування за допомогою полі-
критеріального методу оцінювання за цими 
індикаторами певного рейтингу соціально-еко-
номічного розвитку певної країни.

Розглянемо другий етап діагностики макро-
фінансової стабільності. Групування основних 
макрофінансових індикаторів, які відобража-
ють сферу фінансів залежно від їх значущості, 
відбувається згідно з її рейтингом соціально-
економічного розвитку. Цей етап полягає в 
обґрунтуванні та стандартизації обраних з пев-
ною метою діагностики індикаторів. Для кож-
ного індикатора формується певна і своя шкала 
оптимальності. Якщо неможливо чітко визна-
чити нормативні значення певного індикатора, 
то оцінюють тенденції динамічних змін певних 
показників, які формують такий індикатор. 
Для того щоб оцінити макрофінансову стабіль-
ність, необхідно згрупувати ті індикатори, які 
відображають загальну ситуацію у фінансовій 
сфері країни. 

Найбільш складними в даному групуванні 
індикаторів макрофінансової стабільності пев-
ної країни є розрахунки рівня надлишкової 
пропозиції грошей у реальному обчисленні та 
індексу тиску на валютний ринок. Перший є 
залишками регресійного рівняння [6, с. 51]: 

Г𝑡𝑡
ВВПн𝑡𝑡

= 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1BBП𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝑎𝑎2∆Ц𝑡𝑡 + а3е + е𝑡𝑡 , 

І =
𝑤𝑤1∆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝑤𝑤2(−∆3𝑃𝑃) + 𝑤𝑤3𝐾𝐾𝐵𝐵

3
 

𝐷𝐷(𝑤𝑤1∆KHB) = D(𝑤𝑤2(−∆3𝑃𝑃)) = 𝐷𝐷(𝑤𝑤3𝐾𝐾𝐵𝐵) 

 

,   (1)

де Гt – грошова маса в періоді t; 
ВВПнt – номінальний ВВП в періоді t; 
BBПpt – реальний ВВП в періоді t; 
Цt – індекс споживчих цін; 
залишки еt – показник надмірного кредиту-

вання економіки.

Таблиця 2 
Типові індикатори – передвісники  

фінансово-економічної нестабільності

Темп економічного 
зростання

темп зростання ВВП
обсяг промислового 

виробництва

Платіжний баланс

сальдо поточного рахунку
золотовалютні резерви

зовнішній борг
умови торгівлі (ціни експорту)

імпорт і експорт
реальний ефективний курс

відтік капіталу
співвідношення зовнішнього 

боргу із ВВП

Процентні ставки

реальна процентна ставка
різниця між внутрішньою 
і зовнішньою процентними 

ставками
відношення ставки за 

кредитами до ставки по 
депозитах

Грошові 
індикатори

ІСЦ
динаміка внутрішнього 
кредиту в реальному 

вираженні
грошовий мультиплікатор

відношення грошової маси до 
золотовалютних резервів

темп зростання депозитів в 
реальному вираженні

надмірна пропозиція грошей 
в реальному вираженні

Індикатор тиску на 
валютний ринок

Джерело: [5, с. 30]
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Індекс тиску на валютний ринок розрахову-
ється так:

Г𝑡𝑡
ВВПн𝑡𝑡

= 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1BBП𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝑎𝑎2∆Ц𝑡𝑡 + а3е + е𝑡𝑡 , 

І =
𝑤𝑤1∆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝑤𝑤2(−∆3𝑃𝑃) + 𝑤𝑤3𝐾𝐾𝐵𝐵

3
 

𝐷𝐷(𝑤𝑤1∆KHB) = D(𝑤𝑤2(−∆3𝑃𝑃)) = 𝐷𝐷(𝑤𝑤3𝐾𝐾𝐵𝐵) 

 

,   (2)

де ∆KHB – темп приросту курсу національ-
ної валюти за місяць; 

-∆3P – темп приросту золотовалютних резер-
вів з від'ємним значенням;

ВС – рівень відсоткової ставки.
Значення w

1
, w

2
, w

3
 відбираються таким 

чином, щоб дисперсії були рівними, а саме:

Г𝑡𝑡
ВВПн𝑡𝑡

= 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1BBП𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝑎𝑎2∆Ц𝑡𝑡 + а3е + е𝑡𝑡 , 

І =
𝑤𝑤1∆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝑤𝑤2(−∆3𝑃𝑃) + 𝑤𝑤3𝐾𝐾𝐵𝐵

3
 

𝐷𝐷(𝑤𝑤1∆KHB) = D(𝑤𝑤2(−∆3𝑃𝑃)) = 𝐷𝐷(𝑤𝑤3𝐾𝐾𝐵𝐵) 

 

.  (3)

Для дослідження можливості появи нової 
кризи існує велика кількість методики, найці-
кавішою з яких, на наш погляд, є така. Інсти-
тут економічної політики ім. Є. Т.Гайдара роз-
робив методику для моніторингу фінансової 
стабільності [7, с. 17].

Для дослідження можливості появи нової 
кризи існує велика кількість методики, найці-
кавішою з яких, на наш погляд, є така. Інсти-
тут економічної політики ім. Є.Т. Гайдара роз-
робив методику для моніторингу фінансової 
стабільності [7, с. 17].

Спочатку розраховуються індикатори – 
передвісники фінансової нестабільності, потім 
їх порівнюють із граничними значеннями та 
досліджують стан системи цих індикаторів, для 
того щоб встановити сигнали, які вони нада-
ють. Серед особливостей впровадження цієї 
методики можна відмітити такі: 

1. Різні країни мають специфічний перелік 
таких чинників, що враховує особливості саме 
цієї країни.

2. Окремі показники є загальними для всіх 
країн. До них відносять показники грошової 
маси, стану платіжного балансу, динаміки кре-
диту та цін.

3. Між деякими показниками існує кореля-
ція. Наприклад, між показниками депозитів 
домогосподарств та грошової маси в країні, між 
динамікою фондових індексів та обсягами гро-
шової маси тощо. Це робить можливим змен-
шити кількість чинників, що аналізуються.

4. Україні вдалося уникнути загрози систем-
ного ризику, що виходить із ринку деривати-
вів, у силу непопулярності операцій із такими 
фінансовими інструментами.

Висновки. В умовах поглиблення проце-
сів глобалізації відбувається посилення неви-
значеності та нестабільності функціонування 
фінансових ринків, що зумовлює необхідність 
розробки системи раннього попередження роз-
витку фінансових криз. Проаналізувавши різні 
підходи до прогнозування кризових тенденцій 
у світовій економіці й специфічні проблеми, 
пов'язані з особливостями методології, що вико-
ристовується для цього, ми довели, що існує 
необхідність врахування більш широкого спек-
тру індикаторів –передвісників кризи з метою 

визначення спільних рис та проявів останніх в 
більшості країн. Про це свідчить той факт, що, 
незважаючи на велику кількість досліджень, на 
сьогодні не існує єдиної методики групування 
наявних показників у систему моніторингу та 
інспектування фінансової стабільності країни 
для виявлення передвісників фінансової кризи.

З дослідження випливає, що для отримання 
повної інформації про рівень небезпеки для 
країни та світової економіки як цілісної сис-
теми необхідно застосовувати сукупні методи, 
оскільки окремо жоден з них не надає повну 
інформацію для прийняття управлінських 
рішень та планування відповідних заходів. 
Отож, в статті представлена класифікація видів 
діагностики фінансової стабільності фінансових 
ринків. Роблячи висновки, можна сказати, що 
найбільш точною методикою діагностики є та, 
яка враховує не тільки соціальний та економіч-
ний розвиток окремої країни, ступінь негатив-
них чи позитивних зовнішніх та внутрішніх 
впливів, але й є унікальною для кожної кра-
їни, що діагностується, та лише в тих умовах, 
вплив яких вона має показати. Для подальших 
досліджень є цікавим ширше розкриття вико-
ристання алгоритму розробки системи раннього 
попередження кризи на основі сигнального під-
ходу. 
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однойменний податок. У процесі реформування 
державних та колективних сільськогосподар-
ських підприємств змінилися методологічні 
підходи до оподаткування землі. Так, із запро-
вадженням фіксованого сільськогосподарського 
податку, який поглинув земельний, розпочина-
ється процес роздвоєння оподаткування землі. 
Більша частина сільськогосподарських товаро-
виробників сплачує земельний податок у складі 
фіксованого сільськогосподарського податку, 
а незначна – земельний податок як самостій-
ний. Результатом реформування сільськогоспо-
дарських підприємств є поява нових власників 
землі – селян, які одержали землю у приватну 
власність шляхом надання їм земельних часток 
(паїв). Операції з передачі в оренду земельних 
часток (паїв) та запровадження ринку землі 
сільськогосподарського призначення значно 
розширює значення землі як об’єкта в системі 
оподаткування та надає можливість державі 
наповнювати державний та місцеві бюджети від 
володіння, продажу й використання земельних 
ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвитку земельного оподаткування України 
присвячено праці відомих вітчизняних науков-
ців, а саме П. Гайдуцького, М. Дем’яненко, 
Д. Дема [6], П. Саблука, В. Синчака та ін. Ними 
розглядається широке коло питань пошуку під-
вищення ефективності оподаткування. Запро-
вадження приватної власності на землю та вве-
дення в ринок такого товару, як земля зумовлює 
необхідність методологічних змін в оподатку-
ванні землі, що вимагає розкриття цієї проблеми 
з точки зору податкових наслідків у наповненні 
бюджетів. На думку більшості з них, вітчизняна 
система державних фінансів потребує глибинних 
реформ, які сприятимуть започаткуванню низки 
позитивних тенденцій у цій сфері. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз наукових публіка-
цій, присвячених дослідженню ефективності 
земельного оподаткування, дає змогу зробити 
висновок про переважну увагу науковців до 
проблем економічної ефективності окремих 
заходів оподаткування. При цьому об’єкт ана-
лізу обмежується податковими пільгами, рів-
нем податкового навантаження або структурою 

АНОТАЦІЯ
Однією із основних проблем сучасного розвитку місце-

вого самоврядування в Україні слід визнати незадовільний 
стан справ у сфері формування місцевих бюджетів. В разі 
відсутності належної фінансової бази для виконання органа-
ми місцевого самоврядування своїх повноважень неможливо 
говорити про місцеве самоврядування як повноцінне явище. 
Саме власні фінансові ресурси є запорукою спроможнос-
ті місцевого самоврядування та основою стратегії розвитку 
будь-якої території. У статті розглянуто вплив земельного 
оподаткування на формування доходної бази місцевих бю-
джетів. Проведено аналіз податкових надходжень місцевих 
бюджетів за 2010–2014 рр. Виявлено основні проблеми зе-
мельного оподаткування.

Ключові слова: податок, оподаткування, земельний пода-
ток, плата за землю, орендна плата, податкові надходження, 
місцеві бюджети.

АННОТАЦИЯ
Одной из основных проблем современного развития мест-

ного самоуправления в Украине следует признать неудовлет-
ворительное состояние дел в сфере формирования местных 
бюджетов. В случае отсутствия необходимой финансовой 
базы для выполнения органами местного самоуправления 
своих полномочий невозможно говорить про местное само-
управление как полноценное явление. Именно финансовые 
ресурсы являются основой местного самоуправления и осно-
вной стратегией развития территории. В статье рассмотрено 
влияние земельного налогообложения на формирование до-
ходной базы местных бюджетов в 2010–2014 гг. Рассмотрены 
основные проблемы земельного налогообложения.

Ключевые слова: налог, налогообложение, земельный 
налог, плата за землю, арендная плата, налоговые поступле-
ния, местные бюджеты.

ANNOTATION
One of the main problems of current development of local 

authorities in Ukraine it is the poor state of affairs in the field of local 
budgets. In the case of the absence of adequate financial base for 
implementation by local authorities of their powers it is impossible 
to speak about local authorities as a complete phenomenon. These 
financial resources are the keys to the capacity of local authorities 
and a basic strategy of the development of any territory. The 
impact of land taxation on the formation of revenue base of local 
budgets is considered in the article. The analysis of tax revenues 
of local budgets for 2010-2014 is carried out. The basic problems 
of the land taxation are revealed.

Keywords: tax, taxation, land tax, land payment, rent, tax 
revenues, local budgets.

Постановка проблеми. У системі оподатку-
вання сільськогосподарських товаровиробни-
ків особливе місце належить оподаткуванню 
землі. За часів існування Радянського Союзу 
та в перші роки існування самостійної Укра-
їни оподаткування землі здійснювалося через 
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системи оподаткування. Однак недостатньо 
висвітленими в працях науковців-економістів 
залишаються питання щодо впливу земельного 
оподаткування на формування доходної бази 
місцевих бюджетів. 

Мета статті полягає у розгляді впливу 
земельного оподаткування на формування 
доходної бази місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання земельного оподаткування знахо-
дяться на межі двох наук: фінансової та науки 
про земельні відносини. Фінансисти, дослі-
джуючи принципи та особливості функціону-
вання земельного податку в сільському гос-
подарстві, детально не розглядають окремі 
важливі для оподаткування аспекти (зокрема, 
методику визначення бази оподаткування та 
її диференціації). Водночас вчені-аграрники 
при дослідженні питань оцінки землі в цілях 
оподаткування чи диференціації сум податку 
недостатньою мірою досліджують принципи 
земельного оподаткування та його економічну 
природу [1].

У п. 14.1.147 ст. 14 Податкового кодексу 
України закріплено, що плата за землю – 
обов’язковий платіж у складі податку на майно, 
що справляється у формі земельного податку та 
орендної плати за земельні ділянки державної і 
комунальної власності [2].

Одним з дієвих інструментів впливу держави 
на земельні правовідносини є плата за землю, 
яка є також джерелом наповнення місцевих 
бюджетів України. Цей податок має значні 
переваги як у фіскальному, так і в регулюю-
чому аспектах:

1. Земельну ділянку неможливо прихо-
вати, тому не існує можливості ухилення від її 
сплати.

2. Земельний податок повністю сплачується 
землевласниками і не може бути перекладений 
на будь-якого іншого платника.

3. Земля як об’єкт оподаткування легко 
піддається точному обліку, що, в свою чергу, 
створює умови для точного визначення суми 
податкового зобов’язання на підставі достовір-
них даних про об’єкт оподаткування за звітний 
період. Адже крім грошової оцінки, об’єкт опо-
даткування має фізичний вимір, що спрощує 
його облік і визначення суми платежу.

4. При сплаті податку за землю забезпечу-
ється стимулювання власників землі та землеко-
ристувачів до більш продуктивної праці, оскільки 
розмір цього платежу залежить лише від розміру 
земельної ділянки, якою володіє його платник, а 
не від ефективності її використання.

5. Цей вид платежу як інструмент держав-
ного регулювання може сприяти ефективному 
користуванню землі – основного природного 
багатства, оскільки її платність змушує зем-
левласника чи землекористувача отримувати 
дохід від використання земельних ділянок 
(бо це не призводить до зростання податкових 
платежів).

6. При цьому ставки плати за землю визна-
чаються за стабільною кадастровою оцінкою 
земель від її категорії, угідь, груп ґрунтів і 
переглядаються лише у разі зміни цін та інших 
причин. Отже, встановлюючи кадастрові дифе-
ренційовані ставки залежно від якості й місцез-
находження земельної ділянки, держава таким 
чином здійснює регулювання розподілу капіталу 
на території країни та її регіонів. Крім того, 
плата за землю є інструментом регулювання і 
територіального розміщення продуктивних сил у 
країні. Так, в індустріально перенасичених регі-
онах можуть встановлюватися підвищені ставки 
плати за землю. А для регіонів, які потребують 
додаткової підтримки з боку держави, навпаки, 
встановлюється пільгові [1].

У зв’язку з вступом в дію нового бюджетного 
і податкового законодавства в Україні отримала 
розвиток ідея запровадження децентралізова-
ної моделі фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування. Здійснення реформи на прин-
ципі децентралізації влади в Україні супро-
воджується передачею значних повноважень 
та фінансових ресурсів від органів державної 
влади органам місцевого самоврядування.

Суть реформи на принципі децентралізації:
– утворення виконавчих органів місцевого 

самоврядування на всіх рівнях: у громаді, 
районі та області;

– закріплення принципу субсидіарності при 
розмежуванні повноважень у системі органів 
місцевого самоврядування та їх виконавчих 
органів різних рівнів;

– органи місцевого самоврядування різних 
рівнів – громади, району, області – отрима-
ють повноваження, які найбільш ефективно 
виконувати саме на цьому рівні, а під повно-
важення отримують необхідні фінансові, мате-
ріальні та інші ресурси під їхню власну відпо-
відальність [3].

У грудні 2014 р. в країні відбулася фінансова 
децентралізація. Завдяки цьому у 2015 р. міс-
цеві бюджети стали профіцитними та вже отри-
мали 21 млрд. грн. доходу за перший квартал 
2015 р. У більш віддаленій перспективі доходи 
місцевих бюджетів мають зрости у два-три 
рази. Для ефективного впровадження реформи 
на місцях Мінрегіоном були створені Офіси з 
реформи децентралізації. Їхня мета – запустити 
дію реформи у регіонах та допомогти в цьому 
місцевим громадам [4].

Податкові надходження є другим за обсягом 
надходження доходів до місцевих бюджетів. Їх 
питома вага в середньому коливається на рівні 
40%, що свідчить про фіскальну спрямованість 
наповнення доходної частини місцевих бюдже-
тів. Більш детально структуру податкових над-
ходжень в розрізі найбільш важливих податків 
показано на рис. 1.

Виходячи із різноманітності форм госпо-
дарювання та відносин власності, земля може 
виступати з різних сторін – як об’єкт та база 
оподаткування. Так, якщо земля використо-
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вується власником для ведення присадибного 
господарства, вона оподатковується земельним 
податком [6, с. 370].

 
 

2010 2011 2012 2013 2014
ПДФО 51419,1 54065,1 61066,1 64586,0 62557,2
Податок на прибуток 389,8 357,5 443,3 675,4 259,5
Плата за землю 9539,8 10700,9 12581,7 12802,9 12083,9
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Рис. 1. Структура податкових надходжень місцевих 
бюджетів України за 2010–2014 рр., млн. грн. [5]

Плата за землю є вагомим джерелом доходів 
місцевих бюджетів [5], її питома вага у струк-
турі доходів має стабільну тенденцію. Вона є 
другим за обсягом джерелом надходжень дохо-
дів після податку на доходи фізичних осіб.

Надходження плати за землю до загального 
фонду місцевих бюджетів України у 2014 р. ста-
новлять 12 083,9 млн. грн. Порівняно з 2012 р. 
надходження зменшились на 719 млн. грн., або 
на 5,6% (табл. 1).

Позитивна динаміка, що спостерігалась 
до 2013 р., пояснюється підвищенням ставок 
земельного податку за земельні ділянки, гро-
шова оцінка яких не проведена, та зростанням 
нормативної грошової оцінки землі внаслідок 
впливу інфляційних процесів.

Крім того, у 2012 р. було зафіксовано доволі 
значне зростання номінальних надходжень від 
усіх складових плати за землю, а найбільше 
(понад удвічі) – від надходжень орендної плати 
з юридичних осіб.

Такі значні прирости були пов’язані, 
зокрема, з введенням обмежень щодо надання 
пільг з плати за землю, скасування низки пільг 
для певних категорій платників та збільшення 
ставки земельного податку для окремих земель-
них ділянок.

Річний план з надходжень податку вико-
нано лише на 86,3% [5]. Відсутність позитивної 
динаміки зміни темпів приросту надходжень із 
цього джерела свідчать про необхідність пере-
гляду підходів до визначення бази оподатку-
вання земельним податком. 

Ситуація з сумою надходжень плати за 
землю у 2014 р. пояснюється насамперед склад-
ною соціально-політичною ситуацією в країні. 

Питома вага плати за землю у доходах 
загального фонду місцевих бюджетів поступово 
зменшилась від 12,50% у 2012 р. та становила 
12,0 % у 2014 р. (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка питомої ваги надходжень  
плати за землю в доходах загального фонду 

місцевих бюджетів в 2010–2014 рр., %

Це пов’язано як і з збільшенням суми доходів 
місцевих бюджетів, так і зі зменшенням обсягу 
надходження плати за землю у 2014 р. Найкра-
щою є ситуація у 2012 р., що тільки підтверджує 
факт збільшення обсягу надходжень до місцевих 
бюджетів порівняно з іншими роками [7].
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Рис. 3. Динаміка структури плати за землю  
у 2010–2014 рр., %

У структурі плати за землю щорічно відбу-
ваються зміни за рахунок більш динамічного 
нарощування номінальних надходжень оренд-

Таблиця 1
Динаміка надходжень плати за землю  

до загального фонду місцевих бюджетів України в 2010–2014 рр.

Рік Плата за землю,
млн. грн.

Частка плати за землю 
в доходах місцевих 

бюджетів, %

Частка земельного 
податку в структурі 
плати за землю, %

Частка орендної плати 
в структурі плати за 

землю, %
2010 9539,9 11,8 32,0 68,0
2011 10700,9 12,4 30,2 69,8
2012 12581,7 12,5 28,7 71,3
2013 12802,9 12,2 26,3 73,7
2014 12083,9 12,0 26,2 73,8
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ної плати та повільнішого зростання надхо-
джень земельного податку (рис. 3). Така дина-
міка відображає поступове підвищення ставок 
орендної плати на тлі незмінності принципів 
щодо справляння земельного податку [8].

У 2014 р. продовжилася тенденція до збіль-
шення частки орендної плати за земельні 
ділянки із одночасним зменшенням земельного 
податку. Це пояснюється тим, що ставки оренд-
ної плати не переглядаються у бік збільшення, 
водночас ставки земельного податку є фіксова-
ними.

Позитивна динаміка надходжень плати за 
землю обумовлюється також і збільшенням 
кількості земель, де проведена грошова оцінка 
землі. Надходження коштів від плати за землю 
після проведення грошової оцінки земель насе-
лених пунктів, за підрахунками фахівців, 
збільшується, як правило, на 25–30%.

Слід зазначити, що основна сума надходжень 
плати за землю припадає саме на бюджети насе-
лених пунктів, хоча площа земель населених 
пунктів становить близько 12%.

Проведення робіт з нормативної грошової 
оцінки земель сприяє наповненню бюдже-
тів за рахунок плати за землю. Так, значні 
обсяги робіт, які виконали землевпорядники у 
2010–2011 рр., дали в результаті приріст над-
ходжень у майже 2 млрд. грн. у 2013 р., що 
значно перевищило найоптимістичніші наші 
прогнози [8].

Враховуючи це, коефіцієнт індексації норма-
тивної грошової оцінки земель, на який індек-
сується нормативна грошова оцінка сільсько-
господарських угідь, земель населених пунктів 
та інших земель несільськогосподарського при-
значення, розрахований відповідно до п. 289.2 
ст. 289 Податкового кодексу України, станом 
на 1 січня 2015 р. становить 1,249 [5]. Це озна-
чає, що база оподаткування земельним подат-
ком та орендною платою за земельні ділянки 
державної та комунальної власності у 2015 р. в 
порівнянні з 2014 р. зросла на 25% [9].

Аналізуючи динаміку надходження плати 
за землю до бюджету міста, можна зробити 
висновок про щорічне зростання обсягів цього 
податку (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка надходження плати за землю  
до бюджету м. Одеса за 2010–2014 рр., млн. грн.

У структурі плати за землю бюджету міста 
спостерігається щорічне переважання земель-
ного податку над орендною платою, це свідчить 
про те, що більшу кількість податку сплачу-
ють до бюджету землекористувачі та власники 
земельних ділянок (рис. 4).

При справлянні плати за землю, здавалося 
б, не повинно існувати можливості ухилення 
від сплати, оскільки земельну ділянку не 
можна сховати, і як об’єкт оподаткування вона 
порівняно легко піддається чіткому обліку. 
Однак можна констатувати, що стан обліку 
земель, який існує сьогодні в державі, ведення 
земельно-кадастрової документації, дані якої є 
підставою для нарахування земельного податку, 
незавершення інвентаризації земель, часткова 
відсутність документів на право власності чи 
користування землею суттєво ускладнюють 
порядок обчислення та сплати плати за землю і 
призводять до втрат місцевих бюджетів.

З уведенням в дію нового законодавства 
плата за землю увійшла в склад податку на 
майно і відноситься тепер до місцевих подат-
ків, а не загальнодержавних, як було раніше. 
Це надало органам місцевого самоврядування 
дещо більше свободи. Встановлення як ставок 
земельного податку, так і нормативної грошо-
вої оцінки передано до повноважень місцевих 
рад. Місцеві ради зобов'язані щорічно вста-
новлювати як ставки податку на землі, пільг 
по ньому, так і нормативну грошову оцінку 
земельних ділянок, що перебувають на терито-
рії населених пунктів [10].

Питання встановлення та застосування ста-
вок земельного податку викликало неабиякий 
резонанс не лише серед платників податків та 
громадськості, а й у органів місцевого само-
врядування, адже в новій редакції Податко-
вого кодексу України статті, які визначали 
окремі ставки податку, виключені, а відпо-
відні рішення місцевими радами не прийма-
лись [11].

Особливу роль земельне оподаткування віді-
грає в аспекті вирішення питань дефіциту 
місцевих бюджетів. В багатьох зарубіжних 
країнах цю роль виконують податки на неру-
хоме майно. Країни з перехідною економікою 
зацікавлені у запровадженні на своїх терито-
ріях цього податку, оскільки він є одним із 
важелів отримання державою вигоди. Податок 
запроваджується органами місцевого само-
врядування для отримання коштів для оплати 
послуг, які ними надаються. Використання 
податку на майно для фінансування держав-
них послуг на місцях забезпечує взаємозв’язок 
між сплаченими податками і одержаними бла-
гами, що є важливим принципом організації 
ефективної системи оподаткування. Розши-
рення бази дозволяє громадянам брати участь 
у фінансуванні тих послуг, які вони отри-
мують від місцевих органів влади. І це є не 
лише свідченням їхньої готовності сплачувати 
за спожиті послуги, але й допомагає їм біль-
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шою мірою відчути себе повноправними грома-
дянами своєї країни. Зазначимо, що у цьому 
сенсі правове регулювання оподаткування як 
один з основних засобів державного впливу на 
суспільні відносини здійснюється з метою впо-
рядкування їх в інтересах людини, суспільства 
і держави.

Висновки. Реформування земельних відно-
син має позитивні податкові наслідки для дер-
жави, оскільки значно розширює податкову 
базу операцій, які мають відношення до воло-
діння, використання та продажу земельних 
ділянок. З іншої сторони, потребує подаль-
шого дослідження механізм оподаткування 
орендованих земельних паїв агрохолдингами. 
Рівень податкових надходжень і податковий 
потенціал суттєво впливають на формування 
доходної бази місцевих бюджетів, що значно 
розширює можливості місцевого самовряду-
вання адміністративно-територіальних оди-
ниць і веде до фінансовій децентралізації.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню інформаційно-комуніка-

ційних технологій у сфері міжнародного співробітництва. Пред-
ставлено теоретико-методологічну базу сутності міжнародного 
співробітництва та інформаційно-комунікаційних технологій, 
вперше запропоновано компонентну структуру ІКТ. Проведе-
но системно-структурний аналіз сучасного стану розвитку ІКТ 
у світі та Україні при порівнянні спеціалізованих показників. 
Оцінювання впливу факторів розвитку ІКТ на міжнародне спів-
робітництво дозволило прийти до висновку, що рівень розви-
тку ІКТ прямо пропорційний рівню розвинутості міжнародних 
відносин та міжнародного співробітництва країн. Отримані ре-
зультати дозволять в подальшому розробити сукупність шля-
хів вдосконалення розвитку ІКТ та їх впливу на національну 
економіку України на міжнародному, національному та галузе-
вому (підприємницькому) рівнях, керуючись прикладом дослі-
джуваних високорозвинутих країн.

Ключові слова: міжнародне співробітництво, інформацій-
но-комунікаційні технології (ІКТ), міжнародне науково-технічне 
співробітництво, ВВП на душу населення (ПКС), індекс розви-
тку ІКТ, експорт, імпорт, рівень проникнення мобільного зв’язку, 
соціально-економічний та науково-технічний розвиток.

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию информационно-ком-

муникационных технологий в сфере международного сотруд-
ничества. Представлена теоретико-методологическая база 
сущности международного сотрудничества и информацион-
но-коммуникационных технологий, впервые предложена ком-
понентная структура ИКТ. Проведен системно-структурный 
анализ современного состояния развития ИКТ в мире и Укра-
ине при сравнении специализированных показателей. Оценка 
влияния факторов развития ИКТ на международное сотрудни-
чество позволило прийти к выводу, что уровень развития ИКТ 
прямо пропорционален уровню развитости международных 
отношений и международного сотрудничества стран. Полу-
ченные результаты позволят в последующем разработать 
совокупность путей совершенствования развития ИКТ и их 
влияния на национальную экономику Украины на междуна-
родном, национальном и отраслевом (предпринимательской) 
уровнях, руководствуясь примером исследуемых высокораз-
витых стран.

Ключевые слова: международное сотрудничество, ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ), междуна-
родное научно-техническое сотрудничество, ВВП на душу на-
селения (ППС), индекс развития ИКТ, экспорт, импорт, уровень 
проникновения мобильной связи, социально-экономический и 
научно-технический развитие.

АNNOTATION
The article investigates ICT in international collaboration. The 

article presents the theoretical and methodological framework es-
sence of international cooperation and information and commu-
nication technology, first proposed component structure of ICT. A 
system-structural analysis of the current state of ICT development 
in the world and Ukraine, comparing the specialized indices. As-
sessing the impact of ICT on factors of international cooperation 
have come to the conclusion that the level of development of ICT 

is directly proportional to the level of development of International 
Relations and International Cooperation. The results will furtherset 
upthe ways to improve the development of ICT and their impact 
on the national economy of Ukraine at the international, national 
and industry (business) levels, following the example of the highly 
developed countries, which were studied.

Keywords: international cooperation, information and com-
munication technologies (ICT), the international scientific and 
technical cooperation, GDP per capita (PPP) index of ICT, export, 
import, mobile penetration, socio-economic and scientific-technical 
development.

Постановка проблеми. Інтенсивний розви-
ток інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) поставив людство перед початком нової 
фази свого розвитку – глобальним інформацій-
ним суспільством, перехід до якого, в свою чергу, 
передбачає здійснення певних трансформацій в 
економічній, соціальній, політичній, правовій, 
культурній структурі суспільства кожної країни.

Досвід розвинених держав світу та численні 
дослідження в цій галузі свідчать про те, що 
ІКТ надають можливість для зростання кон-
курентоспроможності національної економіки, 
вирішення соціальних проблем, поліпшення 
стану навколишнього середовища тощо. Саме 
тому проблема оцінки розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій на основі міжна-
родного співробітництва України є досить акту-
альною.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням дослідження розвитку ІКТ на 
основі міжнародного співробітництва займа-
ються наступні зарубіжні науковці: Арон Р., 
Мерле М., Рябов С.П., Спікан Н.Дж., Шахна-
заров Г.X., Шнідер Р. та ін. Серед вітчизняних 
економістів вагомий внесок в дослідження між-
народного співробітництва та розвитку сфери 
ІКТ зробили: Ажнюк М.О., Будаговська С.А., 
Войтко С.В., Герасимчук В.Г., Даниленко Н.Б., 
Коломиєць В.Д. тощо.

Численні дослідження економістів у розви-
нених країнах світу підтверджують той факт, 
що ІКТ містять у собі величезний потенціал 
для економічного зростання та перетворення 
суспільного життя. Все це свідчить про необ-
хідність систематизації накопичених знань за 
визначеною тематикою та адаптації основних 
теоретичних положень до змін рівня міжнарод-
ного співробітництва в галузі ІКТ України.
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Мета статті полягає у розробці методичних 
засад та практичних рекомендацій, спрямова-
них на оцінку розвитку інформаційно-комуні-
каційних технологій та міжнародного співро-
бітництва в даній сфері в умовах глобальної 
інформатизації суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародні відносини характеризуються зна-
чними відмінностями від інших форм суспіль-
них відносин, оскільки охоплюють будь-які 
види стосунків, що виникають у міжнародному 
середовищі [1, с. 143].

Міжнародне співробітництво – це універ-
сальна форма організації спільного або взаємо-
узгодженого виробництва за участю іноземних 
партнерів двох або декількох країн, заснована 
на розподілі виробництва продукції, комерцій-
ному співробітництві, взаємній гарантії ризи-
ків, спільному захисті інвестицій і промисло-
вих секретів. 

Сучасний розвиток світового господарства 
супроводжується розвитком різних форм між-
народного співробітництва, що являють собою 
систему техніко-економічних, організаційно-
економічних і виробничих відносин між еко-
номічними суб’єктами різних країн [2, с. 151]. 
Однією з таких форм виступає науково-тех-
нічне співробітництво, що тісно пов’язане з 
таким новим технічно-економічним поняттям, 
як інформаційно-комунікаційні технології [3].

У сучасному світі інформаційні технології 
(ІТ) дедалі активніше застосовуються в різно-
манітних сферах життя суспільства, видозмі-
нюючи їх і надаючи соціальному та людському 
розвитку нових якостей, сенсів та вимірів. 
Інформаційна складова відіграє також суттєву 
роль у формуванні конкурентного потенціалу 
держав, розвитку міжнародних відносин [4].

Схарактеризуємо поняття «інформаційно-
комунікаційні технології (ІКТ)»: визначення 
часто використовується як синонім до інформа-
ційних технологій (ІТ), хоча ІКТ – це загальні-
ший термін, який підкреслює роль уніфікова-
них технологій та інтеграцію телекомунікацій 
(телефонних ліній та бездротових з'єднань), 
комп'ютерів, програмного забезпечення, нако-
пичувальних та аудіовізуальних систем, які 
дозволяють користувачам створювати, одержу-
вати доступ, зберігати, передавати та змінювати 
інформацію [5, с. 113]. 

На разі ІКТ мають досить складну і розгалу-
жену структуру (рис. 1). 

Інформаційно-комунікаційні технології є 
потужним інструментом впливу на розвиток дер-
жави й суспільства і реального сектору промис-
ловості, який може виступити «локомотивом» не 
лише розвитку економіки в цілому, але й змін в 
політичному та суспільному житті країни.

Сьогодні інформаційні технології впроваджу-
ються на багатьох підприємствах, організаціях 
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Рис. 1. Компонентна структура інформаційно-комунікаційних технологій
Джерело: розроблено автором на основі [6]
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та різних органах влади. Розроблені концепції 
впровадження ІКТ в наукові заклади, фабрики, 
заводи, логістичні системи тощо. Ці процеси 
набули масового розповсюдження не тільки 
на національному, а й на глобальному рівні. 
Для того щоб економіка країни постійно роз-
вивалася та вдосконалювалася, необхідне тісне 
співробітництво з іншими гравцями на світовій 
арені. Тобто за сучасних тенденцій міжнародне 
співробітництво неодмінно має місце бути. 
А сфера ІКТ не є винятком [6].

Для цілісного й об'єктивного аналізу стану 
ІКТ в світі доцільно згрупувати топ-15 країн 
за рівнем розвитку ІКТ, розглянути їх на рівні 
соціально-економічного, науково-технічного 
розвитку та порівняти досліджувані показники 
даних країн з Україною. Це дозволить виявити 

рівень міжнародного співробітництва досліджу-
ваних держав, а на основі отриманих показни-
ків виникне можливість для України перейняти 
успішний досвід високотехнологічно розвину-
тих країн в умовах інформатизації суспільства.

Одним з основних показників рівня соці-
ально-економічного розвитку країни є вели-
чина ВВП на душу населення за ПКС (табл. 1).

Тобто в соціально-економічному розвитку в 
умовах інформатизації суспільства серед дослі-
джуваних країн лідирують Норвегія, Люксем-
бург та Сінгапур. Україна, за даними Світового 
банку, займає 91-у позицію у світовому рей-
тингу, тим самим отримуючи останнє місце за 
ДВВП (ПКС) серед досліджуваних країн. Ува-
жаємо, що група з дуже високим рівнем ДВВП 
має найкращі умови для співробітництва.

Таблиця 1
ВВП на душу населення за ПКС в досліджуваних країнах

Економіка Місце 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Південна Корея 26 30180 29110 28250 26450 26890 26130
Швеція 8 43960 42700 40460 38320 41000 39300
Ісландія 21 34770 32800 30210 30410 31160 35270
Данія 7 44070 42960 41860 39240 40460 38070
Фінляндія 16 39150 38710 37130 36450 38240 36130
Норвегія 1 67450 62240 58420 55610 61060 55590
Нідерланди 10 43750 43290 40940 40370 42000 41350
Велика Британія 20 35620 35260 34520 35280 37130 36500
Люксембург 2 60950 61140 58100 52190 66660 67920
Гонконг (Китай) 6 52190 51430 48140 45260 47430 44670
Австралія 12 42540 40000 37440 38670 35850 34820
Японія 18 36750 35330 34830 32880 34710 34500
Швейцарія 4 55000 51770 51670 48380 44740 45060
Макао (Китай) – Н.д. 68000 57750 46770 46140 50210
Сінгапур 3 60110 59950 57280 47730 49620 51170
Україна 91 7180 6970 6540 6130 7200 6820
Джерело: розроблено автором на основі [7]

Таблиця 2
Топ-15 країн за індексом розвитку ІКТ (IDI)

Економіка
2014 2013 2012 2011 2010

Місце IDI Місце IDI Місце IDI Місце IDI Місце IDI
Південна Корея 1 8,57 1 8,51 1 8,45 3 7,68 2 7,23
Швеція 2 8,45 2 8,41 2 8,34 1 7,85 1 7,27
Ісландія 3 8,36 4 8,12 4 8,17 6 7,23 4 7,06
Данія 4 8,35 3 8,18 3 8,29 4 7,53 3 7,18
Фінляндія 5 8,24 5 7,99 5 8,04 12 7,02 11 6,70
Норвегія 6 8,13 6 7,97 13 7,52 9 7,11 9 6,78
Нідерланди 7 8,00 7 7,85 6 7,82 5 7,37 5 7,06
Велика Британія 8 7,98 11 7,65 9 7,75 10 7,07 12 6,70
Люксембург 9 7,93 9 7,76 7 7,76 2 7,71 6 6,98
Гонконг (Китай) 10 7,92 10 7,66 11 7,68 11 7,04 10 6,78
Австралія 11 7,90 15 7,54 21 7,05 15 6,90 14 6,51
Японія 12 7,82 8 7,77 8 7,76 8 7,12 7 6,89
Швейцарія 13 7,78 12 7,52 10 7,68 7 7,19 6 6,83
Макао (Китай) 14 7,65 13 7,67 14 7,51 24 6,29 28 5,73
Сінгапур 15 7,65 14 7,55 12 7,66 14 6,95 15 6,47
Україна 68 4,64 69 4,38 62 4,34 59 3,83 51 3,80
Джерело: розроблено автором на основі [8–12]
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Всесвітнім самітом з інформаційного сус-
пільства визначено два основні показники 
рівня розвитку інформаційного суспільства у 
країнах світу – індекс розвитку ІКТ та вартість 
цінового кошика ІКТ. В таблиці 2 представлено 
розташування досліджуваних країн за індексом 
розвитку ІКТ за 2009–2014 рр. 

Як видно з таблиці 2, розташування країн 
за індексом ІКТ загалом відповідає їх розта-
шуванню за рівнем ВВП на душу населення, 
що свідчить про визначальний вплив інфор-
маційних чинників на економічний розвиток 
у сучасному світі. Вважаємо, що група лідерів 
за ранжуванням має високий рівень розвитку 
співробітництва в сфері ІКТ.

До складу індексу розвитку ІКТ за мето-
дикою Міжнародного союзу електрозв’язку 
входять так звані підіндекси: доступу, вико-
ристання та навичок, які більш детально роз-
кривають градацію розвитку рівня ІКТ у світі. 
Зобразимо значення визначених показників у 
2014 р. по країнах (рис. 2).

З рис. 2 бачимо, що рівень досліджуваних 
показників по країнах в середньому досить схо-
жий. Найбільший рівень доступу ІКТ мають такі 
країни, як Гонконг (Китай) (9,18), Люксембург 
(8,93), Ісландія (8,77). Найнижче значення в Укра-
їни (5,27). Це свідчить про неналежний рівень в 
нашій країні забезпеченості лініями фіксованого 
та стільникового телефонного зв’язку, наявність 
низької пропускної здатності міжнародних Інтер-
нет-каналів, малий відсоток домогосподарств, що 
мають доступ до ПК та Інтернету.

Щодо підіндексу використання ІКТ, то ліде-
рами у 2014 р. є Швеція (8,25), Південна Корея 
(8,22), Данія (8,15), це говорить 
про високу частку користува-
чів Інтернету в даних країнах, 
велику кількість користувачів 
фіксованого дротового широ-
космугового доступу (ШСД) та 
вагому кількість контрактів на 
послуги мобільного ШСД на 100 
мешканців. За даним підіндексом 
в рейтингу досліджуваних країн 
аутсайдерами виступають: Швей-
царія (6,54) та Україна (1,76). 
Остання, в свою чергу, отримала 
найнижче значення показника, 
зайнявши 92-у позицію в рей-
тингу МСЕ.

Згідно з підіндексом навичок 
ІКТ, що характеризує високий 
рівень коефіцієнта грамотності 
дорослого населення, відсо-
тка людей, які мають середню 
та вищу освіту, лідерами серед 
досліджуваних країн виступа-
ють Південна Корея (9,86), Фін-
ляндія (9,80), Австралія (9,29). 
Останні позиції займають Люк-
сембург (7,23) та Сінгапур (7,12). 
Варто відмітити, що Україна 

(9,17) за даним показником посідає 11-е місце в 
рейтингу МСЕ у світі, підкреслюючи наявність 
високого рівня висококваліфікованих кадрів в 
країні, що є позитивною ознакою в подальшому 
розвитку інформатизацій суспільства. Даний 
показник є запорукою створення ефективного 
міжнародного співробітництва, тож чим його 
значення вище, тим більш налагоджений рівень 
співробітництва з іншими країнами.

Іншим важливим показником, що відобра-
жає рівень розвитку інформаційного суспіль-
ства, є вартість цінового кошика ІКТ. При 
цьому слід враховувати, що чим вище вартість 
цінового кошика ІКТ в країні, тим нижче в цій 
країні доступ до ІКТ.

Зазначимо, що ціни на послуги ІКТ в 2014 р. 
ненабагато збільшилися або взагалі залиши-
лися на тому ж рівні порівняно з 2013 р. На 
рис. 3 представлено розташування країн за вар-
тістю цінового кошика ІКТ у 2014 р. 

За рівнем вартості цінового кошика (рис. 3) 
серед досліджуваних країн лідируючу пози-
цію отримує Україна (2,4), тобто це вказує на 
високу вартість послуг ІКТ в нашій державі, що 
значно заважає подальшому розвитку інформа-
тизації, тим самим забезпечуючи відставання 
України від інформатизовано розвинутих країн. 
Найнижча вартість цінового кошику ІКТ пред-
ставлена в країнах Азії: Макао (Китай) (0,2), 
Гонконг (Китай) (0,4) та Сінгапур (0,4).

Для оцінювання та порівняння рівня роз-
витку інформаційного суспільства застосову-
ють інтегровані індекси та ключові показники 
галузі. Високий рівень таких показників гово-
рить про значний розвиток інформатизації 
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Джерело: розроблено автором на основі [7]

Рис. 3. Вартість цінового кошика ІКТ у країнах, 2014 р. 
Джерело: розроблено автором на основі [7]
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країни, що слугує подальшому удосконаленню 
співробітництва в галузі ІКТ.

Проаналізуємо дані показники у досліджува-
них країнах за 2014 р. та визначимо зміну вели-
чини значення порівняно з 2009 р. (табл. 3).

Протягом 2009–2014 рр. спостерігається над-
звичайний прогрес ІКТ в усьому світі. Однак 
«цифровий розрив» між розвиненими і краї-
нами, що розвиваються, залишається значним.

Експорт/імпорт товарів ІКТ (% від загального 
числа експорту/імпорту товарів) (рис. 4) вклю-
чає телекомунікації, аудіо і відео, комп'ютер 
і супутнє обладнання; електронні компоненти 
та інші товари інформаційно-комунікаційних 
технологій. Програмне забезпечення входить у 
вартість. 

За рис. 4 у 2014 р. країни можна поділити 
на дві групи: перша – де експорт переважає 
імпорт товарів ІКТ, – Сінгапур (34 і 23), Пів-
денна Корея (22 і 10), Гонконг (Китай) (43 і 

41) та ін. В цих же країнах частка експорту/
імпорту товарів ІКТ від загального експорту/
імпорту товарів сягає найбільшого значення, 
що свідчить про розвиненість товарообороту 
саме у сфері міжнародної торгівлі інформа-
ційно-комунікаційними технологіями, тобто 
про високий рівень міжнародного співробітни-
цтва даних країн. Друга – країни, в яких пере-
важає імпорт товарів ІКТ, – Макао (Китай) 
(6 і 14), Австралія (1 і 9), Данія (3 і 8), Норве-
гія (2 і 7) та ін. Дані країни більше закупову-
ють товарів ІКТ, аніж виробляють, що значно 
погіршує їх становище в рейтингах інформати-
зації суспільства. Вважаємо, що їх продукція 
є неконкурентоспроможною, або ж вітчизняні 
виробники не спроможні задовольнити попит 
місцевого населення. До другої групи також 
відносимо й Україну (1 і 4).

За даними Форбс, у рейтингу Global 2000 
Leading Companies серед досліджуваних країн 

найбільшими компаніями у 
галузі ІКТ виступають: China 
Mobile (Гонконг, 29-е місце), 
Vodafone (Велика Британія, 
33-тє місце), Nippon Telegraph & 
Tel (Японія, 46-е місце), Hitachi 
(Японія, 117-е місце) та ін. [8]. 
Фінляндія, Ісландія, Макао 
(Китай) та Україна до рейтингу 
не увійшли, що значно погір-
шує конкурентні можливості 
даних країн в сучасному стані 
інформатизації суспільства та 
говорить про їх недостатній 
рівень міжнародного співробіт-
ництва [7].

Таблиця 3
Основні показники розвитку інформаційного суспільства, на 100 жителів

Економіка Користувачі 
Інтернету

Зміна 
порівняно 
з 2009 р.

Інтернет 
бродбенд 
абоненти

Зміна 
порівняно 
з 2009 р.

Абоненти 
стільникового 

зв’язку

Зміна 
порівняно 
з 2009 р.

Захищені 
сервери*

Зміна 
порівняно 
з 2009 р.

Південна 
Корея 84 5 37 6 109 16 1999 1502

Швеція 94 12 32 2 125 15 1444 843
Ісландія 96 5 34 2 108 1 2869 1450
Данія 93 8 39 5 118 3 2104 1299
Фінляндія 91 10 30 -1 172 57 1555 1012
Норвегія 95 8 36 6 117 10 1742 1120
Нідерланди 93 7 40 7 118 1 2391 1610
Велика 
Британія 87 12 34 8 135 14 1200 449

Люксембург 92 13 32 5 Н.д. – 2258 1520
Гонконг 
(Китай) 73 8 31 4 229 74 627 386

Австралія 81 12 24 3 106 6 1265 450
Японія 79 5 28 6 111 27 742 343
Швейцарія 85 8 40 9 130 21 2222 1409
Макао (Китай) 60 14 26 4 290 129 2258 1520
Сінгапур 74 4 25 6 152 27 610 250
Україна 34 27 8 6 130 12 27 24
*Дані за 2015 р. на млн. жителів
Джерело: розроблено автором на основі [8–12]

Рис. 4. Експорт та імпорт товарів ІКТ в країнах, 2014 р.
Джерело: розроблено автором на основі [7]
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Міжнародне співробітництво базується 
на екoнoмiчному лідерстві країни, останнє 
пoв’язане iз висoкими сoцiальними стандар-
тами, при цьoму змiнюється спiввiднoшення 
мiж рoллю екoнoмiчних i сoцiальних чинникiв 
у йoгo дoсягенннi. 

Матерiальнoю oснoвoю змiни мiсця та рoлi 
екoнoмiки у життi суспiльства стали прoцеси, 
щo вiдбувалися саме в екoнoмiцi пiд впливoм 
рoзвитку НТР, стрiмкoгo скoрoчення часу мiж 
наукoвими вiдкриттями та впрoвадженням 
їх результатiв в усі сфери суспiльнoгo життя. 
Усвiдoмлення цьoгo факту людствoм oбумoвилo 
пoяву нoвих iндикатoрiв сoцiальнo-екoнoмiчнoгo 
рoзвитку, які можуть схарактеризувати рівень 
міжнародного співробітництва в сфері ІКТ в тій 
чи іншій країні. 

Тож розглянемо в досліджуваних країнах 
показники розвитку однієї з форм міжнарод-
ного співробітництва – МНТС (табл. 4). 

Задля деталізованого аналізу залежно від 
значення високотехнологічного експорту (ВТЕ) 
згрупуємо досліджувані країни за групами 
(табл. 5).

З таблиці 5 учасники першої групи є ліде-
рами з рівня ВТЕ, що говорить про високий 
рівень розвитку науково-технічного співробіт-
ництва в даних країнах. Дві останні підгрупи 
можуть значно варіюватися, враховуючи від-

соткове значення ВТЕ від експорту продукції 
обробної промисловості. Наприклад, Гонконг 
(Китай) попри низьке значення за групуванням 
має 16% ВТЕ від експорту продукції обробної 
промисловості, коли Україна при середньому 
значенні охоплює лише 6% ВТЕ від експорту 
продукції обробної промисловості. 

Лідерами за поданою кількістю патентних 
заявок є Японія (342 796), Південна Корея 
(188 915), Австралія (26 358) та Велика Британія 
(23 235). Це вказує на високий рівень розвитку 
МНТС в даних країнах і сприяє покращанню 
рівню розвитку ІКТ. Серед досліджуваних 
країн найгірші результати мають Люксембург 
(161), Макао (Китай) (58) та Ісландія (44). Дані 
країни потребують залучення більшої кількості 
фінансових ресурсів в науково-технічний роз-
виток економіки. Доцільно відмітити високий 
рівень України за результатами дослідження 
даного показника – всього 4 955 патентних зая-
вок за 2012 р., з яких 2 464 подавалися нерези-
дентами та 2 491 – резидентами. Тобто Україна 
має всі перспективи для розвитку МНТС і, як 
наслідок, збільшення розвитку ІКТ в країні, що 
є позитивним фактором.

Дослідники в НДДКР є професіоналами, 
які зайняті в розробці або створенні нових 
знань, продуктів, процесів, методів або систем 
і в управлінні відповідними проектами. Даний 

Таблиця 4
Чинники розвитку інформаційного суспільства у 2014 р.

Економіка
Високотехнологічний 

експорт
Патентні заявки Дослідники 

в НДДКР/ 
млн. осіб

Науково-
технічні статті в 

журналах

Топ-500 
університетів

млрд. $ % * Нерезиденти Резиденти

Південна Корея 121,31 26 40779 148136 5451 25593 2,2
Швеція 16,54 13 148 2288 5191 9473 2,2
Ісландія 0,103 14 7 37 9118 258 0
Данія 8,82 14 229 1406 6723 6071 0,8
Фінляндія 4,44 9 129 1698 7423 4878 1
Норвегія 4,51 19 555 1009 5504 4777 0,8
Нідерланди 63,96 20 338 2375 3218 15508 2,4
Велика 
Британія 67,78 22 7865 15370 4202 46035 7,4

Люксембург 0,86 8 52 109 5105 204 0
Гонконг (Китай) 0,84 16 12817 171 2925 Н.д. 1
Австралія 4,76 13 23731 2627 4397 20603 3,8
Японія 123,41 17 55783 287013 5151 47106 4
Швейцарія 50,10 26 1508 1480 3285 10019 1,4
Макао (Китай) 0 0 53 5 476 Н.д. 0
Сінгапур 128,24 45 8604 1081 6307 4543 0,4
Україна 2,62 6 2464 2491 1253 1727 0
* Від експорту продукції обробної промисловості
Джерело: розроблено автором на основі [8–12]

Таблиця 5
Групування країн за рівнем високотехнологічного експорту у 2014 р., млрд. $

Групи Значення ВТЕ Країни
Дуже високий ≤120 Південна Корея, Японія, Сінгапур

Високий 50-120 Велика Британія, Нідерланди, Швейцарія
Середній 1-50 Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія, Австралія, Україна
Низький ≥1 Ісландія, Люксембург, Гонконг (Китай), Макао (Китай)
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показник передбачає характеристику рівня 
МНТС та розвитку ІКТ в країні (рис. 5).

Тут лідерами виступають країни Північної 
Європи: Ісландія, Фінляндія, Данія, Норвегія. 
Також в першість увійшов Сінгапур. Це свід-
чить про високий рівень МНТС в цих держа-
вах. Невисокий рівень кількості дослідників 
НДДКР наявний у Гонконзі (Китай), Україні та 
Макао (Китай).

Науково-технічні статті в журналах від-
носяться до числа наукових та інженерних 
статей, опублікованих в наступних областях: 
фізика, біологія, хімія, математика, клінічна 
медицина, медико-біологічні та інженерно-тех-
нічні дослідження, а також Землі і космосу.

Чим більша кількість статей, тим вищий 
рівень розвитку МНТС та ІКТ в країнах. З табл. 
4. бачимо, що передові позиції за даним показ-
ником у 2011 р. займають Японія (47 106), 
Велика Британія (46 035) та Південна Корея 
(25 593). Україна (1 727) має невисокий рівень 
кількості науково-технічних статей, проте пере-
дує Ісландії (258) та Люксембургу (204).

Широкий доступ до різних форм навчання 
свідчить про високий рівень розвитку МНТС 
та ІКТ в країнах. Керуючись Шанхайським 
рейтингом вищих навчальних закладів світу 
(табл. 4), найбільше ВНЗ в топ-500 входить 
з Великої Британії (7,4%), Японії (4%) та 
Австралії (3,8%), що говорить про високий 
рівень розвитку освітньої системи як позитив-
ного фактору в досліджуваних явищах. Серед 
досліджуваних країн ВНЗ Ісландії, Люксем-
бургу, Макао (Китай) та України в топ-500 не 
увійшли, значно понижуючи можливості роз-
робки міжнародного співробітництва в галузі 
ІКТ даних країн.

Таким чином, для досліджуваних країн 
притаманним є високий рівень ДВВП (ПКС), 
індексу розвитку ІКТ, відносно дешевий кошик 
цін на послуги ІКТ, спостерігаються високі 
темпи розвитку науки та інновацій, що забезпе-
чують потреби експортоорієнтованих галузей, 
а також широкий доступ населення до різних 
форм навчання.

Висновки. На сьогодні потен-
ціал ІКТ-сфери розглядається 
як ефективна основа для соці-
ально-економічних перетворень, 
створення дієвої економіки, 
зміцнення громадянського сус-
пільства та сприяння демокра-
тизації держави, що сприятиме 
розвитку міжнародного співро-
бітництва. Впровадження ІКТ та 
тісна співпраця на міжнародному 
рівні, їх широке застосування в 
різних сферах життєдіяльності 
особи, суспільства та держави є 
одним з найважливіших інстру-
ментів сталого розвитку, що 
сприяє підвищенню рівня еко-
номічного, соціального, культур-

ного, технологічного розвитку кожної країни. 
Світова інфокомунікаційна галузь найбільш 

динамічно розвивається останні кілька десяти-
літь. Для цілісного й об'єктивного аналізу стану 
ІКТ в світі нами було згруповано топ-15 країн 
за рівнем розвитку ІКТ, розглянуто їх на рівні 
соціально-економічного, науково-технічного 
розвитку та порівняно показники даних країн 
з Україною. Тож, для досліджуваних країн 
притаманним є високий рівень ДВВП (ПКС), 
індексу розвитку ІКТ, відносно дешевий кошик 
цін на послуги ІКТ, спостерігаються високі 
темпи розвитку науки та інновацій, що забезпе-
чують потреби експортоорієнтованих галузей, 
а також широкий доступ населення до різних 
форм навчання. Все це сприяє розвитку інфор-
матизації суспільства як на національному, так 
і на міжнародному рівнях. Україна не входить 
до найвищих категорій розвитку ІКТ, однак 
наша держава має неабиякий потенціал для 
подальшого розвитку інформатизації еконо-
міки. Дослідження на прикладі найкращих за 
позиціями розвитку ІКТ країн допоможе Укра-
їні створити свою власну успішну національну 
модель розвитку інформатизації суспільства, 
що сприятиме розширенню та удосконаленню 
міжнародного співробітництва.
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  
В РЕСПУБЛІЦІ ГРЕЦІЯ В ПЕРІОД КРИЗОВОГО СТАНОВИЩА

THE ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS  
IN THE REPUBLIC OF GREECE AMID CRISIS

АНОТАЦІЯ
У статті на основі статистичних даних міжнародних ком-

паній розглянуто сучасний стан економіки Республіки Греція. 
Досліджено причини виникнення проблем, що знайшли своє 
відображення у важливих соціально-економічних показниках, 
їх вплив на добробут населення, а також найсуттєвіші причини 
їх стрімкого розвитку. Проведено трендовий аналіз задля ви-
значення закономірностей та зв’язку зміни даних показників з 
загальною економічною ситуацією в країні. Значну увагу приді-
лено внутрішній ситуації країни, зокрема, експортно-імпортним 
операціям, рівню безробіття, корумпованості та ін. Розглянуто 
і зовнішні причини кризи: зміни стану іноземних інвестицій та 
ріст зовнішнього боргу країни. За результатами проведеного 
аналізу надано рекомендації.

Ключові слова: економіка, дефолт, криза, зовнішній борг, 
добробут населення.

АННОТАЦИЯ
В статье на основе статистических данных международ-

ных компаний рассмотрено сегодняшнее состояние экономи-
ки Республики Греция. Исследованы причины возникновения 
проблем, которые нашли свое отражение в важных социаль-
но-экономических показателях, их влияние на благосостояние 
населения, а также существенные причины их стремительного 
развития. Проведен трендовый анализ для определения зако-
номерностей и связи изменения данных показателей с общей 
экономической ситуацией в стране. Значительное внимание 
уделено внутренней ситуации страны, в частности, экспор-
тно-импортным операциям, уровню безработицы, коррумпи-
рованности и др. Рассмотрены и внешние причины кризиса: 
изменения состояния иностранных инвестиций и рост внешне-
го долга страны. По результатам проведенного анализа даны 
рекомендации.

Ключевые слова: экономика, дефолт, кризис, внешний 
долг, благосостояние населения.

ANNOTATION
According to the international companies’ statistics the current 

situation of the Republic of Greece’s economy is reviewed in the 
article. The reasons of the problems reflected in the important so-
cio-economic indicators, their impact on the nation’s welfare, and 
the most essential reasons for their rapid development are exam-
ined. Trend analysis to determine the regularities and relations of 
changes in these indicators with the general economic situation 
in the country is used. Special attention is paid to the internal sit-
uation of the country, including export and import operations, the 
level of unemployment, corruption, etc. Also external causes of the 
crisis are discussed: changes in foreign investments and growth 
of the external debt. The recommendations based on the analysis 
are given.

Keywords: Economy, default, crisis, external debt, welfare.

Постановка проблеми. Під час глобальної 
світової кризи 2008–2009 рр. світ вступив в 
глобальну рецесію, яка викликала широке 

скорочення бізнесу, зростання безробіття і ско-
рочення державних доходів. Деякі з найбіль-
ших і найбільш шанованих банків, інвестицій-
них і страхових компаній оголосили про своє 
банкрутство або були на грані цього. Майже у 
всіх промислово розвинених країнах і багатьох 
країнах з ринком, що розвиваються, оголосили 
рятувальні пакети для економічного та фінан-
сового секторів. Низка країн, в крайньому 
випадку, звернулися до запозичення у Міжна-
родного валютного фонду. Яскравим прикла-
дом тогочасної ситуації є Республіка Греція, 
нестабільність фінансово-економічної ситуації 
та кредитонеспроможність якої сягають зна-
чних розмірів і сьогодні. Ця проблема до сих 
пір не вирішена і продовжує залишатися акту-
альною не лише для країн ЄС, а й для всього 
світового співтовариства. Стурбованість ЄС 
щодо кризового стану Греції викликана вели-
чезним державним боргом цієї країни, який 
становить близько 300 млрд. євро, або 113 % її 
ВВП. При цьому дефіцит грецького бюджету в 
2009 р. досяг 12,7%. Це ж стосується й інших 
країн зони євро. Так, незважаючи на активне 
втручання міжнародних і регіональних орга-
нізацій, показники розвитку економіки зони 
євро стали знижуватися порівняно з 2008 р. 
У цілому в зоні європадіння ВВП склало 4% 
проти росту 0,5% у 2008 р. (найгірший показ-
ник з 1993 р.). Зниження інвестицій склало 
11%, експорту – 13,2% й імпорту – 11,8%. 
Рівень безробіття продовжував підвищуватися, 
досягши до кінця 2009 р. у середньому по зоні 
євро 9,9% [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед робіт економістів і аналітиків, при-
свячених дослідженню кризи у Греції, на 
окрему увагу заслуговують праці В. Колта-
шова [1], Я. Бреммера [2], фахівців Всесвіт-
нього економічного форуму (Reporton Global 
Competіtіveness [3]), а також публікації нау-
ковців, розміщених на європейських економіч-
них Інтернет-ресурсах. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом з тим необхідно 
зазначити, що в наявних сучасних наукових 
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публікаціях недостатньо приділяється уваги 
дослідженню даної проблеми, що є суттєвим 
бар’єром для розроблення методичних реко-
мендацій для подальшої стратегії розвитку 
країни, яка опинилась у кризовому стано-
вищі.

Мета статті полягає у дослідженні соці-
ально-економічних показників, які характери-
зують кризовий стан Республіки Греція, при-
чин їх зміни та наслідків впливу на загальну 
соціально-економічну ситуацію в країні. Певні 
узагальнення та висновки можуть бути врахо-
вані при здійсненні подальших реформ в еконо-
міці країн Європи, зокрема й України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом багатьох років Греція, Іспанія та 
інші країни ЄС мали найвищі темпи економіч-
ного зростання в зоні євро, причому низькі від-
соткові ставки сприяли буму в галузі будівни-
цтва та споживчих витрат.

Проте з 2008 р. економіка Греції характе-
ризується різким спадом, розвитком кризового 
становища і навіть дефолтом.

Так, на думку В.Г. Колташова, найголовніші 
причини виникнення кризи в економіці дер-
жави є:

– переважання на грецьких ринках імпорт-
них товарів;

– великий зовнішній борг країни;
– зростання рівня безробіття, особливо 

серед молоді;
– зниження рівня туризму, що є основною 

статтею прибутку ;
– зменшення іноземних інвестицій;
– високий рівень корумпованості (й неба-

жання влади боротись з цим явищем) [1; 6–11].
Вважаємо за доцільне більш детально дослі-

дити перелічені вище причини, опираючись на 
статистичні дані. 

Переважання на грецьких ринках імпорт-
них товарів. Згідно з офіційними даними, екс-
порт в 2009 р. склав 29,14 млрд. євро, що стано-
вить менше ніж 30% від імпортованих товарів 
(імпорт за 2010 р. становить 93,91 млрд. євро). 

Основними товарами грецького експорту в 
останні роки стали нафтопродукти, отримані в 
результаті переробки імпортної сировини – на 
них в 2012 р. довелося 37% грецького виве-
зення (у 2006 р. – 12%). У той же час частка 
агропродовольчих товарів в експорті Греції в 
2006–2014 рр. впала з 21% до 11%. Відповідно, 
частка нафти і нафтопродуктів в грецькому 
імпорті в 2006–2014 рр. зросла з 17% до 33%. 
У 2006–2014 рр. в географії зовнішньої торгівлі 
Греції відбулися істотні зміни: частка 27 країн 
ЄС скоротилася в грецькому експорті з 66% до 
44%, а в імпорті – з 59% до 46%.

Великий зовнішній борг. Греція – най-
більш проблемна країна щодо заборгованості. 
Загальна сума зовнішнього боргу Греції досягла 
рекордних 330 млрд. євро, це найвищий рівень 
в історії країни. Зовнішній борг досяг 161,3% 
ВВП у 2012 р. (для порівняння – 97,4% ВВП 

на 2008 р.) (рис. 2). Це найвищий показник 
зовнішнього боргу серед всіх країн Євросоюзу.

Структура боргу іншим країнам та інститу-
ціям згруповано в таблиці 1 та рисунку 3.

Таблиця 1
Структура зовнішнього боргу Греції країнам, 

липень 2015 р.
№ Країна Сума боргу, млрд. євро
1 Німеччина 56,5
2 Франція 42,4
3 Італія 37,3
4 Іспанія 24,8
5 Нідерланди 11,9
6 Бельгія 7,2
7 Австрія 5,8
8 Фінляндія 3,7

Складено за джерелом [4]

Отже, з таблиці 1 видно, що найбільшу суму 
боргу серед країн-позичальників, майже 30%, 
Греція винна Німеччині, трохи меншу, майже 
22%, – Франції. Загальна сума боргу країнам 
складає майже 200 млрд. євро.
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Рис. 1. Структура зовнішнього боргу Греції 
інституціям, липень 2015 р.

Складено за джерелом [4]

Зокрема, слід зазначити, що в липні 2015 р. 
Греція не здійснила обов'язковий платіж за кре-
дитами МВФ на суму $1,6 млрд. і тим самим 
увійшла у стан технічного дефолту.
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Рис. 2. Тенденції зміни зовнішнього боргу 
Республіки Греція, млрд. євро, 2009–2015 рр.

Складено за джерелом [4]
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Зростання рівня безробіття. З 2009 р. рівень 
безробіття в країні стрімко зростає. Особливо 
стрімко безробіття зазнало змін в період 2012–
2013 рр. – спостерігається збільшення на 46%. 
Саме в травні 2013 р. зафіксовано найвищий 
рівень безробіття – 27,6%; зміни за період 
2009–2015 рр. зображено на рисунку 3.

Особливо негативна тенденція спостеріга-
ється в безробітті серед молоді, де даний показ-
ник сягнув 61%. Стрімке зростання безробіття 
почалось з 2009 р., з міжнародної кризи. І лише 
з травня 2014 р. відбулися зміни в бік змен-
шення, проте такі зміни мають нерівномірний 
характер і коливаються від 48,2% до 57,1%.
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Рис. 3. Зміна рівня безробіття Республіки Греція  
у відсотках, 2009–2015 рр.

Складено за джерелом [4]
 
Зниження рівня туризму. Туризм в Греції – 

одна з провідних галузей економіки Греції, 
саме на неї припадає 18% ВВП країни і 16% 
робочої сили.

У 2008–2009 рр. кількість туристів дещо 
скоротилась через світову економічну кризу. 
Туристичний сектор в Греції постраждав від 
спаду у світовій економіці та високого курсу 
євро по відношенню до американського долара, 
британського фунта і низки інших валют. Так 
в 2010 р. падіння у галузі туризму склало 10% 
порівняно з попереднім роком. Зміни в бік 

зменшення спостерігаються і в подальші пері-
оди, що призвело до значного зменшення інвес-
тицій в країну.

Основними інвесторами в країну в період 
кризи залишаються Туреччина – 55% та Бол-
гарія – 8%.

В загальному вигляді інвестиції зазнали зна-
чного зменшення починаючи з початку 2009 р. 
В 2015 р. вони зменшились майже втричі порів-
няно з 2008 р. (рис. 4).

 Рис. 4. Розмір інвестицій в країну, млрд. дол., 
2008–2014 рр.

Складено за джерелом [4]

Високий рівень корумпованості. Тіньова еко-
номіка, за оцінками, становить близько 20%. 
При цьому значною проблемою для Греції зали-
шаються корумпованість та тіньовий сектор 
економіки. За результатами опитування більше 

 

Антикризові заходи 

1) підвищення ставок податку на 
додану вартість, що за розрахунками 
мало забезпечити приплив додаткових 
коштів до бюджету на 1,3 млрд. дол.; 
2) збільшення акцизів на тютюн, 
алкоголь, паливо і т. д.; 
3) підвищення податків на предмети 
розкоші, на нерухомість, на доходи 
підприємств; 
4) приватизація державної власності; 
5) урізання заробітної плати 
державним службовцям і скорочення їх 
кількості; 
6) заморожування розміру пенсій; 
7) зниження соціальних витрат і 
відміна деяких видів пільг. 

1) виділення допомоги в розмірі 
110 млрд. євро в 2010 р. Кошти виплачу-
вались протягом трьох років, з них 
40 млрд. – до кінця 2010 р. Це було 
спільне рішення ЄС і МВФ, який 
зобов'язався виділити 30 млрд. Решту 
коштів мали надати Єврокомісія і окремі 
країни Єврозони. 
2) згідно з прийнятою програмою 
допомоги в 2010 р., Греція отримала 
близько 10 млрд. євро від МВФ і ще 
30 млрд. – від європейських країн. 
Відсотки по кредиту не перевищували 
5% річних, це значно менше, ніж 
вартість позики на відкритому ринку. 
Перший пакет (20 млрд. євро) був 
виділений в травні 2010 р. 

 

Скорочення видатків державного 
бюджету 

Позички, кредити у МВФ та 
Європейського центрального банку 

Рис. 5. Антикризові заходи в Республіці Греція
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6 тис. осіб, проведеного грецьким відділенням 
«Трансперенсі Інтернешнл», у 2009 р. греки 
витратили 462 млн. євро на хабарі держслуж-
бовцям і ще 325 млн. євро як «винагороду» в 
приватному секторі. Хабарі пішли переважно 
на видачу прав і автомобільних номерів, отри-
мання дозволів на будівництво, розміщення в 
державних медичних установах, а також до 
податкових органів (характерним прикладом 
є корупційний скандал із компанією Siemens в 
2008 р.). 

Рівень ділової довіри в країні має нерівно-
мірний характер протягом 2009–2012 рр. Так, в 
2010 р. рівень ділової довіри зріс майже на 30% 
порівняно з попереднім роком, а вже в 2014 р. 
спостерігається різкий спад на 20%.

Статистичні дані свідчать про уповільнення 
темпів економічного зростання, та поступового 
зниження загального добробуту країни. Так, в 
Республіці Греція існували можливі негативні 
наслідки, що могли мати місце не лише на наці-
ональній арені країни, а й глобальне значення. 
Серед таких наслідків слід виділити:

– оголошення неплатоспроможності Гре-
ції – дефолт;

– вихід із Єврозони і повернення до націо-
нальної валюти – драхми;

– вихід країни із Євросоюзу.
Такі наслідки мали б серйозний вплив на 

всю Єврозону. Так, по-перше, вихід однієї кра-
їни міг спричинити падіння економіки іншої 
і, як наслідок, згодом навіть розпад Європей-
ського Союзу. По-друге, грецький уряд розу-
мів, що якщо вони вийдуть із зони євро, то 
назад повернутись в них не буде можливості. 
По-третє, як зазначав міністр фінансів країни 
Яніс Варуфакіс, Греція не може повернутись 
до старої національної валюти – драхми, так 
як верстати, на яких друкувалася драхма, 
після входження країни в Єврозону, були 
знищені, а на їх відновлення необхідна зна-
чна сума грошей. Так, сумісною співпрацею 
грецького уряду з Європейським Союзом було 
прийнято низку антикризових заходів, що в 
перспективі націлені на стабілізацію еконо-
міки. Ці заходи базово можна розділити на 
дві групи: зорієнтовані на скорочення держав-
ного бюджету та націлені на кредитування 
(рис. 5).

Висновки. За період кризи з 2009 р. у Респу-
бліці Греція спостерігається низка негативних 
аспектів, що говорить про уповільнення темпів 
економічного зростання та зниження загаль-
ного добробуту країни. Це знайшло свій прояв у 
ключових змінах соціально-економічних показ-
никах Греції, зокрема:

– знизились темпи зростання ВВП країни 
(наприклад, у 2008 р. ріст ВВП склав 1%, у 
2009 р. – -2,3%, 2010 р. – -3,5%, 2011 р. – 
-7,1%, 2012 р. – -6,4%, 2013 р. – – 7,6%, 
2014 р. – -6,8%);

– зріс рівень безробіття в країні – з 7,7% у 
2008 р. до 27,9% у 2013 р.;

– зріс загальний рівень інфляції з 1,4% у 
2009 р. до 4,7 % у наступному році та подальше 
зростання даного показника;

– збільшився державний борг країни, в 
період з 2008 по 2015 р. він зріс з 250 млрд. 
євро до 330 млрд. євро; в 2013 р. державний 
борг становив 175% від ВВП. 

– скоротились соціальні виплати населенню 
країни.

Вихід з кризового стану Республіки Греція 
став єдино можливим лише за сумісної праці з 
Європейським Союзом, виконання низки стра-
тегічних заходів для стабілізації економіки, що 
сприяло в незначній мірі пожвавленню еконо-
міки лише в 2015 р.

При цьому масштабність відновлення еко-
номіки неможлива без подолання тих бар’єрів, 
що виникли в результаті проведення безвідпові-
дальної економічної політики попередніх урядів 
і з якими не можна не рахуватись, впроваджу-
ючи відповідні стратегічні заходи з подолання 
кризи:

1. Соціальне невдоволення населення. Про-
грама стратегічних заходів передбачає додаткове 
збільшення грошових коштів до бюджету шля-
хом: урізання заробітної плати державним служ-
бовцям і скорочення їх кількості, заморожування 
розміру пенсійних виплат, зниження соціальних 
витрат (на освіту, медицину, виплати по безро-
біттю) і відміна деяких видів пільг, підвищення 
податків на нерухомість та на діяльність під-
приємств, збільшення ставок податку на додану 
вартість. Такі зміни зумовили напружений стан 
в соціальній обстановці країни: в Греції проко-
тилась ціла низка виступів та демонстрацій, що 
активно виступали проти впровадження таких 
заходів і створювали дисбаланс соціально-еко-
номічного середовища. Тому задля запобігання 
відповідних ситуацій рекомендуємо створювати 
умови більш м’якої соціальної політики задля 
зменшення напруженості на арені соціальних 
відносин і підвищення довіри населення.

2. Значне зростання суми боргу країни. Так, 
борг країни сягнув 330 млрд. євро, і в липні 
2015 р. Греція не здійснила обов'язковий платіж 
за кредитами МВФ на суму 1,6 млрд. євро, тим 
самим увійшла у стан технічного дефолту. Для 
взяття необхідної суми боргу необхідно співста-
вити з сумою грошових надходжень до бюджету 
країни, а також з річним ВВП задля розрахунку 
платоспроможності. В Греції відсоток боргу від 
ВВП сягнув до 175%, що, по суті, підтверджу-
вало ризик невиплат позик та кредитів. 

3. Стратегічні заходи, розроблені сумісно з 
Європейським Союзом, зорієнтовані на надхо-
дження грошових коштів до бюджету з вну-
трішньої та зовнішньої арени. Але недостатньо 
було приділено уваги показникам інфляції, 
безробіттю, корумпованості в країні, а це одні 
із ключових показників соціально-економіч-
ної стабільності та належного рівня добробуту 
населення.

Врахування вищезазначених положень спри-
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ятиме подоланню бар’єрів у впровадженні роз-
роблених антикризових заходів, що дасть змогу 
більш швидко і гнучко реагувати на необхідні 
зміни і прискорить реформування економіки 
Республіки Греція.
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

STRUCTURING OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано існуючі теоретичні підходи щодо 

економічного потенціалу аграрних підприємств у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності та визначення його структури. До-
ведено необхідність дослідження питань структуризації еконо-
мічного потенціалу підприємства у сфері ЗЕД та його вагомих 
складових.

Ключові слова: економічний потенціал, структуризація, 
зовнішньоекономічна діяльність, аграрне підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы существующие теоретические 

подходы относительно экономического потенциала аграрных 
предприятий в сфере внешнеэкономической деятельности и 
определение его структуры. Доказана необходимость иссле-
дования вопросов структуризации экономического потенциала 
предприятия в сфере ВЭД и его весомых составляющих.

Ключевые слова: экономический потенциал, структури-
зация, внешнеэкономическая деятельность, аграрное пред-
приятие.

ANNOTATION
The article analyzes existing theoretical approaches regarding 

the economic potential of agricultural enterprises in the sphere of 
foreign economic activity and the determination of its structure. 
The necessity of the study of the structuring of the economic 
potential of the enterprise in the field of foreign trade and its most 
significant components. 

Keywords: economic potential, structuring, foreign trade, 
agricultural enterprise.

Постановка проблеми. Необхідність забезпе-
чення умов для розвитку аграрних підприємств у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності висуває 
вимоги цілеспрямованого формування їхнього 
економічного потенціалу, величина якого не є 
детермінованою ні в часі, ні в просторі. Зі змі-
ною стану підприємства відбувається транс-
формація його потенціалу, ускладнюється його 
структура, відбувається переорієнтація векторів 
його формування та реалізації. На сьогодні не 
сформовано чіткого та однозначного уявлення 
про структуру економічного потенціалу аграр-
них підприємств у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності. Тому нині стає актуальним питання 
дослідженню аспектів структуризації наявного 
економічного потенціалу аграрних підприємств 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню сутності економічного потенці-
алу підприємств та його структури присвя-
чені праці вчених-економістів Н.С. Красно-

кутської [4], Є.В. Лапіна [6], В.В. Россохи [7], 
О.С. Федоніна [8] та ін. Питання розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності аграрних під-
приємств та дослідження її ролі на загально-
національному рівні простежується у працях 
таких економістів, як О.В. Білик, І.Д. Бурков-
ський, А.І. Зацепило, Г.В. Климик, А.В. Ключ-
ник, Н.М. Курида, О.В. Пирог, С.В. Шерстюк 
та ін. Однак проблема структуризації економіч-
ного потенціалу з урахуванням особливостей 
сільського господарства у сфері зовнішньоеко-
номічної діяльності є недостатньо вивченою.

Метою роботи є визначення підходів щодо 
структури економічного потенціалу аграрних 
підприємств у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності.

Виклад основного матеріалу. При форму-
ванні та використанні економічного потенці-
алу аграрного підприємства проводиться його 
декомпозиція на компоненти, встановлюються 
їхні функції і зв’язки, тобто здійснюється 
структуризація. Чіткого та однозначного уяв-
лення про структуру економічного потенціалу 
аграрного підприємства у сфері зовнішньоеко-
номічної діяльності поки не сформовано. Це 
обумовлено тим, що дослідження з даної про-
блеми здійснюються в рамках окремих проявів 
потенціалу.

Варто зазначити, що сільське господар-
ство як галузь матеріального виробництва має 
низку особливостей, що позначаються на його 
функціонуванні в умовах зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Однією з причин цього є те, що 
в сільському господарстві економічний процес 
відтворення тісно переплітається з природними 
(біологічними) процесами.

Сільськогосподарська продукція виробля-
ється за допомогою живих організмів (рослин, 
тварин, мікроорганізмів), які часто функціону-
ють як засоби виробництва. Оскільки ці живі 
організми розвиваються за біологічними зако-
нами, то цим і зумовлюється відома залежність 
процесу відтворення в сільському господарстві 
від природних факторів, що у свою чергу вима-
гає їх всебічного врахування і глибоких знань 
агробіологічної науки.
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Сільськогосподарське виробництво здійсню-
ється в різних ґрунтово-кліматичних умовах – 
добрих, середніх і поганих, що безпосередньо 
позначається на результатах господарської 
діяльності підприємств і має наслідком (за 
інших однакових умов) істотну диференціацію 
рівня їхнього економічного розвитку. Поряд з 
цим у сільському господарстві робочий період 
не збігається з періодом виробництва. У резуль-
таті такого незбігу виникає сезонність виробни-
цтва, яка виявляється у нерівномірному, пере-
ривчастому використанні робочої сили і засобів 
виробництва, в нерівномірному надходженні 
продукції і доходів протягом року. В результаті 
необхідним є врахування цих особливостей при 
визначенні структури економічного потенціалу 
аграрних підприємств у сфері зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

У результаті накопичено багатий інструмен-
тарій оцінки ринкових, виробничих, фінансових 
можливостей аграрних підприємств, але разом 
з тим відчувається недолік повноти охоплення 
та систематизованого підходу в представленні 
структури економічного потенціалу [5].

Загалом, необхідність визначення економіч-
ного потенціалу аграрних підприємств у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності виникає у 
таких розповсюджених виробничих ситуаціях:

– інвестиційно-фінансовий напрям: оцінка 
вартості підприємства, злиття підприємства, 
поглинання тощо;

– виробничо-господарський напрям: визна-
чення напрямів розвитку підприємства відпо-
відно до стратегії та цілей, до ринкових умов, 
до специфічних особливостей підприємства, 
прийняття рішень щодо інвестиційних проек-
тів, визначення слабких складових виробничої 
діяльності тощо.

Перша виробнича ситуація, що вимагає 
оцінки вартості аграрного підприємства та його 
активів при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності, отримала широке розповсюдження 
у наукових роботах. Беручи за основу саме таку 
виробничу ситуацію, низка дослідників зверта-
ють свою увагу на розрізнені складові потенці-
алу з функціональної точки зору (наприклад, 
виробничий, управлінський потенціал, зовніш-
ньоекономічний потенціал та ін.) та проводять 
структуризацію задля полегшення виокрем-
лення та підрахунку таких складових [1; 4; 6].

З іншого боку, практика господарювання, 
стратегічного планування та розвитку вимагає 
визначення та підрахунку потенціалу аграрного 
підприємства відповідно до забезпечення його 
стабільного розвитку, конкурентоспроможності 
на зовнішньому ринку.

В економічній літературі наявні різні підходи 
до визначення структури економічного потенці-
алу аграрних підприємств. Більшість дослідни-
ків розглядає ресурсну структуру потенціалу з 
урахуванням різної кількості складових. Від-
повідно до ресурсної концепції, економічний 
потенціал аграрних підприємств розглядається 

як система ресурсів, що вступають у взаємодію 
й обумовлюють досягнуті результати.

Особливо за даною концепцією у структурі 
економічного потенціалу аграрних підприємств 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності варто 
виділяти такі основні елементи [2]:

- технічні ресурси (виробничі потужності та 
їхні особливості, обладнання, матеріали, що 
зможуть забезпечити здійснення зовнішньоеко-
номічної діяльності);

- технологічні ресурси (технології, наявних 
конкурентоспроможних ідей, наукові розробки, 
які впливають на розвиток зовнішньоекономіч-
ної діяльності);

- кадрові ресурси (кваліфікаційний, демогра-
фічний склад працівників, їхнє прагнення до 
знань і удосконалення, інтелектуальний капі-
тал, що забезпечують здійснення зовнішньоеко-
номічної діяльності);

- просторові ресурси (наявність виробничих 
приміщень, території підприємства, комуні-
кацій, можливість розширення, що зможуть 
забезпечити здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності);

- інформаційні ресурси (кількість і якість 
інформації, каналів її поширення та ін., які 
впливають на здійснення та розвиток зовніш-
ньоекономічної діяльності);

- ресурси організаційної структури системи 
управління (охоплює характер та гнучкість 
керуючої системи, швидкість проходження 
керуючих впливів у сфері зовнішньоекономіч-
ної діяльності);

- фінансові ресурси (наявність і достатність 
власного та позикового капіталу, стан акти-
вів, ліквідність, наявність кредитних ліній, які 
впливають на здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності).

Необхідно зазначити, що ресурсний підхід не 
дає повної характеристики структури економіч-
ного потенціалу аграрних підприємств у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. У даному 
випадку розглядається лише один аспект – 
ресурси.

Існують також інші підходи до визначення 
структури економічного потенціалу аграрних 
підприємств. Насамперед, можна виділити кон-
цепція функціонального підходу, яка полягає у 
тому, що економічний потенціал визначається 
як сукупність можливостей підприємства забез-
печувати свою діяльність в аспекті досягнення 
цілей виробничо-господарської діяльності. За 
функціональним підходом, до складу економіч-
ного потенціалу входять: виробничий, марке-
тинговий, інформаційний, техніко-технологіч-
ний, організаційний, соціальний та фінансовий 
потенціали [1].

Дослідивши наукові джерела, щодо визна-
чення категорії економічний потенціал, ми під-
тримуємо думку Р.Ю. Сіміонов: «…це здатність 
підприємства створювати, зберігати, розвивати 
і активно використовувати матеріальні і нема-
теріальні активи, кадровий ресурс і можливості 
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бізнес-середовища для забезпечення конкурен-
тоспроможної діяльності на ринку».

Особливий науковий інтерес викликають ті 
дослідження багатоаспектного аналізу струк-
тури економічного потенціалу, де поряд з 
ресурсним, функціональним й таке інше, роз-
глядаються ще й інші аспекти структури, що 
дає повніше уявлення про його елементний 
склад.

Нині найбільш детально та структуро-
вано економічний потенціал підприємства 
представлений у працях О.С. Федоніна [8], 
Є.В. Лапіна [6] та А.Е. Воронкової [2]. Зазна-
чені автори виділяють об’єктивні та суб’єктивні 
складові економічного потенціалу підприєм-
ства.

Об’єктивні складові пов’язані з матеріально-
речовинною та особовою формою економічного 
потенціалу аграрних підприємств у сфері ЗЕД. 
Вони споживаються і відтворюються у тій чи 
іншій формі у процесі функціонування. До них 
належать: інноваційний потенціал, виробничий 
потенціал, фінансовий потенціал та потенціал 
відтворення.

Суб’єктивні складові пов’язані із суспільною 
формою їх виявлення. Вони не споживаються, а 
становлять передумову, загальноекономічний, 
загальногосподарський соціальний чинник 
раціонального споживання об’єктивних скла-
дових. До суб’єктивних складових належать: 
науково-технічний потенціал, управлінський 
потенціал, потенціал організаційної струк-
тури управління, маркетинговий потенціал та 
зовнішньоекономічний потенціал.

О.В. Арєф’єва, Т.В. Харчук, О.С. Федонін 
із співавторами пропонують визначення про-
цесу формування потенціалу підприємства як 
процесу ідентифікації та створення спектра 
підприємницьких можливостей, його струк-
туризації та побудови певних організаційних 
форм для стабільного розвитку та ефектив-
ного відтворення. О.В. Арєф’єва, О.С. Федо-
нін виділяють основні підходи до формування 
економічного потенціалу: системний, марке-
тинговий, функціональний, відтворювальний, 
інноваційний, нормативний, комплексний, 
інтеграційний, динамічний, оптимізаційний, 
адміністративний, поведінковий, ситуаційний, 
структурний [1].

Представлені підходи відображають важливу 
особливість економічного потенціалу, а саме 
здатність, можливість суб’єктів господарю-
вання на різному рівні суспільного виробництва 
вирішувати поставлені завдання, економічний 
потенціал господарюючого суб’єкта є інтеграль-
ною оцінкою його потенційних можливостей 
та їх реалізації для досягнення економічного 
ефекту, сукупність сприятливих можливостей 
є головною умовою ефективного перетворення 
ресурсів на бажаний результат.

Враховуючи проведені дослідження і особли-
вості зовнішньоекономічної діяльності аграрних 
підприємств, ми зробили висновок, що у струк-

турі економічного потенціалу аграрного підпри-
ємства у сфері ЗЕД варто виділяти три окремі 
складові – матеріально-речова, соціально-еко-
номічна й організаційно-управлінська.

Матеріально-речові складові (потенціал) 
можна визначити як здатність енергетичних 
засобів, сільськогосподарських машин і пред-
метів праці виконувати сільськогосподарські 
роботи у встановлені терміни відповідно до 
передових агротехнологій. При дослідженні 
матеріально-речових компонентів економіч-
ного потенціалу аграрних підприємств у сфері 
ЗЕД, необхідно враховувати їхнє подвійне похо-
дження – природне (природний потенціал) та 
трудове (трудовий). Насамперед, необхідно 
виділяти компоненти природного потенціалу. 
Зокрема, можна виділити підсистеми агробіо-
кліматичного потенціалу, що включає потен-
ціал землі, кліматичних умов, біопотенціал 
рослинництва і тваринництва, техніко-техно-
логічний та фінансовий потенціал. Тому для 
повнішого використання біогенетичного потен-
ціалу сільськогосподарських культур у процесі 
виробництва він має узгоджуватися з природно-
кліматичним потенціалом шляхом раціональ-
ного розміщення виробництва за зонами кра-
їни. Матеріально-технічні засоби і ресурси 
праці, будучи взаємозамінними, динамічними і 
відтворювальними факторами, в принципі під-
даються господарському регулюванню.

Під організаційно-управлінською складовою 
ми розуміємо ієрархічно впорядковану систему 
органів управління функціонуванням аграр-
ного підприємства на території області, яка дає 
можливість реалізувати механізм прийняття 
рішень, від яких залежить розвиток зовнішньо-
економічної діяльності. До цієї складової еко-
номічного потенціалу аграрних підприємств у 
сфері ЗЕД можна віднести підприємницький, 
інформаційний та інфраструктурний потенці-
али. Варто зазначити, що при виході на зовніш-
ній ринок аграрне підприємство потрапляє в 
умови жорсткої міжнародної конкуренції, а 
робота у цих умовах потребує використання 
сучасних методів управління. Особливі вимоги 
висуваються не тільки до конкурентоспромож-
ності аграрної продукції, що експортуються, а й 
до творчого використання маркетингових мето-
дів: знання особливостей національного законо-
давства, ділових звичаїв, політичних факторів.

Соціально-економічна складова включає тру-
довий потенціал, який охоплює як зайняте у 
даний час населення, так і те, яке готується до 
праці. Найголовнішою особливістю цієї скла-
дової є самовідтворення трудового потенціалу, 
тобто за чисельністю, статево-віковою, профе-
сійно-кваліфікаційною та освітньою структу-
рою він динамічний і піддається відтворенню. 
Головним показником використання даного 
потенціалу є продуктивність праці.

Сучасна зовнішньоекономічна діяльність 
охоплює різні напрями роботи аграрних під-
приємств, це – зовнішньоторговельна, інвес-
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тиційна, виробнича кооперація у галузі обміну 
продукцією, інформацією, результатами інте-
лектуальної діяльності тощо. У зв’язку із цим, 
на нашу думку, більш розгорнуте та точне 
визначення структури економічного потенці-
алу аграрних підприємств у сфері ЗЕД буде із 
врахуванням фінансової складової, яка ґрунту-
ється на об’єктивних передумовах – наявності 
та можливостях залучення фінансових ресур-
сів для здійснення ЗЕД. Останні можуть бути 
представлені у формі грошових коштів, коштів 
у розрахунках і фінансових інвестицій і сфор-
мовані за рахунок різних джерел (власного та 
позикового капіталу) та з використанням різ-
них технологій і механізмів фінансування.

Наступною складовою структури економіч-
ного потенціалу аграрних підприємств у сфері 
ЗЕД є нематеріальна складова, сформована за 
рахунок технологічних ресурсів, що визначає 
наявність на аграрному підприємстві можли-
востей функціонування та розвитку за рахунок 
розробки та впровадження відповідних техно-
логій. Її наявність є ключовою передумовою 
для використання конкурентних стратегій. 
Впровадження, наприклад, системи «береж-
ливого виробництва» (lean production), управ-
ління запасами «точно в термін» (just-in-time), 
потокових технологій або системи самообслу-
говування в торгівлі дозволяють, перш за все, 
реалізувати стратегію низьких витрат за раху-
нок оптимального розподілу ресурсів.

Використання нематеріальних ресурсів, у 
свою чергу, зумовлюють необхідність вивчення 
іншої складової аграрного підприємства – 
інформаційного потенціалу.

Інформаційна складова економічного потен-
ціалу аграрних підприємств відіграє вирішальну 
роль у сфері ЗЕД де діє високий конкурентний 
тиск, а її виділення пов’язано із сучасною тен-
денцією загальної інформатизації суспільства, 
коли раціональне використання економічного 
потенціалу неможливе без адекватного сучас-
ним вимогам інформаційного забезпечення. 
Змістовне наповнення інформаційного потенці-
алу пов’язано з можливостями формування зби-
рання, зберігання, обробки (аналізу) та поши-
рення інформаційних ресурсів на підприємстві. 
Поряд з цим низький рівень інформаційного 
потенціалу може свідчити про великі майбутні 
проблеми внаслідок невідворотного технологіч-
ного відставання і втрати конкурентоспромож-
ності аграрного підприємства, як на внутріш-
ньому так, і на зовнішньому ринку.

Формування та реалізація економічного 
потенціалу аграрних підприємств у сфері ЗЕД 
має прямий зв’язок із кадровим, організацій-
ним, фінансовим потенціалом, а також мож-
ливостями інформаційного забезпечення про-
цесу розробки та впровадження технологій. 
Раціональне використання його передбачає 

поєднання і дотримання оптимальної пропо-
рційності та збалансованості розвитку усіх 
складових потенціалу за основними параме-
трами економічного зростання.

Висновок. Розглянуте вище дозволяє дійти 
висновку, що, як правило, характер структури-
зації економічного потенціалу аграрних підпри-
ємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
є результатом, поєднаннях у всіх структурних 
складових економічного потенціалу аграрного 
підприємства. Визначено, що економічний 
потенціал аграрних підприємств у сфері ЗЕД 
доцільно структурувати насамперед з точки 
зору трьох складових – матеріально-речо-
вої, соціально-економічної та організаційно-
управлінської, поряд з цим виділяючи фінан-
сову, нематеріальну та інформаційну складові. 
Оскільки формування економічного потенціалу 
аграрних підприємств у сфері ЗЕД є складним 
динамічним процесом, що орієнтований на мак-
симальну взаємодію із зовнішнім середовищем 
і забезпечення високої якості реалізації, важ-
ливим завданням є визначення факторів, що 
обумовлюють розвиток його елементів і впли-
вають на їхню збалансованість та ефективність 
використання.
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СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ  
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THE STRUCTURAL CHANGES IN THE INDUSTRIAL SECTOR  
IN CONDITIONS OF INTENSIFICATION OF GLOBALIZATION PROCESSES

АНОТАЦІЯ
У статті представлені теоретичні дослідження структурних 

зрушень у промисловості у контексті глобальних процесів. За 
результатами аналізу виявлено, що відмінності між розвине-
ними та країнами, що розвиваються, характеризуються якісним 
рівнем розвитку промисловості та їхнім індустріальним потенці-
алом. З’ясовано, що розвиток нових індустріальних країн змінює 
загальносвітову структуру промисловості, а також характеризує 
новий виток розвитку процесу індустріалізації в глобальному 
масштабі. Аналіз темпів зростання світового промислового ви-
робництва у посткризовий період характеризується поступовим 
відновленням та процесами неоіндустріалізації.

Ключові слова: глобалізація, промисловість, структурні 
зрушення, структура економіки, неоіндустріалізація, індустріа-
лізація, зайнятість.

АННОТАЦИЯ
В статье представлены теоретические исследова-

ния структурных сдвигов в промышленности в контексте 
глобальных процессов. По результатам анализа выявлено, что 
различия между развитыми и развивающимися странами харак-
теризуются качественным уровнем развития промышленности 
и их индустриальным потенциалом. Выяснено, что развитие 
новых индустриальных стран меняет общемировую структуру 
промышленности, а также характеризует новый виток разви-
тия процесса индустриализации в глобальном масштабе. Ана-
лиз темпов роста мирового промышленного производства в 
посткризисный период характеризуется постепенным восста-
новлением и процессами неоиндустриализации.

Ключевые слова: глобализация, промышленность, 
структурные сдвиги, структура экономики, неоиндустриализа-
ция, индустриализация, занятость.

ANNOTATION
The article presents the theoretical investigations of structural 

changes in industry in the context of global processes. According 
to the results of the analysis revealed that the differences between 
developed and developing countries, characterized by a quality 
level of industrial development and their industrial potential. It is 
found that the development of newly industrialized countries is 
changing the global industry structure and characterizes a new 
stage of development of the process of industrialization on a global 
scale. Analysis of the rate of growth of world industrial production 
in the post-crisis period is characterized by gradual recovery and 
processes neoindustrial.

Keywords: globalization, industry, structural changes, struc-
ture of economy, neoindustrialization, industrialization, employ-
ment.

Постановка проблеми. В умовах інтенсифі-
кації глобалізаційних процесів промисловість 
будь-якої країни стає частиною світового вироб-
ництва. У багатьох сучасних галузях, і особливо 
у машинобудуванні, широко використовується 
міжнародне виробниче кооперування, тобто 
формування виробничих технологічних ланцю-
гів, складові яких перебувають у різних кра-

їнах, але функціонують в узгодженому ритмі 
відповідно до цехів єдиного підприємства. Най-
більшого розповсюдження такі процеси набу-
вають у межах ТНК. Взаємозв’язок відтворю-
вальних процесів національних господарств 
перетворив їх на складові елементи глобаль-
ного господарського організму. Розвитку цього 
процесу сприяють створення єдиного світового 
інформаційного простору, вдосконалення усіх 
видів транспорту та комунікацій, виробнича 
діяльність різноманітних підприємств, у тому 
числі й ТНК, а також упровадження загальних 
стандартів виробництва та споживчих переваг.

Стандартизація технологічних процесів, 
форм організації виробництва, а також спожив-
чих переваг населення планети сприяє погли-
бленню міжнародного поділу праці та інтегра-
ції. Під впливом глобалізації структурні зміни 
призводять до суттєвих змін у світовій про-
мисловості. Зокрема, диверсифікується галу-
зева структура, змінюються форми суспільної 
організації виробництва, зростає взаємозв’язок 
ринків капіталу, товарів, технологій та праці, 
утворюється національне та регіональне поєд-
нання виробничих процесів, відбувається пере-
розподіл промислового потенціалу на глобаль-
ному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми структурних зрушень на глобаль-
ному рівні досліджують П. Марш, Л. Тейлор, й 
Ж. Сапір [1-3], а у промисловому секторі акцен-
тують увагу на проблемах структурних змін 
такі вчені: С. Губанов, В. Кондратьєв, І. Родіо-
нова, В. Цвєтков, Ю. Яковець та ін. [4-6].

В українській науковій думці зосереджують 
свою увагу на проблемах розвитку промисло-
вості на новій технологічній основі такі вчені, 
як Ю. Бажал, О. Білорус, В. Геєць, А. Задоя, 
В. Ляшенко, Ю. Кіндзерський, Ю. Пилипенко, 
Л. Шинкарук, Л. Федулова та ін. [7-9]. Активі-
зація глобалізаційних процесів вимагає подаль-
ших досліджень та виявлення структурних зру-
шень у промисловому секторі економіки.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Визначною рисою розви-
тку промисловості світу є збільшення частки 
наукомістких виробництв, які виготовляють 
інноваційні продукти з високою доданою вар-
тістю (ІТ-технології, інформаційно-комуніка-
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ційні технології). Процес індустріалізації у 
світових масштабах продовжується і в ХХІ ст. 
В нових індустріальних країнах цей процес 
набуває найбільшого розповсюдження, і частка 
промисловості в них сягає до 40%. Після гло-
бальної світової кризи процеси неоіндустріа-
лізації почали розгортатися в країнах із роз-
виненою економікою. Провідним ініціатором 
процесів реіндустріалізації є США. У країнах 
із трансформаційною економікою частка про-
мисловості зменшується у секторальній струк-
турі економіки, а також виникають регресивні 
тенденції щодо співвідношення обробних та 
добувних галузей. Безпосередньо усі ці тенден-
ції відображаються у промисловому секторі, 
і потребують глибоких науково-теоретичних 
досліджень.

Мета статті полягає у виявленні та з’ясуванні 
характеру структурних зрушень у промисло-
вому секторі в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу. Господарство 
будь-якої країни є сукупністю окремих галу-
зей виробничої та невиробничої сфери, яка 
історично склалася в результаті суспільного 
поділу праці. Секторальна структура господар-
ства відображає пропорції між секторами еко-
номіки: первинним, вторинним та третинним 
секторами. Галузева структура господарства 
характеризується часткою окремих галузей та 
підгалузей господарства в загальному обсязі 
виробництва. Важливим індикатором струк-
тури економіки країни є і структура зайня-
тості економічно активного населення в певних 
галузях та видах економічної діяльності. Ці 
пропорції в першу чергу визначають належ-
ність країни до аграрного, індустріального чи 

постіндустріального типу економіки розвитку. 
Міжнародні та національні організації, вчені 
різних наукових напрямів, аналізуючи рівень 
та характер економічного розвитку країн світу, 
широко використовують трисекторну модель 
структури національної економіки, яка вклю-
чає первинний сектор (agriculture), вторинний 
сектор (industry) та третинний сектор (service).

На сучасному етапі провідним сектором у 
світовій економіці та економіці високорозви-
нених країн є сфера послуг, домінування якої 
свідчить про перехід на постіндустріальну ста-
дію розвитку (табл. 1).

Аналіз даних таблиці свідчить про скоро-
чення частки вторинного сектору у загальній 
структурі ВВП у високорозвинених країнах та 
збільшення частки третинного сектора. Стан 
зайнятості у цих країнах – збільшення зайнятих 
у третинному секторі та зменшення їх частки у 
вторинному – також характеризує їх перехід до 
постіндустріальної стадії. Країни з трансформа-
ційною економікою за статистичними даними 
також мають ознаки руху до постіндустріаль-
ного суспільства. Але ця ситуація не є одно-
значною, оскільки в більшості країн, що розви-
ваються (які вступили на індустріальну стадію) 
і в яких проживає значна частка населення 
планети, питома вага промисловості у створенні 
ВВП і частка зайнятих у цьому секторі еконо-
міки зростають.

Нові індустріальні країни, такі як Респу-
бліка Корея, Таїланд, Китай, мають частку 
вторинного сектора у загальній структурі ВВП 
понад 43%, а також ці країни демонструють 
високі темпи економічного зростання, понад 
6-7%. Тобто розвиток промисловості у цих кра-

Таблиця 1
Структура ВВП та зайнятості за трисекторною моделлю (2013 р.)

Країна
Первинний сектор Вторинний сектор Третинний сектор

частка у 
ВВП, %

частка 
зайнятих, %

частка у 
ВВП, %

частка 
зайнятих, %

частка у 
ВВП, %

частка 
зайнятих, %

Високорозвинені країни
США 1,1 0,7 19,5 20,3 79,4 70
Японія 1,1 3,9 25,6 26,2 73,2 69,8
Німеччина 0,8 1,6 30,1 24,6 69 73,8
Великобританія 0,7 1,4 20,5 18,2 78,9 80,4
Франція 1,9 2,9 18,7 20,6 79,4 78,4

Країни, що розвиваються
Бразилія 5,5 15,7 26,4 13,3 68,1 71
Мексика 3,6 13,4 36,6 24,1 59,8 61,9
Індія 17,4 49 25,8 20 56,9 31
Республіка Корея 2,6 6,9 39,2 23,6 58,2 69,4
Таїланд 12,1 38,2 43,6 13,6 44,2 48,2
Китай 10 33,6 43,9 30,3 46,1 36,1

Країни з перехідною економікою
Росія 4,2 9,7 37,5 27,8 58,3 69,5
Білорусь 9,2 9,4 46,2 45,9 44,7 44,7
Казахстан 5,2 25,8 37,9 11,9 56,9 62,3
Україна 9,9 5,6 29,6 26 60,5 68,4
Світ 6 34,5 30,7 22,7 63,3 42,8
Джерело: складено автором за даними: [10]
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їнах забезпечує економічне зростання в цілому.
Про роль промисловості у світовому масш-

табі свідчить також суперечливий факт, який 
проявляється в тому, що світовий ВВП на 
сучасному етапі формується головним чином 
за рахунок сфери послуг (72% – 2013 р.), а 
міжнародна торгівля здійснюється шляхом 
обміну, в основному, промисловою продукцією. 
Зокрема, за обсягом і за вартістю промислові 
товари складають 80-90% у загальній струк-
турі обміну [11]. Існують також тенденції щодо 
загального зниження показників, які характе-
ризують питому вагу промисловості у створенні 
світового ВВП та питому вагу зайнятості насе-
лення у цьому секторі у світовій економіці і, як 
наслідок, швидке зростання частки зайнятих у 
сфері послуг. Разом із цим роль промисловості 
в сучасному світі та в національних економі-
ках окремих країн не знижується. Ретроспек-
тивний аналіз еволюційного розвитку доводить, 
що відмінності між розвиненими країнами та 
країнами, що розвиваються, характеризується 
перш за все якісним рівнем розвитку промисло-
вості та їхнім індустріальним потенціалом.

Важливо зазначити, що в умовах переходу 
високорозвинених країн на постіндустріальну 
стадію розвитку частка вторинного сектора 
їхніх економік, а особливо галузей оброблю-
вальної промисловості, поступово знижува-
лася. Водночас у світовій економіці скоро-
чення частки вторинного сектора є незначним 
завдяки стрімкому розвитку економіки Китаю, 
а також нових індустріальних країн. Амери-
канський учений П. Марш у своїй роботі «Нова 
промислова революція: споживачі, глобаліза-
ція, кінець масового виробництва» (2012 р.) 
аналізує, що на початку 2000 р. частка Китаю 
у світовому випуску продукції складала 7%, а в 
2005 р. вона зросла до 9,8%, у 2011 р. фактично 
подвоїлася – до 19,8%. Розвинуті країни у 
2000 р. мали 73% світового виробництва, а вже 
у 2011 р. їх частка скоротилася до 54% [12]. 
Тобто за 10 років частка розвинених країн у 
світовому виробництві зменшилася на 19 від-
соткових пункти за рахунок збільшення частки 
нових індустріальних країн. Щодо зайнятості, 
то в більшості країн, які розвиваються, зростає 
кількість зайнятих в промисловості, тобто зна-
чення вторинного сектора в економіці цих країн 
посилюється. Така ситуація змінює загально-
світові показники, а також характеризує новий 
виток розвитку процесу індустріалізації в гло-
бальному масштабі. На підтвердження цього 
М. Кастельс підкреслює, що «продовжуючи 
теоретизувати з приводу постіндустріалізму, 
ми пережили наприкінці ХХ ст. одну з найбіль-
ших хвиль індустріалізації в історії» [13].

Світова економіка на сучасному етапі стоїть 
на порозі нової індустріальної революції. Лау-
реат Нобелівської премії П. Кругман з цього 
приводу зауважує, що «…потрібно повністю 
переосмислити наше щоденне оточення. У тому 
числі і промисловість та сферу послуг відповідно 

до цифрових технологій. Перехід на цифрові 
рейки всього промислового процесу, від роз-
робки до розподілу, створить умови для третьої 
промислової революції, яка заново перекрес-
лить географічні карти світового виробництва. 
Індустріалізація розвинутих країн означає не 
повернення в минуле, а докорінне переосмис-
лення виробництва. Темпи революції будуть 
визначати дві сили: зміни нашого ставлення до 
природи шляхом заощадливого використання 
сировинних ресурсів, а також перегляд нашої 
централізованої моделі виробництва з пере-
ходом до децентралізованої та орієнтованої на 
внутрішній попит» [14, с. 5]. На наш погляд, 
глобальна криза змусила по-новому подивитися 
на промисловий сектор як сектор, який ство-
рює реальний продукт та є одним із основних 
із продукування науково-технічного прогресу і 
стимулювання зайнятості.

Проблеми реіндустріалізації, нової про-
мислової революції, неоіндустріалізації є на 
порядку денному та широко обговорюються у 
країнах із розвиненою економікою (США, ЄС, 
Японія), а також у країнах пострадянського 
простору (Росія, Україна, Казахстан). За нашим 
переконанням, ці питання у країнах постра-
дянського простору мають тільки декларатив-
ний характер, тоді як у розвинених країнах, 
зокрема США, здійснюються реальні практичні 
кроки по розвитку промисловості на новій якіс-
ній основі.

Аналізуючи світові тенденції розвитку про-
мисловості в докризовий (2007 р.) та посткри-
зовий період (2012 р.), важливо зазначити, 
що вона є провідною галуззю матеріального 
виробництва в порівнянні із сільським госпо-
дарством та будівництвом. Темпи зростання 
промисловості швидше, ніж у інших галузях, 
а її частка у структурі матеріального вироб-
ництва постійно зростає. У докризовий період 
(2007 р.), за даними UNIDO, додана вартість 
світової промисловості оцінювалася приблизно 
у 12 трлн дол., тобто складала третину світо-
вого ВВП, перевищуючи частку сільського гос-
подарства у 7-8 разів. У період 1980–1990 рр. 
середньорічний темп зростання доданої вартості 
у промисловості складав 3,3%, а в сільському 

 
 

Рис. 1. Темпи зростання світового промислового 
виробництва, 2011–2014 рр.

Джерело: складено автором за даними: [15]



64

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

господарстві – 2,8%. У 1990–2000 рр. темпи 
світового промислового виробництва знизилися 
до 2,1%, а в сільському господарстві – до 1,2%, 
при загальному середньорічному зростанні сві-
тового ВВП на 2,4% [15]. Тобто підвищення 
темпів зростання світового ВВП здійснювалося 
здебільшого за рахунок промислового сектора, 
а також інформаційних та фінансових послуг.

У посткризовий період (2011–2014 рр.) сві-
това промисловість характеризується знижен-
ням темпів економічного зростання та поступо-
вим відновленням (рис. 1).

При визначенні темпів та обсягів промис-
лового виробництва важливо зазначити, що у 
різних міжнародних організацій (Всесвітнього 
банку (Worldbank), комісії ООН із промислового 
розвитку (UNIDO)) існують певні розбіжності. 
Але, на наш погляд, статистика, яку надає 
UNIDO, більш повно відображає світові тенден-
ції щодо цієї галузі. За їхніми даними, зниження 
темпів світової промисловості спостерігається до 
І кварталу 2013 р. і починаючи із ІІ кварталу 
2013 р. до 2014 р. спостерігаємо певне зрос-
тання. Водночас ситуація є неоднозначною щодо 
розвинених країн та країн, які розвиваються. 
Країни, що розвиваються, демонструють темпи 
зростання більше 7,5%; у розвинених краї-
нах триває спад, особливо в Європі, зокрема, в 
Німеччині – близько 1,7%, Італії – 6,2%, Фран-
ції – 1,9%. У США, на відміну від Європи, про-
мислове виробництво зросло на 4,1%, завдяки 
новій політиці економічного розвитку країни та 
процесам реіндустріалізації [15].

Важливо зазначити, що тенденції розвитку 
світової промисловості знаходять свій особли-
вий прояв на національному рівні. Зокрема, 
промисловий комплекс України є найбіль-
шим міжгалузевим формуванням, де створю-
ється більше третини валової доданої вартості 
усіх галузей нашої економіки. Цей сектор має 
важливе соціальне значення, забезпечуючи 
робочими місцями майже 30% працездатного 
населення. Умови для розвитку промислового 
виробництва створює сприятливий природно-
ресурсний потенціал країни: її географічне роз-
ташування, мінерально-сировинні, земельні та 
трудові ресурси.

Проте реалії економічного буття свідчать про 
складні умови функціонування, розвитку та 
модернізації національного промислового сек-
тору. Тенденції розвитку промисловості свід-
чать про започаткування переходу до посткри-
зового економічного зростання та відновлення 
промислового потенціалу. Разом із тим комп-
лексною проблемою залишається недостатня 
конкурентоспроможність вітчизняної промис-
ловості на світових ринках. Так, у рейтингу 
глобальної конкурентоспроможності Світового 
Економічного Форуму Україна посіла 76 місце 
із 144 країн у 2014–2015 рр. [16], поступив-
шись усім розвиненим країнам та більшості 
країн СНД. Відсутність виваженої структурної 
політики держави та виокремлення стратегіч-

них полюсів зростання у промисловості уне-
можливлює розвиток національної економіки 
як у короткостроковій, так і у довгостроковій 
перспективі.

Висновки. З розвитком науково-технічного 
прогресу відбуваються постійні зрушення в 
галузевій структурі як на рівні світового гос-
подарства, так і на рівні національної еконо-
міки. Якщо їх розглядати з точки зору мезо-
структури, то вони проявляються перш за все 
у зміні пропорцій між добувними та оброблю-
вальними галузями. Існує закономірність, що 
із розвитком промисловості частка добувних 
галузей у структурі промисловості зменшу-
ється. Ця тенденція чітко відстежується у роз-
винених країнах (США, Японія, Німеччина, 
Франція та інші), в яких після структурної 
кризи 1970-х рр. відбулося значне зменшення 
добувної промисловості, а частка галузей обро-
блювальної промисловості збільшувалася за 
рахунок енергозберігаючих та екомістких тех-
нологій. На відміну від розвинутих держав, 
країни пострадянського простору, у тому числі 
й Україна, не здійснили структурні реформи 
в напрямку ресурсозберігаючих технологій. 
Формування ринкової економіки та вплив гло-
балізаційного чинника поглибив диспропор-
ції у структурі промисловості та національної 
економіки в цілому. У результаті розвивалися 
галузі сировинного спрямування, оскільки 
був попит на їхню продукцію на зовнішньому 
ринку в докризовий період. Недостатньо розви-
неними виявилися високотехнологічні галузі, 
які виробляють продукцію із високою доданою 
вартістю, та наукомісткі галузі, які і є основою 
неоіндустріальних процесів в умовах посилення 
глобалізації.
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МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ: 
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АНОТАЦІЯ
У статті автором запропоновано дефініцію терміна «регу-

лювання міжнародної трудової міграції» та розглянуто механіз-
ми цього регулювання крізь призму теоретичного аналізу його 
складових. Основну увагу зосереджено на поняттях «регулю-
вання», «міжнародна трудова міграція», «міграційна політика» 
та «механізми державного управління міжнародною міграці-
єю». Комплексність здійсненого аналізу та синтезу забезпече-
на використанням теоретичних напрацювань вітчизняних на-
уковців та міжнародного нормативно-правового базису.

Ключові слова: трудова міграція, робоча сила, трудові 
ресурси, людський капітал, міграційна політика, регулювання 
міжнародної міграції, міграційні процеси.

АННОТАЦИЯ
В статье автором предложена дефиниция термина «регули-

рование международной трудовой миграции» и рассмотрены 
механизмы этого регулирования сквозь призму теоретического 
анализа его составляющих. Основное внимание сосредоточе-
но на понятиях «регулирование», «международная трудовая 
миграция», «миграционная политика» и «механизмы государ-
ственного управления международной миграцией». Комплек-
сность проведенного анализа и синтеза обеспечена исполь-
зованием теоретических наработок отечественных ученых и 
международного нормативно-правового базиса.
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ANNOTATION
In the article the author proposes a definition of the term 

«regulation of international labor migration» and outlines the 
mechanisms of this kind of regulation in the light of the theoretical 
analysis of its components. The main focus is made on the concepts 
of «regulation», «international labor migration», «migration policy» 
and «mechanisms of state control of international migration». The 
comprehensiveness of the analysis and synthesis is provided by 
using the theoretical developments of Ukrainian scientists as well 
as the international law basis.
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Постановка проблеми. В умовах посилення 
глобалізаційних процесів спостерігається інтен-
сивна активізація міграції робочої сили, істотну 
частку якої складає трудова міграція. За таких 
умов пошук оптимальних підходів до керу-
вання явищем міжнародної трудової міграції 
з метою забезпечення соціально-економічних 
переваг від участі країн у міграційних проце-
сах є надзвичайно актуальним. Однак, розробка 
та імплементація механізмів регулювання між-
народної трудової міграції можливі лише після 
формування насамперед ґрунтовних теоретич-

них основ та способів їх використання. Тому, 
важливо окреслити дефініцію «механізми 
регулювання міжнародної трудової міграції», 
визначити її основні компоненти та дослідити 
її характерні особливості для умов сучасної 
вітчизняної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам міжнародної трудової міграції, 
зокрема дослідженню динаміки та структур-
них характеристик участі України у сучас-
них міграційних процесах, присвячені праці 
таких провідних вітчизняних дослідників, як 
Е.М. Лібанова, І.М. Прибиткова, О.В. Позняк, 
питанням розробки міграційної політики Укра-
їни займаються О.А. Малиновська, У.Я. Садова, 
С.О. Мосьондз, М.О. Шульга, О.У. Хомра, 
В.М. Мойсеєнко та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи на 
досить високий фаховий науковий апарат у 
сфері міграцієзнавства загалом та міграційної 
політики зокрема, комплексний підхід до фор-
мування теоретико-експлікаторного підґрунтя 
терміна «механізми регулювання міжнародної 
трудової міграції» не здійснено.

Постановка завдання. Метою статті є окрес-
лення поняття «механізми регулювання між-
народної трудової міграції» із застосуванням 
індукційно-дедукційного методу щодо його 
складових, а також аналізу і синтезу теоретич-
них підходів та нормативно-правової бази його 
компонентів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для глибшого аналізу цього терміна необ-
хідно розглянути значення поняття «регулю-
вання міжнародної трудової міграції». Для 
цього насамперед доцільно з’ясувати, що саме 
є об’єктом «регулювання», тобто окреслити 
сегмент осіб, яких слід відносити до категорії 
міжнародних трудових мігрантів. Не заглиблю-
ючись у науковий дискурс трактування терміна 
«міграція населення» (наприклад, див. [1]), 
одразу проаналізуємо визначення поняття 
«міжнародна трудова міграція» та «міжнарод-
ний трудовий мігрант». 

У Конвенції МОП № 97 про працівників-
мігрантів, яка поки не ратифікована Україною, 
існує закріплене визначення, відповідно до 
якого працівник-мігрант – це особа, яка мігрує з 
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однієї країни в іншу з наміром отримати роботу 
інакше, ніж за власний рахунок, і охоплює 
будь-яку особу, яка визнається згідно з зако-
ном як працівник-мігрант (стаття 11) [2]. При 
цьому в Конвенції зазначено, що вона не стосу-
ється прикордонних працівників, моряків, осіб 
вільних професій та артистів, що в’їжджають 
на короткий строк. Міжнародна Конвенція ООН 
Про захист прав усіх трудящих-мігрантів та 
членів їхніх сімей (1990 р.), яку Україна поки 
що теж не ратифікувала, зазначає, що термін 
«трудовий мігрант» означає особу, яка буде 
займатися, займається або займалася оплачува-
ною трудовою діяльністю в державі, громадяни-
ном якої вона не є (стаття 2) [3]. Ця Конвенція 
не поширюється на такі категорії осіб: 1) які 
направлені або найняті міжнародними органі-
заціями, установами або особами, направлених 
або найнятими якою-небудь державою поза її 
територією для виконання офіційних функцій, 
допуск і статус яких регулюється загальним 
міжнародним правом або конкретними між-
народними угодами або конвенціями; 2) які 
направлені або найняті державою або від її імені 
поза її територією, для участі у реалізації про-
грам розвитку або інших програм співробітни-
цтва, допуск і статус яких регулюється угодою 
з державою роботи за наймом і які, відповідно 
до цієї угоди, не вважаються трудовими мігран-
тами; 3) які проживають поза державою свого 
походження і виступають в якості інвесторів; 
4) біженців; 5) які перебувають на навчанні або 
стажуванні; 6) моряків та осіб, які найняті на 
стаціонарних прибережних установках, і яким 
не було видано дозвіл на проживання та участь 
у оплачуваній діяльності в державі роботи за 
наймом (стаття 3) [3]. В Європейській конвен-
ції про правовий статус трудящих-мігрантів 
1977 р. (стаття 1) зазначено, що термін «трудо-
вий мігрант» стосується осіб, діяльність яких 
регулюється міждержавними двосторонніми 
договорами, відповідно до яких одна держава 
дозволяє перебувати на її території громадянам 
іншої держави для здійснення оплачуваної тру-
дової діяльності, і не стосується прикордонних 
робітників, акторів, інших артистів естради і 
спортсменів, запрошених на короткий про-
міжок часу, осіб вільних професій, моряків, 

осіб, що отримують професійну підготовку, 
сезонних робітників та робітників, які викону-
ють конкретну роботу від імені підприємства, 
зареєстрований офіс якого знаходиться за меж-
ами території цієї країни [4]. Ця Конвенція 
ратифікована Україною у березні 2007 р. [5]. 
Подібне, проте частково розширене тлумачення 
трудового мігранта наведено у «Конвенції про 
правовий статус трудових мігрантів і членів 
їхніх сімей держав – учасниць Співдружності 
Незалежних Держав» 2008 р., що була ратифі-
кована Україною у грудні 2011 р. [6], де до кате-
горії «трудових мігрантів» відносять осіб, що є 
громадянами однієї держави, а також осіб без 
громадянства, які на законних підставах про-
живають на території держави, громадянами 
якої вони не є, та здійснюють оплачувану тру-
дову діяльність на території цієї держави [7].

У Законі України «Про зовнішню трудову 
міграцію», що був схвалений ВРУ 5.11.2015 р., 
зазначено, що трудовий мігрант – громадянин 
України, який виконував або виконує оплачу-
вану роботу в державі перебування відповідно 
до законодавства такої держави [8].

Найбільш загальне трактування трудової 
міграції знаходимо в офіційному глосарії МОМ, 
де зазначено, що міжнародна трудова мігра-
ція – переміщення осіб з однієї країни в іншу з 
метою працевлаштування [9]. Звідси трудовий 
мігрант – це особа, яка переміщується з однієї 
країни в іншу з метою працевлаштування.

На наш погляд, вживання терміна «особи» 
є найбільш прийнятним у цьому контексті, 
оскільки він узагальнено охоплює такі еко-
номічні категорії, як «робоча сила», «трудові 
ресурси», «людський капітал», «трудовий 
потенціал», які, своєю чергою, створюють певні 
підстави для дискусій серед науковців-еконо-
містів. Так, наприклад, термін «потенціал» 
означає приховані можливості і представляє 
собою узагальнену характеристику ресурсів, 
прив’язану до простору і часу [10, с. 65-66]. 
Однак існує декілька визначень категорії «тру-
довий потенціал», які віддзеркалюють відпо-
відні концепції (див., наприклад, Д.П. Богиня 
і О.А. Грішнова, Г.В. Осовська, О.В. Крушель-
ницька, Р.П. Колосова, Васильченко та ін. [10; 
11; 12]).

Таблиця 1
Хронологія виникнення понять щодо ролі людини як суб’єкта економічної діяльності

Поняття
Робоча сила Трудові ресурси Трудовий потенціал Людський капітал

Започатковано
XIX століття 20-ті роки XX століття 70-ті роки XX століття 90-ті роки XX століття

Визначення ролі людини

Людина – носій здатності 
до праці

Людина – об’єкт забез-
печення народного 

господарства необхідною 
кількістю та якістю робо-

чої сили

Людина – суб’єкт сус-
пільного виробництва з 
потребами та інтересами 

у сфері праці

Людина – об’єкт най-
ефективніших інвестицій 

у її знання, професій-
ність, здоров’я з наступ-

ною їх реалізацією у 
суспільстві 

Джерело: [10, с. 67]
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За ринкової економіки найближче до трудо-
вого потенціалу є категорія «людського капі-
талу», яка хронологічно виникла найпізніше з 
усіх категорій, які ми розглядаємо (табл. 1).

Людський капітал як нагромаджений за раху-
нок інвестицій запас здоров’я, знань, навичок, 
умінь, мотивацій та інших здібностей, є харак-
теристикою трудового потенціалу адекватно соці-
ально орієнтованій ринковій економіці. Тобто, 
ведучи мову про людський капітал, ми фактично 
визначаємо якісний бік трудового потенціалу, 
хоча загалом в економічній літературі досі існує 
дискусія серед науковців щодо значення категорії 
«людський капітал» (див., наприклад, І.А. Лап-
шина, О.О. Суярова та ін. [13; 14]).

Однак поняття «робоча сила» найчастіше вико-
ристовують як одиницю статистичного обліку. 
Для цього Світовий банк керується наступним 
тлумаченням: особи віком від 15 років, які під-
падають під визначення МОП як економічно 
активне населення, тобто зайняте та безробітне 
населення віком 15-70 років [15]. За методоло-
гією МОП, економічно неактивне населення – 
це особи у віці 15-70 років, які не можуть бути 
класифіковані як зайняті або безробітні. До них 
належать такі категорії: учні, студенти, слухачі, 
курсанти денної форми навчання; особи, що 
отримують пенсії за віком або на пільгових умо-
вах; особи, що отримують пенсії за інвалідністю; 
особи, які зайняті в домашньому господарстві, 
вихованням дітей та доглядом за хворими; 
особи, які зневірилися знайти роботу, тобто 
готові приступити до роботи, але припинили її 
пошуки, оскільки вичерпали всі можливості для 
її одержання; інші особи, які не мають необхід-
ності або бажання працювати, та ті, що шука-
ють роботу, але не готові приступити до неї най-
ближчим часом [16]. При цьому Світовий банк 
зазначає, що до робочої сили також не варто 
зараховувати осіб, які зайняті у неформальному 
секторі, однак варто зараховувати осіб, які слу-
жать у збройних військах (збройні сили) [15].

У системі міжнародних економічних відно-
син достатньо багато уваги приділено аналізу 
міжнародної міграції робочої сили. Однак не 
варто ототожнювати поняття «трудової мігра-
ції» та «міграції робочої сили». Характерною 
ознакою трудової міграції є її мета – здійснення 
трудової діяльності, а характерною ознакою 
міграції робочої сили – категорія осіб, яка 
мігрує, – виключно економічно активне насе-
лення незалежно від мети переміщення. Тому 
міграція робочої сили може включати в себе не 
лише трудову міграцію, але й біженців, шука-
чів притулку та ін. види міграції.

Отже, саме тому, на наш погляд, поняття 
«регулювання міжнародної трудової міграції» 
охоплює регулювання процесів міждержавного 
переміщення осіб з метою працевлаштування 
і, відповідно, усіх проблемних аспектів, що 
супроводжують ці процеси. 

Щодо терміна «регулювання», то в еконо-
мічній літературі воно розглядається як здій-

снення цілеспрямованого впливу на економічні 
і соціальні системи, їхнє формування і розви-
ток. «Регулювання» також трактують як вид 
управлінської діяльності, спрямованої на усу-
нення відхилень, неточностей, недоліків тощо в 
керованій системі шляхом розроблення і запро-
вадження керуючою системою відповідних 
заходів [17]; або як форму цілеспрямованого 
управлінського впливу, що зорієнтований на 
підтримку рівноваги в управлінському об’єкті 
та на його розвиток шляхом застосування пев-
них методів, інструментів, засобів [18, с. 105]. 
Виходячи з цього, регулювання можна розгля-
дати як один із способів управління.

На нашу думку, «регулювання» у контексті 
міжнародної трудової міграції варто розглядати 
як певний процес, який має такі фази:

1. Фаза моніторингу (де моніторинг – нау-
кові, технічні, технологічні, організаційні 
заходи, які забезпечують систематичний контр-
оль за станом і тенденціями розвитку), що 
передбачає такі напрями:

а) моніторинг процесів міграції – акуму-
лювання та аналіз статистичних даних щодо 
обсягів, вікового, статевого, кваліфікаційного 
складу, сфери діяльності трудових мігрантів, 
а також векторів переміщення, динаміки руху, 
передумов та мотивації до міграційної актив-
ності;

б) моніторинг та оцінка наслідків міжнарод-
ної трудової міграції, її вплив на ринок праці 
та його деформації, а також на соціально-еко-
номічний розвиток держави загалом;

в) моніторинг та аналіз нормативно-правової 
та законодавчої бази у сфері міграції; 

г) моніторинг організаційно-адміністратив-
ного забезпечення управління міжнародною 
трудовою міграцією.

2. Фаза розробки та прийняття рішень.
У наукових публікаціях, що деталізують про-

блематику розробки та запровадження управ-
лінських рішень в економіці, існує декілька 
технологій прийняття рішення (теорія менедж-
менту) [17], підходів, зокрема системний підхід 
(економічний аналіз) [19], моделей прийняття 
рішень (теорія менеджменту та економічний 
аналіз). Незважаючи на те, що більшість таких 
підходів розроблені на мікрорівні, їх можна 
частково використати і на макрорівні. Узагаль-
нюючи усі ці підходи, стисло виділимо етапи 
прийняття рішення як фази регулювання між-
народної трудової міграції:

а) діагноз проблеми – на основі нагромадже-
них під час «фази моніторингу» даних здійсню-
ється окреслення та постановка проблеми чи 
проблемної ситуації та визначення мети вирі-
шення проблеми;

б) формування сценарних підходів до при-
йняття рішення – застосування методів еконо-
мічного аналізу та прогнозування для розробки 
й оцінки шляхів і засобів вирішення проблеми 
і в кінцевому результаті вибір оптимального 
варіанта;
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в) прийняття рішення – схвалення обраного 
оптимального варіанта із застосуванням мето-
дів системного аналізу;

г) деталізація рішення, розробка організа-
ційних заходів (планів), підбір виконавців та 
контроль за перебігом виконання;

д) підведення підсумків про виконання 
рішення та оцінка отриманих результатів, яка 
фактично переходить у фазу моніторингу.

Остаточне дифініювання терміна «регулю-
вання міжнародної трудової міграції», а також 
«механізми регулювання міжнародної трудо-
вої міграції» неможливе без урахування того 
факту, що це регулювання здійснюється на 
різних рівнях, із використанням різного управ-
лінського інструментарію та методів реалізації, 
відтак різниться своїми механізмами.

Для коректного окреслення сутнісних харак-
теристик механізмів регулювання міжнарод-
ної трудової міграції необхідно з’ясувати, хто 
виступає суб’єктом цього регулювання. На наш 
погляд, тут варто виокремити такі рівні: дер-
жавний, інтеграційний, міжнародний.

Так, суб’єктом регулювання міжнародної 
трудової міграції на державному рівні виступає 
насамперед держава. У вітчизняній науковій 
літературі існує декілька визначень і тлума-
чень поняття «державного регулювання трудо-
вої міграції». Наприклад, М.П. Бублій розгля-
дає його як цілеспрямовану діяльність органів 
державної виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування щодо реалізації пріорите-
тів міграційної політики, регламентації чисель-
ності та якості робочої сили в країні шляхом 
запровадження відповідних юридично-право-
вих, економічних, фінансових, організаційних, 
інформаційних і соціальних заходів [20]. Нато-
мість В. Брич та П. Шушпанов запропонували 
загальний механізм управління трудовою мігра-
цією, який поєднує взаємопов’язані механізми 
державного регулювання і ринкові механізми, 
адже держава впливає на ринкові процеси, і 
навпаки – ситуація на ринку не може не впли-
вати на державно управлінські рішення [21]. 
Однак О.А. Мельниченко зазначає, що не можна 
залишити поза увагою той факт, що цей загаль-
ний механізм має окремі дискусійні положення, 
які потребують таких уточнень: по-перше, наве-
дений перелік ринків (праці, капіталу та інші) є 
лише середовищем перетину інтересів мігрантів, 
держави та ринку, але в жодному разі ці ринки 
не можна вважати ринковими механізмами; 
по-друге, основними механізмами функціону-
вання ринку є гроші, ціна, конкуренція, попит 
і пропозиція; по-третє, не можна нехтувати 
регуляторним впливом суспільства, який через 
формування системи соціальних норм істот-
ною мірою обумовлює поведінку усіх учасників 
міграційних процесів. [22].

Отже, погоджуючись із думкою О.А. Мель-
ниченка, можемо зазначити, що механізми 
регулювання міжнародної трудової міграції 
на державному рівні – складна структура, що 

сформована із соціально-психологічних, інфор-
маційних, адміністративних, організаційних, 
нормативно-правових, ринкових та суспільних 
механізмів, які застосовуються на державному 
рівні з метою управління міграційними про-
цесами. Зважаючи на отримане тлумачення, 
можемо зауважити, що воно частково відпові-
дає поняттю «державної міграційної політики» 
(див., наприклад, О.А. Малиновська [23], 
М.П. Бублій [20], С.О. Мосьондз [24]). Окрім 
багатого наукового дискурсу у цій сфері, в 
Україні уже існує нормативна база, яка закрі-
плює основоположні концептуальні та стра-
тегічні підходи до формування міграційної 
політики держави. Зокрема, у Концепції мігра-
ційної політики України визначені стратегічні 
напрями державної міграційної політики Укра-
їни та механізми їх реалізації [25], а в Про-
екті Стратегії міграційної політики України 
на період до 2025 року зазначено, що реаліза-
ція міграційної політики здійснюється шля-
хом системного виконання сукупності завдань 
і заходів по визначених Стратегією цілях [26]. 
Загалом, у Стратегії передбачено 13 основних 
цілей у 4 основних сферах: міграції та мобіль-
ності мешканців України, легальної міграції в 
Україну, запобігання нелегальній міграції, а 
також у сфері міжнародного захисту [26].

На інтеграційному рівні суб’єктом регулю-
вання міжнародної трудової міграції виступає 
інтеграційне об’єднання, що характеризується 
наявністю спільних засад та підходів у мігра-
ційній політиці держав, які є членами цього 
об’єднання. Класичним прикладом такого під-
ходу, на наш погляд, можна вважати ЄС [27].

На міжнародному рівні суб’єктом регулю-
вання міжнародної трудової міграції виступа-
ють міжнародні організації універсального, 
регіонального та субрегіонального характеру. 
На думку О.В. Поліщука, міжнародні орга-
нізації, пов’язані з регулюванням міграцій-
них процесів, можна поділити на дві групи: 
1) інституції, які вирішують міграційні про-
блеми в аспектах своєї основної функціональної 
компетенції: МОП, ВООЗ та ін.; 2) міжнародні 
органи, пов’язані метою міжурядової коопера-
ції з упорядкування саме міграційних процесів 
та статусу мігранта: МОМ, Агентство ООН у 
справах біженців, Міждержавний фонд допо-
моги біженцям і вимушеним переселенцям (на 
рівні СНД) [28].

На окрему увагу, на наш погляд, заслуго-
вують недержавні структури, зокрема громад-
ські організації, профспілки, кредитні спілки, 
благодійні фонди, які протягом останніх років 
беруть активну участь у вирішенні проблем, 
пов’язаних з міжнародною трудовою міграцією.

З метою чіткішого окреслення терміна 
«регулювання міжнародної трудової міграції» 
варто з’ясувати його основне завдання. Якщо 
розглядати питання регулювання міграції на 
рівні певної держави, то, як було уже зазна-
чено, його основним завданням є мінімізація 
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негативних наслідків і максимізація позитив-
ного впливу трудової міграції для цієї держави 
у контексті забезпечення розвитку трудового 
потенціалу. Якщо розглядати міжнародну тру-
дову міграцію у глобальному сенсі, то основним 
завданням регулювання є забезпечення еконо-
мічної рівноваги та соціальної справедливості 
на світовому ринку праці.

Висновки. Отже, зважаючи на усе вищезаз-
начене, можемо зробити висновок, що під регу-
люванням міжнародної трудової міграції варто 
розуміти системний моніторинг, розробку і 
застосування на національному, регіональному 
та міжнародному (глобальному) рівнях сис-
теми соціально-психологічних, інформаційних, 
адміністративних, організаційних, нормативно-
правових, ринкових та суспільних механіз-
мів з метою упорядкування процесів, обсягів, 
якісного складу та інтенсивності переміщення 
осіб з метою працевлаштування з однієї країни 
в іншу, а також усіх можливих наслідків, що 
виникають у зв’язку з цим переміщенням, їх 
перебуванням, інтегруванням та працевлашту-
ванням в іншій країні, для досягнення еконо-
мічної рівноваги та соціальної справедливості 
на світовому ринку праці.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

INSTITUTIONAL PROVIDING OF STABLE LAND USING:  
FOREIGN EXPERIENCE

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз інституціональних перетворень 

у сфері сільськогосподарського землекористування та земле-
володіння, досліджено вплив інституціональних, соціальних та 
економічних чинників на трансформацію відносин власності, 
вивчено досвід провідних країн світу щодо еволюційного роз-
витку земельних відносин та позитивного використання для 
України, що дасть можливість забезпечити стале землекорис-
тування в державі.

Ключові слова: власність, відносини власності, землеко-
ристування, оренда, трансформація, інституціоналізація, сіль-
ське господарство.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ институциональных преобра-

зований в сфере сельскохозяйственного землепользования 
и землевладения, исследовано влияние институциональных, 
социальных и экономических факторов на трансформацию 
отношений собственности, изучен опыт ведущих стран мира 
по вопросам эволюционного развития земельных отношений 
и позитивного использования для Украины, что позволит обес-
печить устойчивое землепользование в государстве.

Ключевые слова: собственность, отношения собствен-
ности, землепользования, аренда, трансформация, институ-
ционализация, сельское хозяйство.

ANNOTATION
The article analyzes institutional reforms in agricultural land 

use and tenure, the influence of institutional, social and economic 
factors on the transformation of property relations, studied the 
experience of leading countries on the evolutionary development 
of land relations and positive use for Ukraine, which will provide a 
sustainable land use in the state.

Keywords: property, property relations, land use, lease, 
transformation, institutionalization, agriculture.

Постановка проблеми. Світовий досвід пере-
конливо довів, що жодна із форм власності на 
землю не є ідеальною, не має якихось явних 
переваг порівняно з іншими в аспекті раціо-
нального використання землі. Справа в тому, 
що ефективність сільськогосподарського вироб-
ництва визначається поєднанням багатьох умов 
і чинників. При цьому вирішальною з них є 
не приватна чи колективна або будь-яка інша 
форма власності на землю, а форми господарю-
вання на землі. Найбільш ефективні з них – ті, 
які забезпечують землевласнику становище гос-
подаря виробництва. Не власник землі визна-
чає її використання і підвищення родючості, а 
господар землі, її користувач.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні тенденції реформування відносин влас-
ності висвітлені в працях В.Г. Андрійчука, 
В.С. Савчука, В.Д. Якубенка, Ю.К. Зайцева, 
О.О. Прутської, О.В. Ткаченко, П.Т. Саблука, 
М.Ф. Кропивко, М.М. Кропивко, О.Г. Шпику-
ляк, С.В. Мочерного, В.В. Юрчишина, І.І. Лукі-
нова, М.Й. Маліка, І. В. Лазні, В.О. Рибалкіна, 
І.Й. Малого, В.Г. Ткаченка, А.О. Гуторова, 
Ю.О. Нестерчук та ін.

Мета статті полягає у вивченні стану інсти-
туціональних перетворень у сфері сільсько-
господарського землеволодіння і землеко-
ристування та дослідженні типів організації 
землекористування які забезпечують створення 
умов для раціонального й ефективного вико-
ристання земельного потенціалу, економічну і 
соціальну стабільність сільськогосподарського 
виробництва.

Виклад основного матеріалу. Водночас у роз-
винутих країнах прихильники приватної влас-
ності на землю абсолютно переважали і перева-
жають тепер, оскільки саме приватна власність 
на землю, на їхню думку, дає сталі гарантії для 
життєстійкості і розвитку різних форм господа-
рювання в аграрному секторі економіки. Саме 
проблеми приватної власності на землю змушу-
ють державу регулювати земельні відносини у 
загальнонаціональних інтересах. У сфері цих 
відносин наростає тенденція еволюційного пере-
ходу окремих повноважень приватної власності 
на землю до держави, тобто власність на землю, 
на відміну від інших об’єктів приватної влас-
ності, піддається значному державному регулю-
ванню рентних відносин, оренди землі, її ціни, 
фінансової підтримки сільськогосподарського 
виробника тощо.

Початковим, першим етапом трансформації 
відносин власності в аграрній сфері України 
можна вважати прийняття 18 грудня 1990 року 
Постанови ВРУ «Про земельну реформу» [3], 
яка започаткувала фермерський рух. Тобто 
можна впевнено стверджувати що «пусковим» 
механізмом стали чинники інституційного 
характеру.
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У березні 1992 року Верховна Рада України 
приймає Земельний кодекс і одночасно – поста-
нову «Про прискорення земельної реформи і 
приватизацію землі», розпочалося реформу-
вання земельних відносин у колишніх кол-
госпах, які перетворилися на колективні сіль-
ськогосподарські підприємства (КСП). Звідси 
починається процес паювання землі на основі 
проектів роздержавлення і приватизації земель 
КСП [3].

У грудні 1992 року Декрет Кабінету Міні-
стрів України «Про приватизацію земельних 
ділянок» [3] започаткував передачу безоплатно 
у приватну власність земельних ділянок для 
ведення особистого підсобного господарства. 
Згодом у травні 1993 року підписано Декрет 
Кабінету Міністрів України «Про особливості 
приватизації майна в агропромисловому комп-
лексі» [3], який започаткував реформування на 
засадах приватної власності державних підпри-
ємств агропромислового комплексу сфери пере-
робки й агробізнесу.

Завершенням першого етапу став Указ Пре-
зидента України «Про невідкладні заходи щодо 
прискорення земельної реформи у сфері сіль-
ськогосподарського виробництва» (листопад 
1994 р.) [3], який прискорив роздержавлення 
землі, тобто передачу її колективним господар-
ствам.

Другий етап аграрної реформи розпочався 
із наступного Указу Президента України «Про 
порядок паювання земель, переданих у колек-
тивну власність сільськогосподарським підпри-
ємствам і організаціям» (серпень 1995 р.) [3]. 
Цим Указом було запроваджено сертифікат на 
право на земельну частку (пай). Це право стало 
об’єктом купівлі-продажу, дарування, успадку-
вання, обміну, застави. Також кожен власник 
частки розпайованої землі отримав право пере-
дати її в оренду.

На другому етапі аграрних реформ трансфор-
мація відносин власності значною мірою визна-
чалася чинниками економічного і соціального 
характеру. Нові організаційні структури сіль-
ського господарства, створені у процесі реорга-
нізації КСП, характеризувалися певними осо-
бливостями. Вони були зумовлені кризовим 
станом її економіки, неспроможністю держави 
матеріально підтримувати реорганізаційні про-
цеси у цій сфері. Важливим фактором висту-
пала психологічна непідготовленість більшості 
селян до господарювання на принципах під-
приємництва [9, с. 114]. Тому темпи створення 
селянських (фермерських) господарств були 
повільними. Разом з тим їх частка у загальному 
землекористуванні зростала швидше, ніж збіль-
шення кількості земельних ділянок у резуль-
таті їх розширення.

Тому є очевидним, що їх адаптація до нових 
умов господарювання вимагала формування 
ринкового середовища, а також відповідних 
структурних змін у виробничих, управлін-
ських, організаційних і трудових відносинах 

та внутрішньої реструктуризації об’єктів аграр-
ного сектора.

На третьому етапі аграрних перетворень 
основним завданням був перехід до ринку, 
з метою підвищення ефективності виробни-
цтва сільськогосподарської продукції. Проте в 
аграрному секторі економіки за роки станов-
лення ринкових відносин соціально-економіч-
ний ефект виявився негативним порівняно з 
іншими секторами.

Причиною занепаду сільського господарства 
було те, що аграрна реформа не регулювалася 
державою і не мала комплексного характеру, 
а також була розтягнута в часі. Це було зумов-
лено тим, що вона здійснювалася в умовах 
загальноекономічної кризи в країні. Низка 
негативних чинників, серед яких насампе-
ред порушення міжгалузевого еквівалентного 
обміну, інфляційні процеси, низька купівельна 
спроможність населення, незадовільна матері-
ально-технічна база виробництва, відсутність 
достатньої інфраструктури ринку, не дозволили 
за такий короткий час більшості новоствореним 
сільськогосподарським і приватизованим під-
приємствам харчової промисловості повністю 
адаптуватися до жорстких вимог ринкової еко-
номіки [7, с. 5].

Гострою залишається проблема забезпечення 
кадрами більшої кількості сільськогосподар-
ських підприємств. Це зумовлено тими обстави-
нами, що у дореформенний період утриманням 
соціальної сфери займалися підприємства, що 
погіршувало їх фінансовий стан. Тому з почат-
ком реформ вони насамперед почали скорочу-
вати витрати на утримання соціальної сфери 
села через жорсткі умови діяльності. Потрібно 
врахувати і те, що більшість із них продовжу-
вали утримувати на своїх балансах соціальну 
інфраструктуру, а також здійснювати капіта-
ловкладення у цю сферу, хоча ефективність 
виробництва знижувалася, а можливості під-
приємств скорочувалися.

Четвертий етап, на нашу думку, став етапом 
укрупнення сільськогосподарського виробни-
цтва у межах нових організаційних структур, 
та активного залучення інвестиційних та інно-
ваційних ресурсів.

На думку В.Г. Андрійчука, М.В. Зубця [1; 4],  
за структурним складом аграрні перетворення 
можна умовно поділити на чотири блоки, кожен 
з яких включає елементи конкретного функціо-
нального призначення.

Перший блок – власне аграрне перетво-
рення – включає аграрну реформу у всій її 
повноті, та правові основи такого реформу-
вання, зокрема формування відповідної зако-
нодавчої бази, розробку актів та інших нор-
мативно-правових документів, які стосуються 
реформування майнових відносин власності, 
реорганізацію сільськогосподарських підпри-
ємств, становлення фермерського укладу.

За своєю значущістю найважливішим є дру-
гий блок – макроекономічний. Складовими 
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його елементами є відпрацювання цінових від-
носин, реформування фінансово-кредитної сис-
теми, формування ринкової інфраструктури, 
прискорення розвитку матеріально-технічної 
бази аграрного сектора економіки.

Третій блок, який можна назвати «забезпе-
чуючим», об’єднує у собі соціальні, організа-
ційно-управлінські, організаційно-методичні, 
економічні, екологічні, науково-технічні та інші 
елементи. 

Четвертий блок характеризується укруп-
ненням сільськогосподарського виробництва в 
межах нових організаційних структур.

Якщо говорити про чинники, що визначили 
трансформаційні процеси в аграрному секторі, 
то їх можна умовно поділити на три великих 
групи: інституціональні, соціальні та еконо-
мічні (рис. 1). Вплив кожної групи чинників 
трансформаційних процесів на кожному етапі 
аграрних реформ проявлявся по-різному.

Інституціональні чинники проявлялися у 
створенні законодавчо визначених умов, що на 
початку аграрних реформ сприяли поділу під-
приємств на дрібні та зміні їх юридичної форми 
функціонування, а також зміні форм, методів, 
цілей та завдань діяльності, ринкової переорієн-
тації відповідно до вимог часу. Проте непідго-
товлена лібералізація цін та зовнішньої торгівлі 
негативно відбилася на аграрному секторі, поси-
люючи нееквівалентний товарообмін через дис-
паритет цін. Недоречним на початку реформ був 
і відхід держави від активного регулювання і 
переведення ситуації на самоплив в умовах, коли 
ринкові механізми ще не сформовані, а ринкові 
інститути створені лише формально. Катастро-
фічні наслідки такого реформування, що мали 
місце в останнє десятиліття минулого сторіччя, 
спонукали можновладців до відходу від неокла-
сичних постулатів, що знайшло відображення в 
безупинно вдосконалюваних «правилах гри».

Але недосконалість вітчизняного зако-
нодавства значною мірою компенсується 
необов’язковістю його дотримання. Мова йде 
про неформальні інституції, сформовані еконо-
мічною практикою, що реально впливають на 
відносини власності. В Україні дія таких інсти-
туцій носить переважно негативний характер 
(хабарництво, рейдерство, патерналістські очі-
кування переважної більшості громадян). Пози-
тивним проявом дії інституціональних чинни-
ків була більша економічна свобода суб’єктів 
господарювання, запровадження приватної 
власності та приватної ініціативи, загальна 
демократизація суспільних відносин [5]. 

Економічні чинники протягом усього періоду 
реформування АПК проявлялися в недостат-
ньому рівні державної фінансової підтримки 
аграрного сектору, високій вартості комерцій-
них фінансових та лізингових кредитів; мінли-
вості внутрішнього попиту на продукцію АПК 
через низькі доходи переважної більшості насе-
лення України, а також зовнішнього, через 
відсутність адекватної системи субсидування 
вітчизняного виробника, що призвело до ціно-
вого диспаритету.

Проте поступова макроекономічна стабіліза-
ція в країні пом’якшила негативний вплив еко-
номічних чинників на трансформаційні процеси 
в АПК. Прикладом цього може бути поступове 
зниження середніх процентних ставок комер-
ційних банків за надані кредити підприємствам 
АПК (від 56% річних у 2000 році до 19% у 
2013 році) та підвищення розміру компенса-
ції процентних ставок з держбюджету (від 0% 
річних у 2000 році до 15,4% у 2013 році), що 
призвело до значного збільшення кредитування 
аграрного виробництва. У 2000 році обсяг таких 
кредитів становив 2,1 млрд грн, у 2009 році – 
18 млрд грн, у 2014 році – 36,5 млрд грн. Однак 
розширення кредитування стосувалося пере-

Рис. 1. Чинники трансформаційних процесів в аграрному секторі
Розроблено автором
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важно середніх і великих сільськогосподар-
ських підприємств, які мали ліквідну заставу. 
Це значною мірою обумовило зміст четвертого 
етапу аграрних реформ.

Дія соціальних чинників виявилася в зане-
паді соціальної інфраструктури села, а також 
у погіршенні демографічної ситуації (молоде 
покоління не приваблює праця на селі, як 
результат – молодь залишає село і аграрна сфера 
відчуває дефіцит кваліфікованих працівників), 
зокрема у період 2007–2014 рр. його кількість 
зменшилася майже на 2 млн осіб (з 15,8 млн у 
2007 р. до 13,7 млн у 2014 р.). Це спричинило 
зменшення на 141 од. кількості сільських насе-
лених пунктів (з 28612 у 2007 р. до 28471 у 
2014 р.) [6].

Стратегія і тактика подальших інституціо-
нальних перетворень у сфері сільськогосподар-
ського землеволодіння і землекористування, на 
нашу думку, повинна полягати в поступовому 
переході до такого типу організації землекорис-
тування, який би забезпечував створення умов 
для раціонального й ефективного використання 
регіонального земельного потенціалу, еконо-
мічну і соціальну стабільність сільськогоспо-
дарського виробництва.

Уникнути стратегічних помилок при про-
ектуванні інституціональних змін у сільсько-
господарському землекористуванні можна на 
основі критичного аналізу а не стовідсоткового 
копіювання зарубіжного досвіду впровадження 
організаційно-правових форм підприємниць-
кої діяльності, у першу чергу в сфері земле-
користування. Потребують опрацювання й уні-
версальні механізми регулювання земельних 
відносин, які довели свою життєздатність у 
країнах розвиненого капіталізму. Якщо цього 
не станеться, то нас очікує досвід трансформа-
ційних змін у промисловому секторі середини 
1990-х років.

У Франції планування відіграє роль меха-
нізму для перерозподілу земель, як правило, у 
суспільних інтересах, а також для захисту сіль-
ськогосподарських угідь, лісів від нераціональ-
ного використання, необґрунтованого вилу-
чення для потреб промисловості, транспорту, 
міст, інших поселень. Крім того, планувальні 
заходи дають змогу розвивати рекреаційні 
території, оберігати землю від ерозії та інших 
несприятливих процесів. Засади земельної полі-
тики та їхню територіальну прив’язку реалізу-
ють через спеціальну земельну документацію, 
що має вигляд землевпорядних планів [10].

Останні поділяються на генеральні (для кра-
їни чи регіону), районні (для кількох комун) 
та муніципальні (для однієї комуни). У про-
цесі планування територію поділяють на зони: 
сільськогосподарську, лісову, забудовану, 
першочергової забудови для індивідуальних 
та суспільних цілей. Лише після публічного 
оприлюднення та за наявності позитивної гро-
мадської думки ці плани затверджують і вони 
стають обов’язковими для виконання.

У Англії при продажі земель та іншої неру-
хомості не можна змінити їх цільового вико-
ристання без погодження з місцевою радою з 
планування при адміністраціях міст, районів, 
графств і муніципалітетів. Це пояснюється 
тим, що зміна призначення земельної ділянки 
може призвести до істотного збільшення чи 
зменшення її вартості. Нині питання розвитку 
територій, планування використання земель і 
забудови в містах, а також удосконалення зем-
леволодіння та землекористування розглядають 
на основі ієрархічно взаємозалежних загальних 
структурних і місцевих планів [10].

У Німеччині законодавчо закріплено трирів-
неву систему планування використання та охо-
рони земель: загальнодержавну, федеральну і 
муніципальну. Кожна із 16 федеральних земель 
має широкі повноваження щодо створення влас-
них систем планування і регулювання землеко-
ристування. Проте всі зобов’язані розробляти 
генеральну земельну програму і генеральний 
план розвитку землекористування власних 
територій, положення яких обов’язкові для 
муніципалітетів (громад).

У Франції планування відіграє роль меха-
нізму для перерозподілу земель, як правило, у 
суспільних інтересах, а також для захисту сіль-
ськогосподарських угідь, лісів від нераціональ-
ного використання, необґрунтованого вилу-
чення для потреб промисловості, транспорту, 
міст, інших поселень. Крім того, планувальні 
заходи дають змогу розвивати рекреаційні 
території, оберігати землю від ерозії та інших 
несприятливих процесів. Засади земельної полі-
тики та їхню територіальну прив’язку реалізу-
ють через спеціальну земельну документацію, 
що має вигляд землевпорядних планів [2].

Останні поділяються на генеральні (для кра-
їни чи регіону), районні (для кількох комун) 
та муніципальні (для однієї комуни). У про-
цесі планування територію поділяють на зони: 
сільськогосподарську, лісову, забудовану, 
першочергової забудови для індивідуальних 
та суспільних цілей. Лише після публічного 
оприлюднення та за наявності позитивної гро-
мадської думки ці плани затверджують і вони 
стають обов’язковими для виконання.

У США не існує єдиного федерального 
законодавства у сфері планування і розвитку 
міського та сільського землекористування. 
Федеральні органи влади можуть лише опосе-
редковано стимулювати розробку і прийняття 
відповідних документів на рівні штатів і муні-
ципалітетів, хоча і пропонують свої стандарти і 
правила у цій сфері. Контроль за землекористу-
ванням із забудовою відносяться до компетенції 
штатів, що повністю чи частково делегують свої 
повноваження місцевим органам влади через 
відповідні закони [8].

Для кожних зон США (житлова, промис-
лова, торгова, сервісна, розваг і рекреації, сіль-
ськогосподарська, видобутку корисних копа-
лин, площі під водою, ті, що не розвиваються 
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та резервні території) встановлюють однако-
вий правовий режим, у рамках якого наводять 
перелік основних, допоміжних і тимчасових 
видів користування земель і будівель, граничні 
розміри площі ділянки, обмеження розмірів 
будівель та їх розміщення на ділянці, співвід-
ношення площі житлової забудови і відкритих 
просторів, умов доступу до доріг та інженерних 
мереж [10].

Загалом, земельну політику США можна роз-
глядати як сукупність компромісів, що мають, 
швидше, динамічний, ніж постійний харак-
тер. Зміцнюються позиції тих, котрі вважають 
землю суспільною цінністю, і, відповідно, роз-
ширюється контроль за використанням приват-
них земель. Але ця тенденція зустрічає спротив 
з боку прихильників невтручання держави у 
бізнес і власників, що прагнуть отримати абсо-
лютні права на землю.

Розвиток земельних відносин як невід’ємна 
складова загальної системи соціально-економіч-
них відносин в історичному аспекті виглядає 
або як еволюційний рух, або як стрибкоподіб-
ний перехід від одного стану системи земель-
них відносин до іншого. Останнє, як правило, 
спостерігається при радикальних змінах полі-
тичних та економічних суспільних структур. 
У цьому контексті доцільно дослідити та про-
аналізувати досвід існування та реформування 
земельних відносин у розвинених країнах.

У більшості цих держав останні два століття 
еволюція земельних відносин носила поступо-
вий характер, завдяки чому зміни законодавчої 
та виконавчої влади не позначалися на соці-
ально-економічних основах суспільного устрою. 
Земельні відносини змінюються відповідно до 
економічної практики, а іноді – під впливом фак-
торів зовнішнього ринку. Методи регулювання 
земельних відносин, як правило, спрямовуються 
не на руйнацію існуючих моделей, а на їх удо-
сконалення. У результаті такого еволюційного 
розвитку земельних відносин в інших державах 
накопичений досвід державного втручання, вико-
ристання якого буде дуже корисним в Україні.

Втручання держави у земельні відносини 
пов’язане головним чином з визначенням порядку 
продажу та оренди земельних ділянок, а також 
їх передачею у спадщину. Так, наприклад, при 
регулюванні відносин оренди сільськогосподар-
ських земель використовуються наступні методи: 
надання попереднього дозволу на укладання угод 
або її подальше схвалення вповноваженими на це 
державними органами (Німеччина); включення в 
угоду (незалежно від бажання сторін) зобов’язань 
щодо використання землі відповідно до держав-
ної земельної політики (Німеччина, Велика Бри-
танія); застосування визначених державою міні-
мального та максимального розмірів орендної 
плати (Німеччина, Франція); створення спеціаль-
них судів для вирішення конфліктів, пов’язаних 
з орендою [2; 10].

Законодавства таких країн, як Бельгія, 
Данія, також визначають підстави розірвання 

договору оренди орендодавцем, а також пере-
важне право орендаря на купівлю земельної 
ділянки та її подальшу оренду.

У США оренда укладається на один рік з 
подальшим її продовженням. Довгострокові 
орендні відносини вигідні для обох сторін, осо-
бливо якщо необхідні заходи щодо поліпшення 
ґрунтів та контролю за забрудненням навколиш-
нього середовища. Існують й інші види оренди, 
наприклад, так звана оренда за бушель, коли 
фіксується кількість майбутньої продукції, що 
буде поставлена землевласнику. Цей варіант є 
найбільш ризикованим для орендаря, оскільки 
коливання врожайності звичайно більші, ніж 
ціни зернових. Правила використання землі у 
США підкріплюються системою економічних 
стимулів та штрафів.

Особливості вирішення земельного питання 
в Китаї завжди полягали в характері співвід-
ношення двох основних складових виробничих 
сил – населення на землі. Саме тому проблеми 
системи земельних відносин, складу її учас-
ників та земельного законодавства традиційно 
вирішуються за допомогою держави. Подібна 
політика є зрозумілою основній масі населення 
та сприяє підтримці стабільності соціально-
політичного стану в країні [2; 8].

Серед багатьох важливих питань землеко-
ристування основними є правові та майнові. 
Центром китайської реформи земельних від-
носин знаходяться проблеми прав власності 
та господарювання, а також майнових прав. 
Раніше орна земля відносилася до системи 
колективної власності, при цьому виробничі 
бригади були розрахунковими одиницями. 
Після запровадження системи сімейного під-
ряду землю передали в користування селян-
ським подвір’ям. І хоча номінально земля 
вважалася колективною власністю, фактично 
ж за неї ніхто не відповідав, оскільки не 
існувало об’єкта права. Плутанина між дер-
жавними та колективними господарствами, а 
також приватними (селянськими) подвір’ями 
щодо питань володіння землею зберігається, 
що призводить до зловживань. Відомо, що 
несанкціонована (підпільна) торгівля землею у 
китайських селищах відбувається вже давно, 
особливо це стосується економічно розвинених 
районів. Така торгівля набуває різних форм, 
найбільш поширеною з яких є паювання спіль-
ної господарської діяльності, будівництва.

Сутність реформи земельної системи в Китаї 
полягає в закріпленні на базі колективної влас-
ності на землю довгострокового права користу-
вання нею селянського подвір’я та стимулю-
ванні на цій підставі формування ринку землі, 
а точніше – ринку обігу права користування 
землею. При цьому держава забезпечуватиме 
процес безплатної передачі права користування 
землею на визначений термін та матиме право 
жорсткого контролю всього ланцюга надхо-
дження землі в обіг – від безплатної передачі до 
освоєння та експлуатації.
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Становлення ринку землі в Китаї є тривалим 
процесом, пов’язаним із багатьма складними 
та непередбаченими обставинами. Створення 
ринку землі та посилення державного регулю-
вання її обігу – основні напрями нової китай-
ської земельної реформи. У 1994 році було при-
йнято кілька законів щодо регулювання обігу 
землі та формування її ринку, тобто ринку обігу 
прав користування землею [10].

Про посилення державного регулювання 
свідчить той факт, що права власності на землю 
з боку колективного господарства зменшуються. 
Вже навіть визнається, що земля в сільській 
місцевості належить державі, а не колективним 
господарствам. На думку китайських дослідни-
ків, платна передача підряду являє собою стяг-
нення абсолютної ренти – натуральної, грошо-
вої та відробіткової [10].

Право надання землі в оренду є одним з 
важливих аспектів останніх земельних пере-
творень у Китаї. Земля, що здається в оренду, 
залишається у колективній власності селища 
або бригади. На цю землю оголошується аук-
ціон чи конкурс претендентів, а також встанов-
люється початкова мінлива або фіксована ціна. 
У першому разі орендну плату може підвищити 
у ході торгів будь-хто із претендентів, у дру-
гому – плата залишається не змінною. Якщо на 
одну ділянку претендують два чи більше бажа-
ючих, то правління селища (бригада) визначає 
претендента виходячи з його ділових здібностей 
і трудових навичок.

Взагалі, найважливіші досягнення китай-
ської реформи належать до аграрної сфери, 
зокрема перетворення селянства в економічно 
самостійний клас і, як наслідок, швидке зрос-
тання виробництва. Варто зазначити, що Китай 
уже близько десяти років утримує світове лідер-
ство за темпами зростання ВВП, збереження 
яких дозволить країні вийти на провідні пози-
ції у світі, протягом майже 20 років демонструє 
надзвичайно високі темпи розвитку, а життє-
вий рівень населення зріс щонайменше у двічі. 
Таким чином, досвід Китаю показує, що рефор-
мування земельних відносин має відбуватися з 
урахуванням національного менталітету.

Аграрний сектор Ізраїлю разом з іншими 
галузями продовольчого комплексу повністю 
формує продовольчу безпеку країни. Уже з 
середини 70-х років ХХ ст. більше як 90% 
продовольчих потреб країни задовольнялися 
власним виробництвом, а експорт сільсько-
господарської продукції дозволяв фінансувати 
основну частину імпорту продуктів харчу-
вання. Серед факторів динамічного та відносно 
збалансованого розвитку цієї галузі еконо-

міки ключове значення належить вирішенню 
земельного питання за активної участі дер-
жави у становлення аграрного сектора. Спе-
цифіка ізраїльського суспільства чітко вияв-
ляється саме у формуванні системи земельних 
відносин та розвитку своєрідних форм суспіль-
ної організації аграрного сектора, основу якого 
складають різні кооперативні об’єднання, ство-
рені на колективній оренді земель. Ізраїльське 
сільське господарство являє собою поєднання 
приватних ферм та господарств-поселень, 
заснованих на тісній кооперації у виробничій 
та збутовій діяльності, а також у постачанні 
та споживанні. Постійна підтримка держави 
поширюється і на інші сфери сільського коо-
перативного руху: фінансування, страхування, 
збут продукції [8; 10].

Таким чином, із зарубіжного досвіду транс-
формації земельних відносин варто запозичити 
все прогресивне, прийнятне для нашої системи 
господарювання, забезпечуючи тим самим стале 
землекористування в державі.
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НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА»

SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE CONCEPT  
«ADAPTATION OF THE ENTERPRISE»

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито поняття «адаптація». Розглянуто сутність 

основних методів дослідження адаптації та їхня характерис-
тика. Охарактеризовано види адаптації й адаптаційних реак-
цій підприємства. Досліджено недоліки адаптації підприємств. 
Проаналізовано напрями реалізації адаптації. Досліджено ме-
тодику оцінки адаптації аграрних підприємств.

Ключові слова: адаптація, SWOT-аналіз, адаптивне 
управління, адаптивна реакція, процес адаптації, види адапта-
ції, зовнішньоекономічна діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто понятие «адаптация». Рассмотрены 

сущность основных методов исследования адаптации и их 
характеристика. Охарактеризованы виды адаптации и адап-
тационных реакций предприятия. Исследованы недостатки 
адаптации предприятий. Проанализированы направления ре-
ализации адаптации. Исследована методика оценки адапта-
ции аграрных предприятий.

Ключевые слова: адаптация, SWOT-анализ, адаптивное 
управление, адаптивная реакция, процесс адаптации, виды 
адаптации, внешнеэкономическая деятельность.

ANNOTATION
In the article the concept of «adaptation». The essence of the 

main methods of adaptation and their characteristics. An outline of 
the types of adaptation and adaptive reactions of the enterprise. 
Disadvantages of adaptation of the enterprises. Analyzed trends in 
implementation of adaptation. Investigated methods of assessing 
the adaptation of agricultural enterprises.

Keywords: adaptation, SWOT analysis, adaptive manage-
ment, adaptive response, adaptation, types of adaptation, foreign 
economic activity.

Постановка проблеми. Явище життєвого 
циклу підприємства визначається через відпо-
відність очікуванням ринку. Для того щоб під-
приємство не втрачало конкурентних позицій, 
повинні розвиватися не лише виробничі чин-
ники, але і механізм управління ними. Еволю-
ція підприємства і механізму управління його 
діяльністю ґрунтуються на принципах розви-
тку й адаптації, що визначає гнучкість реакції 
на виклики зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Про важливість дослідження питання адап-
тації підприємств свідчить звернення до неї 
багатьох учених, які розглядали різні аспекти 
даної проблеми: І. Калайков, Ю. Урманцев, 
В.Я. Амбросов, О.О. Школьний, В.В. Бутенко, 
Л.А. Растригін.

Мета дослідження – проаналізувати дефіні-
цію поняття «адаптація підприємств» у сучас-
ній науковій літературі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідність розвитку теорії адаптивного 
управління в рамках економічної наукової 
думки обумовлена передусім функціональною, 
структурною, організаційною складністю під-
приємства як соціально-економічної системи та 
об’єкта управління, що, по-перше, діє в умовах 
невизначеності параметрів мінливого ринкового 
середовища, а по-друге, ендогенно характери-
зується неможливістю отримання адекватної 
моделі його функціонування.

Поняття «адаптація» (від лат. адаріо – при-
стосування) в якості інструмента впливу на керо-
ваний об’єкт генеалогічно набуло свого поши-
рення з області біології та соціології в область 
кібернетики, математичних і технічних наук 
через розвиток теорії управління об’єктами при 
значній апріорній невизначеності умов їх функ-
ціонування і факторів впливу на них. 

Термін «адаптація» може виступати у трьох 
аспектах [1]:

– адаптація як властивість системи присто-
совуватися до можливих змін функціонування;

– адаптація як сам процес пристосування 
адаптивної системи;

– адаптація як метод, заснований на нако-
пиченні й обробці інформації та пристосований 
для досягнення деякого критерію оптимізації.

У рамках першого аспекту варто вживати 
термін «адаптивність», говорячи про відповідну 
властивість систем управління. Другий аспект 
передбачає використання саме терміну «адапта-
ція», оскільки є характеристикою певного про-
цесу пристосування. В рамках третього аспекту 
варто говорити про методи адаптації, про адап-
тивні алгоритми, які використовують метод 
адаптації, а побудовані в такий спосіб моделі 
варто називати адаптованими. Якщо при цьому 
адаптовані моделі доповнюються здатністю до 
подальшої адаптації з появою нових спостере-
жень, то такі моделі варто називати адаптив-
ними [1].

Об’єднання цих трьох аспектів вираження 
адаптації дозволяє досліджувати категорії 
«адаптація» (як процес), «адаптивне управ-
ління» (як функція, що поєднує процес та 
механізми адаптації), «система адаптивного 
управління» (як синергічне об’єднання прин-
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ципів, законів адаптації в системі управління з 
реалізацією методів, алгоритмів й моделі адап-
тивного управління).

Досліджуючи дефініцію «адаптація» в рам-
ках оригінального варіанта загальної теорії 
систем і еволюціоники як її особливого розділу, 
філософ Ю. Урманцев зробив висновок про те, 
що за своїм змістом та обсягом поняття «адап-
тація» є не тільки міждисциплінарним, а й вод-
ночас досить складним терміном. Він виокре-
мив певні властиві їм недоліки [2]:

– тавтологічність і відсутність вказівок на 
істотні й специфічні ознаки, які б виділяли 
саме адаптацію;

– охоплення визначенням «адаптація», 
як правило, тільки одного виду адаптації з у 
багато разів більшої кількості існуючих;

– викликана цим відсутність коректного 
визначення взагалі, а тим самим і методоло-
гічних вказівок про можливі шляхи розвитку 
вчення про адаптацію.

Болгарський філософ І. Калайков [3] також 
відзначив, що адаптація належить до тієї групи 
загальнонаукових понять, які дійсні для бага-
тьох галузей знань. На його думку, досліджу-
ване поняття варто віднести до такого виду 
сучасних наук, які належать багатьом конкрет-
ним областям знання й несуть у собі певний 
філософський заряд. Цікавими є його висновки 
щодо змісту дефініції. На його думку, адапта-
ція включає у своєму змісті зміни, що ведуть 
систему управління до зміцнення в ній антіен-
тропійних процесів, до самовідновлення, стабі-
лізації й прогресу. Крім корисних змін, поняття 
адаптації поширюється й на ті механізми, за 
допомогою яких здійснюються ці зміни, а 
також на інформаційні моделі для вирішення 
проблемних ситуацій [4]. Таке виокремлення 
здатності систем завдяки адаптації стає пере-
думовою розуміння, що загалом адаптація як 
активний процес умовно реалізується за двома 
напрямами:

1) пасивний – пристосування системи управ-
ління до певних умов середовища;

2) активний – пошук адекватного вимогам 
системи управління середовища або зміна керу-
ючих впливів.

Якщо у першому випадку система управ-
ління, яка адаптується, функціонує так, щоб 
виконувати свої функції в даному середовищі 
щонайкраще, тобто максимізує свій критерій 
ефективності функціонування в даному серед-
овищі. Активна адаптація, навпаки, має на 
увазі або зміну середовища з метою максимі-
зації критерію ефективності, або активний 
пошук такого середовища, у якій досяжний 
бажаний комфорт [5]. У реальній дійсності оби-
два напрями реалізації адаптації в системах 
управління мають місце та можуть взаємодіяти 
і доповнювати один одного.

Оскільки підприємство є досить складним 
об’єктом управління і як соціально-економічна 
система функціонує в умовах багатокритеріаль-

ності (при цьому критерії можуть бути екстре-
мальними регуляторами, а можуть і виступати 
в якості обмеження), то у такому разі адапта-
ція пов’язана з багатокритеріальною оптиміза-
цією в умовах невизначеності як зовнішнього 
середовища (прояву екзогенних факторів), так і 
параметрів об’єкта управління.

Л.А. Растригін з урахуванням особливостей 
складних систем визначив адаптацію як про-
цес цілеспрямованої зміни параметрів і струк-
тури системи, що складається з визначення 
критеріїв її функціонування і виконання цих 
критеріїв [5]. Такий підхід не тільки допускає 
можливість варіювання набору різних кри-
теріїв функціонування системи управління, 
а також враховує адаптивність процесу їх 
вибору. З погляду розвитку теорії адаптації, в 
рамках управління підприємством дане тлума-
чення адаптації вирішує зазначену нами про-
блему стосовно ендогенної неможливості отри-
мання адекватної моделі його функціонування, 
в той час як інші визначення даного поняття 
зосереджували увагу на невизначеності фак-
торів зовнішнього середовища. Однак таке 
визначення дефініції «адаптація» дещо форма-
лізує процес управління згідно з адаптивним 
підходом, але не відображує всіх специфічних 
властивостей функціонування системи управ-
ління, зокрема характеру прояву визначених 
критеріїв та основоположного принципу опти-
мізації.

Проведені дослідження поняття «адаптація» 
дозволяють запропонувати систематизоване 
визначення з позиції його прояву в економіці, 
зокрема в управлінні підприємствами.

Адаптація – це процес нагромадження й 
використання інформації з метою цілеспрямо-
ваної зміни параметрів і структури системи, 
а також при необхідності керуючих впливів, 
на основі визначення і виконання критеріїв її 
функціонування, які можуть бути екстремаль-
ними регуляторами або виступати в якості обме-
жень багатокритеріальної оптимізації в умовах 
початкової невизначеності прояву і мінливості 
екзогенних факторів впливу.

Головними складовими адаптації сільсько-
господарських підприємств до умов ринку є 
кредитні, цінові, податкові, фінансові, органі-
заційно-виробничі та управлінські відносини, 
а еквівалентність міжгалузевого обміну – осно-
вним принципом адаптації управління функ-
ціонуванням підприємства до умов ринкової 
нестабільності.

Недостатня економічна ефективність аграр-
них підприємств залежить не тільки від макро-
економічних умов господарювання, а й від 
їхніх адаптаційних можливостей в ринковому 
середовищі. Адаптаційний процес розгляда-
ється як складна категорія, що має подвійну 
природу: одночасно і як процес, і як результат, 
що характеризує адаптацію з економічної точки 
зору. Тому аналіз адаптаційних процесів необ-
хідно здійснювати шляхом одночасного аналізу 
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процесу змін організації й оцінки кінцевого 
їх результату. Встановлено, що адаптаційний 
механізм – це сукупність безперервних проце-
сів, за допомогою яких суб’єкт господарювання 
успішно адаптується до змін як зовнішнього, 
так і внутрішнього середовища роботи для еко-
номічного зростання підприємства в ринкових 
умовах [5].

У процесі адаптації підприємства викорис-
товують різноманітні адаптаційні механізми. 
Доцільно розрізняти два основних їхні види: 
пасивні, коли підприємство застосовує сис-
тему заходів, що змінює його стратегію, щоб 
ефективніше діяти в нестабільному серед-
овищі; активні, коли підприємство використо-
вує сукупність процесів, які націлені на зміну 
зовнішнього середовища для того, щоб його 
діяльність була більш ефективною.

До активних механізмів адаптації про-
понується відносити: моніторинг ринко-
вої кон’юнктури; створення стабільної зони; 
активну ринкову позицію; систему накопичення 
ресурсів; застосування новітніх технологій; 
розподіл ринку; пошук гаранта; самовдоскона-
лення; стратегію виживання, а до пасивних – 
розвиток тіньового виробництва; бартерні опе-
рації; непрофільну діяльність; неплатежі та ін.

Існують такі види адаптації, які наведені на 
рисунку 1:

 

Види 
адаптації 

Параметрична 
адаптація 

Адаптація  
об’єкта 

Адаптація 
цілей 

Структурна 
адаптація 

Рис. 1. Види адаптації

Параметрична адаптація – це ниж-
ній рівень адаптаційного процесу, який 
пов’язаний з пристосуванням підсистем під-
приємства. Такий вид адаптації необхідний 
у тих ситуаціях, коли йде процес розбалан-
сування зв’язків між підприємством та рин-
ковим середовищем, відновленням якого і 
займається адаптація. Адаптація параметрів 
пов’язана з ідентифікацією, тобто з визна-
ченням цих параметрів у режимі нормального 
господарювання підприємства.

Структурна адаптація використовується 
тоді, коли шляхом корекції параметрів (підсис-
тем підприємства) неможливо досягнути ефек-
тивної адаптації підприємства. Якщо в процесі 
розвитку підприємства його структура зміню-
ється і така ситуація постійно повторюється, 
то у такому разі застосовують адаптацію струк-
тури підприємства.

Адаптація об’єкта застосовується, якщо 
адаптація параметрів і структурна адаптація 
не в змозі покращити ефективність господа-
рювання підприємства, тоді потрібно адапту-
вати об’єкт управління в цілому. Вид адаптації 

пов’язаний із зміною об’єкта, тобто з переміною 
кордонів, що розмежовують об’єкт управління 
та ринкове середовище. Вибір оптимального 
варіанту об’єкта в процесі управління ним і 
складає суть адаптації об’єкта.

Адаптація цілей управління використову-
ється в ситуаціях, коли усі вищезгадані рівні 
адаптації не призвели до покращення госпо-
дарювання. У такому разі підприємство пови-
нно визначити новий спектр цілей функціону-
вання. У результаті адаптації цілей змінюються 
потреби підприємства, які досягаються шляхом 
реалізації нових алгоритмів адаптації. Усі рівні 
адаптації використовуються з однією метою – 
досягнути поставлених підприємством цілей 
господарювання. Чітка ієрархія рівнів адап-
тації визначає застосування кожного наступ-
ного рівня тільки в тому разі, коли послідовно 
нижчі рівні не досягли поставлених задач про-
цесу адаптації.

У процесі адаптації підприємства до умов 
зовнішнього середовища виділяють дві скла-
дові:

– адаптивну реакцію – це зміна стратегіч-
них цілей діяльності підприємства чи способів 
досягнення цих цілей, що істотно впливають на 
взаємини підприємства з зовнішнім середови-
щем;

– процес адаптації – це внесення змін у 
функціонування внутрішніх систем і діяльність 
підрозділів, що супроводжують адаптивну реак-
цію.

Адаптивна реакція і процес адаптації нероз-
ривно пов’язані один з одним, оскільки адап-
тивна реакція підприємства втрачає сенс без 
внесення відповідних змін у внутрішні системи 
і підрозділи підприємства, а ці зміни доцільні 
тільки у разі зміни стратегічних цілей і обра-
них шляхів з метою їх досягнення.

Адаптивні реакції підприємства розрізня-
ються різноманітністю (рис. 2).

За швидкістю реалізації заходів з адаптації 
виділяють:

1) безстрокову адаптацію – не визначену в 
часі, що здійснюється постійно;

2) строкову адаптацію – розраховану на пев-
ний строк:

- короткострокову адаптацію із терміном до 
3-6 місяців;

- середньострокову – на строк 6 місяців – 
1,5 року;

- довгострокову – 1,5-2 роки реалізації.

 

За швидкістю 
реалізації 
заходів 

За рівнем і 
ступенем 

планування 

За необхідністю 
інвестиційної 

підтримки 

Види адаптаційних реакцій підприємства 

Рис. 2. Види адаптаційних реакцій підприємства
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За рівнем і ступенем планування виділяють:
1) заплановану адаптацію – що можлива у 

тому разі, коли на підприємстві існує модель 
адаптації і вона протікає за планом;

2) спонтанну адаптацію – що здійснюється 
безмодельно, не базуючись на моніторингу 
стану зовнішнього середовища, стихійно та не 
за попередньо спланованими етапами.

За необхідністю інвестиційної підтримки:
1) капіталомістка адаптація – що потребує 

інвестиційної підтримки для повного завершення;
2) некапіталомістка адаптація – реалізація 

якої відбувається за рахунок поточних витрат під-
приємства, а отже, не має широкого поширення.

За ступенем окупності витрат:
1) витратна адаптація – припускає, що адап-

тація не окупиться або не принесе прибутку;
2) прибуткова адаптація – свідчить про мож-

ливе отримання прибутку внаслідок пристосу-
вання до змін зовнішнього середовища.

На сьогодні не має єдиного підходу щодо 
оцінки адаптації діяльності аграрних підпри-
ємств до змін як внутрішнього, так і зовніш-
нього ринку. Такими показниками можуть 
бути традиційні показники, що характеризу-
ють положення підприємства на ринку: частка 
ринку; обсяг продажів; конкурентоспромож-
ність; розміри прибутків; рівень рентабельності.

Методика оцінки адаптації аграрних підпри-
ємств може будуватися за різними принципами 
і підходами. При розгляді існуючих методів 
оцінки розвитку підприємства та оцінки його 
адаптації до змін, що відбуваються, й інших 
методів тих динамічних вимірювань, що про-
ходять у підприємстві, можна виділити кілька 
базових підходів.

Одним із таких базових підходів є метод спо-
стереження процесів у динаміці [6]. Для цього 
беруть до уваги значення певних параметрів за 
тривалий період часу для оцінки динамічних 
змін, що відбуваються в аграрному підприєм-
стві, за заздалегідь відомими характеристи-
ками і параметрами. В їх якості можуть висту-
пати кількісні значення (показники діяльності 
підприємства, пов’язані з обсягом виробництва 
аграрної продукції, продуктивністю праці, 
витратами на випуск аграрної продукції, фінан-
сові показники тощо); спеціальні показники 
аграрного підприємства (втрати часу, заванта-
ження сільськогосподарської техніки, ефек-
тивність використання матеріалів, цінова елас-
тичність, еластичність доходів підприємства до 
зміни кон’юнктури на світовому продовольчому 
ринку). Підхід спостереження у динаміці вима-
гає серйозної інформаційної бази, наявності 
початкових даних за досить тривалий період. 
Використання методу спостереження у дина-
міці дає змогу виділити певні тенденції та зако-
номірності діяльності аграрних підприємств, 
прогнозувати розвиток ситуації при дії чинни-
ків кон’юнктури ринку тощо. Підхід спостере-
ження через динаміку важко використовувати 
як основний через те, що інформаційна база 

для проведення таких досліджень у підприєм-
стві закрита для зовнішнього спостереження і 
трудомістка для проведення аналізу власними 
силами. Але такий метод можна використову-
вати як допоміжний [6].

Відсутність формалізованих методів оцінки 
впливу факторів зовнішнього оточення зумов-
лює використання методу експертних оцінок для 
оцінки змін на аграрному підприємстві. Його 
зміст полягає у відносній простоті проведення 
досліджень, але за умови достатньої чисельності 
кваліфікованих експертів. Використання цього 
методу дає можливість проводити якісні вимірю-
вання та якісні оцінки процесів, які важко оці-
нити кількісно. При використанні методу оцінки 
експертів, результат залежить від компетент-
ності експертів, йому властиве високий рівень 
суб’єктивізму, незважаючи на те, що його можна 
назвати методом соціальної зацікавленості.

У вітчизняній та зарубіжній практиці щодо 
оцінки адаптації аграрних підприємств до умов 
зовнішнього середовища (світового продоволь-
чого ринку) набуло популярності використання 
SWOT-аналізу, зміст та особливості якого зазна-
чено у пункті.

SWOT-аналіз – це процес встановлення зв’язків 
між найхарактернішими для підприємства мож-
ливостями, загрозами, сильними сторонами (пере-
вагами), слабкостями, результати якого в подаль-
шому можуть бути використані для формулювання 
і вибору стратегій підприємства.

SWOT-аналіз є важливою процедурою, яку 
використовують для діагностики вихідного 
стану, невикористаних ресурсів і загроз діяль-
ності підприємства. Даний аналіз дозволяє сис-
тематизувати наявну інформацію і побачити 
ясну картину того, що відбувається на підпри-
ємстві, завдяки чому можна прийняти грамотне 
управлінське рішення.

Отже, адаптація – це процес цілеспрямова-
ної зміни параметрів та структури систем, який 
полягає у визначенні критеріїв її функціону-
вання та виконання цих критеріїв.

Основними методами дослідження адаптації 
є: метод спостереження процесів у динаміці; 
метод експертних оцінок; SWOT-аналіз.
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АНОТАЦІЯ
У статті виявлено тенденції сучасного стану світового 

туристичного ринку. Розкрито регіональні аспекти розвитку 
туризму в світі. Проаналізовано особливості регіоналізації ді-
яльності туристичних ТНК на прикладі готельних мереж. За 
результатами дослідження визначено перспективні напрями 
географічної експансії з урахуванням сучасних тенденцій ре-
гіоналізації світового туристичного ринку.
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тичні ТНК, готельні мережі, географічна експансія, світовий 
ринок послуг.

АННОТАЦИЯ
В статье выявлены тенденции современного состояния 

мирового туристического рынка. Раскрыты региональные 
аспекты развития туризма в мире. Проанализированы осо-
бенности регионализации деятельности туристических ТНК 
на примере гостиничных сетей. По результатам исследова-
ния определены перспективные направления географической 
экспансии с учетом современных тенденций регионализации 
мирового туристического рынка.

Ключевые слова: регионализация, туристический рынок, 
туристические ТНК, гостиничные сети, географическая 
экспансия, мировой рынок услуг.

АNNOTATION
The present article describes the tendencies in current state 

of the global tourism market as well as reveals regional aspects 
of tourism development in the world. The author also analyzes 
the features of regionalization of tourist TNCs’ activities using the 
example of hotel chains. The study allows determining the prom-
ising directions for geographic expansion in terms of the modern 
tendencies towards the regionalization of global service markets.

Keywords: regionalization, tourism market, tourist TNCs, ho-
tel chains, geographic expansion, global service market.

Постановка проблеми. Глобалізація і регі-
оналізація є провідними процесами світового 
розвитку, головними векторами сучасності. Роз-
виток ринку послуг відбувається відповідно до 
існуючих тенденцій міжнародних економічних 
відносин. Так, основою регіоналізації та транс-
націоналізації в туризмі є процеси концентрації 
виробництва та капіталу, основною метою яких 
є використання ефекту масштабу виробництва 
та синергії. На сучасному етапі розвитку турис-
тичних транснаціональних корпорацій одним з 
основних напрямків збільшення прибутковості 
діяльності є їхнє оптимальне геопросторове роз-
міщення, що враховує перспективи туристич-
ної галузі в цілому та прогнозні оцінки щодо 
тенденцій розвитку туристичних регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Виділенню основних тенденцій розвитку регі-
оналізації та інтернаціоналізації в туризмі 
присвячені праці багатьох учених, таких як 
М. Босовська, О.Булатова, Д. Кестер, С. Мілн, 

Несбитт Дж., О. Плотніков, М. Ризи, В. Рокоча, 
В. Квартальнов, Г. Харрис та ін. Теоретичні та 
практичні аспекти функціонування ТНК і гло-
бальних об’єднань досліджували економісти 
А. Александрова, М. Жуков, К. Купер і О. Чуд-
новський. Але недостатньо висвітленими зали-
шаються питання визначення форм і масштабів 
функціонування туристичних ТНК у регіональ-
ному розрізі.

Метою дослідження є визначення перспек-
тивних напрямів розвитку та географічної екс-
пансії туристичних ТНК, які формуватимуться 
під впливом сучасних тенденцій регіоналіза-
ції світового туристичного ринку. Для досяг-
нення поставленої мети варто вирішити такі 
завдання: визначити сучасні тенденції розви-
тку туристичної сфери, на основі аналізу дина-
міки міжнародних туристичних потоків, про-
аналізувати масштаби та особливості діяльності 
туристичних ТНК на світовому ринку послуг; 
визначити особливості регіоналізації діяльності 
та перспективні напрямки розширення геогра-
фічної експансії готельних мереж на світовому 
туристичному ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На початку третього тисячоліття туристична 
галузь перетворилася на потужну високорен-
табельну індустрію, соціокультурний феномен, 
у якому тісно переплелися економічні і соці-
альні інтереси суспільства, підприємницьких 
структур та споживачів. Саме туризм відіграє 
інтегруючу роль у забезпеченні позитивної 
динаміки кількісних і якісних параметрів роз-
витку економіки, суміжних галузей та видів 
економічної діяльності (транспорту, торгівлі, 
дозвілля, виробництва сувенірів тощо), а також 
у формуванні мультиплікаторів покращення 
основних макроекономічних показників [1].

Як галузь світового господарства міжнарод-
ний туризм відрізняється вкрай нерівномірним 
рівнем розвитку в регіонах світу, що поясню-
ється як різними рівнями соціально-еконо-
мічного розвитку, особливостями структури 
споживчого попиту і життєвими установками 
різних соціальних і демографічних груп насе-
лення, так і нерівномірністю розподілу рекре-
аційно-туристських ресурсів, багатоаспектною 
туристичною політикою окремих держав і між-
народних організацій [2].

За інформацією Всесвітньої туристичної 
організації (ЮНВТО), туризм посідає четверте 
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місце у світовому експорті товарів та послуг. 
Так за результатами 2014 року кількість між-
народних прибуттів туристів у світі зросла на 
4,3%, тобто світова індустрія туризму забезпе-
чила відпочинок на 46 млн осіб більше, ніж у 
2013 році (табл. 1), та отримала доходи понад 
1150 млрд дол., щорічний приріст у яких ста-
новить 6%. На сферу туризму в світі припадає 
10% світових інвестицій, кожне 11 місце у сві-
товій зайнятості, 9% від світового ВВП [3]. 

У регіональному аспекті найбільше зрос-
тання було відзначено на Американському кон-
тиненті (+ 8%) і в Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні (+ 5,4%), тоді як в Європі (+ 4,3%), на 
Близькому Сході (+ 5,4%) і в Африці (+ 2,4%) 
зростання було більш скромним. Щодо субрегі-
онів, серед них найкращі результати показала 
Північна Америка (+ 9,2%), за якою слідували 
Північно-Східна Азія, Південна Азія, Південна 
і середземноморська Європа, Північна Європа 
та Карибський регіон (у всіх перерахованих 
субрегіонах зростання склало близько 7%).

У Європі, найбільш відвідуваному регіоні, 
куди приїжджає більше половини міжнарод-
них туристів у світі, у 2014 р кількість при-
буттів зросла на 22 млн, досягнувши в цілому 
581,8 млн. Завдяки цим результатам туризм 
став одним із головних факторів економічного 
відновлення в Європі. Очолили зростання Пів-
нічна, а також Південна і середземноморська 
Європа (+ 6,9% та 5,9% відповідно), тоді як 

Західна Європа показала скромніший результат 
(+ 2,2%). Щодо прибуттів в Центральну і Східну 
Європу спостерігалася стагнація, що послідувала 
за трьома роками активного зростання.

Міжнародні туристські прибуття в Азіат-
сько-Тихоокеанський регіон (+ 5,4%) збільши-
лися на 13,5 млн і склали 263,3 млн. Кращі 
результати були відзначені в Північно-Схід-
ній Азії і в Південній Азії (в обох випадках – 
близько + 7%). Прибуття в Океанію збільши-
лися на 5,7%, тоді як у Південно-Східній Азії 
зростання сповільнилося (+ 2,6%) порівняно з 
попередніми роками.

У порівняльному аспекті Американський 
континент показав найкращі результати серед 
регіонів: тут було відзначено зростання 8%, 
що означало приїзд ще 13,5 млн міжнародних 
туристів і зростання їхньої загальної кількості 
до 181 мільйона. Зростання очолили Північна 
Америка (+ 9,2%) і Карибський регіон (+ 6,2%). 
Прибуття в Центральну і Південну Америку  
(+ 5,4 та 5,6 відповідно) вдвічі перевищили 
показники зростання 2013.

На Близькому Сході (+ 5,4%) можна гово-
рити про ознаки відновлення міжнародного 
туризму, враховуючи позитивні результати 
за основними турнапрямками. Кількість між-
народних туристів в Африці зросла, за підра-
хунками, на 2,4%, що означає на один міль-
йон прибуттів більше. Регіон привернув до себе 
51 млн туристів.

Таблиця 1
Міжнародні туристичні прибуття за 2000–2014 рр., млн [4]

Міжнародні туристичні прибуття, млн осіб Частка 
ринку 
(%), 
2014

Зміни

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

Усього в світі 674 809 949 996 1035 1087 1133 100 4,2 4,6 4,3
Європа 386,4 453,0 488,9 517,5 534,4 566,4 581,8 51,4 3,9 4,9 2,7
Північна Європа 44,8 59,9 62,8 64,8 65,1 67,4 71,3 6,3 1,5 2,9 5,9
Західна Європа 139,7 141,7 154,4 161,0 167,2 170,8 174,5 15,4 3,6 2,8 2,2
Центральна/Східна 
Європа 69,3 95,1 98,4 105,3 111,7 127,3 121,1 10,7 9,1 7,7 -4,9

Південна/ 
Середземноморська 
Європа

132,6 156,4 173,3 186,4 190,4 201,0 214,9 19,0 1,9 5,6 6,9

АТР 110,3 154 205,4 218,1 233,5 249,8 263,3 23,2 6,9 6,8 5,4
Північно-Східна Азія 58,3 85,9 111,5 115,8 122,8 127,0 136,3 12,0 6,0 3,4 7,3
Південно-Східна Азія 36,3 49,0 70,5 77,3 84,2 94,3 96,7 8,5 8,7 11,3 2,6
Океанія 9,6 10,9 11,4 11,7 11,9 12,5 13,2 1,2 4,2 4,6 5,7
Південна Азія 6,1 8,1 12 13,4 14,6 16,0 17,1 1,5 5,9 11,4 6,8
Американський регіон 128,2 133,3 150,1 156,3 162,7 167,5 181,0 16,0 4,5 3,1 8,0
Північна Америка 91,5 89,9 99,5 102,1 106,4 110,2 120,4 10,6 4,1 3,6 9,2
Країни Карибського 
басейну 17,1 18,8 19,5 20,1 20,7 21,1 22,4 2,0 3,1 2,8 6,2

Центральна Америка 4,3 6,3 7,9 8,3 8,9 9,1 9,6 0,8 7,3 2,6 5,6
Південна Америка 15,3 18,3 23,1 25,8 26,7 27,1 28,6 2,5 6,3 1,5 5,4
Африка 26,2 34,8 49,5 49,2 52,9 54,4 55,7 4,9 4,8 4,7 2,4
Північна Африка 10,2 13,9 18,8 17,1 18,5 19,6 19,8 1,7 8,7 6,0 0,9
Регіон пустелі Сахара 16,0 20,9 30,8 32,2 34,5 34,7 35,9 3,2 2,8 4,1 3,3
Близький Схід 22,4 33,7 54,7 55,3 51,7 48,4 51,0 4,5 -5,3 -3,1 5,4
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Основною детермінантою прискореного роз-
витку туризму є інтеграційні процеси на різ-
них рівнях економічної системи, які спрямо-
вані на створення інфраструктури, збереження 
унікальних природно-рекреаційних ресурсів, 
створення ефективної системи обслуговування 
туристичних потоків, розроблення інтегрованих 
туристичних продуктів. Туристичні транснаці-
ональні корпорації, виступаючи торговцями, 
інвесторами, розповсюджувачами сучасних 
технологій, стимуляторами міжнародної тру-
дової міграції, зміцнюють свою провідну роль 
в інтернаціоналізації виробництва, у проце-
сах розширення та поглиблення економічних 
зв’язків між підприємствами різних країн.

Туристські корпорації значною мірою монопо-
лізували ринок і перетворилися на могутні між-
галузеві комплекси, що реалізують тури через 
широку мережу туроператорів і турагентства в 
різних країнах, а також включають підприєм-
ства самих різних галузей промисловості, що 
обслуговують туристичний бізнес, транспортні, 
страхові та інші компанії. Ці потужні комплекси 
чинять істотний вплив на функціонування світо-
вого туристського комплексу й активно беруть 
участь у регулюванні міжнародного туризму [5].

Залежно від галузі функціонування ТНК у 
туристичній сфері можна виділити три основні 
групи:

1) транснаціональні готельні корпорації 
(«готельні ланцюги»);

2) транснаціональні туристичні транспортні 
корпорації (передусім, у сфері повітряного 
транспорту);

3) транснаціональні туроператорські корпо-
рації (компанії, що переважно займаються фор-
муванням пекідж-турів) [6].

Проаналізувавши провідних гравців на 
ринку готельних послуг, можна зробити висно-
вок, що їхня присутність за частинами світу 
неоднорідна. На сучасному етапі простежується 
динамічний розвиток азійського напряму. Так, 
поглинання китайської групи Jin Jiang, що 
було завершено на початку 2015 року, дало 
йому можливість вийти на 10 місце в рей-

тингу готельних мереж. Таким чином, це друга 
китайська готельна мережа, що ввійшла у топ-
10 після Home Inns, який перебуває на 9 місці 
з минулого року.

Тим не менш швидке зростання азійських 
операторів не оспорює лідерство найбільших 
американських та європейських готельних 
мереж, які, відповідаючи світовим тенденціям, 
розширюють географічну експансію, а саме 
поглинають чи заключають договори на спів-
робітництво з азійськими мережами. В Британ-
ському InterContinental Hotels Group очікується 
зростання на 3,4%, включаючи 10000 номе-
рів у Китаї, Hilton підписав угоду з Plateno 
Hotels Group (яка має 190000 номерів в Китаї), 
Marriott, що знаходиться в рейтингу на 3 місці, 
у 2014 році поглинув оператора Protea в Южній 
Африці, що дозволило подвоїти свої можли-
вості в регіоні Ближнього Востоку та Африки, а 
також помножити кількість проектів у рамках 
розвитку цього напрямку. Accor, що перебуває 
на 1 місці в європейському рейтингу, також 
підписав угоду про стратегічне партнерство з 
китайським оператором Huazhu, відповідно до 
якої до 2020 року плануються відкрити близько 
400 нових готелів під брендами Accor в Китаї.

Ситуація в європейському рейтингу готель-
них мереж докорінно змінюється. Європей-

Таблиця 2
Рейтинг готельних мереж за кількість номерів у світі [7]

№ Готельна мережа
Кількість готелів

Динаміка 
кількості 
готелів

Кількість номерів
Динаміка 
кількості 

номерів,%
2015 2014 2013 2015-2013 2015 2014 2013 2015-2013

1 ING 4840 4697 4602 238 710295 686873 675982 4.8
2 Hilton worldwide 4278 4073 3992 286 708268 672083 659917 6.8
3 Marriot international 4117 3854 3672 445 701899 662821 638793 9
4 Wyndham worldwide 7645 7485 7342 303 660826 645423 627437 5.1

5 Choice hotels 
international 6376 6340 6199 177 504808 506058 497023 1.5

6 Accor 3717 3576 3515 202 482296 461719 450199 6.7
7 Starwood hotels& resorts 1207 1161 1121 86 346599 339243 328055 5.4
8 Best western 3900 4046 4013 -113 302144 314318 307305 -1.7
9 Home Inns 2609 2180 1772 837 296075 256555 214070 27.7
10 Jin Jiang 2208 918 673 1535 241910 128952 98354 59.3

Рис. 1. Рейтинг готельних мереж  
за кількість номерів в Європі [8]
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ська кількість номерів у мережі Аccor у 
3 рази більше, ніж у найближчого суперника 
(267338 номерів у готельній мережі «Accor» та 
90160 у готельній мережі «ING»).

Конкуренти Accor перебувають вище у світо-
вому рейтингу, тому що вони характеризуються 
двома основними характеристиками: по-перше, 
вони добре організовані в США, по-друге, вони 
головним чином працюють на базі франчайзингу.

Глобалізація та регіоналізація туризму несе 
і негативні моменти, які прямо й опосередко-
вано впливають на розвиток індустрії туризму. 
Йдеться про екологічні проблеми, природні 
катастрофи, соціальні потрясіння, спалахи 
захворювань і епідемії у різних куточках світу, 
війни, економічні кризи, та загрозу терорис-
тичних актів. Більшість із перерахованих про-
блем має регіональний характер, але глобаліза-
ція «примушує» реагувати на них усю світову 
індустрію туризму.

Взаємопов’язаність екології та туризму є 
одним із визначальних моментів глобального 
розвитку туристичної індустрії і власне глобалі-
зації та регіоналізації. З одного боку, трансна-
ціональні корпорації освоюють країни із спри-
ятливою екологічною ситуацією і унікальними 
природними ресурсами, залучаючи їх до турис-
тичного використання. Це часто призводить до 
деградації вразливих екосистем і необхідності 
впроваджувати заходи щодо їх охорони і роз-
вивати альтернативні види туризму, розвиток 
яких базується на принципах сталості – еко-
логічного, наукового, сільського зеленого, при-
годницького тощо. З іншого боку, численні 
техногенні аварії і катастрофи в районах тра-
диційного відпочинку, інтегрованих у світову 
індустрію туризму, виводять їх із рангу попу-
лярних і створюють низку проблем на шляху 
подальшого розвитку.

Пандемії інфекційних захворювань разом із 
несприятливими природними умовами та соці-
ально-економічною відсталістю унеможливлює 
інтенсифікацію розвитку міжнародного туризму 
у багатьох країнах Африканського континенту.

Пандемія СНІДу, разом із несприятливими 
природними умовами та соціально-економіч-
ною відсталістю, унеможливлює інтенсифіка-

цію розвитку міжнародного туризму у багатьох 
країнах на африканському континенті.

Міжнародний тероризм набуває нових форм 
і можливостей, пов’язаних з процесами гло-
балізації, розвитком світових інформаційних, 
економічних і фінансових зв’язків. Експерти 
вважають, що у ХХІ столітті головна мета 
терористів – нанести якомога більше шкоди 
здоров’ю і життю людей.

Міжнародний тероризм ставить під загрозу роз-
виток туризму, що змушує урядовців, менеджерів 
і маркетологів шукати вихід із загрозливої ситуа-
ції. Посилення заходів безпеки – логічний і тра-
диційний крок. Поширеним явищем є рекламні 
акції, в яких проглядається спроба завуалювати 
існуючі потенційні проблеми чи намагання пере-
орієнтуватися на новий споживчий ринок.

Антитуристичний тероризм, окрім політич-
ного й економічного, носить яскраво виражене 
релігійне забарвлення. Виконавцями проти-
правних акцій досить часто стають мусульман-
ські екстремісти, дії яких спрямовані проти 
туристів із християнських держав.

В основу психологічних та соціально-куль-
турних проблем розвитку туризму покладено 
уявлення про неминучість спілкування місце-
вого населення із приїжджими і необхідність 
контролю над цим спілкуванням. Так, можна 
виокремити кілька стадій реакції місцевих меш-
канців як на туристів, так і на розвиток турис-
тичної індустрії у межах конкретного регіону:

– початкова стадія, на якій формуються 
хороші стосунки між місцевим населенням і 
туристами, а туризм сприймається як еконо-
мічне благо;

– повна формалізація контактів із турис-
тами, де місцеві мешканці стереотипно розгля-
дають туристів лише як джерело прибутків, а 
туризм перетворюється в один із видів госпо-
дарської діяльності;

– місцеве населення починає сумніватися 
в користі туризму: виникають поодинокі кон-
флікти з туристами;

– усі соціальні і особисті проблеми місцеві 
мешканці пов’язують із туризмом;

– конфлікти між місцевим населенням і 
туристами набувають системного характеру.

Таблиця 3
Прогноз найбільш популярних туристичних напрямків до 2020 р. [10]

Країна Кількість туристичних 
прибуттів, млн

Частка на світовому 
туристичному ринку, %

Динаміка зростання 
2000–2020 рр., %

Китай 137,1 8,6 8
США 102,4 6,4 3,5
Франція 93,3 5,8 1,8
Іспанія 71 4,4 2,4
Гонконг 59,3 3,7 7,3
Італія 52,9 3,3 2,2
Великобританія 52,8 3,3 3
Мексика 48,9 3,1 3,6
Росія 47,1 2,9 6,7
Чеська Республіка 44 2,7 4
Всього 708,8 44,2 -
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Швидкість переходу від однієї стадії до іншої 
залежить від інтенсивності розвитку туризму в 
країні чи регіоні, загального культурного рівня 
туристів та особливостей місцевого культурного 
середовища [9].

Забезпечення ефективності діяльності турис-
тичних ТНК повинно бути засновано на взаємо-
дії таких основних напрямів, як організаційно-
управлінського, маркетингового (що включає 
інноваційний та інформаційний компонент), 
фінансового та операційного.

Задля утримання конкурентної позиції на 
ринку туристичним транснаціональним корпо-
раціям доречним буде виявлення основних тен-
денцій розвитку світового туристичного ринку. 
Так, за прогнозами фахівців, бурхливий розви-
ток туризму очікується і далі: за прогнозами 
ВТО, кількість туристів у світі до 2020 р. зросте 
втричі і становитиме більше 1 млрд 600 млн осіб.

Найвищі темпи зростання кількості прибут-
тів очікуються в країнах Східної Азії і Тихого 
океану. Передбачається, що при щорічному 
зростанні на 8% кількість туристичних при-
буттів в Китай досягне до 2020 року 137,1 млн 
осіб. В Європі і Америці вони будуть нижче 
загальносвітових. Частка цих двох регіонів в 
прибутті туристів впаде з 78,1% у 1998 р. до 
62,6% у 2020 році. Загальна кількість регіо-
нальних перевезень вказує на те, що до 2020 р. 
трьома найбільш популярними регіонами 
будуть Європа (717 млн туристів), Східна Азія 
та Тихоокеанський регіон (397 млн), і Аме-
рика (282 млн). Наступними є країни Африки, 
Близького Сходу і Південної Азії.

Варто зазначити, що такий прогноз повинен 
мати суттєвий вплив на діяльність та розвиток 
основних готельних мереж, що функціонують 
на світовому ринку послуг, а саме на їхнє гео-
просторове розміщення. Основними напрямами 
розвитку діяльності готельних мереж є: розши-
рення географічної експансії у напрямку Азії та 
Тихоокеанського регіону; розвиток та подальше 
розширення глобальних систем дистриб’юції; 
розширення мережі партнерів за рахунок парт-
нерства з найбільшими компаніями, представ-
леними в країнах, де працюють мережі (у сфері 
подорожей: Virgin Atlantic Airways, Austrian, 
Interflug, Condor, Finnair, Air Berlin, Lufthansa, 
Lufthansa, British Airways, Еasycar, у сфері 
комп’ютерних технологій, наприклад співробіт-
ництво з Intel і т.п.); подальший розвиток стра-
тегії сталого розвитку. Для підвищення конку-
рентоспроможності готельних мереж необхідні: 
постійна модифікація усіх аспектів діяльності, 
орієнтація на інноваційний характер, утри-
мання лідерства на обраних сегментах, коорди-
нація усіх філій на збереження та підвищення 
рівня конкурентоспроможності мережі.

Висновки. Таким чином, аналізуючи розви-
ток та темпи зростання міжнародного туризму 
за останні роки, можна зазначити, що туризм 
посідає одне із провідних місць за обсягами 
доходів, кількістю створених робочих місць, 

надходжень до бюджету та сприяє розвитку 
багатьох пов’язаних з ним галузей економіки. 
Туристична сфера, як і світове господарство, 
розвивається під впливом глобалізації та регі-
оналізації. За рівнем інтеграції та концентра-
ції капіталу, формами, характером та обсягами 
діяльності серед суб’єктів готельного бізнесу 
варто виокремити транснаціональні корпора-
ції. Головними особливостями ТНК є глобаль-
ний характер діяльності, розподіл ринків між 
філіями, широка промислова база, централі-
зоване управління фінансами, маркетингом, 
можливість використовувати закон синергії. 
Проаналізувавши провідні готельні мережі, 
що функціонують на ринку готельних послуг, 
можна зробити висновок, що їхня присутність 
за частинами світу неоднорідна, при цьому 
основними регіонами їхньої діяльності є Європа 
й Американський регіон, але, зважаючи на 
прогнози міжнародних туристичних потоків, 
перспективним напрямом розвитку готельних 
мереж є географічна експансія Азійсько-Тихо-
океанського регіону.
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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність розробки ефективної 

політики регулювання міжнародної міграції інтелектуальної 
робочої сили. Окреслено чинники, що впливають на цілі, ме-
ханізми та інструменти міграційної політики приймаючих країн. 
Охарактеризовано пріоритети і стратегії політики регулювання 
міжнародної міграції розвинених країн світу щодо кваліфікова-
них працівників. Виявлено способи послаблення міграційного 
режиму для інтелектуальної робочої сили. Досліджено схеми 
міграційного регулювання у зарубіжних країнах, на їхній осно-
ві виділено основні інструменти залучення кваліфікованих 
кадрів, що використовуються у світовій практиці. Також визна-
чено основні принципи успішної політики регулювання міграції 
інтелектуальної робочої сили.
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АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость разработки эффек-

тивной политики регулирования международной миграции 
интеллектуальной рабочей силы. Определены факторы, вли-
яющие на цели, механизмы и инструменты миграционной по-
литики принимающих стран. Охарактеризованы приоритеты 
и стратегии политики регулирования международной мигра-
ции развитых стран мира в отношении квалифицированных 
работников. Выявлены способы ослаблення миграционного 
режима для интеллектуальной рабочей силы. Исследованы 
схемы миграционного регулирования в зарубежных странах, 
на их основе выделены основные инструменты привлечения 
квалифицированных кадров, используемых в мировой практи-
ке. Также определены основные принципы успешной политики 
регулирования миграции интеллектуальной рабочей силы.
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туальная рабочая сила, квалифицированные кадры, регули-
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АNNOTATION
In the article justified the necessity of developing an effective 

policy of international migration regulating of intellectual labor force. 
Outlined the factors that influence the objectives, mechanisms and 
instruments of migration policy of host countries. Characterized pri-
orities and strategies for regulating of international migration policies 
in developed countries with regard to skilled workers. Found ways to 
easing migration regime for intellectual labor. Investigated schemes 
of migration regulation in foreign countries and on it’s basis highlight-
ed basic tools to attract qualified personnel, which used in the world. 
Also identified the basic principles of a successful migration policy 
regulation of intellectual labor force.

Keywords: international migration, intellectual labor force, 
skilled workers, regulation of international migration, migration pol-
icy, international migration of intellectual labor force. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку світової економіки питання міжнарод-
ної міграції інтелектуальної робочої сили та її 

регулювання є надзвичайно актуальними, адже 
переміщення трудового капіталу між різними 
країнами світу є одним із головних чинників 
розвитку суспільства, що неоднозначно впли-
ває на його становлення та стимулює розвиток 
глобалізаційних процесів. Нині міжнародна 
міграція кваліфікованих кадрів стала одним 
із основних факторів світових та регіональних 
соціально-економічних трансформацій і розви-
тку, що спонукає досліджувати особливості та 
проблематику регулювання процесів міжнарод-
ної міграції інтелектуальної робочої сили у різ-
них країнах світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомі теоретичні напрацювання у сфері аналізу 
міжнародних міграційних потоків та підходів 
до їх вивчення і регулювання здійснили багато 
вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: 
В. Євтух, Е. Лібанова, Ю. Орловська, М. Рома-
нюк, О. Хомра, О. Малиновська, О. Піскун, 
Дж. Аумуллер, В. Карінгтон, С. Гера, О. Старк 
та ін. Праці іншої частини вчених, таких як 
І. Лапшина, А. Мокій, О. Позняк, М. Флейчук, 
У. Садова присвячені аналізу соціально-еконо-
мічних наслідків міжнародного переміщення 
інтелектуальної робочої сили, зокрема у сфері 
формування міжнародного ринку кваліфікова-
них кадрів та обміну людського капіталу.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи на 
велику кількість публікацій з широкого кола 
питань, присвячених міжнародній міграції, 
недостатньо дослідженими залишаються саме 
питання щодо методів та підходів до регулю-
вання міжнародної міграції інтелектуальної 
робочої сили, що обумовило вибір теми та зміс-
товну спрямованість дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз світового досвіду та поглиблення на його 
основі науково-теоретичних засад регулювання 
міжнародної міграції інтелектуальної робочої 
сили. На основі поставленої мети було визна-
чено такі завдання: обґрунтувати необхідність 
розробки ефективної політики регулювання 
міжнародної міграції інтелектуальної робочої 
сили; охарактеризувати пріоритети і стратегії 
політики регулювання міжнародної міграції 
розвинених країн світу у відношенні кваліфі-
кованих працівників; дослідити схеми мігра-
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ційного регулювання та інструменти залучення 
кваліфікованих кадрів у зарубіжних країнах; 
визначити основні принципи успішної політики 
регулювання міграції інтелектуальної робочої 
сили.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасну епоху глобалізації міжнародна тру-
дова міграція виявляється вплетеною в без-
ліч якісно нових складних процесів таким 
чином, що в значній мірі визначає саму мож-
ливість подальшого розвитку світової еконо-

міки [13, с. 570]. Виходячи з того, що інно-
ваційні стратегії постіндустріальної епохи 
визначають лідерство в технологіях, економіці, 
соціально-політичному і військовому розвитку, 
у тому числі узгоджено діючи й на культуру 
в цілому, а також враховуючи той факт, що 
найважливішим джерелом створення та капі-
талізації інновацій є інтелектуали, слід відзна-
чити, що регулювання процесів концентрації, 
переміщення і закріплення інтелектуальної 
робочої сили, що пов’язані зі створенням від-
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Рис. 1. Пріоритети і стратегії політики регулювання міжнародної міграції  
у відношенні інтелектуальної робочої сили

Джерело: систематизовано автором на основі [7-9; 16; 22]
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повідних інфраструктур і механізмів, має бути 
результатом зважених рішень міграційної полі-
тики [21, с. 92]. У свою чергу розробка ефектив-
ної політики регулювання міжнародних мігра-
ційних потоків повинна спиратися на системне 
осмислення теоретики-методологічного апа-
рату, причин та наслідків міжнародного руху 
кваліфікованої праці, а також співвідношення 
економічних інтересів її суб’єктів.

У приймаючих країнах цілі, механізми та 
інструменти міграційної політики відчувають 
вплив багатьох чинників, як економічних, так 
і неекономічних, в першу чергу, політичних. 
Значний вплив мають, зокрема [4, с. 27]:

– відносини метрополій з колишніми коло-
ніями;

– ступінь інтегрованості в загальносвітові 
економічні та політичні процеси;

– макроструктурні особливості ринків 
праці;

– конкретні демографічні характеристики 
населення та робочої сили;

– особливості політичної ситуації тощо.
Кожна країна проводить свою, хоча в бага-

тьох випадках і узгоджену з іншими країнами, 
міграційну політику, що є важливою характе-
ристикою її національного суверенітету. Так 
чи інакше, враховуючи зростаючу значущість 
економічних знань, конкуренція між краї-
нами в залученні та утриманні кваліфікованих 

кадрів посилюється [28, с. 140]. У цих умовах 
об’єктом пильної уваги політиків і вчених стає 
селективна міграційна політика, яка вже сьо-
годні відіграє важливу роль. Хоча міграційні 
політики певних країн не можна порівнювати 
безпосередньо, у них можна виділити загальні 
моменти (рис. 1). 

Країни різняться за своєю філософією та 
досвідом управління міграцією. Деякі з них, 
наприклад Великобританія, Франція, Німеч-
чина, США, Канада і Австралія, за тривалий 
час виробили сталі принципи міграційної полі-
тики [24, с. 35], тим не менш вони відчувають 
нестачу кваліфікованих кадрів у різних сек-
торах економіки, зокрема у сфері інформацій-
них технологій (ІТ), охорони здоров’я, освіти 
та інших сферах професійної діяльності, і їм 
зараз доводиться конкурувати один з одним, 
щоб залучити фахівців для заповнення потреб 
на ринку праці.

На тлі цього багато країн схильні послаблю-
вати міграційний режим у відношенні кваліфі-
кованих кадрів. Способи можуть бути різними: 
починаючи з відкриття тимчасового доступу на 
закриті ринки праці працівникам, які уклали 
трудовий договір, і, закінчуючи можливістю 
необмеженого в’їзду в країну для постійного 
перебування та пошуку роботи [1, с. 65]. Вибір 
конкретних принципів обумовлений основними 
цілями і завданнями міграційної політики, між 

 
 

•Звільнення компаній від сплати податків на доход іноземних співробітників, що 
отримали дозвіл на тимчасове перебування 

АВСТРАЛІЯ 

•Звільнення на 5 років від сплати податку на премії, виплачувані іноземним 
переселенцям, і податкові відрахування, за умови сплати внесків в фонд 
соціального страхування в своїй рідній країні 

ФРАНЦІЯ 

•Для мігрантів передбачено звільнення від податків на посібники, пов'язані з 
переїздом до місця роботи, а також на щорічні виплати для поїздки на 
батьківщину 

ЯПОНІЯ 

•Іноземні громадяни, що направлені у відрядження до Великобританії і оголосили 
про свій намір залишатися на території країни на тимчасовій основі, можуть бути 
звільнені від податків на суму витрат на проживання та поїздку.  

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

•Особа, яка прибула для роботи в австрійського роботодавця на термін менше 5 
років, має право на податкові відрахування розміром до 35% від оподатковуваного 
доходу на витрати, пов'язані з проживанням на території Австрії, отриманням 
освіти, при отриманні вихідної допомоги 
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Рис. 2. Заходи фінансового заохочення висококваліфікованих мігрантів 
у різних країнах світу

Джерело: систематизовано автором на основі [20; 26; 30]
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тим, у доповнення до заходів міграційної полі-
тики, для залучення кваліфікованих кадрів у 
деяких країнах здійснюються спеціальні заходи 
фінансового заохочення (рис. 2).

Варто зазначити, що в основі більшої час-
тини світових міграційних потоків кваліфіко-
ваних кадрів лежить ініціатива роботодавця. 
Роботодавець повинен зробити пропозицію про 
роботу, перш ніж кваліфікованому мігран-
тові буде дозволено в’їхати в країну з робочою 
метою [11, с. 125]. У більшості випадків робо-
тодавець також зобов’язаний зробити запит на 
дослідження ринку праці. Дане дослідження 
має підтвердити, що роботодавець не може 
вибрати на посаду працівника серед місцевих 
жителів.

У більшості країн, де дослідження ринку 
праці є обов’язковим при наймі іноземних гро-
мадян, спеціально складається перелік спе-
ціальностей, за якими прогнозують нестачу 
кадрів. У Канаді використовуються провінційні 
списки «дефіцитних професій», що дозволяє 
звільнити роботодавця від проведення дослі-
джень ринку праці [29, с. 40]. У Франції існує 
база даних вакансій, що складається з двох 
списків професій, за якими спостерігається 
нестача кадрів [25, с. 15]. У законодавстві 
Німеччини такі списки також існують, але на 
сьогоднішній день вони не застосовуються.

В Ірландії затверджені два переліки: пере-
лік дефіцитних професій та перелік небажа-
них професій, для яких дозволи не видаються 
зовсім. У Сполучених Штатах, у порівнянні з 
іншими країнами, цей список вельми корот-

кий: єдиними професіями, за якими спосте-
рігається кадровий дефіцит, є фізіотерапевти, 
середній медичний персонал, а також окремі 
спеціальності з області гуманітарних і точних 
наук [23, с. 19].

Також імміграція кваліфікованих фахівців 
без наявності пропозиції про роботу може здій-
снюватися за рейтинговою міграційною систе-
мою. У рейтинговій системі враховуються кри-
терії, однакові в різних країнах: вік, володіння 
мовою, освіта і спеціальність, професійний та 
педагогічний досвід у своїй країні (табл. 1). 
В окремих випадках додаткові бали дозволяє 
отримати також наявність спеціальності у пере-
ліку дефіцитних професій, наявності вищої 
освіти за фахом, наявність подружжя, родинні 
зв’язки тощо.

Особливо варто відзначити схему міграцій-
ного регулювання Blue Card Scheme («блакитну 
карту»), яка була прийнята директивою Ради 
Європейського Союзу у травні 2009 року. Ця 
схема була розроблена спеціально для спро-
щення умов в’їзду та проживання на тери-
торії Європейського Союзу кваліфікованих 
фахівців з третіх країн, а також безперешкод-
ного пересування професіоналів по території 
ЄС [3, с. 163]. Володіючи «блакитною картою», 
іноземний працівник може жити і працювати 
в будь-якій країні ЄС, окрім Великобританії, 
Ірландії та Данії, від року до чотирьох років 
(потім карту можна продовжувати). При цьому 
він і його сім’я будуть користуватися соціаль-
ними правами і виплатами нарівні з місцевими 
громадянами, у першу чергу в тому, що стосу-

Таблиця 1
Рейтингова міграційна система різних країн для кваліфікованих фахівців,  

які не мають пропозиції про роботу (у балах)

Критерій
Великобританія 
(Highly Skilled 

Migrant Program)

Австралія (General 
Skilled Migration) 

Канада 
(Skilled Worker)

Нова Зеландія 
(Skilled Worker)

Володіння мовою 10 15-25 0-24 (16+8) обов’язково
Достатнє фінансування на 
початковий період 10 обов’язково

Вік (молодше = більше 
балів) 5-20 15-30 0-10 5-30

Кваліфікація / Вчений 
ступінь 30-50 5-25 0-25 50-55

Професія 40-60
Професійний досвід 5-10 0-21 10-30
Заробітна плата на остан-
ньому місці роботи 5-45

Кваліфікація жінки (чоло-
віка) 5 0-10 50

Дефіцитна професія 15-20 20
Досвід роботи в країні 5 10 0-10 5-15
Проходження навчання в 
регіоні 5

Знання професійної мовної 
специфіки 5

Пропозиція роботи 0-10 50-60
Необхідна кількість балів 95 100-120 67 100-140
Джерело: [2; 6; 14; 27]
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ється умов і нормативів праці. Це перша спроба 
регулювання кваліфікованої міграції на між-
державному, регіональному рівнях.

Варто звернути увагу, що за минуле десяти-
ліття неухильно зростала кількість студентів, 
що виїжджають в рамках міжнародних освіт-
ніх програм. Політика щодо іноземних студен-
тів стала сьогодні інструментом міжнародної 
конкуренції в залученні інтелектуальної робо-
чої сили [18, с. 163]. Іноземні студенти вико-
ристовують як джерело талантів двома шля-
хами: через дозвіл працювати під час навчання 
і через право отримати статус кваліфікованого 
мігранта в країні перебування після закінчення 
навчання.

Нині в багатьох країнах студенти мають 
право працювати під час навчання, як пра-
вило, від 20 до 24 годин на тиждень протягом 
семестру, та залишатись на території країни 
після закінчення навчання для пошуку роботи 
протягом певного терміну [5, с. 34]. У деяких 
країнах, наприклад в Японії або США, студен-
там необхідно отримати спеціальний дозвіл, 
в інших країнах (Австралія, Франція, Німеч-
чина, Канада тощо) такий дозвіл видається 
автоматично, але з деякими обмеженнями.

Варто зазначити, що особливе місце серед всіх 
учасників міжнародної міграції інтелектуаль-
ної робочої сили займають ТНК, які, «мислячи 
на міждержавному рівні», фактично не підпа-
дають під контроль урядів. Міжнародні компа-
нії, які мають представництва в різних країнах, 
можуть брати на роботу кваліфікованих інозем-
них співробітників, минаючи обмеження мігра-
ційного законодавства через кадрові перемі-
щення всередині компанії [12, с. 176]. У деяких 
країнах (Канада, США та ін.) визначено вимоги 
до конкретних спеціальностей, щоб виключити 

зловживання цим каналом для переміщення 
менш кваліфікованого персоналу поза встанов-
лених квот або без перевірки обґрунтованості 
найму іноземного громадянина.

У більшості випадків співробітники міжна-
родних компаній, які працюють на основі між-
народного переміщення, не можуть отримати 
право на постійне перебування або автоматичну 
зміну статусу при отриманні дозволу на роботу, 
однак вони можуть скористатися традиційними 
способами подачі заяви, і наявність досвіду 
роботи на території приймаючої країни дасть 
перевагу при її розгляді [15, с. 131].

На основі вищевикладеної інформації та за 
результатами проведеного дослідження можна 
виділити такі основні інструменти залучення 
інтелектуальної робочої сили, що використову-
ються у світовій практиці (рис. 3).

Багаторічний зарубіжний досвід успішного 
залучення кваліфікованих працівників стано-
вить практичний інтерес і при визначенні укра-
їнських підходів у питаннях трудової міграції, 
взаємовідносин держави і фахівців з-за кор-
дону, які набувають останнім часом все біль-
шої актуальності в нашій країні. Таким чином, 
вивчення та аналіз основних інструментів дея-
ких країн щодо залучення фахівців надали 
можливість визначити основні принципи, 
згідно з якими країна може розробити успішну 
політику регулювання міграції інтелектуальної 
робочої сили (рис. 4).

Підсумовуючи, зазначимо, що важливість 
для України досвіду міграційної політики інших 
країн полягає не в прямому запозиченні або копі-
юванні якихось конкретних форм і механізмів 
(що, як правило, не дає хороших результатів), 
а в усвідомленні більш загальних висновків, у 
розумінні усіх важливих аспектів і цілей її про-
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кваліфікованих мігрантів 
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переміщеня усередині ТНК 
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високими доходами 

Проведення політики, 
спрямованої на повернення 
кваліфікованих мігрантів 

Рис. 3. Інструменти залучення інтелектуальної робочої сили,  
що використовуються у світовій практиці

Джерело: систематизовано автором на основі [17]
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ведення, а також інструмен-
тів та методів, які доцільно 
використовувати у конкрет-
ній політичній та економіч-
ній ситуації.

Висновки. Таким чином, 
на основі проведеного 
дослідження можна зро-
бити висновок, що політика 
регулювання міграції інте-
лектуальної робочої сили 
повинна чітко сполучатися 
із завданнями економіч-
ного і соціального розвитку 
країни, а для цього вона за 
необхідністю вибудовується 
як досить жорстка і селек-
тивна, така, що здатна фор-
мувати міграційні потоки, 
які за своїми якісними та 
кількісними характеристи-
ками відповідають потре-
бам національної еконо-
міки певної країни.

Важливо також зазна-
чити, що в сучасних умо-
вах розвитку як економіки 
України, так і світової еко-
номіки в цілому міжнародна міграція інтелекту-
альної робочої сили вимагає подальшого удоско-
налення державного регулювання цих процесів, 
що неможливо зробити без комплексного все-
бічного аналізу усіх аспектів політики регулю-
вання міграції та обрання найоптимальнішого 
поєднання її складових, що породжує перспек-
тиви подальших досліджень у даному напрямі.
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АНОТАЦІЯ
У статті проведено комплексний аналіз сучасних процесів 

міжнародного руху капіталу у вигляді прямих іноземних інвес-
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен комплексный анализ современных про-

цессов международного движения капитала в виде прямых 
иностранных инвестиций. Выявлены основные закономер-
ности движения инвестиционных потоков на международном 
рынке. Определены глобальные тенденции движения прямых 
иностранных инвестиций.

Ключевые слова: глобализация, инвестиции, инвестици-
онные потоки, интернационализация, прямые иностранные 
инвестиции.

ANNOTATION
The article provided a comprehensive analysis of current pro-

cesses of international capital flows in the form of foreign direct in-
vestment. Detected basic movement patterns of investment flows in 
the international market. Determined global trends movement FDI.

Keywords: globalization, investments, investment flows, inter-
nationalization, foreign direct investment.

Постановка проблеми. Головною рушій-
ною силою інтернаціоналізації та глобалізації 
є міжнародний рух капіталу у формі прямого 
іноземного інвестування. Інтегруючись в сис-
тему сучасного світового господарства, перед 
країнами постає завдання пошуку необхідних 
ресурсів для побудови конкурентоздатної націо-
нальної економіки. Постає необхідність постій-
ного виявлення і дослідження особливостей 
процесу міжнародного руху капіталу. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Останнім часом питанням руху інвестиційних 
потоків приділяється багато уваги як на наці-
ональному, так і на міжнародному рівнях. 
З кожним роком наукова література наповню-
валася великою кількістю досліджень, присвя-
чених проблематиці прямих іноземних інвести-
цій, особливо в світлі глобалізаційних процесів 
міжнародної економіки. Основи дослідження 
аспектів міжнародного інвестування заклали у 

своїх працях Дж. Бейли, Л. Гітмана, Б. Губ-
ського, М. Джонка, Дж. Кейнса, В. Козюка, 
Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, В. Мельника, 
О. Мозгового, С. Покропивного, І. Сазонця, 
В. Федоренка, А. Філіпенка, М. Чумаченка, 
У. Шарпа та інших. Більшість теорій та пара-
дигм іноземних інвестицій розширюють і син-
тезують знання з попередніх розробок. Однак, 
з’являються і нові концепції, які, враховуючи 
складність, багатогранність та динамічність 
об’єкту дослідження, дозволяють наблизитись 
до його всеохоплюючого розуміння.

Метою роботи є комплексна оцінка та вияв-
лення закономірностей руху інвестиційних 
потоків на міжнародному ринку.

Виклад основного матеріалу. Перерозподі-
лення ринків капіталу є характерною тенден-
цією останніх років. Відбувається зниження 
питомої ваги операцій з капіталом у національ-
ному масштабі на користь міжнародних та вну-
трішньорегіональних [1, с. 55]. Компанії більше 
прагнуть організовувати власні виробництва 
закордоном або купувати контрольні пакети 
акцій місцевого підприємства, ніж орієнтува-
тися на вивіз товарів закордон. Це виступає 
гарантією більш успішного виступу на інозем-
них ринках. Така особливість, значною мірою 
впливає на загальну характеристику ринку 
міжнародних інвестиційних потоків. 

Нестабільною тенденцією характеризуються 
зміни загальних обсягів прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) у світі. Проте за останні роки 
під впливом удосконалення механізмів міждер-
жавного управління глобальними інвестицій-
ними потоками спостерігається їх збільшення 
та поступове виведення світової економіки на 
траєкторію економічного піднесення [2, с. 212].

За період 2010-2014 рр., відбували в осно-
вному позитивні зміни в показниках, для яких 
були характерними незначні коливання. Остан-
ній рік характеризується скороченням загаль-
ного обсягу прямих іноземних інвестицій як 
відносно попереднього так і 2010 року, на 16% 
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(239 трлн. дол. США) та 6,2% (81 трлн. дол. 
США) відповідно (рис. 1). Зниження потоків 
ПІІ відбулося в основному під впливом крих-
кості світової економіки, геополітичних ризи-
ків і політичної невизначеності для інвесторів. 

 
 

Рис. 1. Потоки глобальних інвестицій  
по країнах з різними розвитком економіки  

1995-2014 (млрд дол. США) [6]

Потоки ПІІ на фоні світового спаду, харак-
теризується регіональними варіаціями. Так, 
у той час як у розвинених країнах та в кра-

їнах з перехідною економікою спостерігається 
зниження показників, припливи інвестицій 
в країнах, що розвиваються залишаються на 
історично високих рівнях (див. рис.1). Потоки 
глобальних інвестицій в країни, що розвива-
ються досягли 681 млрд. дол. США, що стано-
вить 55% загальносвітового рівня.

Як зазначалося раніше, загальні обсяги 
інвестицій у світі зазнаються скорочення, це 
пояснюється, в першу чергу, значним зменшен-
ням даного показника у розвинених країнах. 
Так, відносне відхилення показника 2014 від 
2010 рр. досягло 80,6%, тобто скорочення пото-
ків інвестицій зменшилися на 120 млрд. дол. 
США (табл. 1). Така ж ситуація у країнах з 
перехідною економікою та Латинської Аме-
рики.

Приплив інвестицій в країнах з пере-
хідною економікою скоротилися на 52% до 
48 млрд дол. США порівняно з 2013 р., та на 
25% порівняно з 2010р. (див. табл. 1), в першу 
чергу через регіональний конфлікт і санкції, 
які відлякують нових іноземних інвесторів. ПІІ 
в Росію знизився на 70% до 21 млрд дол. США, 

Таблиця 1
Потоки інвестицій за регіонами 2010-2014рр. (млрд дол. США) [4; 6]

Регіон 

Потоки ПІІ Відхилення, 
2014/2010 рр.

2010 2011 2012 2013 2014
Абсолютне, 
млрд дол. 

США

Відносне,
%

Світ 1309 1700 1403 1467 1228 -81 93,8
Розвинені країни 619 880 679 694 499 -120 80,6
Країни що розвиваються 617 725 639 671 681 64 110,4

Африка 43 48 56 54 54 11 125,6
Азія 390 431 401 428 465 75 119,2
Східна та Південно-східна Азія 294 333 321 348 381 97 129,6
Південна Азія 37 44 32 36 41 4 110,8
Західна Азія 57 53 48 45 43 -14 75,4
Латинська Америка та країни 
Карибського басейну 183 244 182 189 162 -21 88,5

Країни з перехідною економікою 73 95 85 100 48 -25 65,8

Таблиця 2
Відтік інвестицій за регіонами 2010-2014 рр. (млрд дол. США) [4; 6]

Регіон

Відтоки ПІІ Відхилення, 
2014/2010 рр.

2010 2011 2012 2013 2014
Абсолютне, 
млрд дол. 

США

Відносне,
%

Світ 1451 1712 1284 1306 1354 -97 93,3
Розвинені країни 989 1213 873 834 823 -166 83,2
Країни що розвиваються 400 423 357 381 468 68 117,0

Африка 7 7 12 16 13 6 185,7
Азія 273 304 299 335 432 159 158,2
Східна та Південно-східна Азія 243 270 266 232 383 140 157,6
Південна Азія 14 13 10 2 11 -3 78,6
Західна Азія 16 22 23 41 38 22 237,5
Латинська Америка та країни 
Карибського басейну 120 111 46 29 23 -97 19,2

Країни з перехідною економікою 62 73 54 91 63 1 101,6
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в рамках коригування від рівня, досягнутого в 
2013 році в результаті угоди Роснефть-BP. 

Значно збільшилися потоки ПІІ в Азію, за 
період 2010-2014 рр. Так, показники В Азії, 
Східній та Південно-східній Азії, збільшилися 
на 19,2% та 29,6% відповідно. Потоки інвести-
цій в Африку залишалися майже незмінними.

Відтоки інвестицій з країн характеризуються 
схожою ситуацією як і потоки ПІІ в країн. Світо-
вий показник загальних обсягів відтоків інвес-
тицій зменшився на 6,7% (97 млрд. дол. США) 
порівняно з 2010р. (табл. 2). Така зміна пояс-
нюється скороченням показника в розвинених 
країнах на 16,8% (166 млрд. дол. США). Пози-
тивна динаміка відтоків характерна для країн 
Африки та Азії. Значно зменшився показник 
в країнах Латинської Америки та Карибського 
басейну – 80,8%.

З року в рік ефективність функціонування 
світової економіки, стає більш залежною від 
темпів переливу прямих іноземних інвести-
цій (й обсягів наповнюваності їхніх потоків, 
зокрема) у розрізі регіональних секторів еко-
номіки, що викликає необхідність вивчення 
сучасних тенденцій їхнього розподілу і акуму-
ляції [3]. Розглянемо детальніше світову струк-
туру інвестиційних потоків за географічними, 
галузевими та інституціональними ознаками.

Лідерами по залученню інвестицій стали 
Китай, в який було вкладено 129 млрд дола-
рів США, Гонконг із залученим капіталом в 
103 млрд доларів США. Сполучені Штати зна-
ходяться на третьому місці: обсяг надходжень 
досяг 92 млрд доларів США. За ними в рей-
тингу розташувалися Великобританія, Сінга-
пур і Бразилія (рис. 2). За 2010-2014 рр. про-
відні країни продовжують тримати свої позиції 
в загальному рейтингу країн. 
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Рис. 2. Притік інвестицій (за країнами),  
2010-2014 рр., (млрд. дол. США) [7]

Немало важливу роль у формуванні гло-
бальних ПІІ відіграють міждержавні організа-
ції. Прослідкувати частки інвестицій їх у світі 
можна на наступній діаграмі (рис. 3). Біль-
шість великих регіональних об'єднань і груп, 
що займаються економікою зазнали зниження 
загальних обсягів ПІІ у в 2014 році порівняно 
з 2010 р.
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Рис. 3. Потоки ПІІ регіональних та міжнародних 
організацій за 2013-2014рр. (млрд дол. США) [5; 6]

Глобальні тенденції зниження припливів ПІІ 
у 2014 році, вплинуло на результати показни-
ків ПІІ в регіональних угруповань. Найбільш 
успішними роками для організацій були 2011 
та 2013 рр. За цими роками показники досягли 
своїх найбільших значень за досліджуваний 
період, по всім типах угрупувань. За весь період 
більшість організацій зазнали зниження їхньої 
частки в глобальних потоках ПІІ, наприклад, 
Трансатлантичне торговельне та інвестиційне 
партнерство (ТТІП) – 40,7%, Північноамери-
канська зона вільної торгівлі (НАФТА) – 32,4%. 
Лише дві азіатські групи значно покращили 
свої показники – Асоціація держав Південно-
Східної Азії (АСЕАН), з 33-відсотковим збіль-
шенням притоку, і Регіональне комплексне 
економічне партнерство (РКЕП), з 27-відсотко-
вим збільшенням.

Аналіз галузевої структури свідчить гло-
бальну спрямованість інвестиційних потоків 
у сферу послуг. Найостанніші дані по заявле-
них проектів із залученням ПІІ виявили різні 
галузеві тенденції (рис. 4). Динаміка останніх 
п’яти років відображає загальну динаміку сві-
тових інвестицій. Власне спостерігається скоро-
чення обсягів ПІІ в нові інвестиційні проекти. 
Тим не менш, бачимо чітку тенденцію, до збіль-
шення частки вкладень у сферу послуг, та від-
повідно зменшення у сферу виробництва. 
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Рис. 4. Обсяги ПІІ в нові проекти по секторам 
економіки, у 2010-2014рр. (млн.дол.США) [4; 6]

Найбільша частка іневстицій яка спрямо-
вана в сферу послуг зосереджена у бізнес-послу-
гах, будівельних роботах та послуги на елек-
троенергію, газ та воду [7]. ПІІ у первинному 
секторі спрямовуються в основному добувну 
галузь промисловості в країнах, що розвива-
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ються. У 2014 році вартість проектів із залучен-
ням ПІІ у видобувну і нафтову галузі у країнах 
зросла на 60%, від $ 25 млрд. дол. США до 
40 млрд. дол. США. 

У виробничій сфері обсяги ПІІ в скоро-
тились з 275 млрд. дол. США в 2010 році до 
312 млрд дол. США у 2014 (28%). З найбільш 
швидко зростаючих галузей були кокс, нафто-
продукти і ядерне паливо (60 %), машини та 
устаткування (29 %), і автомобілі та інші тран-
спортні засоби (32%).

За прогнозами Конференція ООН з торгівлі 
та розвитку (ЮНКТАД), перспективи зростання 
обсягів прямих іноземних інвестицій в 2015 р 
«неясні» [6]. Серед факторів, які можуть нега-
тивно позначитися є невпевненість споживачів, 
волатильність валютних ринків та геополітична 
нестабільність. Крім того, зниження цін на 
сировинні товари, швидше за все, призведе до 
відсутності інтересу інвесторів на вкладення в 
ці активи. У той же час позитивний ефект для 
пожвавлення інвестиційного процесу можуть 
мати зміцнення економічного зростання в 
США, позитивний вплив знижених нафтових 
цін на попит і активна грошово-кредитна полі-
тика в Єврозоні [8]. 

Результати проведеного ЮНКТАД моніто-
рингу, в 2014 році свідчать, що 37 країн і тери-
торій взяли 63 заходів політики, які зачіпають 
іноземні інвестиції [6]. Національна інвести-
ційна політика як і раніше була орієнтована на 
заохочення і лібералізацію інвестицій. Загальна 
частка регулюючих і обмежувальних заходів 
інвестиційної політики продовжує збільшува-
тися і становить 84% станом на 2014 р. 

В даний час уряди широко використову-
ють інвестиційні стимули як інструмент полі-
тики для залучення інвестицій, незважаючи 
на постійну критику таких заходів як еконо-
мічно неефективних і таких, що викликають 
нераціональний розподіл державних коштів. 
Більше половини нових заходів по лібералі-
зації, заохоченню або полегшенню інвестицій 
були пов'язані з наданням інвестиційних сти-
мулів. 

Основною метою інвестиційних стимулів є 
створення нових робочих місць, ефективної 
системи передачі технологій та заохочення екс-
порту. Головними цільовими галузями висту-
пають сектори ІТ та ділових послуг, за якими 
слідують сільське господарство і туризм [6]. 

Висновки. Характерною особливістю сучас-
ного світу є прискоренні темпи глобалізації та 
інтернаціоналізації. Найбільш яскраво це про-
слідковується у щорічних зростаннях загальних 
обсягів міжнародного руху капіталу, у вигляді 
прямих іноземних інвестицій. Проведене дослі-
дження свідчить про поступові зміни в струк-
турі інвестиційних потоків. Зменшується кон-
центрація більшості інвестицій у розвинених 
країнах, та відповідне збільшення обсягів над-
ходжень ПІІ у країни що розвиваються, зокрема 
до Азії. Зростають загальні обсяги інвестицій у 
сферу послуг.

Цілеспрямована зовнішньоінвестиційна полі-
тика повинна стати пріоритетним напрямком 
діяльності кожної держави. Створення прива-
бливого інвестиційного клімату має базуватися 
на принципах загальнодержавних пріоритетів 
щодо іноземного інвестування. Залучення іно-
земних інвестицій сприятиме ефективному роз-
витку економіки, а також підвищення конку-
рентоспроможності країни на світовому ринку.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено існуючи перешкоди, що обмежують 

експорт продукції вітчизняних підприємств на ринок Євросо-
юзу. Визначено склад та систему нетарифних обмежень щодо 
експорту продукції у країни ЄС, розглянуто механізм подолан-
ня даних бар’єрів. Розроблено рекомендації щодо процедури 
виконання відповідності продукції українських підприємств ви-
могам Євросоюзу.

Ключові слова: ринок ЄС, конкурентоспроможність, екс-
порт, митний тариф, нетарифні бар’єри, сертифікація продукції.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы существующие преграды, ограни-

чивающие экспорт продукции отечественных предприятий на 
рынок Евросоюза. Определены состав и система нетарифных 
ограничений экспорта продукции в страны ЕС, рассмотрен 
механизм преодоления данных барьеров. Разработаны реко-
мендации по процедуре выполнения соответствия продукции 
украинских предприятий требованиям Евросоюза.

Ключевые слова: рынок ЕС, конкурентоспособность, 
экспорт, таможенный тариф, нетарифные барьеры, сертифи-
кация продукции.

ANNOTATION
In the article explores barriers exist, that limit the export of 

domestic enterprises in the EU market. The composition and the 
system of non-tariff restrictions on exports to the EU are considered, 
and a technique to overcome these barriers. Recommendations 
for execution procedures of Ukrainian enterprises are made to 
accordance with the requirements of the European Union.

Keywords: EU market, competitiveness, exports, customs 
tariffs, non-tariff barriers, product certification.

Постановка проблеми. Умови економічного 
спаду та істотне зниження платоспроможності 
українського споживача спонукають вітчизня-
них підприємств до пошуку нових ринків збуту. 
Підписання економічної частини Угоди про асо-
ціацію України та ЄС передбачає створення гли-
бокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, тому 
все більше українських підприємств розгляда-
ють можливість просування своїх товарів саме 
на просторах Євросоюзу. За цих умов україн-
ському виробникові належить познайомитися 
з європейським споживачем, проаналізувати 
ринок та провести оцінку конкурентоспромож-
ності свого товару, оскільки сильні та слабкі 
сторони продукції підприємства, визначені у 
процесі оцінювання конкурентоспроможності, 

дають змогу виявити та мобілізувати приховані 
можливості для отримання вигідних позицій на 
ринку.

Тому важливим питанням нині є визначення 
перспектив просування продукції українських 
підприємств на європейський ринок та заво-
ювання на ньому конкурентних переваг. При 
цьому вихідною точкою є структура україн-
ської економіки та існуючі пропозиції продук-
ції вітчизняних підприємств, що потенційно 
здатна зацікавити європейського споживача. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблеми інтеграції та співпраці 
України із зовнішніми контрагентами приді-
ляли увагу такі автори, як І.М. Грабинський, 
Т.О. Окландер, Т.В. Романчик, В.С. Філоніч, 
Н.З. Мерза, О.Ю. Молчанова, та багато інших. 
Результати їхніх досліджень стосуються голо-
вним чином окремих аспектів функціонування 
та потенційних можливостей і наслідків вибору 
партнерських відносин з Європейським Союзом.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Нині істотною перешкодою 
зростання експорту у ЄС навіть тієї української 
продукції, що має потенційний попит, є нета-
рифні обмеження та невідповідності технічних 
вимог і регламентів. Залишається недостатньо 
зрозумілим механізм процедури приведення у 
відповідність нормативно-технічної документа-
ції для повноти реалізації експортного потенці-
алу України.

Мета статті – дослідити існуючи перешкоди, 
що обмежують експорт продукції вітчизняних 
підприємств на ринок Євросоюзу для розро-
блення рекомендацій щодо подолання нетариф-
них бар’єрів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Можна виділити такі критерії оцінки конку-
рентоспроможності продукції на зовнішньому 
ринку:

– наявність потенційних споживачів товару;
– відповідність продукції параметрам (стан-

дартам якості, безпечності, соціальній адрес-



98

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ності, інформативності та ін.), встановленим на 
зовнішньому ринку;

– ціна товару.
Головна умова виживання виробничого під-

приємства у ринкових умовах – підвищення 
конкурентоспроможності продукції. Це складна 
проблема для підприємства навіть в умовах 
вітчизняного ринку, особливо при відкритості 
його для товарного імпорту. Ще складнішим 
це завдання стає при виході вітчизняного това-
ровиробника на ринки розвинених країн. На 
вітчизняному ринку можливе регулювання 
рівня конкурентоспроможності шляхом засто-
сування такого важелю, як ціна. При виході 
вітчизняних виробників на зовнішні ринки 
вони стають учасниками конкурентної боротьби 
іншого рівня. Щонайменше їхня продукція 
мусить відповідати аналогам ринка за показни-
ками якості і за цінами, що сформувалися на 
цьому ринку.

Вагомою перешкодою для експорту україн-
ських товарів до європейського простору є їхня 
невідповідність стандартам якості, прийнятим 
в ЄС. Лише 52% українських стандартів для 
сільськогосподарської продукції гармонізовано 
з міжнародними, для харчової промисловості 
показник становить 29%. При цьому необхідно 
виходити з того факту, що:

• за витратами вітчизняне виробництво зна-
чно програє країнам з розвиненою економікою;

• наразі на перші позиції у світовій товар-
ній конкуренції виходять нецінові чинники, а 
саме якість товарів, їхня новизна, наукоємність 
виробництва;

• конкурентоспроможність вітчизняної 
промислової продукції низька;

• більшість вітчизняних промислових під-
приємств перебувають у важкому фінансовому 
стані, мають високий рівень зносу основних 
фондів, використовують застарілі технології;

• недостатньо розвинені вітчизняні системи 
сертифікації і контролю якості експортної про-
дукції на фоні значного підсилення в останні 
часи вимог до споживчих і екологічних харак-
теристик, а також до безпеки продукції, яка 
реалізується на ринках промислово розвинених 
країн;

• спостерігається недостача спеціальних 
знань і досвіду роботи в сфері експорту в біль-
шості українських підприємців, а також недо-
статня координованість їх діяльності на зовніш-
ніх ринках;

• рейтинг надійності України для кредитів 
та інвестицій низький, що ускладнює викорис-
тання іноземних фінансових ресурсів для роз-
витку експортного потенціалу країни.

Варто зазначити, що основна розбіжність в 
принципах стандартизації полягає в тому, що 
в Україні питання стандартизації, до остан-
нього часу, залишалися прерогативою держави, 
а встановлені державними органами стандарти 
носять обов’язковий характер. Тоді як у країнах 
ЄС (як і в багатьох інших промислово розвину-

тих країнах світу у розробленні стандартів (які 
загалом мають добровільний характер) прийма-
ють участь усі зацікавлені сторони, а держава 
визначає обов’язковими лише засадничі пара-
метри безпечності продукції. Стандарти ж виро-
бляють недержавні установи, які мають статус 
міжнародних неприбуткових організацій.

При цьому необхідно враховувати, що в ЄС 
існують вимоги до технічної документації на 
конкретні види продукції: вона повинна міс-
тити описи і креслення, протоколи випробу-
вань і оцінку ризиків, тобто те, що дозволяє 
контролюючим органам у разі потреби оцінити 
аспекти безпечності продукції, але, зверніть 
увагу, не її якості. Ця документація повинна 
перебувати на території ЄС в уповноваженого 
представника закордонного виробника або в 
офіційного імпортера продукції до ЄС.

Водночас звертає на себе увагу певна невід-
повідність стандартам ЄС в підході до «прива-
тизації» процесу сертифікації (стандартизації), 
оскільки в Європейському Союзу надання цих 
функцій приватним установам передбачає не 
тільки їхню прозорість та високу репутацію, 
але й відсутність конфлікту інтересів (тобто 
незаангажованість цих установ у виробництво 
або продаж продукції, яка підлягає стандар-
тизації згідно до встановлених ними норм), а 
також широке представництво серед засновни-
ків такої організації усіх основних зацікавле-
них акторів. Тобто такі функції повинні пере-
даватися скоріше спеціалізованим установам 
з відкритим доступом до складу засновників-
акціонерів або союзам (асоціаціям) виробників 
відповідної продукції.

Нині фонд національних стандартів налічує 
27,5 тис. документів, у тому числі 7436 наці-
ональних стандартів, гармонізованих з між-
народними та європейськими стандартами. 
У 2014 році прийнято 30 національних стан-
дартів, з них 27 національних стандартів, гар-
монізованих з міжнародними та європейськими 
стандартами.

Сьогодні відкриття європейських ринків для 
українських товарів може стати для них першим 
кроком у завоюванні певного рівня конкуренто-
спроможності на світовому ринку та ефектив-
ним інструментом зміцнення економіки країни. 
Однак для того, щоб ці кроки були успішними, 
необхідно вивчити досвід інших країн, що вже 
працюють на ринку ЄС, визначити основні про-
блеми, з якими вони стикалися та врахувати 
особливості економічного стану України.

У рамках угоди про співпрацю України з ЄС 
скасовані мита на 94,7% експортного обсягу 
українських промислових товарів, 83,4% сіль-
ськогосподарських товарів. Навіть висококон-
курентні на європейському ринку товари, укра-
їнські підприємства можуть експортувати в ЄС, 
не сплачуючи мито [1].

Проте збільшення обсягу експорту та про-
сування продукції українських підприємств 
вимагатиме здійснення певних реформ. За екс-
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пертними розрахунками, існуючі нетарифні 
обмеження між ЄС та Україною еквівалентні 
митним тарифам у розмірі 11,8% – для про-
дукції аграрного сектору та 3,2% – для про-
мислової продукції. Тобто фактично саме нета-
рифні бар’єри нині виступають у ролі головного 
обмеження у розвитку українського експорту 
до країн ЄС [2].

Нетарифні торгові бар’єри – обмежувальні 
заходи в міжнародній торгівлі, зокрема, дис-
кримінація пропозицій іноземної компанії або 
встановлення виробничих стандартів, дискри-
мінаційних щодо товарів іноземної.

Процедури отримання сертифікатів для 
українців спростили. Головне правило входу 
на ринок ЄС – дотримання вимог безпеки про-
дукції. Держава зі свого боку відповідає за 
контроль безпеки, виробники – за розробку 
стандартів і контроль якості. Для гармонізації 
законодавства України з європейськими нор-
мами парламент у червні 2014 року скасував 
113 дозволів, а також створив Державну метро-
логічну інспекцію і Національний орган стан-
дартизації.

У країнах Європейського Союзу створена 
система технічного регулювання внутрішнього 
ринку ЄС на основі «Директив Нового підходу» 
та «Глобального підходу». Вони спрямовані на 
усунення технічних бар’єрів на вільне перемі-
щення товару і послуг всередині Європейського 
Союзу, шляхом єдиних вимог з безпеки до про-
дукції та процедур оцінки відповідності. Дирек-
тиви Нового підходу визначають єдині вимоги 
до продукції з безпеки, з єдиною норматив-
ною базою. Глобальний підхід, ґрунтуючись на 
вимоги Директив Нового підходу, встановлює 
загальні процедури оцінки відповідності про-
дукції гармонізованого законодавства.

Для кожного типу продукції передбачена 
процедура, яка забезпечує виконання відповід-
них вимог безпеки, викладених у відповідній 
Директиві або Технічному Регламенті – оцінка 
відповідності (conformity assessment).

Оцінка відповідності – це доказ того, що 
задана вимога (specified requirement) до про-
дукту по встановленим нормативним докумен-
там, такими як Технічні регламенти в Україні 
або Директиви в Європі, гармонізовані стандарти 
і технічні умови, до продукції виконана [3].

Оцінка відповідності продукції включає 
декілька елементів: випро-
бування, контроль та сер-
тифікація товарів (рис. 1).

Для продукції, яка під-
падає під сертифікацію ЄС 
та маркування знаком СЕ, 
а також для української 
продукції, яка потрапляє у 
сферу Технічних регламен-
тів, потрібно нанести наці-
ональний знак відповід-
ності. Виробнику потрібно 
виконати такі кроки:

– визначити, під дію якої Директиви або 
Директив РЄ підпадає продукція;

– визначити процедуру проведення оцінки 
(схема сертифікації) відповідності продукції;

– визначити гармонізовані європейські 
стандарти (EN standards), під які підпадає про-
дукція;

– перевірити, чи існує в країні, до якої 
буде поставлятися продукція, особливі вимоги 
за національними стандартами, маркування та 
упаковки, утилізації;

– провести лабораторні випробування в 
акредитованій по ISO / IEC 17025 лабораторії;

– аудит технічної документації нотифікова-
ним органом з сертифікації;

– аудит виробництва та системи управління 
якістю нотифікованим органом по сертифікації 
(за необхідності); 

– провести сертифікацію продукції;
– (за потребою) випустити ЄС Декларацію 

Відповідності і нанести маркування СЕ;
– проведення наглядового аудиту (раз на 

1-3 роки) – підтвердження відповідності про-
дукції заявленим стандартам.

В ЄС і в Україні існує перелік видів продук-
ції, які потрапляють під дію Директив (Сер-
тифікацію ЄС) або Технічних Регламентів. На 
сьогодні в Європі під сертифікацію потрапля-
ють усі види промислового виробництва, окрім 
хімічного, косметичного, фармацевтичного та 
харчового. До продукції цієї промисловості 
виставлені інші не менш жорсткі вимоги.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України підготувало проект «Стратегії розвитку 
технічного регулювання на період до 2018 року», 
яким передбачено «вихід на ринок ЄС для укра-
їнських виробників на таких же умовах, що і 
для виробників держав – членів ЄС». 

Безпека продукції для людини і навколиш-
нього середовища в країнах Європейського 
Союзу прирівняна за значущістю до націо-
нальної безпеки кожної з країн ЄС. Потрібно 
бути готовим до того, що Глобальний підхід 
до ЄС визначає, що виробники завжди несуть 
повну відповідальність за свою продукцію 
Декларацією про відповідність (Declaration of 
Conformity). При цьому виробник самостійно 
вибирає гарантовані методи визначення відпо-
відності при різних видах ризиків, пов’язаних 
з продукцією.

 
 

ОЦІНКА 
ВІДПОВІДНОСТІ 

Випробування 
однієї або більше 

характеристик об’єкта 
оцінки відповідності 

Контроль 
перевірка проектної 

документації 
(технічного файла) 

Сертифікація 
виробництва, продукції, 
послуги підтвердження 
відповідності третьою 

стороною 

Рис. 1. Складові елементи процедури оцінки відповідності
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Якщо продукція підпадає під дію Директив 
Європейського Союзу, які визначають правила 
нанесення маркування СЕ, досить провести 
процедуру сертифікації в будь-якій країні Євро-
пейського Союзу. Протоколи випробувань, ЄС 
Сертифікати відповідності та ЄС Декларації 
Відповідності будуть визнані всіма країнами 
ЄС. Немає необхідності проводити процедуру 
оцінки відповідності в кожній країні.

Митний тариф на ввезення певної продукції 
в ЄС змінюється залежно від щільності ринку. 
Водночас звертає на себе увагу певна невідповід-
ність стандартам ЄС в підході до «приватизації» 
процесу сертифікації (стандартизації), оскільки 
в Європейському Союзу надання цих функцій 
приватним установам передбачає не тільки їхню 
прозорість та високу репутацію, але й відсут-
ність конфлікту інтересів, а також широке пред-
ставництво серед засновників такої організації 
усіх основних зацікавлених сторін. Тобто такі 
функції повинні передаватися, скоріше, спеці-
алізованим установам з відкритим доступом до 
складу засновників-акціонерів або союзам (асо-
ціаціям) виробників відповідної продукції.

Також не варто забувати, що в Європі існу-
ють ще й приватні стандарти ритейлерів, і 
якщо компанія хоче продавати товар у конкрет-
ній торговій мережі, стандартів, викладених в 
угоді, буде недостатньо – вона повинна вико-
нати певні вимоги продавця.

Висновки. Таким чином, для виходу на євро-
пейський ринок українським підприємствам 
необхідно здійснити такі кроки:

• провести оцінку експортного потенціалу 
підприємства;

• дослідити зовнішній ринок та розробити 
експортний план;

• за необхідності змінити бізнес-модель під-
приємства, враховуючи смаки та цінності спо-
живачів на даному ринку;

• визначити продукцію для експорту в ЄС;
• зібрати необхідну інформацію по про-

дукції: відповідність вимогам Директив, від-
повідність систем менеджменту міжнародним 
стандартам, упевнитися, що продукція спроек-
тована і виготовлена відповідно до вимог гармо-
нізованих стандартів і Директив Європейського 
Союзу;

• обрати нотифікований орган для сертифі-
кації даної продукції;

• визначити процедуру оцінки відповід-
ності (в Директивах наведено перелік методів 
оцінки);

• випустити ЄС Декларацію Відповідності;
• провести сертифікацію продукції і нане-

сти маркування СЕ (знак СЕ);
• пошук партнерів, покупців (у тому числі 

через бізнес-асоціації);
• для отримання преференцій потрібен 

сертифікат походження EUR 1. Його видає 
Торгово-промислова палата України та її регі-
ональні підрозділи. ЄС залишає можливість 
експорту в рамках режиму GSP, який діє нині 
для України і для використання якого необ-
хідно отримати сертифікат форми А, який теж 
видає торгово-промислова палата.
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АНОТАЦІЯ
Досліджено теоретичні основи зовнішньої торгівлі Украї-

ни, її товарна й географічна структури та питання, пов’язані 
із формуванням зовнішньоторговельних пріоритетів у державі. 
Обґрунтовано проблеми зовнішньої торгівлі України. Визначе-
но напрями реалізації державної зовнішньоторговельної полі-
тики з урахуванням світового досвіду як регулюючої складової 
подальшого економічного та соціального розвитку країни.
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структура торгівлі, державна зовнішньоторговельна політика.

АННОТАЦИЯ
Исследованы теоретические основы внешней торговли 

Украины, её товарная и географическая структуры и вопросы, 
связанные с формированием внешнеторговых приоритетов 
в государстве. Обоснованы проблемы внешней торговли 
Украины. Определены направления реализации государствен-
ной внешнеторговой политики с учетом мирового опыта как 
регулирующей составляющей дальнейшего экономического и 
социального развития страны.

Ключевые слова: международные экономические отно-
шения, внешняя торговля Украины, товарная структура тор-
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АNNOTATION
It was researched the theoretical foundations of Ukraine’s 

foreign trade, commodity and geographical structures and issues 
related to the formation of the external trade priorities in the 
country. It was defined the problems of Ukraine’s foreign trade. 
The implementation of the state external trade policy, taking into 
account international experience as a component of regulating 
further economic and social development of the country.

Keywords: international economic relations, foreign trade of 
Ukraine, commodity trade structure, geographical trade structure, 
state external trade policy.

Постановка проблеми. У сучасному гло-
балізованому світі досить потужною силою 
економічного розвитку виступає міжнародна 
торгівля, яка охоплює сукупність зовнішньої 
торгівлі всіх країн світу.

Утвердження України як незалежної дер-
жави стало першим її виходом на світову арену 
як суб’єкта міжнародних торговельних відно-
син, де вона одразу стикнулася з низкою про-
блем, а саме: залежність від імпорту енергоно-
сіїв, збільшення в експорті частки сировинних 
товарів, неконкурентоспроможність на світо-
вому ринку вітчизняної продукції, вивіз націо-
нального капіталу за кордон, погіршення інвес-

тування та співпраці з Україною, що вплинули 
на визначення структури та подальше здій-
снення Україною зовнішньої торгівлі і потре-
бують негайного державного втручання та вирі-
шення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням сутності, особливостей і пріоритетів 
розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах 
глобалізації присвячені праці багатьох учених 
і фахівців, а саме: В. Андрійчука, Ю. Козака, 
О. Єлісєєнко, Г. Бережної, О. Кириченка, 
А. Мазаракі, С. Юшиної, А. Гури, Л. Онищенко 
тощо. В їхніх роботах ґрунтовно висвітлено сут-
ність та сучасні тенденції зовнішньої торгівлі 
України. Варто зазначити, що розвиток торго-
вельно-економічних зв’язків України, швидкі 
зміни бізнес-середовища вимагають аналізу 
торговельної динаміки та стратегічних парт-
нерів, удосконалення торговельної політики, 
створення механізму стимулювання експорту 
і формування конкурентоспроможних експорт-
них виробництв.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відкритими досі залиша-
ються питання, що пов’язані із вдосконаленням 
масштабів та структури зовнішньої торгівлі 
України, що вимагають подальших досліджень 
у розрізі розкриття її пріоритетів та пошуку 
нових партнерів. Залишається актуальним 
поглиблений аналіз особливостей зовнішньої 
торгівлі України та державної зовнішньоторго-
вельної політики.

Метою статті є дослідження й аналіз масш-
табів та структури зовнішньої торгівлі України 
в умовах глобалізації та її ролі в зростанні кон-
курентоспроможності національної економіки 
на світовій арені.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному світі участь у міжнародній торгівлі 
для окремої країни виявляється у формі зовніш-
ньої торгівлі. Згідно із Законом України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» зовнішня 
торгівля України – це діяльність суб’єктів гос-
подарської діяльності України та інших дер-
жав, яка має місце як на території України, так 
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і за її межами і яка зводиться до посередництва 
між виробниками і споживачами зі здійснення 
угод купівлі-продажу товарів або послуг [1].

У загальному зовнішня торгівля характери-
зується показниками зовнішньоторговельного 
балансу: обсягами експорту, імпорту, різниця 
яких дає зовнішньоторговельне сальдо, які 
відображені на рисунку 1 [2, с. 8].
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Рис. 1. Зовнішньоторговельний баланс України  
за 2010–2014 рр., млн дол. США

Згідно з рисунком 1 Україна є імпорто-орієн-
тованою країною, бо імпорт домінує над експор-
том, але у 2014 р. – протилежна ситуація, яка 
дала позитивне зовнішньоторговельне сальдо 
за рахунок розширення торговельних відно-
син, особливо з країнами Європейського Союзу 
(далі – ЄС). У 2014 р. зовнішньоторговельний 
оборот України склав 124,86 млрд дол. США.

У структурі експорту домінують товари – 
82%, але спостерігається нарощування екс-
порту послуг, частка якого порівняно з 2012 р. 
у наступні роки зросла на 2% і становила 18%, 
тоді як експорт товарів знизився на 2%. Дедалі 
меншу частку послуг Україна імпортує – 10%, 
що в середньому за 5 років у 11,5 рази менше, 
ніж товарів, частка яких у 2014 р. складала 
90%. Найбільша різниця у цьому співвідно-
шенні спостерігалася у 2011, 2012 рр. (у 13 разів, 
а найменша – у 2014 р. (у 9 разів) [2, с. 8-9].

Розрахунок зовнішньоторговельного сальдо 
показав, що при домінуванні загального обсягу 
імпорту над експортом сальдо буде від’ємним, 
у протилежному випадку – стане додатнім, 
так само окремо по товарам і послугам (рис. 
2) [2, с. 9].
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Рис. 2. Динаміка зовнішньоторговельного  
сальдо товарів та послуг за період 2010–2014 рр., 

млн дол. США

Динаміка зовнішньоторговельного сальдо за 
5 років показує, що експорт послуг перевищує 
їх імпорт – позитивна тенденція для національ-
ної економіки, проте зовсім протилежна ситу-

ація з товарами, імпорт яких перевищує екс-
порт – від’ємне зовнішньоторговельного сальдо 
з позитивною динамікою з 2014 року.

Здійснення аналізу зовнішньої торгівлі 
передбачає детальний розгляд критерію струк-
тури, складовими якого є: товарна та геогра-
фічна структури.

Товарна структура зовнішньої торгівлі 
суб’єктів ЗЕД – це розподіл обсягу експорту та 
імпорту по товарним позиціям [3], показана на 
рисунку 3 [4, с. 15].

 
Рис. 3. Товарна структура експорту товарів України 

за 2010–2014 роки, %

Як свідчать дані рисунка 3, провідні пози-
ції в українському експорті належать мета-
лопродукції – в середньому 30%, машино-
будуванню – 10-12% (реактори й електричні 
машини), харчовій промисловості – близько 
20% (зернові культури, жири, олії) та майже 
40% припадає на інші промисловості – енерге-
тичну, будівельну, легку тощо.

Товарна структура імпорту товарів відобра-
жена на рисунку 4 [4, с. 15].

 

Рис. 4. Товарна структура імпорту товарів України 
за 2010–2014 роки, %

У товарній структурі імпорту переважають 
енергоресурси – близько 30%; на машини та 
обладнання припадає 25%, на продукцію мета-
лургії та хімічної промисловості – 3% і 4% від-
повідно та в середньому 36% складає продукція 
інших видів економічної діяльності (легка, хар-
чова, лісова промисловості тощо).

Структура експорту послуг України пред-
ставлена на рисунку 5 [2, с. 89-92].

Згідно з даними рисунка 5, в українському 
експорті послуг домінують послуги трубопро-
відного транспорту – близько 25% (хоча відбу-
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лося значне зниження у 2014 р. їхньої частки 
порівняно з 2010 р. на 10,3%); послуги у сфері 
телекомунікацій, стрімке збільшення яких спо-
стерігалося за 5 років майже у 3 рази, ділові 
послуги – близько 11% та інші (ремонтні, 
послуги з туризму тощо).

Зовсім інша ситуація спостерігається у 
структурі імпорту послуг України, що проілю-
стровано на рисунку 6 [2, с. 93-96].
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Рис. 6. Структура імпорту послуг України  
за 2010–2014 роки, %

Провідними імпортованими послугами для 
України є ділові – у середньому 17,5%, послуги, 
пов’язані з фінансовою діяльністю, що знизи-
лись на 7,5% у 2014 р. порівняно з 2010 р. і 
склали 15,6%, державні та урядові послуги, 
частка яких зросла за 5 років у 2 рази і склала 
у 2014 році 18,2% та інші – близько 22%.

Географічна структура зовнішньої торгівлі – 
це розподіл торговельних потоків по країнам 
та регіонам світу [3]. Торговельних партнерів 
України групують по регіонам світу. Так, гео-
графічна структура експорту товарів зображена 
на рисунку 7 [5].
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Рис. 7. Географічна структура експорту товарів  
за період 2010–2014 рр., %

Відповідно до наведених даних, найбільше 
Україна експортує товарів у країни СНД – в 
середньому 30% (відбувається зниження частки 
за 5 років на 9%), Європи – 28% (за рахунок 
торговельної угоди з країнами ЄС, питома вага 
збільшилася у 2014 році на 5% від 2013 року), 
країни Азії – близько 27%, Африки – 9,5% 
у 2014 році із приростом на 3,6% за 5 років, 
частка інших країн, Америки та Австралії і 
Океанії є незначними у загальному обсязі.

Схожа ситуація і в географічній структурі 
імпорту на рисунку 8 [5].
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Рис. 8. Географічна структура імпорту товарів  
за період 2010–2014 рр., %

 
На рисунку 8 простежується тенденція домі-

нування імпорту товарів у Європу, у тому числі 
до країн ЄС – 41,1% у 2014 р., з приростом у 
8% за період років, до країн СНД імпорт різко 
скоротився з 44% у 2010 р. до 31,7% у 2014 р., 
до країн Азії – становить майже 20%, частка 
імпорту товарів до Африки, Америки та інших 
країн незначна.

У географічній структурі експорту та імпорту 
послуг значну питому вагу займаються країни 
СНД, Європи, у тому числі країни ЄС та Азії 
(рис. 9) [5].
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Рис. 9. Географічна структура експорту послуг  
за період 2010–2014 рр., %

Відповідно до даних на рисунку 9, у геогра-
фічній структурі українського експорту послуг 
країни СНД мають частку 35% у 2014 р. (від-
булося зниження на 13% порівняно з 2010 р.), 
що може свідчити про пошук Україною нових 
ринків збуту, країни Європи – 38,5% у 2014 р. 

Рис. 5. Структура експорту послуг України  
за 2010–2014 роки, %
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(приріст 10%), Азія та Америка – приблизно 
10%, 11% відповідно. Близько 3% експорту 
послуг спрямовано в Австралію і Океанію та 
1% – в інші країни.

Географічна структура імпорту послуг Укра-
їни відображає ступінь зацікавленості країни 
в послугах, які надають іноземні партнери, та 
продемонстрована на рисунку 10 [5].
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Рис. 10. Географічна структура імпорту послуг  
за період 2010–2014 рр., %

 
Найбільша частка імпортованих послуг над-

ходить з країн Європи – 47,1% у 2014 р., імпорт 
з країн СНД становив 17-19% та Азії, що зни-
зився на 8% порівняно з 2010 роком і склав 
у 2014 році 14,4%. Коливання інших показни-
ків суттєвого впливу на економіку України не 
мають.

Найвагомішим партнером з експорту товарів 
залишається нині Російська Федерація – 18,2% 
у 2014 р. (спостерігається спад питомої ваги за 
5 років на 8%). Єгипет і Туреччина експортують 
майже однаково – близько 6%. Такі країни, як 
Індія, Італія, Китай, Польща мають частки від 
2,5 до 4%.

Україна найбільше імпортує товари з Росій-
ської Федерації, хоча у 2014 році спостері-
галося зменшення питомої ваги порівняно 
з 2010 роком – на 13,4%, імпортні товари з 
Китаю та Німеччини займали приблизно одна-
кову частку протягом 5-річного періоду від 
7,0% до 9,9% [6, с. 21-24].

Найбільша кількість послуг експортується 
до Російської Федерації, хоча сам відсоток зни-
зився на 13,5% за 5 років, активізуються і нові 
країни, що потребують українських послуг – 
Швейцарія (7,2% у 2014 р.), США, Німеччина – 
до 6%, з поступовим нарощуванням частки екс-
порту послуг.

Серед основних для України країн-імпорте-
рів послуг є Російська Федерація, Велика Бри-
танія, Німеччина, Кіпр, США, Швейцарія та 
Австрія. Україна найбільше імпортує послуг 
із Російської Федерації (13,4% у 2014 р.), з 
Великої Британії – 11%, з Німеччини – 6,5% 
у 2010 р. і 9,3% у 2014 р. та з Кіпру, обсяги 
імпорту з яким, знизилися в 2014 р. у 1,5 рази 
від 2010 р. [6, с. 70-77].

Із 2008 року, вступивши до Світової органі-
зації торгівлі (далі – СОТ), Україна стала рівно-
правним партнером на світових товарних рин-
ках. У результаті чого були скасовані окремі 
обмеження щодо доступу на зовнішні ринки. 

Україна взяла зобов’язання приєднатися до 
16 секторальних угод та ініціатив, більшість 
з яких передбачають нульову ставку ввізного 
мита на понад третину промислової продукції 
і на 10% тарифних ліній сільськогосподар-
ської (далі – с/г) продукції. Деякі ставки ввіз-
ного мита суттєво знизилися, наприклад, для 
насіння олійних культур з 17% до 10%, для 
великої рогатої худоби з 50%, 55% та 75% 
залежно від виду худоби до 10%, для брухту 
чорних металів на 33,3% – з 30 євро за тонну до 
10 євро за тонну, для брухту кольорових мета-
лів на 50% – з 30 євро за тонну до 15 євро за 
тонну. Однак було збережено високі ставки для 
найбільш чутливих товарів, які займають зна-
чну частку імпорту. Наразі середня ставка мита 
в Україні складає майже 7%. Максимальною 
ставкою для с/г продукції є кінцева, що стано-
вить 50%, тоді як для промислової продукції – 
25%. Позитивним зрушенням стало зменшення 
кількості «шумових» ставок (імпортних мит), 
величина яких близько 3%, що не створює 
істотних торговельних бар’єрів [7, с. 5].

Стійкою тенденцією у розвитку зовніш-
ній торгівлі України протягом останніх років 
є посилення ролі нетарифного регулювання 
у забезпеченні захисту внутрішнього ринку. 
Україна підтвердила, що з моменту вступу до 
СОТ будуть запроваджені вимоги щодо ліцен-
зування експорту, внесені зміни до законодав-
чих актів, не використовуватимуться експортні 
субсидії у сільському господарстві, кількісні 
обмеження на імпорт або заходи, які не вказані 
положеннями Угоди СОТ [7, с. 10-11].

Вагомою подією реалізації зовнішньотор-
говельної політики у 2014 році стало підпи-
сання Угоди про Асоціацією між країнами 
Європейського Союзу та Україною. Це стало 
рішучим кроком до розширення потенцій-
них ринків збуту, що дозволило збільшити 
обсяги торгівлі товарами та послугами. Проте 
з’явилося і багато проблем, пов’язаних із стан-
дартизацією, ціновою політикою та митними 
тарифами, що діють на основну екпортоорі-
єнтовану українську продукцію. Поглиблена 
зона вільної торгівлі передбачає скасування 
митних тарифів на торгівлю товарами, лібе-
ралізацію торгівлі послугами, надання потріб-
ного супроводження, обмеження нетарифних 
бар’єрів через гармонізацію технічних стан-
дартів тощо [8, с. 405]. Передбачено скасу-
вання або зменшення ввізних мит для більш 
ніж 95% тарифних позицій. Сторони домови-
лися не застосовувати експортні субсидії або 
еквівалентні заходи щодо с/г товарів, і вести 
активну співпрацю у сфері технічних регла-
ментів та метрології. Для найбільш чутливих 
товарів були запроваджені тарифні квоти, що 
передбачають нульову ставку ввізного мита 
в межах квоти та ненульову поза її межами. 
Україна передбачила застосування тарифних 
квот для м’яса свинини, птиці та цукру, тоді 
як ЄС налічує 36 позицій [7, с. 8].
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Зовнішня торгівля України завдяки високій 
експортній та імпортній квоті пов’язана з наці-
ональною економікою та піддається впливу як 
внутрішніх, так і зовнішніх факторів, з яких 
найбільш впливовими є [9]:

– низька конкурентоспроможність вітчиз-
няної промислової продукції та важкий фінан-
совий стан підприємств обробної промисловості 
та конверсійних виробництв, що унеможлив-
лює інвестування в перспективні проекти;

– штучне стримування курсу гривні, що 
звужує можливості використання курсового 
фактора з метою просування експорту;

– недосконалість інфраструктури організа-
ційно-правової, інформаційної, фінансової під-
тримки і супроводу експортерів;

– недостатній розвиток вітчизняних систем 
сертифікації і контролю якості експортної про-
дукції, а також вимог до безпеки продукції, яка 
реалізується на ринках промислово розвинутих 
країн; 

– нерозвиненість ринкових інститутів у 
державі впливає на те, що українським експор-
терам важко конкурувати на світових ринках 
за умов невизначеності і постійної зміни зако-
нодавства щодо умов ведення бізнесу;

– довготривала тенденція до зменшення 
попиту та цін на світових ринках товарів тра-
диційного українського експорту;

– низький світовий рейтинг надійності 
України для кредитів та інвестицій, що усклад-
нює використання іноземних фінансових ресур-
сів;

– нестача знань і досвіду роботи у сфері екс-
порту в більшості українських підприємців та 
недостатня координованість їх діяльності на 
зовнішніх ринках;

– збереження елементів дискримінації 
українських експортерів за кордоном, застосу-
вання методів обмежувальної ділової практики;

– періодична світова криза, що виникає 
через неузгодженість дій влади, бізнесу та сус-
пільства в цілому;

– політичні конфлікти та нестабільність;
– відсутність цілеспрямованої та послідов-

ної політики державної підтримки розвитку 
експорту тощо [10, с. 10].

Перелічені фактори негативно впливають на 
зовнішню торгівлю України, ускладнюючи її 
розвиток, а тому потребують активного держав-
ного втручання.

Державне регулювання експорту повинно 
базуватися на оцінці ступеня насиченості пев-
ним товаром або послугою зарубіжних ринків 
для того, щоб забезпечити укладання вигідних 
зовнішньоторговельних контрактів. Патентно-
ліцензійна торгівля, ноу-хау, інжиніринг, 
туризм, видобувна і металургійна галузі про-
мисловості є базовими напрямками при фор-
муванні експортного сектору України. Для 
збільшення інноваційної спрямованості укра-
їнського імпорту держава повинна: фінансу-
вати закупівлю за кордоном новітніх техно-

логій та ноу-хау для якісного вдосконалення 
виробництва; надати преференційні умови для 
інвестицій у високотехнологічні виробництва; 
звільнити від митного обкладання ввезення 
сучасної техніки та обладнання; зменшити 
ставку оподаткування виробництва експортної 
продукції [11, с. 157].

Зовнішня торгівля забезпечує значні над-
ходження до державного бюджету, тому є прі-
оритетним напрямом зовнішньоекономічної 
стратегії України. Для успішного просування 
України на міжнародні ринки необхідне кори-
гування зовнішньоторговельної політики за 
такими стратегічними напрямами:

1. Забезпечити збалансованість експорту й 
імпорту, торговельних і поточних платіжних 
балансів України.

2. Розвивати експортний потенціал у рамках 
міжнародної спеціалізації, яка б поєднувалася 
з вигідними для України трансформаціями в 
економіці.

3. Нарощувати зусилля в найперспективні-
ших секторах світової економіки (електроніка, 
енергетика, науково-технічні, інжинірингові, 
реінжинірингові, консалтингові послуги, між-
народний туризм).

4. Створювати конкурентоспроможні транс-
національні корпорації, освоювати стратегії 
глобального маркетингу тощо.

5. Диверсифікувати географічну структуру 
зовнішньої торгівлі, мінімізувати залежність 
від окремих держав, посилюючи економічну 
безпеку України [12].

Висновки. Включення національної еконо-
міки в систему світогосподарських зв’язків, 
активна зовнішньоторговельна діяльність, 
зміна технічного рівня виробництва, перехід 
до раціонального використання ресурсів – ці 
процеси, безперечно, потребують державного 
регулювання, яке буде спрямоване на забез-
печення захисту інтересів країни та суб’єктів 
її зовнішньоекономічної діяльності, створення 
для останніх рівних можливостей для розвитку 
підприємницької діяльності тощо. Основною 
метою державного регулювання зовнішньої тор-
гівлі є створення сприятливих умов для розши-
реного відтворення всередині країни. Активна 
зовнішньоторговельна політика може стати 
дієвим інструментом структурної перебудови 
економіки. Реалізація Україною зовнішньотор-
говельних завдань та слідування визначеним 
напрямам дозволять їй зайняти конкурентні 
позиції на світовому ринку та забезпечить еко-
номічне зростання економіки.
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АНОТАЦІЯ
Досліджено особливості двостороннього торговельно-еко-

номічного співробітництва України та Канади в умовах гло-
бальних викликів. Особлива увага приділена питанням торго-
вельної політики країн. Оцінено можливості та загрози, а також 
сильні і слабкі сторони двосторонніх відносин в умовах сучас-
них інтеграційних процесів. Визначено переваги та недоліки 
формування зони вільної торгівлі між Україною та Канадою. 
Обґрунтовано перспективні напрями двостороннього торго-
вельно-економічного співробітництва країн.

Ключові слова: торговельна політика, двосторонні відно-
сини, торговельно-економічне співробітництво, угода про зону 
вільної торгівлі (ЗВТ), національні інтереси, інтеграція, глоба-
лізація.

АННОТАЦИЯ
Исследованы особенности двустороннего торгово-эконо-

мического сотрудничества Украины и Канады в условиях гло-
бальных вызовов. Особое внимание уделено вопросам торго-
вой политики стран. Оценены возможности и угрозы, а также 
сильные и слабые стороны двусторонних отношений в усло-
виях современных интеграционных процессов. Определены 
преимущества и недостатки формирования зоны свободной 
торговли между Украиной и Канадой. Обоснованы перспек-
тивные направления двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества стран.

Ключевые слова: торговая политика, двусторонние отно-
шения, торгово-экономическое сотрудничество, соглашение о 
зоне свободной торговли (ЗСТ), национальные интересы, ин-
теграция, глобализация.

ANNOTATION
The features of bilateral trade and economic cooperation 

between Ukraine and Canada are researched in terms of glob-
al challenges. Particular attention is given to the issues of trade 
policy. The opportunities and threats, as well as the strengths and 
weaknesses of the bilateral relations are evaluated in terms of the 
current integration processes. The advantages and disadvantages 
of a free trade area forming between Ukraine and Canada are de-
termined. The perspectives of bilateral trade and economic coop-
eration between the countries are substantiated.

Keywords: trade policy, bilateral relations, trade and econom-
ic cooperation, an agreement on free trade area (FTA), the national 
interest, integration, globalization.

Постановка проблеми. Перманентні та дина-
мічні глобальні процеси перетворюють світову 
економіку на середовище постійної взаємодії 
національних економік, де головним трендом 
виступає лібералізація міжнародних торговель-
них відносин. Економічна глобалізація впливає 

на зростання комплементарності та взаємоза-
лежності національних економік і світового 
ринку, активізацію інтеграційних процесів, 
динамізацію міжнародної торгівлі, прямих 
іноземних інвестицій, потоків короткостроко-
вого капіталу, переміщення трудових ресурсів, 
обміну міжнародними технологіями. Зазна-
чені тенденції зумовлюють ряд можливостей та 
загроз для розвитку міжнародних економічних 
відносин, інтеграції національних господарств, 
двосторонньої торговельно-економічної співп-
раці країн, зосереджуючи увагу науковців на 
проблематиці ефективної реалізації національ-
них інтересів країни та модернізації їхньої тор-
говельної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам міжнародної торговельної політики 
в умовах економічної глобалізації присвячені 
роботи І. Бураковського, А. Кірєєва, П. Круг-
мана, Т. Мельник, В. Сіденко, Т. Циганкової, 
О. Шниркова та ін. Неоднозначність соціально-
економічних проблем викликаних економіч-
ною лібералізацією висвітлена в роботах таких 
дослідників, як Л. Антонюк, О. Білорус, 
А. Гальчинський, В. Геєць, Д. Лук’яненко, 
Т. Оболенська, А. Поручник, С. Сіденко, Я. Сто-
лярчук, А. Філіпенко, В. Чужиков та багатьох 
інших. Вивчення різних аспектів двосторон-
ніх відносин України з Канадою досліджува-
лося у працях таких вітчизняних науковців як 
Ю. Балицька [1], Е. Баран [2], Н. Горбатюк [3], 
М. Дойчик [4], І. Кобута [5], В. Музика [7], 
Н. Осташ [8], С. Федуняк [16], П. Черник [17], 
Ю. Щербак [19]. Основу їхніх праць складає 
вивчення української громади в Канаді та полі-
тичних відносин між країнами. Водночас тема-
тика становлення та розвитку двосторонніх тор-
гово-економічних відносин України з Канадою 
залишається наразі поза увагою вітчизняних 
дослідників.

Метою статті є дослідження особливостей 
двостороннього торговельно-економічного спів-
робітництва України та Канади в умовах фор-
мування зони вільної торгівлі між країнами.
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Виклад основного матеріалу. Торговельна 
політика країн спрямована передусім на реалі-
зацію національних інтересів держав у торго-
вельно-економічному співробітництві. Теоре-
тичні дослідження дозволяють стверджувати, 
що формування належної торговельної політики 
завжди було пріоритетом для Канади. Чітка 
визначеність стратегії країни, перелік цілей та 
завдань держави, торговельна політика кожного 
сектора економіки – це тільки короткий пере-
лік того, про що зазначено в Огляді торговель-
ної політики Канади у 2015 р., підготовленому 
секретаріатом СОТ та безпосередньо Урядом 
держави. Основною стратегічною метою Канади 
залишається курс на лібералізацію торгівлі та 
інвестицій, відкриття ринків та формування 
взаємозалежної світової економіки. Канада є 
успішною інноваційною державою, проводить 
глибокі торговельні зв’язки з найбільшими 
швидкозростаючими та динамічними ринками 
світу, що забезпечує їй конкурентоспроможність 
на світовому ринку. Держава акцентує увагу 
на знаннях, освіті, інноваціях та інвестиціях, 
що дозволить їй процвітати у коротко- та дов-

гостроковій перспективі. Починаючи з 2009 р. 
Канада реалізує також Економічний план дій, 
основною метою якого є подолання можливих 
загроз зовнішнього середовища, стимулювання 
економіки, створення нових робочих місць та 
процвітання держави в цілому. Так, наприклад, 
Економічний план дій 2014 р. був зосереджений 
на збалансованості бюджету, створенні робочих 
місць та їх зростання, а також підтримці родин 
та громад. Варто також вказати, що в Огляді 
торговельної політики Канада чітко прописує 
стосунки з потенційними країнами-партнерами, 
не виняток становить і Україна [32; 33]. Наразі 
оголошено про відновлення переговорів щодо 
ЗВТ між державами та можливість найшвид-
шого підписання цієї угоди. Отже, чітке визна-
чення стратегічної мети, засобів її досягнення, 
їх сумлінне і послідовне виконання дозволяє 
державі забезпечувати собі належне місце на сві-
товій економічній арені.

Дослідження торговельної політики Укра-
їни, в свою чергу, є діаметральною протилеж-
ністю торговельної політики Канади. Перший 
огляд торговельної політики України у Світовій 

Таблиця 1
Макроекономічний профіль України та Канади, 2014 р.

Показник Од. виміру
Країна

Україна Канада
Рік незалежності рік 1991 1982
Площа тис.км2 603,6 9984,7
Населення млн 45363 35540

Основні етнічні групи % українці (77,8%),
росіяни (17,3%)

канадці (32,2%),
англійці (19,8%)

Офіційні мови % українська (67,5%) англійська(58,7%),
французька(22%)

Державний устрій – Парламентсько-президент-
ська республіка Конституційна монархія

ВВП млрд дол. США 131,8 1 786,7

Структура ВВП за секто-
рами %

с.-г. – 11,8%;
промисловість – 25,5%;

послуги – 63%

с.-г. – 1,6%;
промисловість – 28,6%;

послуги – 69,7%
Місце країни за ВВП в 
світі – 49 16

ВВП на душу населення дол. США 8700 44800
Експорт млрд дол. США 52,5 465,1

Основні імпортери % Російська Федерація (18%), 
Туреччина (7%), Єгипет (5%)

США (76,7%), ЄС (7,4%), 
Китай (3,7%)

Імпорт млрд дол. США 60,4 482,1

Основні експортери %
Російська Федерація (23%), 

Китай (10%), 
Німеччина (10%)

США (54,3%), 
Китай (11,5%), ЄС (11,3%)

Споживацькі витрати * млрд дол. США 174, 3 1418, 4
Витрати домогоспо-
дарств* млрд дол. США 139 1021, 5

Урядові витрати* млрд дол. США 35, 2 396, 9
Внутрішні інвестиції* млрд. дол. США 29, 6 450, 2
Капітальні внутрішні 
інвестиції* млрд дол. США 34, 1 439, 4

Рівень інфляції % 14,7 1,8
Вступ в СОТ рік 16 травня 2008 1 січня 1995
Джерело: побудовано за даними [29; 30; 31]
* – наявні розрахункові дані є тільки до 2013 р.
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організації торгівлі (СОТ) очікується тільки у 
квітні 2016 р. [10], до цього ж стратегічна мета 
держави змінювалася паралельно зі зміною 
влади. У цьому контексті представляє інтерес 
дослідження економічного стану, особливос-
тей торговельного профілю та співробітни-
цтва України та Канади. Спочатку розглянемо 
макроекономічний профіль країн (табл. 1).

Після здобуття незалежності основними 
стратегічними напрямами для України були 
економічне зростання та вступ до Світової 
організації торгівлі. Проте після приєднання 
до СОТ в травні 2008 р. перед країною постав 
новий вибір – інтеграція в Європейський Союз 
чи Митний Союз, при тому, що чітко прослід-
ковувалися короткострокові перспективи в 
Митному Союзі та довгострокові в ЄС. Належна 
торгова політика в той час дозволила б користу-
ватися перевагами від обох Союзів, адже цьому 
сприяє вигідне географічне положення дер-
жави. Проте головною проблемою стала саме 
невизначеність стратегічної мети та послідов-
них дій досягнення цієї мети, що у свою чергу 
спричинило негативний вплив на країну в 
цілому. Ні програма діяльності уряду України, 
ні коаліційні угоди, ні програма президента 
«Україна-2020» не ставлять своїм завданням 
формування послідовної зовнішньоторговельної 
політики як такої [6; 14; 25]. Тому вкрай необ-
хідним є переосмислення старих і визначення 
нових пріоритетів зовнішньоторговельної полі-
тики, включаючи стратегічне планування від-
носин з окремими країнами і регіонами світу.

Важливу роль займає також і позиція країни 
на світовій арені, оцінити яку можна за допо-
могою світових рейтингів. Провідні міжнародні 
інституції щорічно проводять аналіз та оцінку 
основних показників країни, серед яких макро-
економічна стабільність, охорона здоров’я, 
освіта, рівень розвитку й відкритості ринку та 
інші. Ці дослідження дозволяють виділити за 
рангом країни відповідно до їхніх показників у 
різних категоріях (рис. 1).
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Рис. 1. Місце України та Канади  
у провідних світових рейтингах

Джерело: побудовано за даними [20; 21; 23; 24; 26; 
27; 28]

Двосторонні відносини України та Канади 
започатковано ще на стику ХIХ-ХХ ст., під-

ґрунтям для яких стали міцні зв’язки між 
окремими групами громадян цих держав, укра-
їнська діаспора в Канаді є другою після Росії за 
своєю величиною. Канада – це перша західна 
країна та друга після Польщі, яка визнала неза-
лежність України. Дипломатичні відносини 
між цими країнами були встановлені 27 січня 
1992 р. У Спільних деклараціях, підписаних у 
1994 р. та 2001 р., відносини між Україною та 
Канадою були закріплені як Особливе партнер-
ство [12].

З отриманням незалежності України вза-
ємини між державами характеризувалися 
активним діалогом на міждержавному рівні, 
а в сучасних умовах досягають свого піку. 
Співпраця між Україною та Канадою на сучас-
ному етапі характеризується високим рівнем 
політичного діалогу між цими державами, 
який упродовж двох останніх років став чи не 
найактивнішим за всю історію двосторонніх 
відносин.

Про інтенсивний розвиток співпраці свідчить 
також і підписання 14 липня 2015 р. в Оттаві 
документа про завершення переговорного про-
цесу щодо створення зони вільної торгівлі між 
Україною та Канадою [22]. Переговори Укра-
їни та Канади тривали з 2009 р. Зважаючи на 
незначні обсяги торгівлі, очікувалося, що ці 
перемовини можуть бути завершені вже за пів-
року. Проте через численні порушення Укра-
їною норм СОТ та спроби переглянути умови 
свого членства у організації було вирішено при-
зупинити їх у 2012 р. Про відновлення перего-
ворів щодо зони вільної торгівлі офіційно було 
оголошено тільки у 2014 р. За словами міністра 
економіки Канади Е. Фаста, основним важе-
лем, який вплинув на відновлення переговорів 
у 2014 р., стало дотримання новим українським 
урядом усіх норм СОТ [13].

Україна завжди розглядала Канаду як важ-
ливого торговельного партнера, проте тільки у 
довгостроковій перспективі, адже схожа струк-
тура аграрного виробництва унеможливлювала 
зростання товарообігу між країнами (табл. 2).

Таблиця 2
Показник подібності товарної структури 
експорту та імпорту України та Канади*

Рік 2009 2010 2011 2012 2013

Експорт 0,399 0,442 0,451 0,451 0,446

Імпорт 0,581 0,595 0,607 0,578 0,596
Джерело: побудовано за даними [34]
* – наявні розрахункові дані є тільки до 2013 р. 

Ситуація щодо двостороннього співробітни-
цтва кардинально змінилася у 2014–2015 рр. 
Головною причиною стала політична обстановка 
в Україні та зменшення експорту в Росію. Тому 
основним завданням для України став пошук 
нових ринків збуту, нових партерів та нових 
можливостей реалізації своїх національних 
інтересів.
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Здебільшого Україна є учасницею регіо-
нальних угруповань, таких як Рада Європи, 
ОБСЄ, Організація за демократію та розвиток – 
ГУАМ, Організація Чорноморського економіч-
ного співробітництва (ОЧЕС) [11], тому співп-
раця з країнами за межами регіону Європи є 
важливою. У цій ситуації партнером для Укра-
їни виступила Канада, країна, яка входить до 
складу Великої сімки (G7), Організації еконо-
мічного співробітництва та розвитку (OECP), є 
учасницею Північноамериканської угоди про 
вільну торгівлю (НАФТА) разом зі США та 
Мексикою. Це перша після Глибокої та всео-
хоплюючої Угоди про асоціацію з ЄС угода з 
країною Північноамериканського континенту, 
що охоплює ринок такого масштабу [15]. 
Угода відкриває можливості для вітчизняного 
бізнесу на коротко- та довгострокову перспек-
тиву, а також дозволить диверсифікувати тор-
говельні потоки з України.

Основними експортерами української про-
дукції є Російська Федерація, Туреччина 
та Єгипет. Експорт до Канади є незначним 
і становить лише 0,13%. Щодо імпорту в 
Україну, то ситуація аналогічна. Основними 
партнерами України є Російська Федерація, 
Китай та Німеччина, імпорт з Канади – всього 
0,35% (рис. 2). За словами О. Данилейка, 
колишнього генерального консула України в 
Торонто, а нині посла із особливих доручень 
МЗС України, основними причинами такого 

товарообігу є, насамперед, віддаленість Укра-
їни від Канади, а також те, що бізнес у Канаді 
є чітким і прогнозованим, а через бойові дії 
і зменшення обсягів виробництва в Україні 
канадці обережно підходять до підписання 
контрактів. Проте на зацікавленість Канади в 
Україні впливають не тільки економічні чин-
ники. Вагомий внесок здійснює українська 
діаспора, представники якої беруть активну 
участь у спільних міждержавних проектах як 
виконавці, консультанти та експерти, а також 
шляхом створення нових організаційних діа-
спорних структур, діяльність яких виходить 
за рамки етнічного співтовариства і націлена 
на створення оптимальних умов для розви-
тку відносин між двома країнами та допомоги 
виходу з кризи для України [3].
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18% 

7% 

5% 

5% 

5% 
5% 

3% 3% 3% 
3% 

0,13% 

43% 

Російська Федерація 

Туреччина 

Єгипет 

Китай 

Польща 

Iталiя 

Iндiя 

Білорусь 

Нiмеччина 

Угорщина 

Канада 

Інші 

23% 

10% 10% 

7% 

6% 

4% 

3% 

3% 
2% 

2% 

0,35% 30% 
Російська Федерація 

Китай 

Нiмеччина 

Білорусь 

Польща 

США 

Iталiя 

Угорщина 

Туреччина 

Францiя 

Канада 

Інші 

Рис. 2. Географічна структура експортно-імпортної 
діяльності України у 2014 р., %

Джерело: побудовано за даними [9]

Таблиця 2
SWOT-аналіз співпраці України з Канадою

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ

Можливості (O)
Розширення співробітництва в 
екологічній, технологічній, торго-
вельній, інвестиційний, науковій 
та інших сферах.
Створення зони вільної торгівлі 
послугами між Україною та Кана-
дою.
Вихід на Північноамериканський 
ринок.

Загрози (T)
Зменшення видатків до бюджету 
держави.
Обмежений вихід вітчизняного 
бізнесу на канадський ринок.
Збільшення конкуренції на вну-
трішньому ринку.

Сильні сторони (S)
Вигідне географічне положення.
Багаті природні ресурси.
Високий рівень освітнього потен-
ціалу.
Наявність науково-технологічного 
потенціалу.

Очікування (S+O):
Сприятливий для торгівлі та 
інвестицій бізнес-клімат, еконо-
мічне зростання, лібералізація 
зовнішньоторговельних відносин, 
диверсифікація торговельних 
потоків і модернізація україн-
ських підприємств, створення 
нових робочих місць.

Стратегія:
ПОГЛИБЛЕНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Очікування(S+T):
Зростання попиту на імпортну 
продукцію на внутрішньому 
ринку, незначна товарна та гео-
графічна диверсифікація вітчиз-
няного експорту.

Стратегія:
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ 

(ПОЛІТИКИ)

Слабкі сторони (W)
Озброєний конфлікт на території 
країни.
Суспільно-політична нестабіль-
ність.
Енергозалежність держави.
Низькі показники у соціальних, 
політичних та економічних рей-
тингах.
Низька конкурентоспроможність 
вітчизняних товарів та послуг.
Нестабільність курсу національної 
валюти.

Очікування (W+O):
Зростання експорту за рахунок 
розширення уже існуючих кана-
лів реалізації й експортних поста-
вок, унеможливлення поглибленої 
співпраці в зв’язку з нестабільною 
політичною та економічною ситу-
ацією.

Стратегія:
ГЕОГРАФІЧНОЇ 

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

Очікування (W+T):
Зменшення товарообігу між краї-
нами, незначне зростання імпорту 
в Україну, поглинання україн-
ських компаній канадськими, 
дестабілізація політичної та еко-
номічної сфер, загострення кон-
куренції на внутрішньому ринку 
між іноземними і національними 
товаровиробниками.

Стратегія:
РОЗВИТКУ РИНКУ (ПОШУК 

НОВИХ РИНКІВ ЗБУТУ)
Джерело: складено авторами
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Угода про зону вільної торгівлі має як пере-
ваги, так і недоліки для кожної зі сторін. 
Вагомою особливістю та характеристикою цієї 
Угоди є різний рівень економічного розвитку 
країн-партнерів, що має значний вплив на фор-
мування співпраці між державами та наслідки 
в цілому. Основні очікування для України від 
угоди про ЗВТ можна зобразити таким чином 
(табл. 2). 

Необхідно зазначити, що у звіті організа-
ції Oxford Analytica, однієї з провідних світо-
вих консалтингових організацій, йдеться про 
те, що Канада має більше ніж 1 млн громадян 
українського походження, і уряд докладає всіх 
зусиль для підтримки України і країн Східної 
Європи проти агресивної політики Росії, адже 
тим самим вони закладають підвалини для 
співпраці після завершення конфлікту [13]. 
Як наслідок, Канада позиціонує себе надійним 
союзником для України на міжнародній арені.

З моменту набуття чинності Угода про ЗВТ 
відкриє для українських експортерів 98% 
канадського ринку товарів, в той час як Укра-
їна зобов’язалася здійснити повну лібераліза-
цію з моменту набрання чинності Угоди для 
72% товарів, скасування ввізних мит з вико-
ристанням перехідних періодів 3,5 та 7 років 
для 27% товарів та часткову лібералізацію для 
чутливих сільськогосподарських товарів [15].

Вагоме місце в Угоді приділяється сіль-
ському господарству, адже це надзвичайно 
важливий сектор економіки України, тому очі-
кується після підписання Угоди розширення 
експортної номенклатури сільськогосподарської 
продукції. Проте в Канаді цей сектор також є 
потужним, і Україна багато в чому конкурує з 
Канадою на світовому ринку у цій сфері, тому 
значного розширення не варто очікувати. Вод-
ночас варто зазначити, що металургія, хімічне 
виробництво, текстильна галузь та окремі сек-
тори машинобудування у разі розширення асор-
тименту поставок зможуть почувати себе впев-
нено на канадському ринку [18]. Окреме місце 
також належить інтелектуальній власності, 
відповідний розділ Угоди містить зобов’язання, 
які сприятимуть співпраці між Україною і 
Канадою у сфері захисту інтелектуальної влас-
ності та боротьби з порушенням її прав.

За словами Н. Микольської, торгового пред-
ставника України, у перші роки дії режиму 
вільної торгівлі значного збільшення україн-
ського експорту не очікується. Однак, якщо 
дивитися на п’ятирічну перспективу, то Укра-
їна може розраховувати на збільшення укра-
їнського промислового експорту, в тому числі 
з високою долею доданої вартості, а також 
експорту готових продуктів харчування [13]. 
Проте уже навіть протягом першого року дії 
Угоди зростання експорту в Канаду очікується 
на 3,5% за рахунок розширення вже існуючих 
поставок українських експортерів [22]. Ваго-
мою перевагою для України від Угоди про ЗВТ 
є і те, що ринок Канади – це зовсім новий ринок 

у порівнянні з європейським, тому ця Угода 
дасть змогу адаптуватися та зрозуміти ринок 
Північної Америки та пристосовувати україн-
ські товари до його потреб та споживчих уподо-
бань канадського населення. Зокрема, в Угоді 
про створення ЗВТ вказано про надання Кана-
дою технічної допомоги. Канадські фахівці без-
коштовно консультуватимуть українські ком-
панії, допомагаючи їм вийти на цей ринок. Це 
дозволяє сподіватися, що українські виробники 
витримають конкуренцію та зможуть не про-
сто вийти на канадський ринок, але й зайняти 
певне місце на ньому. Також Угода забезпе-
чить розширення зв’язків між країнами для 
майбутніх угод, як, наприклад, Угоди про ЗВТ 
послугами, що буде більш цікавим для Укра-
їни, адже експорт послуг в Канаду перевищує 
імпорт в Україну. А сфера IT-послуг взагалі є 
дуже цікавим напрямом для Канади.

Щодо Канади, то їй Україна потрібна як 
стратегічний партнер, який, подолавши кри-
зові явища, відіграватиме помітну роль у євро-
пейських економічних і військово-політичних 
структурах, а Канада матиме союзника, через 
якого зможе ширше представляти свої інтереси 
в Європі [17]. Україна і Канада можуть співп-
рацювати у сфері високих технологій, зокрема 
в авіакосмічній промисловості, де обидві країни 
мають неабиякий досвід. Та й звичайне розши-
рення ринку збуту матиме позитивний вплив на 
експорт Канади.

Висновки. Отже, глобалізаційні процеси 
чинять позитивний вплив на відносини між дер-
жавами та спрощують і лібералізують торгівлю 
на світовому ринку. Стосунки між Україною та 
Канадою, які донедавна ґрунтувалися тільки на 
історичній та культурній основі, нині вийшли 
на новий економічний рівень. Хоча торговельно-
економічна співпраця на цьому етапі характери-
зується тільки незначним товарообігом, країни 
активно сприяють його зростанню. Про це свід-
чить завершення переговорів щодо зони вільної 
торгівлі між країнами, відповідна Угода всту-
пить в силу після деяких юридичних формаль-
ностей. Але ця Угода – тільки один крок, який 
дає нові можливості для обох ринків, але нічого 
не гарантує. Навіть незважаючи на те, що Угода 
про ЗВТ є асиметричною по відношенню до Укра-
їни та включає в себе багато спеціальних умов 
для підтримки українського бізнесу, ризики все 
одно існують. Проте існує і низка можливостей, 
що при правильній і зваженій торговій політиці 
дозволять нівелювати ризики та стати гідним 
гравцем на світовому ринку.
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АНОТАЦІЯ
Запропонований у статті метод визначення інтегрально-

го показника рівня воєнно-економічної складової економічної 
безпеки України дозволяє виділити складові елементи воєнно-
економічної безпеки, що позитивно або негативно впливають 
на її рівень, а також здійснити загальне оцінювання її стану, а 
відповідно, і щорічної динаміки.

Ключові слова: воєнно-економічна безпека, економічна 
безпека, таксономія, вектор-еталон, стимулятор, дестимуля-
тор, інтегральне значення.

АННОТАЦИЯ
Предложенный в статье метод определения интегрально-

го показателя уровня военно-экономической составляющей 
экономической безопасности Украины позволяет выделить 
составляющие элементы военно-экономической безопаснос-
ти, положительно или отрицательно влияющие на ее уровень, 
а также осуществить общее оценки ее состояния, а соответ-
ственно, и ежегодной динамики.

Ключевые слова: военно-экономическая безопасность, 
экономическая безопасность, таксономия, вектор-эталон, сти-
мулятор, дестимуляторы, интегральное значение.

ANNOTATION
The proposed method of determining the integral indicator of 

military-economic level component of Ukraine economic security al-
lows to select the constituent elements of the military and economic 
security, which have positive or negative affect on general assess-
ment of its condition and, consequently, the annual dynamics.

Keywords: military and economic security, economic securi-
ty, taxonomy, vector model, a stimulant, disincentives, the integral 
value.

Постановка проблеми. В умовах розвитку 
сучасних ринкових відносин і посилення інте-
грації економіки України у світову економічну 
систему питання визначення рівня економічної 
безпеки держави є досить актуальним.

Для своєчасного оцінювання ситуації необ-
хідно володіти достовірними даними щодо 
стану складових елементів системи економічної 
безпеки України. Без дослідження їх динаміки 
зазвичай є малоймовірним позитивне вико-
нання державних програм та планів розвитку.

Окремим завданням, що зараз постає, є вра-
хування наслідків воєнно-економічних відносин 
як повноцінної складової економічної безпеки 

України, що є важливим для її подальшого роз-
витку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблеми науково-методичного 
підходу до оцінки рівня економічної безпеки 
держави присвячено багато наукових праць. 
В Україні цією проблемою займалися О.І. Бара-
новський [1], Л.В. Герасименко [2], М.М. Єрмо-
шенко [3], В.П. Мартинюк [4], Д.В. Сидо-
ренко-Стеценко [5], А.І. Сухоруков [6], 
Г.А. Пастернак-Таранушенко [7], Ю.М. Хара-
зішвілі [8], Міністерство економічного розвитку 
та торгівлі [9] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. За деякими підходами, що 
існують в Україні, воєнно-економічну складову 
вважають складовою економічної безпеки, яка 
безпосередньо пов’язана із забезпеченням обо-
роноздатності держави [10–12]. Хоча даний еле-
мент економічної безпеки не використовується 
науковцями під час визначення рівня економіч-
ної безпеки України, що потребує подальших 
досліджень за цим напрямком.

Мета статті полягає у висвітленні методу 
обрахування інтегрального показника рівня 
воєнно-економічної складової як елементу еко-
номічної безпеки України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвідкою питання застосування таксономіч-
ного аналізу для обґрунтування економічних 
явищ займався, зокрема, польський вчений 
Веслав Плюта [13], розробки якого і були взяті 
за основу даного дослідження. Переваги методу 
таксономії виражені такими позиціями: спеці-
ально орієнтований на дослідження об’єктів, 
що характеризуються великою кількістю різ-
норідних параметрів; допомагає «згорнути» 
багатовимірний статистичний матеріал у часі 
та просторі у єдину кількісну характеристику; 
дозволяє вирішити проблему упорядкування 
багатомірних об’єктів або процесів щодо зада-
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ного нормативного вектора-еталона; підкреслює 
наявність або відсутність однорідності у сукуп-
ності, що досліджується [14].

Першочерговим завданням методу таксономії 
є одержання інформації про наявність або від-
сутність однорідності в досліджуваній сукупності 
об’єктів, про певні локальні згущення або розрі-
дження й навіть «вільні простори» у цій сукуп-
ності точок-об’єктів. Таксономічний показник 
синтетично характеризує зміни значень ознак 
досліджуваних груп. Його перевага пов’язана з 
приведенням ознак до однієї, яка показує напрям 
і масштаби змін у процесах, що описуються 
сукупністю довільного числа вихідних ознак.

Тобто застосування даного методу дозволить 
здійснити узагальнююче визначення рівнів 
воєнно-економічної безпеки (ВЕБ) за досліджу-
ваний період. 

З огляду на те, що показники включені в 
матрицю спостережень, неоднорідні, оскільки 
описують різні властивості об’єктів і різняться 
одиницями вимірів, необхідно їх привести до 
стандартизованого вигляду. Тобто це означає, 
що всі показники повинні бути приведені до 
одного числового безрозмірного інтегрального 

показника у діапазоні [0; 1]. Стандартизація 
дозволяє уникнути розбіжностей з одиницями 
виміру. Одночасно відбувається вирівнювання 
дисперсії (кожна дисперсія дорівнює одиниці), 
а також значень ознак (усі середні арифметичні 
дорівнюють нулю), що небажано, так як кожна 
ознака в однаковій мірі впливає на результати 
аналізу. Тому в деяких випадках за допомоги 
якісного аналізу встановлюють ієрархію ознак, 
використовуючи відповідні коефіцієнти дифе-
ренціації їх ваги в дослідженні.

Для подальшого аналізу необхідно виконати 
стандартизацію ознак шляхом переходу до їх 
центрованих безрозмірних значень :
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 – оцінка середньоквадратичного 
відхилення ознаки 
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Таблиця 1
Середні стандартизовані значення складових ВЕБ за роками 

П.н. 1 2 3 4 5 6 7

Роки Техноло-
гічна Соціальна Валютно-

фінансова Енергетична Екологічна Ресурсна Науково-
технічна

2006 0,4970 -0,4401 -0,7252 -1,8396 0,9347 -0,7558 -0,4824
2007 1,1779 0,1334 -0,4469 -0,9583 -0,0514 -0,0002 -0,7101
2008 1,9383 0,0616 -0,2964 -0,6502 0,1550 0,2554 0,3388
2009 1,5346 -0,0937 -0,3447 -0,2448 -0,4764 -0,6472 -0,0525
2010 2,0486 -0,1356 -0,3027 0,1664 -0,3545 -0,4618 -0,3798
2011 3,2281 0,1423 -0,0071 0,2120 0,2399 0,0946 0,0710
П.н. 1 2 3 4 5 6 7

Роки Техноло-
гічна Соціальна Валютно-

фінансова Енергетична Екологічна Ресурсна Науково-
технічна

2012 1,9378 0,0774 0,3638 0,6231 0,4009 0,9415 0,2562
2013 -0,7350 0,3260 0,8580 1,0887 -0,4232 -0,7806 0,2550
2014 0,8201 -0,0713 0,9014 1,6027 -0,4249 1,3540 0,7037

Макс./ 
мін. 3,2281 -0,4401 -0,7252 -1,8396 -0,4764 1,3540 0,7037

П.н. 8 9 10 11 12 13 14

Роки Виробнича Політична Грошово-
кредитна

Маркетин-
гова

Торго-
вельно-

економічна

Інформа-
ційна

Інтернаціо-
нальна

2006 0,5490 2,0628 -0,7821 1,3563 -0,5716 -0,2694 0,1636
2007 0,9709 0,9971 0,1247 -0,2851 -0,2701 0,3884 0,3083
2008 0,8634 0,8706 -0,9700 -0,4172 -0,1601 0,6186 0,2447
2009 -0,6107 -0,6997 -0,2452 -0,5548 -1,1794 -0,8331 -0,5004
2010 -0,1703 -0,7579 -0,4821 -0,7575 0,3288 -0,9895 -0,0957
2011 -0,1960 -0,7130 -0,0052 -0,3842 0,2634 0,4714 -0,5988
2012 0,2844 -0,9107 0,6908 0,0589 0,9065 -0,4120 -0,0647
2013 -0,9339 -0,7641 0,9069 0,3106 -0,1318 -0,4065 -0,0979
2014 -0,7569 -0,0850 0,7623 0,6731 0,8142 1,4318 0,6408

Макс./ 
мін. 0,9709 -0,9107 -0,9700 -0,7575 0,9065 -0,9895 -0,5988

Розраховано автором
(  – де-стимулятори;  – стимулятори)
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Наступним етапом є проведення диференці-
ації ознак (розділення всіх змінних на стиму-
лятори та дестимулятори). Ознаки, які надають 
позитивний (стимулюючий) вплив на загальний 
рівень розвитку об’єкта, називаються стимуля-
торами, а ознаки, що уповільнюють розвиток, – 
дестимуляторами. 

До стимуляторів слід віднести такі складові 
ВЕБ, як технологічна, ресурсна, науково-тех-
нічна, виробнича та торговельно-економічна. 
При зростанні даних показників відбувається 
підвищення рівня валового внутрішнього про-
дукту (ВВП) – надходжень до держбюджету, 
пришвидшується розвиток економічних про-
цесів, що знову ж таки позитивно впливає і 
на економічну безпеку держави. До дестиму-
ляторів треба віднести такі складові ВЕБ, як 
соціальна, валютно-грошова, енергетична, еко-
логічна, політична, грошово-кредитна, марке-
тингова, інформаційна та інтернаціональна. 

Поділ ознак на стимулятори та дестимуля-
тори – основа для побудови вектора-еталона. 
Елементи цього вектора мають координати та 
формуються зі значень показників за форму-
лою:
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Під час оцінювання рівня (стану) ВЕБ важ-
лива роль належить визначенню порогових 
(граничних) значень показників оцінки рівня 
ВЕБ. Порогові значення визначають як гра-

ничні величини (критерії), недотримання яких 
перешкоджає нормальному розвитку різних 
елементів відтворення, призводить до фор-
мування негативних та руйнівних тенденцій. 
Наближення показників до граничних величин 
свідчить про зростання загроз ВЕБ держави, а 
їх перевищення – про входження у зону неста-
більності та соціальних конфліктів, іншими 
словами – про реальний підрив ВЕБ держави. 
Такою граничною межею в нашому випадку 
виступають крайні значення вектора-еталону.

Таким чином, для інтегрального індикатора 
рівня ВЕБ вектор-еталон має координати:
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За останні три роки найбільш сприятливі 

умови для розвитку наявні за такими напрям-
ками як технологічний, соціальний, ресурсний, 
науково-технічний, торгівельно-економічний, 
інтернаціональний. А найменш сприятливими 
для розвитку ВЕБ є такі складові, як валютно-
фінансова, енергетична, виробнича, політична 
та маркетингова. Далі необхідно здійснити 
визначення відстані між елементами матриці 
та вектором-еталоном. 

Заключним етапом є розрахунок коефіцієнта 
таксономії (Ki) за роками (табл. 1). 

Результати розрахунків наведено в таблиці 2.
На рисунку 1 графічно наведено стандарти-

зовані значення станів складових ВЕБ з 2006 по 
2014 р. (В даному випадку значення вектора-
еталону для них є граничними.) Розрахунок 
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Рис. 1. Результати розрахунків автора  
інтегрального значення рівня ВЕБ за 2006–2014 рр.



116

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

інтегрального показника ВЕБ як агрегованого 
узагальнення значення таких показників, як 
технологічна, соціальна, валютно-фінансова-
енергетична, екологічна, ресурсна, науково-
технічна, виробнича, політична, грошово-кре-
дитна, маркетингова, торговельно-економічна, 
інформаційна, інтернаціональна складові, 
засвідчив різку тенденцію до зниження рівня 
ВЕБ у 2013 р. за рахунок зміни рівня валютно-
фінансової, енергетичної, політичної, інформа-
ційної, маркетингової та валютно-фінансової 
складових. А також поступового її зростання за 
рахунок підвищення рівня технічної, ресурсної 
складової, науково-технічної, виробничої, гро-
шово-кредитної та торговельно-економічної.

Розрахунок інтегрального показника як агре-
гованого узагальнення значення таких показ-
ників, як технологічна, соціальна, валютно-
фінансова-енергетична, екологічна, ресурсна, 
науково-технічна, виробнича, політична, гро-
шово-кредитна, маркетингова, торгівельно-еко-
номічна, інформаційна, інтернаціональна скла-
дові, засвідчив різку тенденцію до зниження 
рівня ВЕБ у 2013 р. за рахунок зміни рівня 
валютно-фінансової, енергетичної, політич-
ної, інформаційної, маркетингової та валютно-
фінансової складових. А також поступового її 
зростання за рахунок підвищення рівня тех-
нічної, ресурсної складової, науково-технічної, 
виробничої, грошово-кредитної та торгівельно-
економічної.

Але, віддаючи належну увагу методам бага-
товимірних порівнянь, разом з тим необхідно 
зазначити, що розраховуючи показник комплек-
сної (інтегральної) оцінки, треба пам’ятати про 
те, що він є лише операційним поняттям та не 
має самостійного економічного змісту. Тому він 
має право на існування лише на практиці порів-
няльного аналізу з метою прийняття рішень.

Висновки. Обраний метод визначення інте-
грального рівня воєнно-економічної складової 
економічної безпеки України дозволив визна-
чити інтегральний показник рівня ВЕБ. Під час 
побудови таксономічного показника викорис-
тано матрицю даних, складених зі стандартизо-
ваних значень елементів матриці спостережень. 
Стандартизація дозволила позбутися одиниць 

виміру, як вартісної, так і натуральної. Отри-
мані значення таксономічного інтегрального 
коефіцієнта вказують на тенденцію в змінах 
рівнів ВЕБ за досліджуваний період. Розра-
хунок відстані між окремими показниками та 
вектором-еталоном дав змогу визначити стан, 
динаміку та величину впливу складових еле-
ментів на рівень ВЕБ. 

А за допомогою розподілу складових елемен-
тів ВЕБ на стимулятори та дестимулятори були 
визначені напрямки, завдяки підвищенню/
зменшенню параметрів котрих її зміни пози-
тивно/негативно впливають на розвиток ЕБ. 

Таким чином, застосування таксономічного 
методу дало змогу оцінити зміну рівня ВЕБ в 
динаміці та визначити основні показники, що 
мають найбільший вплив на його зміни, а також 
провести згортання всього простору показників 
і побудувати інтегральний показник рівня ВЕБ 
(найнижчий показник відмічено у 2013 р. – 
0,04, а найвищий у 2010 р. – 0,72).
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто роль підприємств видавничо-полігра-

фічного комплексу у підвищенні ефективності функціонування 
інституту держави, особливо в інформаційно-пропагандист-
ській площині. Досліджено роль та важливість впливу осно-
вних функцій підприємств комплексу щодо забезпечення 
безпеки інституту держави. Розглянуто основні пріоритети та 
механізми активізації інформаційно-пропагандистської функції 
видавничо-поліграфічного комплексу з метою формування но-
вої інформаційної політики держави.
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена роль предприятий издательско-

полиграфического комплекса в повышении эффективности 
функционирования института государства, особенно в инфор-
мационно-пропагандистском направлении. Исследованы роль 
и особенности влияния основных функций предприятий комп-
лекса на обеспечение безопасности института государства. 
Представлены основные приоритеты и механизмы активиза-
ции информационно-пропагандистской функции издательско-
полиграфического комплекса с целью формирования новой 
информационной политики государства.

Ключевые слова: издательско-полиграфический комп-
лекс, институт государства, безопасность, информация, про-
паганда.

АNNOTATION 
In the article is reviewed the role of companies publishing and 

printing complex in increasing the efficiency of state institutions, 
especially in informational and propagandist plane. The role and 
importance of the main functions of complex companies were 
researched on the safety of state institute. It was considered 
the main priorities and mechanisms of activation functions of 
publishing and printing complex to form a new information policy.

Keywords: publishing and printing complex, the institution of 
the state, safety, information, propaganda.

Постановка проблеми. Необхідність 
вивчення та удосконалення основних підхо-
дів, методів, способів участі підприємницьких 
структур ВПК (видавничо-поліграфічного комп-
лексу) у формуванні та зміцненні інформацій-
ної безпеки держави в умовах сучасних геополі-
тичних реалій не викликає жодного сумніву. З 
моменту набуття незалежності України система 
державних відносин вступила в новий період 
свого розвитку. Одним із провідних елементів в 
даному напрямі виступили інформаційно-кому-
нікативні технології, які поряд із військовою, 
духовною, політичною, соціальною та економіч-
ною безпекою сформували основу національної 
безпеки. За таких умов провідну роль у побу-
дові ефективної системи інституту безпеки дер-

жави змушена відігравати досконала інформа-
ційно-пропагандистська політика.

Однак сучасні події, що мали місце в нашій 
країні останнім часом, повністю засвідчують 
відсутність дієвої інформаційно-пропагандист-
ської політики, що зумовило значні прогалини 
у формуванні свідомості нації, посилило вплив 
на неї зовнішньої пропаганди і, як наслідок, 
спричинило відкритий збройний конфлікт із 
окупацією частини території України. 

За таких умов виникла гостра необхідність 
у формуванні якісно нової інформаційної полі-
тики. Однак ефективне її функціонування 
неможливе без незалежних засобів масової 
інформації, зокрема і друкованих, які є сполуч-
ною ланкою між владою і суспільством. Друко-
вані видання є важливою рушійною силою роз-
витку суспільства та безпеки інституту держави 
загалом, забезпечують підвищення культурного 
та освітнього рівня громадян у цій сфері та 
впливають на соціальні процеси. Це зумовлює 
важливість дослідження впливу підприємств 
видавничо-поліграфічного комплексу на фор-
мування свідомості громадян, закладення основ 
громадянського суспільства, а отже, забезпе-
чення безпеки самої держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначальний вплив на формування і розви-
ток сучасної теорії безпеки держави мали поло-
ження, розроблені зарубіжними науковцями: 
Х. Макіндером, А. Мехеном, Ф. Ратцельом, 
Н. Спікменом, К. Хаусхофером та ін.

Розробці питань щодо підтримки достат-
нього рівня безпеки підприємства багато уваги 
приділяють вітчизняні вчені, зокрема: О. Амо-
сов, О. Ареф’єва, О. Білорус, І. Бінько, Н. Вав-
діюк, З. Варналій, Т. Васильців, Н. Гавкалова, 
В. Геєць, З. Герасимчук, Я. Жаліло, З. Живко, 
Г. Козаченко, О. Ляшенко, В. Мартинюк, 
В. Мунтіян, І. Оттенко, Г. Пастернак-Тарану-
шенко, В. Пономаренко, Н. Реверчук, О. Тере-
щенко, Ю. Ус, В. Франчук, Н. Чебанова, О. Чер-
няк, М. Швець, В. Шлемко та ін.

Дослідженню особливостей формування та 
забезпечення безпеки підприємств видавничо-
поліграфічного комплексу присвячено роботи 
Є. Палиги, Я. Пушака, Л. Швайки, А. Штан-
грета та ін. Означені роботи львівських науков-
ців щодо особливостей забезпечення безпеки 
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підприємств ВПК здебільшого стосуються про-
блем самого комплексу, а дослідженню впливу 
інформаційно-пропагандистської функції під-
приємств ВПК на безпеку інституту держави не 
приділяється належної уваги.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зважаючи на велику кіль-
кість праць, присвячених проблемам забез-
печення безпеки держави, дещо осторонь 
опинились питання ролі ВПК у підвищенні 
ефективності функціонування інституту дер-
жави, особливо в інформаційно-пропагандист-
ській площині. Зважаючи на це, необхідно 
дослідити роль та значущість впливу основних 
функцій ВПК на ефективність інституту дер-
жави, виділити основні пріоритети та меха-
нізми активізації інформаційно-пропагандист-
ської функції ВПК.

Мета статті полягає у вивченні можливостей 
підвищенні ефективності впливу ВПК України 
на розвиток інституту держави та підвищення 
рівня його безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як показує досвід розвитку останніх політич-
них подій в Україні, інформаційне суспільство 
є дієвим інструментом розвитку держави. Це 
суспільство постіндустріального типу з харак-
терно вираженою роллю інформації, інформа-
ційних структур і технологій як управлінських 
механізмів. Створення глобальної інформа-
ційно-комунікативної мережі, яка є «хреб-
том сучасної цивілізації», породило феномен 
інформаційного суспільства [1]. Поряд із цим 
виникає постійна необхідність щодо активізації 
зусиль, спрямованих на подолання пов’язаних 
із ним негативних явищ: диференціації суспіль-
ства, що тягне за собою необхідність розвитку 
діалогу між керівниками та підлеглими; небез-
пеки виникнення інфократії (влади власників 
видавничо-поліграфічних ресурсів); труднощів 
із подолання демократичними засобами моно-
полії на інформацію; забезпечення контролю 
суспільства діяльності видавничо-поліграфіч-
них підприємств тощо.

До теперішнього часу вітчизняним науковим 
середовищем не розроблений механізм забезпе-
чення ідеологічної безпеки, важливою складо-
вою якої є друкована продукція та електронні 
видання. Також відсутнє саме поняття безпеки 
в ідеологічній сфері. 

Отже, можемо констатувати, що спів-
відношення понять «національна безпека» 
та «інформаційна безпека», як і самі під-
ходи до визначення категорії «інформаційна 
безпека», потребують подальшого дослі-
дження [2, с. 24–38]. Так, Б. Кормич трактує 
інформаційну безпеку, як захищеність вста-
новлених законом правил, за якими відбува-
ються інформаційні процеси в державі, що 
забезпечують гарантовані Конституцією умови 
існування і розвитку людини, всього суспіль-
ства та держави [3, с. 92]. На думку І. Громико 
та Т. Саханчук, інформаційна безпека Укра-

їни – це захищеність державних інтересів, за 
якої забезпечується запобігання, виявлення і 
нейтралізація внутрішніх та зовнішніх інфор-
маційних загроз, збереження інформаційного 
суверенітету держави і безпечний розвиток 
міжнародного інформаційного співробітни-
цтва [4, с. 134].

В сучасних умовах функціонування країни 
інформаційно-пропагандистська функція ВПК 
набуває надзвичайно важливого значення. 
А враховуючи ще й те, що Україна опинилася 
в стані інформаційної війни, дана функція 
напряму впливає на існування самого інституту 
держави. 

Такий розвиток подій зумовлює необхід-
ність забезпечення друкованою продукцією та 
електронними виданнями своєчасного збору, 
обробки та розподілу інформації в масштабі 
країни, на основі тих цінностей, які домінують 
у суспільстві. Тому діяльність ВПК у даному 
напрямі полягає у належному забезпеченні сус-
пільства інформацією шляхом виготовлення, 
обробки та її розповсюдження. Основним прин-
ципом діяльності підприємств ВПК у даному 
напрямі є формування свідомості і соціальної 
поведінки громадян, що проявляється в змісті 
та характері їх відносин до суспільства, дер-
жави, їх становищем у суспільстві та державі, 
взаємовідносинами між собою. 

Однак виконання ВПК інформаційно-про-
пагандистської функції неможливе без аналізу 
стану, у якому перебуває більшість підприємств 
комплексу.

З моменту набуття незалежності України 
були зроблені спроби перейти на ринковий 
характер побудови економіки. Здійснені перші 
кардинальні зміни на шляху до побудови нового 
типу суспільства мали відчутний вплив і на під-
приємства ВПК, де було створено передумови 
для виникнення нових суб’єктів господарю-
вання – почала створюватися система товариств 
з обмеженою відповідальністю, акціонерних 
товариств тощо. Кількість бажаючих щодо ство-
рення підприємств була така, що виконавчій 
владі доводилося створювати спеціальні підроз-
діли для реєстрації нових організацій.

Найбільший інтерес в рамках дослідження 
представляють для нас державні та комунальні 
підприємства ВПК, які держава залишила у 
своїй власності, в першу чергу як потужний 
інструмент інформаційно-пропагандистської 
роботи. Однак на основі реалій сьогодення 
можемо стверджувати, що така робота була про-
ведена неналежним чином через велику кіль-
кість проблем у державному секторі комплексу.

Чимала кількість книжкових і газетно-
журнальних видань до сьогодні друкується на 
базі спеціалізованих державних підприємств, 
бо вони мають великі виробничі й допоміжні 
площі, достатню інфраструктуру тощо. Дослі-
джуючи ситуацію в поліграфічній сфері, слід 
наголосити на тому, що вона залишається 
складною, неоднозначною та суперечливою, 
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зрештою, як і в усій економіці. Підприємствам 
характерна постійна нестача обігових коштів, 
значна кількість та рівень податків, високі кре-
дитні ставки, дається взнаки низька платоспро-
можність населення і юридичних осіб, через що 
попит на поліграфічну продукцію перебуває не 
на належному рівні. Низькою, особливо на під-
приємствах державної і комунальної власності, 
є завантаженість виробничих потужностей. 
Крім того, держава значно обмежила підтримку 
своїх підприємств, що зумовило значне посла-
блення виконання інформаційно-пропагандист-
ської функції та вплинуло на зниження загаль-
ного рівня безпеки інституту держави.

Майже всі державні та комунальні під-
приємства ВПК засновані ще за Радянського 
Союзу. На них протягом останніх 25 років 
через складну економічну ситуацію не вжи-
вались заходи з технічного переозброєння та 
модернізації устаткування, що, своєю чергою, 
призвело до морального і фізичного старіння 
основних фондів. Обладнання, виготовлене на 
використанні старих технологій, не може задо-
вольнити потреби видавців у продукції європей-
ського ґатунку. Щороку державний бюджет не 
передбачає коштів на придбання нового устат-
кування й на технічне переоснащення полігра-
фічних підприємств, а брак обігових коштів та 
неможливість залучення банківських кредитів 
не дає змоги їм самостійно вирішити питання 
технічного, технологічного переоснащення, 
заміни або відновлення засобів виробництва. 
Украй зношене обладнання не дає можливості 
виробляти конкурентоспроможну продукцію 
ні за якісними, ні за вартісними показниками, 

через що зменшуються кількість замовників, 
обсяги виробництва, підприємства працюють на 
30–40% своєї потужності, скорочуються робочі 
місця. Лише для заміни старих газетних рота-
ційних машин державним газетно-журнальним 
видавництвам потрібно до $100 млн. [5]. Як 
наслідок, державні та комунальні підприємства 
ВПК змушені думати не про виконання своїх 
функцій, зокрема й інформаційно-пропаган-
дистської, а про банальне виживання. В таких 
умовах значна кількість суб’єктів господарю-
вання стає неплатоспроможною, визнається 
банкрутом і, в кращому разі, втрачає свій про-
філь, переважно надаючи в оренду свої вироб-
ничі площі, а в гіршому – взагалі зникає з 
ринку.

Заслуговує на увагу і ситуація з приватиза-
цією у видавничо-поліграфічній галузі. Достат-
ньо потужна видавничо-поліграфічна база, що 
залишилася у спадок від СРСР, приватизації 
не підлягала. Для підвищення ефективності 
державного управління в системі видавничої 
підготовки, поліграфічного виконання і розпо-
всюдження друкованої продукції на виконання 
Указу Президента України від 16 вересня 1998 р. 
«Про вдосконалення державного управління 
інформаційною сферою», відповідно до поста-
нов Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 
1998 р. та 26 листопада 1998 р., було утворено 
Державну акціонерну компанію «Українське 
видавничо-поліграфічне об’єднання» (скоро-
чена назва ДАК «Укрвидавполіграфія»). Це 
найбільша в Україні видавничо-поліграфічна 
компанія, яка забезпечує реалізацію узгодже-
ної стратегії 27 поліграфічних, видавничих, 

Рис. 1. Механізм забезпечення інформаційно-пропагандистської функції ВПК
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книготорговельних, постачальницьких підпри-
ємств, а також трьох спеціалізованих науково-
дослідних та проектних інститутів. Неможли-
вість приватизації цих об’єктів неодноразово 
підкреслювалася в чисельних державних доку-
ментах, де акцентувалася особлива увага на 
незмінності статусу державних підприємств, 
що входять до складу державної акціонерної 
компанії «Українське видавничо-поліграфічне 
об’єднання» [6].

Проте не завжди перетворення державних 
підприємств і об’єднань на різного роду това-
риства і, як наслідок, виведення їх із центра-
лізованого галузевого принципу управління та 
зміни форми власності привели до позитивних 
наслідків. Експеримент з ДАК «Укрвидавполі-
графія» (основні завдання якої – підвищення 
ефективності державного управління у системі 
видавничої підготовки, поліграфічного вико-
нання та розповсюдження друкованої продукції, 
проведення інформаційно-пропагандистської 
роботи, здійснення єдиної технічної політики, 
організація та координація робіт, пов’язаних з 
виробництвом і впровадженням нової техніки, 
розроблення і застосування передових техно-
логій у цій сфері) виявився не зовсім вдалим. 
Програмну мету на поточний момент компанія 
не реалізовувала.

Краща ситуація спостерігається на приват-
них підприємствах ВПГ. Саме ці підприємства 
помітно підняли рівень якості поліграфічного 
виконання друкованої продукції. Проте вони 
не завжди вдало проводили інформаційну полі-
тику через зацікавленість їх власників щодо 
формування певних політичних та економічних 
переваг, що зумовлювало певне спотворення 
інформаційно-пропагандистської функції і, як 
наслідок, спричиняло негативний вплив на без-
пеку інституту держави. 

В сучасних умовах держава повинна повністю 
переглянути механізми проведення своєї інфор-
маційної політики за допомогою ВПК. Ці зміни 
повинні першочергово спрямовуватись на закрі-
плення здобутків громадянського суспільства, 

формування позитивного іміджу держави та 
української нації, а також забезпечити можли-
вість уникнення зовнішніх загроз безпеці інсти-
туту держави в інформаційній сфері. З цією 
метою нами запропонований механізм забез-
печення ВПК інформаційно-пропагандистської 
функції (рис. 1).

Висновки. Очевидно, що в майбутньому 
подолання економічної кризи, впровадження 
реформ, а також подальша інтеграція у євро-
пейську спільноту мають забезпечити принци-
пово нове бачення інформаційної політики дер-
жави, невід’ємною складовою якої є друкована 
продукція та електронні видання. Проте якісно 
нові підходи до забезпечення безпеки інституту 
держави неможливі без докорінної трансформа-
ції та зміни державної політики стосовно під-
приємств ВПК, яка повинна вилитись у нові 
механізми забезпечення інформаційно-пропа-
гандистської безпеки держави.
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено діалектиці якості життя та сталого ін-

клюзивного життєстійкого розвитку. Концепція сталого розви-
тку і концепція якості життя є комплементарними, що забез-
печують синергетичні ефекти розвитку. На основі екологізації, 
гуманізації та соціалізації якості життя можна забезпечити стій-
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена диалектике качества жизни и устой-

чивого инклюзивного жизнестойкого развития. Концепция 
устойчивого развития и концепция качества жизни являют-
ся комплементарными, обеспечивающими синергетические 
эффекты развития. На основе экологизации, гуманизации и 
социализации качества жизни можно обеспечить устойчивое 
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АNNOTATION 
The article is devoted to the dialectic of the quality of life and 

sustainable inclusive development. The concept of sustainable de-
velopment and the concept of quality of life are complementary 
and giving the synergistic effect of development. On the basis of 
ecological, humanization and socialization of the quality of life can 
be sustainable national development.

Keywords: quality of life, ecology, noospherization, sustain-
able development, national socio-economic development.

Постановка проблеми. Наприкінці XX ст. 
стало очевидно, що людство і біосфера всту-
пають в зовсім нові умови існування, які не 
лише формують нові стандарти життя, але й 
по-новому розставляють пріоритети подальшого 
розвитку людства. Прогресуюче забруднення 
навколишнього природного середовища вису-
ває нові вимоги до системи пріоритетів соці-
ально-економічного розвитку, змушує людство 
задуматися про майбутнє цивілізації. «Переду-
мовою збереження і гармонізації зовнішнього 
середовища, – як відмічають українські дослід-
ники, – є ефективна екологічна політика, без 
чого неможливе поліпшення якості життя насе-
лення» [1, с. 25]. На думку багатьох учених, 
саме якість життя стає тим провідним вимір-
ником, що відображає основні успіхи та прога-
лини в соціально-економічному розвитку країн. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні якість життя є однією з актуаль-

ніших проблем наукових досліджень. Серед 
дослідників, які зробили найбільший внесок 
у розвиток концепції якості життя, слід виді-
лити: С. Айвазяна, І. Бестужева-Ладу, В. Боб-
кова, Дж. Бонолі, С. Валентея, Дж. Вільсона, 
Дж. Гелбрейта, В. Жеребін, Е. Лібанову, 
П. Рестроджі, Дж. Форрестера та ін. Але неви-
черпаність даної проблеми породжує нові дис-
кусійні питання щодо умов забезпечення якості 
життя та чинників її розвитку. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Серед проблем, які не 
отримали повного дослідження, слід виокре-
мити роль якості життя в забезпеченні стійкого 
розвитку національного господарства за раху-
нок змістовного наповнення концепції якості 
життя ноосферними складовими.

Мета статті полягає у висвітленні ролі якості 
життя у формування сталого національного роз-
витку; встановленні тісних взаємозв’язків між 
концепціями «якості життя» та «сталого розви-
тку» й пошуку шляхів їх втілення в стратегію 
національного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якість життя як провідна стратегія соці-
ально-економічних перетворень і подальшого 
розвитку людської цивілізації особливо акту-
алізується в умовах усвідомлення проблеми 
виживання людства (наростання техногенних 
загроз, вичерпання ресурсної бази, порушення 
гармонії з природою і т. д.). Питання щодо кри-
теріїв якості життя є одним з найбільш диску-
сійних в даній науковій проблематиці. «Крите-
рії якості життя, – як зазначають складники 
словника «Якість життя», – базові значення 
показників якості життя (узагальнених, комп-
лексних або одиничних), по відношенню до 
яких, як еталонних, оцінюється фактичний 
стан якості життя» [2, с. 65]. Критерії якості 
життя, в свою чергу, повинні бути ув’язані з 
складовими якості життя, тобто її основними 
компонентами.

Саме тому питання виокремлення осно-
вних компонентів якості життя є одним з плід-
них напрямків сучасних досліджень даного 
феномену. Більшість дослідників розгляда-
ють проблему якості життя як результат вза-
ємодії об’єктивних і суб’єктивних факторів 
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якості життя, включаючи зовнішній вплив та 
внутрішній потенціал розвитку людини. Це 
дозволяє аналізувати дані фактори в контексті 
системи «людина – середовище (умови жит-
тєдіяльності)». Дослідник С. Кандрашенкова 
пропонує застосовувати для вивчення якості 
життя суб’єктно-середовищний підхід, який 
передбачає розгляд людини і світу як взаємоді-
ючих і взаємопроникаючих суперечливих сис-
тем [3, с. 108–109]. 

В суб’єкт-об’єктної моделі дослідження 
якості життя на першій план виступає саме 
взаємодія людини і зовнішнього середовища. 
Якість середовища оцінюється з позиції пози-
тивного впливу – рекреаційних можливос-
тей і негативно-патогенного впливу. Системи 
«людина» і «середовище» є максимально 
складними структурами з внутрішніми висо-
кодетермінованими зв’язками, причому між-
системні взаємини набагато складніші, тому 
що вони викликають багато скритих і слабких 
залежностей. Тому методологія комплексного 
дослідження якості середовища проживання 
як складової якості життя повинна базуватися 
на системному підході, який відбиває складну 
структуру навколишнього середовища. 

Все різноманіття навколишнього світу для 
людини являє собою не просто фактори прямого 
і непрямого впливу на його життя, а утворює 
разом з ним цілісну систему, гармонійність роз-
витку якої визначається станом і взаємодією всіх 
її складових. Зовнішнє середовище життєдіяль-
ності людини визначається факторами антропо-
генної сфери (результати діяльності людського 
співтовариства) і біосфери (природи). Якість 
середовища проживання людини пов’язана з 
особливостями системного впливу на людину 
складної, багаторівневої та багатофункціональ-
ної структури навколишнього середовища.

Окрім екологічних, соціальні, культурно-
інформаційні фактори не в меншій мірі вплива-
ють на сучасне життя людини та якість її життя, 
формують її зовнішній світ і опосередковують 
формування внутрішнього світу людини. Без-
перестанку перетворюючи природне, соціальне 
та культурно-інформаційне середовище прожи-
вання, людство прирікає себе на необхідність 
підлаштовуватися під створену ним реальність. 
Тому середовище проживання людини (нації) 
стає одним з визначальних чинників якості 
їхнього життя.

Для формування цілісного концептуального 
уявлення про якість життя необхідний систем-
ний всебічний аналіз факторів середовища про-
живання людини в їх тісному взаємозв’язку 
і виявлення їх основоположного впливу на 
якість життя. Будь-яка людська діяльність 
є активною свідомою взаємодією із середови-
щем проживання (техносферою або навколиш-
нім природним середовищем). Зрештою серед-
овище проживання має прямий вплив на рівень 
і якість задоволення потреб людини, а отже, на 
якість його життя.

Соціально-культурне середовище прожи-
вання є результатом внутрішньої взаємодії люд-
ського соціуму, що формується надбіологічними 
програмами людської життєдіяльності. Соці-
альна сфера дозволяє реалізувати соціальну сут-
ність людини і формує її духовний світ. Рівень 
розвитку соціального середовища грає визна-
чальне значення в русі людства до ноосфери. 
«Ми тільки починаємо усвідомлювати, – зазна-
чав засновник ноосферної концепції В.І. Вер-
надський, – непереборну міць вільної наукової 
думки, найбільшою творчої сили Homo sapiens, 
людської вільної особистості, видатнішого з 
нам відомого прояву її космічної сили, царство 
якої попереду. Воно цим переломом негадано 
швидко до нас насувається» [4, с. 125]. В.І. Вер-
надський вважав, що саме людський потенціал 
і розвиток наукової думки формують новий 
етап розвитку людської цивілізації, новий стан 
сфери життя. Він писав: «...зараз, за останні 
10–20 тисяч років, коли людина, виробивши в 
соціальному середовищі наукову думку, ство-
рює в біосфері нову геологічну силу, в ній не 
прибувавшою, біосфера перейшла або, вірніше, 
переходить у новий еволюційний стан – в ноос-
феру, переробляється науковою думкою соці-
ального людства» [5, с. 30].

Згідно з В.І. Вернадським, «в біосфері існує 
велика геологічна, можливо, космічна сила, 
планетну дію якої зазвичай не беруть до уваги 
в уявленнях про космос... Ця сила є розум 
людини, спрямована та організована воля його 
як суспільної істоти» [6]. В.І. Вернадський роз-
глядав перехід до ноосфери як творчий розум-
ний процес, моральне вдосконалення людини 
та світу. Однак і за життя В.І. Вернадського, 
і на сьогоднішній день ноосферна концепція є 
футурологічною, заснованою на науковому про-
гнозуванні майбутнього. Великий російський 
вчений, безумовно, володіючи даром наукового 
передбачення, малює картину майбутнього як 
безальтернативний сценарій природного ходу 
розвитку. Але й сам Вернадський, й безліч його 
послідовників не вважають ноосферний шлях 
розвитку легким і швидким. Безліч дослідників 
вказують на складність і суперечливість побу-
дови ноосферної цивілізації, але в кінцевому 
рахунку все суперечливе даному процесу при-
речено.

Як уже зазначалося, ноосферизація сучас-
ного розвитку створює передумови гармоній-
ного з’єднання природного, техногенного та 
соціального середовища людства в сферу най-
більш сприятливу для людського життя. Ноос-
феризація припускає вирішення ряду серйоз-
них протиріч, накопичених в ході історичного 
процесу, що здійснюють негативний вплив на 
якість середовища проживання.

Природа людини, її біо-соціо-духовна сут-
ність вимагає гармонійного з’єднання всіх 
сфер, що сприяють її розкриттю та реалізації. 
Критична маса протиріч, накопичених в резуль-
таті латентної і явної протидії біосфери, технос-



124

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

фери і соціокультурної сфери є, на нашу думку, 
основною перешкодою гармонійного розвитку 
людини та підвищення якості її життя. Вихо-
дячи з цього, ми вважаємо ноосферизацію всіх 
сфер людської життєдіяльності найважливішим 
механізмом подолання (зняття) протиріч і без-
альтернативним варіантом підвищення якості 
середовища проживання і якості життя. Ноос-
ферний прорив людства є тим «рятувальним 
кругом», який здатний забезпечити вирішення 
безлічі гострих глобальних проблем, основною з 
яких є проблема виживання людства.

До найважливіших протиріч і проблем вза-
ємодії системи «людина – середовище про-
живання» ми відносимо проблему виживання 
людства, сучасну протипоставленість людини 
і природи, негативні фактори впливу зовніш-
нього середовища на життя і здоров’я людини, 
обездуховлення розвитку та ін. Наявність цих 
та ряд інших серйозних проблем істотно впли-
вають на якість середовища проживання і опо-
середковано – на якість життя людини.

Протягом тисячоліть людство безперервно 
змінювало середовище існування. Поступово це 
призвело до виникнення зон підвищеного антро-
погенного і техногенного впливу на природне 
середовище, що характеризуються частковою 
або повною деградацією. В основі біосферної 
кризи лежать наступні еволюційні процеси: 
зростання чисельності населення і урбанізація, 
зростання споживання енергії, масове вико-
ристання транспорту, зростання масштабів 
виробництва, військові конфлікти і збільшення 
витрат на військові цілі і т. д.

Екологічні проблеми по глибині негатив-
ного впливу на якість життя і катастрофічних 
для людства наслідків не можна порівняти ні 
з якими іншими. Причинами сучасної біосфер-
ної кризи є зростання антропогенного наван-
таження, техногенний характер сучасного роз-
витку і соціально-культурне середовище, що 
формує екологічний нігілізм і екологічну нео-
свіченість більшості населення планети.

«Всі знають, – відмічає П. Шевцов, – що 
деградація біосфери планети загрозливо нарос-
тає: за даними Римського клубу, вже знищено 
2/3 лісів, втрачено 2/3 ґрунтів сільськогоспо-
дарського призначення; вкрай виснажені біо-
ресурси світового океану, морів і річок, біо-
різноманіття планети. Глобальне забруднення 
навколишнього середовища привело до поте-
пління клімату на планеті за 100 років не на 
0,5°С, а на 20°С (у наступні 50 років очікується 
до 60°С), до зниження імунітету і погіршення 
здоров’я людей. Йде в цілому деградація і 
виродження населення в індустріальних краї-
нах» [7, с. 82]. 

Група вчених, яки нещодавно опубліку-
вали результати своїх досліджень в роботі 
«Тенденції зміни навколишнього середовища 
до 2030 року», також підтверджують тривож-
ний стан біосфери. Вони стверджують, що за 
останні кілька десятиліть негативні тенденції 

змін навколишнього середовища та умов життя 
людини не тільки не зменшилися, а збільши-
лися; в перспективі можна чекати або їх зрос-
тання, або збереження. Так, незважаючи на 
вжиті заходи з очищення, концентрація дво-
окису азоту в атмосфері зростає щорічно на 
0,25%. Практично над усією північною півку-
лею Землі розташовується стабільна зона під-
вищеної концентрації сірки, яка на сході США 
і в Центральній і Східній Європі перевищує 
фонову в 10–15 разів. Вся ця зона являє собою 
зону ризику кислотних дощів. Спостерігається 
зростання концентрацій СО2 і СH4 за рахунок 
руйнування біоти. Йде деградація земель – еро-
зія ґрунтів, зниження родючості, накопичення 
забруднювачів, закислення, засолення і т. д. 
Через екологічні порушення спостерігаються 
виснаження вод суші, незабезпеченість чистою 
питною водою в країнах, що розвиваються, 
зростання генетичних захворювань, спожи-
вання ліків і алергічних захворювань в розви-
нених країнах, поява нових хвороб і т. д. [8].

Таким чином, сучасна екологічна криза ста-
вить під загрозу можливість сталого розвитку 
людської цивілізації та її існування в цілому. 
Подальша деградація природних систем при-
зведе до дестабілізації біосфери, втрати її ціліс-
ності та здатності підтримувати якість навко-
лишнього середовища, необхідну для життя. 
Подолання кризи можливе тільки на основі фор-
мування нового типу взаємовідносин людини  
і природи, виключають можливість руйнування 
і деградації природного середовища.

Стійку причинно-наслідкову залежність 
між деградацією навколишнього середовища 
і зниженням якості життя характеризує саме 
визначення деградації довкілля як процесу, «в 
результаті якого знижується здатність екосис-
тем підтримувати сталість якості життя» [9]. 
Філософія якості життя в кінці XX ст. виводить 
на перший план саме екологічні та соціальні 
проблеми, оскільки саме вони в першу чергу 
визначають подальшу долю людської цивіліза-
ції. У сучасній концепції якості життя закла-
дена ідея екології людини. Якщо ще зовсім 
недавно право на сприятливе навколишнє 
середовище більш тісно погоджувалося з пра-
вом на охорону здоров’я, то статистика смер-
тельних захворювань, обумовлених екологічної 
деградацією довкілля і екологічними катастро-
фами, що викликають масові жертви, свід-
чить про важливість розширення досліджень, 
пов’язаних з аналізом смертності, обумовленої 
несприятливим станом навколишнього серед-
овища [10].

У забезпеченні якості життя людини най-
важливішими умовами є захищеність і без-
пека, які набувають особливої актуальності в 
умовах підвищення невизначеності та ризико-
вості подальшого існування людини. При цьому 
якість життя включає не тільки захист від тра-
диційних загроз і викликів, але й запобігання 
латентних загроз (створення умов стабільності 
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середовища проживання і якості життя). Комп-
лекс заходів щодо підвищення якості життя 
включає протидію загрозам життю, фізичному 
і моральному здоров’ю. Такі погрози виража-
ються у заборонених протиправних діях інших 
людей і спільнот: работоргівля, наркоторгівля, 
проституція, педофілія, алкоголізм, наркома-
нія, збройні конфлікти, глобальні та локальні 
війни, расова дискримінація і сегрегація, релі-
гійна і міжнаціональна ксенофобія та ін.; а 
також у незаборонених діях, які таять потен-
ційну загрозу і негативні ефекти: дозвіл евтана-
зії, репродуктивна медицина, генна інженерія, 
клонування, маніпулювання свідомістю та ін. 
В рамках протидії подібним загрозам принци-
пове значення для людини і людства має визна-
чення на загальнопланетарному рівні основних 
гуманітарних цінностей, що є основополож-
ними для людського розвитку і вдосконалення, 
і вироблення механізмів протидії загрозам цим 
цінностям. Життя людини та якість її життя 
є найвищими людськими цінностями, забезпе-
чення яких потребує координації зусиль всіх 
членів людської спільноти. Найважливішим 
показником якості життя є здоров’я людини 
і нації. Інша важлива для людини цінність, 
пов’язана з її життям і безпекою, – це недотор-
канність особи, захищеність її життя і здоров’я 
від різноманітних загроз.

Ресурсна забезпеченість оточуючого серед-
овища також відіграє важливу роль в форму-
ванні якості життя. З цієї точки зору середо-
вище можна класифікувати як комфортне чи 
дефіцитарне. Комфортне середовище людської 
життєдіяльності здатне найбільш повною мірою 
задовольняти значимі людські потреби. Дефі-
цитарне середовище не має повноцінних мож-
ливостей для задоволення різноманітних люд-
ських потреб, у тому числі базових (вітальних). 
Тому дефіцитарне середовище є екстремальним, 
що вимагає включення додаткових адаптивних 
механізмів. Психологічне і фізичне благопо-
луччя людини в умовах депрівуючого впливу 
дефіцитарного середовища вимагає включення 
додаткових ресурсів (зовнішніх і внутрішніх), 
здатних нівелювати негативний вплив. Зовніш-
німи по відношенню до людини є різноманітні 
інструменти держави і суспільства, здатні ком-
пенсувати дефіцитарність середовища (транс-
ферти, гуманітарна допомога, ліквідація наслід-
ків різних катастроф і т. д.). Внутрішніми 
ресурсами є потенційні можливості людини, 
приховані резерви. У даному випадку мова йде 
про компенсацію недоліків середовища за раху-
нок високого особистісного потенціалу людини.

Таким чином, людина і середовище прожи-
вання утворюють певну динамічну рівновагу, і 
дефіцит ресурсів однієї підсистеми може бути 
заповнений за рахунок ресурсного потенціалу 
іншої підсистеми. Стикаючись з дефіцитар-
ним середовищем, нездатним забезпечити нор-
мальні умови життєдіяльності, людина зму-
шена звертатися до своїх внутрішніх ресурсів. 

Саме вони формують ресурсний (адаптивний) 
потенціал людини як «сукупність внутрішніх 
ресурсів, що сприяють ефективному функціо-
нуванню людини в різних умовах життєдіяль-
ності» [3, с. 109]. Однак забезпечити високу 
якість життя легше при наявності сприят-
ливого середовища проживання. Ресурсний 
потенціал людини не завжди є компенсатором 
несприятливих умов зовнішнього середовища. 
Частіше несприятливе середовище є резуль-
татом негативного зовнішнього впливу і для 
своєї гармонізації потребує позитивних зовніш-
ніх ефектів глобального характеру. Система 
«людина – середовище проживання», яку в 
широкому сенсі можна інтерпретувати як сис-
тему «людина – світ», повинна розглядатися 
як взаємодія і взаємопроникнення двох несу-
перечливих систем, результатом узгодженості 
яких є висока якість життя людини і суспіль-
ства. Неузгодженість такої взаємодії створює 
потенційну небезпеку як для людини, так і для 
середовища. 

Проблема безпеки полягає в забезпеченні 
комфортних умов життєдіяльності людей, їх 
життя, захищеності людини й навколишнього 
середовища від впливу шкідливих факторів. 
Безпеку можна забезпечити як шляхом усу-
нення джерел небезпеки, так і шляхом підви-
щення захищеності від небезпеки, здатності 
надійно протистояти їй. Чім вище захищеність 
середовища від різноманітних ризиків, загроз 
и небезпек, тім вище його якість. Якість серед-
овища – це насамперед ступінь відповідності 
природних, соціальних, культурних, техноген-
них умов потребам людини.

Тому якість соціального середовища визна-
чається насамперед зрілістю і розвиненістю 
суспільства, накопиченим їм соціальним капі-
талом. Сюди можна віднести рівень соціальної 
довіри в суспільстві, орієнтацію на взаємодопо-
могу і підтримку, реалізацію принципів соці-
альної відповідальності та соціальної спра-
ведливості, соціальну значимість людини, 
емоційну насиченість життя, соціальну безпеку 
та ін. Сучасні дослідники характеризують зрі-
лість і розвиненість суспільства соціальною 
згуртованістю. Згуртованість суспільства висту-
пає фундаментальною цінністю, що забезпечує 
його ефективне існування. «Соціальна згурто-
ваність, – відзначає Р. Оксби, – це поняття, яке 
включає в себе цінності та принципи, спрямо-
вані на забезпечення для всіх громадян рівного 
доступу до основних соціальних і економічних 
прав» [11, с. 2–3]. 

Слід відзначити, що саме соціально згурто-
вані нації мають найбільший потенціал забез-
печення сприятливих умов життєдіяльності. 
Безперечно, що багато екологічних і соціальних 
проблем мають глобальний характер і пови-
нні вирішуватися на загальноцивілізаційному 
рівні. Але держава і суспільство також мають 
достатній потенціал задля вирішення цілої 
низки питань щодо забезпечення сталості ото-
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чуючого середовища. Саме можливості держави 
в подоланні екологічної кризи висвітлює Індекс 
екологічної ефективності.

Результати останнього дослідження Індексу 
екологічної ефективності представлені в таблиці 
1 (вибірка 51 країни з 178, що брали участь у 
дослідженні). Індекс вимірює досягнення кра-
їни з точки зору стану екології та управління 
природними ресурсами на основі показників, 
які відображають різні аспекти стану навко-
лишнього природного середовища та життєз-
датності екологічних систем, збереження біо-
логічного різноманіття, протидія зміні клімату, 
стан здоров’я населення, практику економічної 
діяльності та ступінь її навантаження на навко-
лишнє середовище. Рейтинг країн показує, що 
екологічна політика, що проводиться урядами, 
має значний вплив на стан навколишнього 
середовища. Наприклад, Швеція та Бельгія 
мають приблизно рівні за розмірами економіки 
і за багатьма економічними критеріями вкрай 
схожі, проте Швеція, що входить в десятку 
лідерів (9-е місце), набагато випередила Бель-
гію з її 36-м місцем.

Трійку лідерів в 2014 р. очолює Швейца-
рія (86,67), за нею йдуть Люксембург (83,29) і 
Австралія (82,40). Крім західноєвропейських та 
скандинавських країн, у першу двадцятку вхо-
дять також Сінгапур і Нова Зеландія. Замикає 

двадцятку Естонія, що має найбільш високий 
рейтинг серед країн пострадянського простору. 
Наступною у рейтингу пострадянською краї-
ною є Білорусь (32-е місце), яка на одну пози-
цію обганяє США. Інші країни пострадянського 
простору займають наступні позиції: Латвія – 
40, Вірменія – 48, Литва – 49, Азербайджан – 
63, Росія – 73, Молдова – 74, Казахстан – 84. 
Україна посідає 95-ту позицію і має приблизно 
однакові показники із Зімбабве, Гондурасом 
та Антигуа і Барбуда. Аутсайдерами постра-
дянського простору є Грузія (101), Туркменіс-
тан (109), Узбекистан (117), Киргизстан (125) 
і Таджикистан (154). Останні місця в рейтингу 
займають Лесото, Гаїті, Малі, Сомалі [12].

Безумовно, екологічний стан тієї чи іншої 
соціально-економічної системи залежіть не 
тільки від дій уряду, а й від кожної людини. 
Процес адаптації людини до факторів серед-
овища залежить від її свідомості, розвиненості 
та зацікавленості в суспільних результатах. 
Це створює умови екологізації потреб людини 
та підвищення соціальної відповідальності 
загальних потреб, що є основою створення еко-
логічного, чистого середовища проживання, 
збереження цілісності біосфери та розвитку сус-
пільства.

Великий внесок у вирішення даної про-
блеми вносить Концепція сталого розвитку, що 

Таблиця 1
Рейтинг країн світу за Індексом екологічної ефективності в 2014 р. 

Рейтинг Країна Індекс Рейтинг Країна Індекс
1 Швейцарія 87.67 73 Росія 53.45
2 Люксембург 83.29 74 Молдова 53.36
3 Австралія 82.40 84 Казахстан 51.07
4 Сінгапур 81.78 94 Зімбабве 49.54
5 Чехія 81.47 95 Україна 49.01
6 Німеччина 80.47 96 Антигуа и Барбуда 48.89
7 Іспанія 79.79 97 Гондурас 48.87
8 Австрія 78.32 101 Грузія 47.23
9 Швеція 78.09 109 Туркменістан 45.07
10 Норвегія 78.04 117 Узбекистан 43.23
11 Нідерланди 77.75 118 Китай 43.00
12 Великобританія 77.35 125 Киргизстан 40.63
13 Данія 76.92 154 Таджикистан 31.34
14 Ісландія 76.50 155 Індія 31.23
15 Словенія 76.43 168 Еритрея 25.76
16 Нова Зеландія 76.41 169 Бангладеш 25.61

17 Португалія 75.80 170 Демократична 
Республіка Конго 25.01

18 Фінляндія 75.72 171 Судан 24.64
19 Ірландія 74.67 172 Ліберія 23.95
20 Естонія 74.66 173 Сьєрра-Леоне 21.74
32 Білорусь 67.69 174 Афганістан 21.57

33 Сполучені Штати 
Америки 67.52 175 Лесото 20.81

40 Латвія 64.05 176 Гаїті 19.01
48 Вірменія 61.67 177 Малі 18.43
49 Литва 61.26 178 Сомалі 15.47
63 Азербайджан 55.47
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сформувалася на межі вичерпності колишньої 
моделі розвитку. Протиріччя між наростаю-
чими потребами суспільства і порівняно обме-
женими можливостями біосфери ставлять під 
загрозу майбутнє існування людини. На поря-
док денний ставляться питання про перехід до 
нового етапу цивілізаційного розвитку, засно-
ваного на радикальній зміні цінностей і цілей 
сучасного суспільства, а також векторності 
та змістовності різних сфер людської діяль-
ності. Одним з варіантів подальшого прогресу 
цивілізації є її сталий розвиток. За висловом 
М. Згуровського, сталий розвиток – це про-
цес розвитку держави на основі узгодження і 
гармонізації екологічної, соціальної та еконо-
мічної складових з метою задоволення потреб 
сучасних і майбутніх поколінь [13].

Сталий розвиток узагальнює в собі про-
цес виживання і відтворення генофонду нації, 
активізацію ролі кожної окремої людини в 
суспільстві, забезпечення її прав і свобод, збе-
реження навколишнього природного серед-
овища, формування умов для відновлення біо-
сфери та її локальних екосистем, орієнтацію 
на зниження рівня антропогенного впливу на 
природне середовище і гармонізацію розвитку 
людини в природі. Зміст терміна «сталий роз-
виток» відображає рівноцінність складових 
у тріаді «природа – соціум – економіка», при 
цьому розвиток не обов’язково означає кіль-
кісні зміни: насамперед це якісні зрушення в 
суспільно-природній взаємодії.

Україна в процесі практичного застосування 
концептуальних положень сталого розвитку та 
розрахунку індексів сталого розвитку представ-
ленаСвітовим центром даних «Геоінформатика 
та сталий розвиток», створеним в 2006 р. Між-
народною радою з науки (ICSU) при Інституті 
прикладного системного аналізу НАН України 
і МОН України. Центр бере на себе задачу кіль-
кісного виміру процесів сталого розвитку, їх 
моделювання та вироблення рекомендацій для 
людей, які приймають рішення і які могли б 
використовувати дані при підготовці програм 
соціально-економічного розвитку країни та 
регіонів [14]. 

Висновки. Саме якість життя як головна 
мета розвитку особистості та соціуму має стій-
кий потенціал можливостей, які стають про-
відним чинником національного та особистіс-
ного розвитку. До внутрішнього потенціалу 
можливостей якості життя як потенціалу стій-
кості системи можна віднести: інституційні 
резерви (соціалізація раціональної поведінки 
суб’єктів господарювання як джерело перетво-
рення інституційної структури); інноваційні 
резерви (розширення і «збирання» інновацій-
ної активності господарюючих суб’єктів які 
сприяють якісному оновленню всіх параметрів 
розвитку); адаптаційні резерви (свобода госпо-
дарської поведінки в рамках діючих інститу-
тів); резерв здібностей (соціалізація людських 

здібностей, що ініціює потужний імпульс роз-
витку і активує потенційні ресурси). Але роз-
виток потенціалу можливостей якості життя 
потребує впровадження принципів екологіза-
ції, гуманізації та соціалізації якості життя. 
Саме за таких умов якість життя стає провід-
ним чинником національного соціально-еко-
номічного розвитку, що забезпечує стійкість 
соціально-економічної системи, фундамен-
тальність ціннісних підстав розвитку і матері-
альне, соціальне та духовне благополуччя всім 
членам соціуму.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні аспекти активізації співробіт-

ництва суб’єктів господарювання та ВНЗ в контексті забезпе-
чення їх економічної безпеки. Особливу увагу приділено на-
рощуванню рівня невідповідності підготовки студентів у ВНЗ 
потребам ринку праці, вимогам економіки та роботодавців, що 
справляє негативний вплив не тільки на фінансово-економіч-
ний стан підприємств, рівень їх економічної безпеки та призво-
дить до зниження рівня економічного розвитку країни, але й 
створює загрози економічній безпеці вищих навчальних закла-
дів, а відтак, і економічній безпеці держави.

Ключові слова: економічний розвиток країни, економічна 
безпека ВНЗ, економічна безпека підприємства, вищі навчаль-
ні заклади, ринок праці, роботодавці.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные аспекты активизации со-

трудничества субъектов хозяйствования и вузов в контексте 
обеспечения их экономической безопасности. Особое внима-
ние уделено наращиванию уровня несоответствия подготовки 
студентов в вузах потребностям рынка труда, требованиям эко-
номики и работодателей, что оказывает негативное влияние не 
только на финансово-экономическое состояние предприятий, 
уровень их экономической безопасности и приводит к сниже-
нию уровня экономического развития страны, но и создает угро-
зу экономической безопасности высших учебных заведений, а 
следовательно, и экономической безопасности государства.

Ключевые слова: экономическое развитие страны, эко-
номическая безопасность вузов, экономическая безопасность 
предприятий, высшие учебные заведения, рынок труда, рабо-
тодатели.

ANNOTATION
The article describes the main aspects of the intensification 

of cooperation of economic entities and higher education institu-
tions in the context of their economic security. Particular attention 
is paid to the increase of the level of inconsistency preparation of 
students in universities with labor market needs, the requirements 
of the economy and employers, what adversely influence not only 
on Finance and Economic condition of enterprises the level of their 
economic security and leads to decrease in level of country eco-
nomic development, but also creates a threat for higher education 
institutions, and therefore, the economic security of the state.

Keywords: country economic development, economic secu-
rity of higher educational institutions, economic security of enter-
prise, higher education institutions, labor market, employers.

Постановка проблеми. Безпека будь-якої 
системи передбачає її здатність адекватно реа-
гувати на зовнішні та внутрішні фактори з 
метою свого самозбереження і розвитку. Це 
трактування повною мірою стосується і сфери 

освіти. При цьому особлива увага має бути 
приділена забезпеченню економічної безпеки 
вищих навчальних закладів (ВНЗ) як влас-
тивості їх економічної системи, яка повинна 
адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні 
загрози з метою самозбереження і розвитку за 
допомогою перебудови внутрішньої структури 
та корекції параметрів функціонування [1]. 
Безпека освітньої установи характеризується 
економічними можливостями реалізації її 
цілей і завдань, а також формуванням необхід-
них умов господарської діяльності. Йдеться про 
необхідні умови життєдіяльності (функціону-
вання) і можливості реалізації найважливіших 
потреб суспільства (як поза ВНЗ, так і всере-
дині його) [1]. У цьому контексті, враховуючи 
те, що виші мають багато спільних характер-
них рис з підприємствами, оптимізується при-
зма сприйняття об’єктивної реальності функ-
ціонування ВНЗ у контексті їх взаємозв’язку 
з суб’єктами господарювання і важливої ролі 
в забезпеченні економічного розвитку Укра-
їни. Зазначене зумовлює необхідність розгляду 
економічної безпеки ВНЗ у системній єдності 
з такими елементами понятійної схеми: націо-
нальна безпека – економічна безпека – еконо-
мічна безпека країни – економічна безпека дер-
жави – економічна безпека підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні аспекти, які мають відношення до 
забезпечення економічної безпеки ВНЗ, та про-
блемні питання її забезпечення розглянуто 
в працях таких науковців, як: Т.М. Боголіб, 
Г.В. Козаченко, В.П. Мартинюк, Г.Д. Тюлє-
нєв, І.С. Стеців та ін. Проте, віддаючи належне 
науковим здобуткам вчених у цій сфері, не 
одержали в науковій літературі комплексного 
висвітлення питання, пов’язані з необхідністю 
активізації співробітництва ВНЗ та суб’єктів 
господарювання в контексті реалізації інтересів 
вишів, потреб ринку праці, вимог економіки та 
роботодавців.

Мета статті полягає у визначенні теоретико-
практичних аспектів забезпечення економічної 
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безпеки ВНЗ у контексті активізації їх співро-
бітництва з суб’єктами господарювання з ура-
хуванням інтересів вишів, потреб ринку праці, 
вимог економіки та роботодавців, а також необ-
хідності розгляду економічної безпеки ВНЗ в 
системній єдності з національною безпекою, 
економічною безпекою, економічною безпекою 
країни, економічною безпекою держави та еко-
номічною безпекою підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах нарощування процесів глобалізації 
та реалізації євроінтеграційних пріоритетів 
України необхідність активізації співробітни-
цтва ВНЗ та суб’єктів господарювання в кон-
тексті реалізації інтересів вишів, потреб ринку 
праці, вимог економіки та роботодавців набуває 
особливої актуальності. Враховуючи наявність 
спільних характеристик вищих навчальних 
закладів та суб’єктів господарювання, досяг-
нення їх ефективного розвитку в контексті 
забезпечення їхньої економічної безпеки потре-
бує в якості одного з ключових елементів здій-
снення підготовки висококваліфікованих, кон-
курентоспроможних як на вітчизняному, так 
і на міжнародному ринку праці фахівців, які 
являють собою інтелектуальний потенціал нації 
та є основою економічного зростання держави.

За даними Державної служби статистики 
України [2], протягом 2010–2014 рр. спостері-
гається зменшення кількості випускників ВНЗ 
(до прийняття у Закону України «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014 р. [3] ВНЗ поділялись 
за рівнями акредитації на ВНЗ I–ІV рівнів) на 
28,74% та 25,44% у 2014 р. відносно 2010 р. 
(рис. 1).

Якщо здійснити порівняння за період 2010–
2014 рр. безробітного населення (за методо-
логією МОП) у віці 15–70 років та кількості 
непрацевлаштованих випускників загально-
освітніх навчальних закладів (ЗОНЗ) та ВНЗ 
за даними рис. 2 [4; 5], то досить вражаючим 

є переважання темпів зростання чисельності 
непрацевлаштованих випускників загальноос-
вітніх навчальних закладів (ЗОНЗ) та ВНЗ над 
темпами збільшення кількості безробітних (за 
методологією МОП) у віці 15–70 років у 2014 р. 
відносно 2010 р. (110,19% та 7,8% відповідно).

Наведені дані на рисунках 1 та 2 свідчать 
про нарощування негативних тенденцій розви-
тку вітчизняної вищої освіти, у результаті дії 
яких відбувається поглиблення розриву якості 
підготовки фахівців для потреб економіки 
та зниження рівня матеріально-технічного 
забезпечення ВНЗ, що здійснюють підготовку 
фахівців.

Важливим фактором, що на це впливає, є 
збільшення кількості абітурієнтів, які вступа-
ють на популярні, однак не затребувані в сучас-
них умовах напрями підготовки/спеціальності 
та не віддають перевагу при вступі вкрай дефі-
цитним з точки зору забезпечення потреб про-
мисловості й економіки в цілому спеціальнос-
тям, подальше працевлаштування за якими не 
є пріоритетним для них через низький рівень 
оплати праці на підприємствах та скорочення 
їх кількості в сучасних умовах. У результаті дії 
зазначеного фактору відбувається зменшення 
мобільності робочої сили, подальша локаліза-
ція випускників ВНЗ у великих місцях. 
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Рис. 2. Безробітне населення та непрацевлаштовані 
випускники загальноосвітніх навчальних закладів 

та ВНЗ у 2010–2014 рр. [4; 5]
* Без тимчасово окупованої території АР Крим  
та м. Севастополь

Проте, незважаючи на зазначені тенденції, 
багато організацій відчувають дефіцит квалі-
фікованих бухгалтерів, фінансових аналітиків, 
податкових консультантів, юристів та інших 
фахівців при їх надлишку на ринку праці. 
Однією з причин цього є недостатність прак-
тичного досвіду більшості випускників ВНЗ та 
низький рівень їх підготовки (не обсяг отрима-
них знань, а здатність ефективно працювати у 
швидкоплинному професійному середовищі та 
гнучко реагувати на його вимоги) [6].
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Рис. 1. Кількість випускників ВНЗ України та їх 
темпи зростання у % до попереднього року [2]

* Без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та час-
тини зони проведення антитерористичної операції
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З метою виявлення відношення студентів до 
якості вітчизняної вищої освіти Фондом «Демо-
кратичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та 
фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» було 
проведене загальнонаціональне опитування сту-
дентів (у Криму, Донецькій та Луганській облас-
тях опитування не проводилося), результати 
якого порівнювались з результатами загально-
національного опитування студентів (проведене 
у березні 2011 р.) й результатами загальнонаці-
онального опитування населення України (від-
булось у грудні 2014 р.) та були оприлюднені на 
круглому столі «Реформа вищої освіти: погляд 
студентів та експертів» [7].

Загалом опитані студенти оцінили якість 
вищої освіти в Україні за п’ятибальною шка-
лою у 2,8 бали, що є нижчим результатом за 
оцінку 2011 р. (3,5 бали). При цьому якість 
освіти у власній alma mater студенти оцінили 
трохи вище – у 3,2 бали (у 2011 р. – 3,6 бали). 
Найвище оцінюють якість своєї освіти студенти-
юристи – 3,6 бали, найнижче – студенти сус-
пільно-гуманітарного профілю – 3 бали. Досить 
інформативною є залежність якості освіти від 
успішності навчання самого студента. Так, 
«трієчники» (за п’ятибальною шкалою оціню-
вання) оцінили якість навчання у своєму ВНЗ у 
2,7 бали; студенти з середньою оцінкою остан-
ньої сесії «4» – у 3 бали, а найбільш успішні сту-
денти, з оцінкою «5», – у 3,4 бали. До найсер-
йозніших проблем вищої освіти, які потребують 
першочергового вирішення, більшість студентів 
відносять невизнання українських дипломів у 
світі (51%), невідповідність викладання вимо-
гам ринку праці (41%), низький рівень якості 
освіти в українських ВНЗ порівняно зі світо-
вим рівнем (32%), однак останнє не корелює з 
низьким професійним рівнем викладачів, на це 
вказали лише 9%. І лише 8% студентів незадо-
волені відсутністю повноцінного студентського 
самоврядування [7].

Зважаючи на зазначені студентами проблеми 
української вищої освіти, лише 13% студентів 
читали Закон України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р., що прямо стосується їхнього 
життя, 26% студентів цього Закону не читали, 
але знають його основні положення, більшість 
(61%) взагалі не в курсі («щось таке чули» – 
35%, «навіть нічого не чули» – 26%). Пере-
важна більшість вітчизняних студентів (69%) 
хотіли б навчатися за кордоном (найбільше – ті, 
що навчаються за технічним профілем, майже 
80%). У 2011 р. таких охочих було 55%. Осно-
вною перешкодою навчанню за кордоном опи-
тані називають нестачу коштів (на це вказали 
71% студентів, у 2011 р. їх було 52%) та недо-
статнє знання іноземних мов (37,5% проти 34% 
у 2011 р.). Студенти, як і населення України 
загалом, вважають, що кількість ВНЗ повинна 
визначатися потребами ринку праці (52% насе-
лення і 46% студентів), а також їхньою спро-
можністю надавати справді якісну освіту (35% 
населення та 41% студентів) [7].

Сьогодні проблемою підготовки після 
вишів, діагностики якості потенціалу під-
готовки наукових кадрів ВНЗ стурбовані як 
на державному рівні (Міністерство освіти і 
науки України, Державна атестаційна комі-
сія – ДАК), так і самі виші, які на підставі 
наукових досліджень пропонують модерні-
зувати систему діагностики потенціалу під-
готовки наукових кадрів, розробити систему 
індикаторів її оцінки, створення алгоритму 
ранжування ВНЗ за рівнем підготовки кадрів. 
Підвищення якості підготовки фахівців вищої 
кваліфікації для наукової і науково-педаго-
гічної діяльності, ефективності аспірантури 
є важливими завданнями на сучасному етапі 
розвитку економіки України з урахуванням 
необхідності підвищення фінансово-економіч-
них показників діяльності підприємств, забез-
печення як їхньої, так і економічної безпеки 
ВНЗ і, у кінцевому підсумку, забезпечення 
економічної безпеки держави.

Погіршення платоспроможності населення, 
зниження престижу науково-педагогічної і нау-
кової діяльності сприяють нарощуванню загроз 
економічній безпеці ВНЗ. Зокрема, за даними 
Державної служби статистики України, кіль-
кість випускників ВНЗ, що прийшли на роботу 
в наукові організації, складала 1% від загальної 
чисельності зайнятих науково-дослідними роз-
робками. При цьому, з одного боку, спостеріга-
ється значне зростання контингенту аспірантів 
і докторантів, що здобувають наукові ступені у 
вишах, з іншого, – зменшується інтерес моло-
дих фахівців до подальшого підвищення рівня 
кваліфікації та їх чисельність в структурі нау-
кових кадрів. У результаті відбувається істотна 
трансформація основних функцій аспірантури 
як джерела якісного поповнення кадрами вищої 
кваліфікації системи освіти ВНЗ. Вчені виявля-
ють три складові цього процесу [6]: 

– зміна структури кадрів промисловості, 
які проходять підготовку;

Рис. 3. Державне замовлення на підготовку 
фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів 

у 2010–2015 рр. (аспірантура) [8–13]
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– непропорційне збільшення аспірантів в 
гуманітарних сферах знань, передусім еконо-
містів, юристів, та скорочення їх кількості в 
сфері природничих, технічних і точних наук 
(рис. 3) [8–13];

– зниження якості дисертаційних робіт, 
відсутність різноманіття та актуальності при 
виборі тематики дослідження, а відтак, їх неви-
сока практична орієнтованість на потреби еко-
номіки; 

– значний «відтік» фахівців, які закінчили 
аспірантуру, із сфери освіти і науки з метою пра-
цевлаштування у інших сферах, де вищий рівень 
оплати праці: у банківській, фінансовій та бюджет-
ній (державне управління) та у сфері послуг.

Аспірантура на сучасному етапі дозволяє 
задовольняти інтелектуальні потреби зацікав-
леної в цьому частини населення або за рахунок 
коштів держбюджету, або відносно невисокої, 
доступної для споживача плати за навчання. 
В цей же час її традиційна функція підготовки 
вчених мінімізована і вступає в протиріччя з 
потребами розвитку системи вищої освіти. Пер-
спективні вимоги до високої якості підготовки 
випускників аспірантури припускають [6]:

– високу професійну компетентність, оволо-
діння сукупністю фундаментальних і спеціаль-
них знань і практичних навичок, необхідних в 
трудовій діяльності; 

– готовність, прагнення до професійного 
вдосконалення та інтелектуального розвитку і 
зростання;

– уміння моделювати, прогнозувати і про-
ектувати нові інтелектуальні цінності і матері-
альну продукцію;

– усвідомлення і розуміння тенденцій і 
перспектив розвитку науково-технічного про-
гресу, глобальних світових процесів, їх впливу 
на життєдіяльність людини, соціум, природне 
екологічне і соціальне середовище;

– високу міру комунікаційної готовності 
і здатності, інформаційну сприйнятливість і 
мобільність до діяльності в професійному і соці-
альному середовищі. 

Якість і результативність підготовки кадрів 
вищої кваліфікації має багатовимірні харак-
теристики, які включають кадрові, матері-
ально-технічні, фінансові, інформаційні, інф-
раструктурні ресурси і може оцінюватися по 
ефективності та інтенсивності їх використання 
як за валовими кількісними параметрами, так 
і по особистому вкладу професора ВНЗ. Якісно 
нові підходи до відбору викладацьких кадрів 
вищої школи, оцінки результативності їх про-
фесійної діяльності потребують пріоритетного 
вирішення таких завдань [6]:

– забезпечення системно високої мотивації 
викладачів у вдосконаленні своєї професійної 
майстерності і педагогічної культури;

– створення спектру умов для постійного 
зростання складу вчених ВНЗ;

– системне стимулювання припливу моло-
дих кадрів у вищу школу.

Висновки. Зазначене дає підстави до висно-
вків про те, що нарощування невідповідності 
рівня підготовки студентів у ВНЗ потребам 
ринку праці, вимогам економіки та роботодав-
ців, що спостерігається в сучасних умовах роз-
витку економіки України, справляє негативний 
вплив не тільки на фінансово-економічний стан 
підприємств, рівень їх економічної безпеки і 
призводить до зниження рівня економічного 
розвитку країни, але й створює загрози еконо-
мічній безпеці вишів, а відтак, і економічній 
безпеці держави.

Задля підвищення рівня економічної безпеки 
суб’єктів господарювання та ВНЗ, а у кінце-
вому підсумку – економічної безпеки держави, 
доцільним вбачається реалізація комплексу захо-
дів в контексті активізації співробітництва під-
приємств і вишів. До основних з таких заходів 
можуть бути віднесені ті, що передбачають [14]:

– організацію співробітництва із підприєм-
ствами та організаціями з метою підвищення 
кваліфікації та набуття першої або другої 
вищої освіти їх працівниками. Підприємства 
та організації можуть направляти своїх праців-
ників на основі домовленостей та угод із ВНЗ 
на навчання. Іншою корисною стороною такої 
співпраці є пряме врахування потреб роботодав-
ців під час підготовки потенційних працівни-
ків. Тобто ВНЗ може надавати освітні послуги 
не тільки у вигляді першої або другої вищої 
освіти, але й у вигляді короткострокових кур-
сів та курсів підвищення кваліфікації, що при-
зведе до зростання доходів ВНЗ;

– організацію співпраці із органами служби 
зайнятості з метою перенавчання безробітних, 
що може бути корисним з точки зору збіль-
шення чисельності абітурієнтів та інших спо-
живачів освітніх послуг. Така робота є більш 
корисною не стільки з точки зору істотного 
збільшення кількості споживачів освітніх 
послуг, що надаються ВНЗ, скільки з тієї точки 
зору, що вона спроможна внести додатковий 
вклад у збільшення кількості абітурієнтів та 
зростання доходів ВНЗ від здійснення основної 
діяльності;

– організацію проведення та впровадження 
інших освітніх продуктів із залученням потен-
ційних споживачів таких продуктів. Вели-
кий ВНЗ на основі попередньо укладених 
угод може бути провайдером та контролером 
у освітніх програмах за різними міжнарод-
ними сертифікатами. Причому споживачами 
таких освітніх програм можуть бути як ті ж 
самі студенти, які вже отримують у ВНЗ вищу 
освіту, так і персонал підприємств (організа-
цій). Такий комплексний підхід, з одного боку, 
дозволить отримати більшу кількість освітніх 
послуг студентам ВНЗ, а з іншого – сприятиме 
підвищенню рівня економічної безпеки ВНЗ 
і суб’єктів господарювання. Інші освітні про-
дукти, у тому числі й дистанційне навчання 
на основі використання сучасних інформа-
ційних технологій (проведення навчання на 
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основі віддаленого доступу), бізнес-курсів 
тощо, не стануть заміною основного освітнього 
продукту (вищої освіти), але можуть сприяти 
розширенню асортименту освітніх послуг та 
отриманню ВНЗ додаткових доходів, а також 
справити позитивний вплив на покращення 
іміджу вищих навчальних закладів.

Також підвищенню рівня економічної без-
пеки ВНЗ, як зазначено в праці [14], сприятиме 
збільшення доходів від інших видів діяльності, 
зокрема, розширення обсягу послуг, пов’язаних 
із основним видом діяльності, що надаються 
науково-дослідницькими підрозділами ВНЗ, 
зокрема тими, що займаються або можуть 
займатися розробкою програмного забезпе-
чення. Це дозволить несуттєво (у порівнянні із 
доходами від основної діяльності, пов’язаної з 
наданням вищої освіти) збільшити доходи ВНЗ, 
що позитивним чином вплине і на його еконо-
мічну безпеку, і на економічну безпеку підпри-
ємства (організації). 
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РЕГУЛЯТИВНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО 
ЕПІЗООТИЧНОГО СТАНУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

REGULATORY MEASURES OF THE STATE TO ENSURE  
STABLE EPIZOOTIC AND TRADING

АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовано пріоритетність регулювання ринку 

свинини на засадах «компартмелізації» як нового інструменту, 
сутність якого полягає в забезпеченні контрольованості вироб-
ництва, безперебійній торгівлі свининою під час виникнення 
загрозливого епізоотичного стану, що сприятиме підвищенню 
методичного забезпечення регулювання ринку, розробленню 
логічно-послідовної системи нормативно-правових актів, ін-
струкцій та механізмів інформування кожного виробника про 
наявні ризики, методи боротьби з ними та недопущення припи-
нення експорту свинини.Ключові слова: регулювання, ринок 
свинини, держава, імпорт, експорт, ємність ринку, конкуренція, 
інструкції, накази, Європейський Союз.

АННОТАЦИЯ 
В статье обоснована приоритетность регулирования 

рынка свинины на основе «компартмелизации» как нового 
инструмента, суть которого заключается в обеспечении контр-
олируемости производства, бесперебойной торговли свини-
ной во время возникновения угрожающего эпизоотического 
состояния, что будет способствовать повышению методичес-
кого обеспечения регулирования рынка, разработке логичес-
ки-последовательной системы нормативно-правовых актов, 
инструкций и механизмов информирования каждого произво-
дителя о существующих рисках, методах борьбы с ними и не-
допущения прекращения экспорта свинины.

Ключевые слова: регулирование, рынок свинины, го-
сударство, импорт, экспорт, емкость рынка, конкуренция, ин-
струкции, приказы, Европейский Союз.

АNNOTATION
The article substantiates the priority of regulation of pork market-

based «compartmental» as a new tool, the essence of which is to 
ensure the controllability of production, uninterrupted pork trade 
during the occurrence of the epizootic threatening condition that 
will contribute to the improvement of methodological support of 
market regulation, the development of a logically coherent system 
of normative-legal acts, instructions and information mechanisms 
of each manufacturer about the risks, ways to combat them and 
avoid any interruption of pork exports.

Keywords: regulation, the pork market, the state, import, 
export, market capacity, competition, regulations, orders, the 
European Union.

Постановка проблеми. Пріоритетним завдан-
ням для України є забезпечення необхідних 
умов з метою реалізації перспективи входження 
товарів аграрного сектору економіки на ринок 
країн ЄС. Досягненням економічної науки була 

спроба розроблення пропозицій щодо поліп-
шення регулятивних заходів держави у сфері 
торгівлі під час загрозливого епізоотичного 
стану. Водночас виникнення економічних ризи-
ків від африканської чуми свиней може поста-
вити під загрозу освоєння нового торговельного 
простору. Відповідно до заходів підтримки між-
народної біологічної безпеки, експорт свинини 
із регіонів, вражених даною хворобою, заборо-
нений. Вказане стосується не лише поголів’я 
свиней, але й усіх інших сільськогосподарських 
тварин, птиці, м’ясної продукції та зерно-
вих. Отже, питання дослідження регулювання 
вітчизняного ринку свинини набуває актуаль-
ності та потребує додаткового вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом у економічній літературі сфор-
мовано науковий підхід до розуміння сутності 
та інструментів, які застосовують для регу-
лювання ринку свинини. Тому пошук шляхів 
розширення експортних можливостей галузей 
аграрного сектору відображені у вітчизняних 
та зарубіжних дослідженнях таких вчених, 
як: Геєць В. [1], Школьний О. [2], Осташко Т., 
Волощенко Л. [3; 4], Павленко О. [5], 
Кваша С. [6–10], Саблук П., Кужель В. [11], 
Могильний О. [12], Бегеменн Ф. [13], Кот-
лер Ф. [14], Коснер У. [15], Вдовенко Н. [17–19],  
Мовчан В. [20] та ін. Вивчення літературних 
джерел висвітлює, що за відсутності чіткої регу-
ляторної політики на ринку свинини у період 
загрозливого епідеміологічного стану вірус 
африканської чуми свиней швидко набуває 
темпів і поширюється (100 км на рік від попе-
реднього місця виявлення). Шляхи боротьби з 
будь-якими небезпечними хворобами тварин – 
це локалізація вогнища небезпеки та поперед-
ження її розповсюдження. У даному контексті 
економічний розвиток агропромислового сек-
тору держави залежить від забезпечення функ-
ціонування ринку свинини та забезпечення 
можливості проведення торговельних операцій 
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з метою недопущення ізоляції потенційно небез-
печних регіонів, які на даний час ураження не 
мають. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Африканська чума свиней 
(АЧС) є транскордонною хворобою, яка здатна 
до швидкого поширення та відноситься, згідно 
з Міжнародною класифікацією заразних хвороб 
тварин, до класу А. Поряд з цим вакцини проти 
неї нині не існує. При цьому слід враховувати, 
що контакти із такими тваринами повинні від-
буватися при наявності засобів захисту, а вжи-
вання свинини заборонене. Виявлення даної 
хвороби спричиняє значні економічні збитки 
як на рівні держави, так і виробників свинини. 
Тому від ефективності регулювання ринку сви-
нини у загрозливий епізоотичний період зале-
жить не лише експортна перспектива, але й 
збереження свинарства як галузі, як явища, у 
масштабах від домогосподарств до промислових 
комплексів.

Мета статті полягає у розробленні рекомен-
дацій щодо регулятивних заходів держави на 
ринку свинини для забезпечення стабільного 
епізоотичного стану і можливості проведення 
торговельних операцій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Продовольча та сільськогосподарська орга-
нізація ООН (ФАО) з 2013 р. реалізує проект 
технічної допомоги «Розбудова потенціалу ран-
нього виявлення та реагування на африкан-
ську чуму свиней в Україні». Дана проблема 
набула глобальних масштабів, для вирішення 
якої відбулося об’єднання ряду міжнародних 
організацій [1]. Зокрема, для попередження 
нищівного впливу вірусу на території України 
Продовольча та сільськогосподарська органі-
зація ООН (ФАО), уряд Японії, Європейський 

банк з реконструкції та розвитку почали реа-
лізацію проекту «Африканська чума свиней: 
зростання обізнаності про ризик і зменшення 
ризиків в Україні». Актуальним є питання 
регулювання ринку свинини у площині біоло-
гічної безпеки [2]. Виявлення подібних хвороб 
свиней завдає економічних збитків державі та 
приватному сектору внаслідок запровадження 
спеціального режиму для свинокомплексів, 
проведення моніторингових та діагностичних 
досліджень, організацію профілактичних та 
ліквідаційних заходів, а також запровадження 
торговельних обмежень з метою недопущення 
поширення вірусу [3–5]. Вперше на території 
України вірус африканської чуми свиней у про-
мислових масштабах було виявлено у липні 
2015 р. у дев’ятому за потужністю виробництва 
свинини ВАТ «Агрокомбінат Калита» Бровар-
ського району Київської області. Як наслідок, 
було знищено все поголів’я свиней на підпри-
ємстві в кількості 60 тис. голів. Крім того, було 
утилізовано поголів’я також і в карантинній 
п’ятикілометровій зоні усіх підсобних госпо-
дарства населення. Після додаткового опра-
цювання матеріалів з метою аналізу завданих 
економічних збитків від занесення вірусу АЧС 
на промислових комплексах з виробництва сви-
нини нами проведено розрахунок економічних 
збитків від знищення враженого поголів’я віру-
сом на ВАТ «Агрокомбінат Калита» Бровар-
ського району Київської області (табл. 1). 

Опрацьовані нами зведені дані свідчать, що 
у даній ситуації свинокомплекс втратив цінне 
поголів’я тварин, запас кормів, який знахо-
дився в господарстві, та частину обладнання. 
До непрямих втрат було віднесено розірвання 
укладених контрактів з реалізації свинини, за 
що передбачено відповідні штрафи. Практика 

Таблиця 1 
Економічні збитки від знищення враженого поголів’я вірусом АЧС  

на ВАТ «Агрокомбінат Калита» Броварського району Київської області

Статевовікові групи свиней 
у господарстві

Середньорічне 
поголів’я, голів

Жива маса однієї 
голови, кг

Вартість 1 кг 
живої маси 

тварини

Вартість 
тварин у 

групі, млн. грн.
Кнури-плідники 48 250 50 0,6
Свиноматки всіх 
репродуктивних періодів 
холості

4500 200 40 36

Поросята-сисуни (до 28 діб) 10560 6 80 5,07
Поросята на дорощуванні 
(29–77 діб) 15360 18 40 11,06

Молодняк на відгодівлі 
(78–182 доби) 27360 70 28 53,63

Ремонтний молодняк 1320 40 45 2,38
Всього від втрати тварин 59160  - - 108,74 

Інші економічні збитки Грошовий еквівалент, млн. грн.
Утилізація кормової бази 147, 4

Утилізація малоцінного обладнання 2,42
Зрив укладених контрактів 21,5
Всього, нанесених збитків 280,0

Джерело: складено автором на основі форми звітності 50-сг ВАТ «Агро-комбінат Калита» Броварського 
району Київської області



135Глобальні та національні проблеми економіки

САП ЄС підтверджує, що подібні збитки, які 
понесли Естонія, Польща, Італія та ряд інших 
країн Співдружності, у повному обсязі покри-
ваються саме за рахунок резервного фонду 
захисту аграріїв, який мінімізує економічні 
збитки приватного сектору та сприяє ефек-
тивному управлінню подібними ризиками на 
ринку свинини. Дослідження підтверджують, 
що відновлення роботи на ВАТ «Агрокомбі-
нат Калита» можливе лише після проведення 
усіх передбачених протиепізоотичних процедур 
та карантинного періоду від трьох до шести 
місяців. Для закупівлі нового поголів’я знадо-
бляться інвестиції близько 20 млн. грн., а для 
досягнення показників виробництва, які було 
зафіксовано на момент виявлення вірусу, зна-
добиться не менше одного року [6–7; 12; 16].

Виходячи із попередньо отриманих розрахун-
кових даних, з метою більш глибокого осмис-
лення можливих економічних збитків від АЧС 
в усіх господарствах з виробництва свинини в 
Україні нами розраховано понесені втрати на 
одну свиноматку: 280,06 млн. грн. : 4500 голів =  
62 235 грн./гол.

Виходячи із вищезазначеного, можна зро-
бити висновок, що на індустріальних комп-
лексах з промисловим виробництвом свинини 
можливі втрати від зараження АЧС склада-
ють понад 60 тис. грн. на одну свиноматку. На 
державному рівні це становить значну загрозу 
для м’ясної індустрії нашої країни та потребує 
ефективних, системних регуляторних дій. Про-
ведений аналіз статистичних даних показав, що 
у сільськогосподарських підприємствах утриму-
ється понад 45% усього поголів’я свиней у кра-
їні. Технологічних процес таких підприємств 
у переважній більшості оснований принципах 
замкнутого циклу виробництва, тобто з влас-
ними репродукторами, в основу яких покла-
дено показники продуктивності свиноматок. На 
відміну від цього проведені дослідження пока-
зали, що для господарств населення характер-
ним є вирощування відгодівельного молодняку 
до забійних кондицій, і кіль-
кість свиноматок у даному 
секторі ринку нижча, ніж на 
індустріальних комплексах. 
Тому економічні збитки насе-
лення на одну свиноматку 
становитимуть близько 
6,2 тис. грн. Темпи поши-
рення вірусу АЧС мають 
пряму залежність від ефек-
тивності регулювання ринку 
свинини та швидкості вико-
нання відповідних норм та 
правил на місцях. Ураження 
усієї території України 
даним вірусом цілком мож-
ливе та становить загрозу 
національного характеру із 
нищівними економічними 
збитками. Науково обґрун-

тована оцінка ризику можливого впливу даного 
від дії небезпечного фактору дає підґрунтя для 
створення механізму регулювання даним ризи-
ком на ринку свинини.

У контексті виявлення економічних збитків 
наявність даної хвороби у промислових масш-
табах особливо вплине на можливість України 
здійснювати експортні операції, оскільки мож-
ливе недопущення української свинини на між-
народні ринки. Нині 90% експорту свинини 
споживається ринком Російської Федерації. 
Державна фіскальна служба України декларує 
зростання поставок свинини за кордон в нату-
ральному вираженні у 8,2 рази. Таким чином, 
у 2014 р. експорт свинини становив 1,79 млн. 
доларів США, проте нарощування внутрішнього 
виробництва зумовило збільшення експортного 
потенціалу за перші сім місяців 2015 р. до 
29,75 млн. доларів США [8–10].

Світовий досвід показує, що пріоритетною 
сферою надання державних інвестицій у краї-
нах з розвинутим аграрним сектором є забезпе-
чення безпечного епізоотичного стану [8, с. 12]. 
Законодавством ЄС в даному контексті задекла-
ровано таке положення: «…ефективні заходи 
біологічної безпеки, що здійснюються у тварин-
ницьких господарствах, становлять важливий 
критерій зонування та компартмелізації для 
цілей санітарно-епідеміологічного контролю 
і торгівлі. Відсутність захворювань, заходи із 
забезпечення біологічної безпеки, добробут тва-
рин та ветеринарний контроль також можуть 
бути засобами класифікації тваринницьких гос-
подарств…» [12, с. 4; 14, с. 252; 17, с. 23].

Концепція компартмелізації впроваджується 
з метою створення умов для забезпечення тор-
гівлі під час виникнення спалахів хвороб. Вона 
забезпечується через інструментарій форму-
вання підпопуляцій тварин з гарантовано задо-
вільним станом здоров’я завдяки постійному 
контролю. Складовою компартмелізації є ком-
партмент – ланцюг виробництва та розподілу 
від народження тварини до готової продукції, 
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в Україні залежно від епізоотичного стану
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яким забезпечується попит. Принципи концеп-
ції компартмелізації набувають поступового 
розвитку у всіх країнах, економічний розвиток 
яких оснований на міжнародних стандартах 
регулювання ринку. Його застосування поши-
рюється для боротьби з рядом хвороб у галузі 
свинарства, пташиним грипом та хворобами 
риб [17, с. 20–26; 18, с. 283–311; 20, с. 68–75].

Регулювання ринку свинини в Україні на 
принципах компартмелізації передбачає сис-
тему класифікації господарств за рівнем вете-
ринарного санітарного статусу. Нарощування 
економічних показників виробництва свинини 
в Україні ґрунтується на реконструкції існу-
ючих, будівництві нових та виокремленні вже 
існуючих свинокомплексів, які функціону-
ють відповідно до міжнародних стандартів. На 
основі таких підприємств пропонується ство-
рити основу компартментного ланцюга, який 
буде складатися із товаровиробників, тран-
спортних спеціалізованих перевізників та під-
приємств по переробці та зберіганню свинини. 
Обмін товарами в даному компартменті пови-
нен відбуватися виключно між агентами ринку 
з однаковими показниками біологічної безпеки. 
Решта товаровиробників, підприємницька 
діяльність яких ведеться без суворого дотри-
мання міжнародних стандартів якості також 
виносяться у компартменти, що утворять відпо-
відні ланцюги [19, с. 28].

Якщо прийняти до уваги, що станом на 
01.08.2015 р. АЧС зареєстровано на півночі 
Київської та заході Житомирської областей, 
то за неефективного регулювання до 2020 р. 
вона може охопити більшу територію України. 
Чисельність поголів’я тварин, яке нині знахо-
диться в зоні ризику, мотивує до розрахунку 
можливих прогнозів розвитку ринку свинини 
в Україні залежно від валового виробництва 
даного виду продукції (рис. 1).

Таким чином, регулювання ринку під час 
загрозливого епідеміологічного стану повинне 
відбуватися через призму науково обґрунтова-
ної оцінки ризиків та управління ризиками. 
У ході проведеного дослідження здійснено 
прогнози щодо розвитку епізоотичної ситуа-
ції, відповідно до якого з великою імовірністю 
можливе формування змішаної циркуляції 
АЧС серед диких кабанів та промислових сви-
ней на північному Лівобережжі України. При 
цьому найбільш уразливою категорією можуть 
бути господарства населення та підприємства з 
виробництва свинини малої потужності, поді-
бно до епізоотичної моделі, яка реалізувалася в 
Російській Федерації у 2007–2015 рр.

Висновки. У результаті нашого дослідження 
було встановлено, що важливою умовою регу-
лювання ринку свинини є теоретичне і наукове 
осмислення запропонованого авторського трак-
тування «компартмелізації» як створення умов 
по забезпеченню торгівлі під час виникнення 
спалахів хвороб, забезпечується через інстру-
ментарій регулювання на принципах ідентифі-

кації та простежування товару з періодичним 
контролем заздалегідь визначених захворю-
вань [3, с. 72–73; 16, с. 21]. Для цього у подаль-
шому необхідно розробити та обґрунтувати 
механізм визначення суб’єктів по виробництву 
свинини, переробні підприємства та інших 
агентів ринку, з яких формується компарт-
мент, тобто ланцюг виробництва та розподілу 
від народження тварини до готової продукції, 
яким і забезпечується попит.
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ОСНОВА  
РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

INVESTITIONAL AND INNOVATIONAL BASIS  
OF AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
Проведено обґрунтування необхідності активізації інвес-

тиційно-інноваційних процесів в аграрному секторі, розробки 
рекомендацій щодо розвитку галузі у поєднанні зі створенням 
передумов до підвищення рівня інвестиційної привабливості. 
Досліджено передумови до активізації інвестиційно-інновацій-
них процесів у розвитку аграрного сектора, виявлено необхід-
ність підвищення рівня інвестиційної привабливості з метою 
технологічного оновлення та переходу на ресурсозберігаючі 
технології.

Ключові слова: інновації, інвестиційно-інноваційна стра-
тегія розвитку, етапи запровадження інновацій.

АННОТАЦИЯ
Проведено обоснование необходимости активизации ин-

вестиционно-инновационных процессов в аграрном секторе, 
разработки рекомендаций в развитии отрасли, формирова-
нии основы повышения уровня инвестиционной привлека-
тельности. Исследованы основы активизации инвестицион-
но-инновационных процессов в развитии аграрного сектора, 
выявлены направления повышения уровня инвестиционной 
привлекательности с целью технологического обновления и 
перехода на технологии, позволяющие сохранить ресурсы.

Ключевые слова: инновации, инвестиционно-инноваци-
онная стратегия развития, этапы внедрения инноваций.

ANNOTATION
The justification of the need to intensify investment and inno-

vation processes in the agricultural sector, the development of rec-
ommendations for the development of the industry, the formation 
by raising the level of investment attractiveness. Studied bases of 
activization of investment and innovation processes in the devel-
opment of the agricultural sector, identified ways of increasing the 
level of investment attractiveness of the purpose of s technological 
renovation and transition to technologies that conserve resources.

Keywords: innovation, investment and innovation strategy de-
velopment stages of innovation.

Постановка проблеми. Активізація інвести-
ційно-інноваційних процесів на макроекономіч-
ному рівні повинна супроводжуватися створен-
ням сприятливого інвестиційного клімату та 
прозорості відносин в інвестиційно-інновацій-
ній сфері, умов для нарощування внутрішніх 
інвестиційних ресурсів, стимулюванням при-
пливу іноземних інвестицій, розвитку освіти і 
науки. Виконання цих завдань створює переду-
мови щодо вирішення перспективних завдань: 
створення нових робочих місць та підвищення 
технологічного рівня існуючих; удосконалення 

галузевої структури підприємств у напрямі 
розвитку інноваційних виробництв; переходу 
до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. 
Перехід економіки на інноваційну модель роз-
витку потребує вдосконалення системи держав-
ного регулювання інвестиційно-інноваційних 
процесів, у тому числі через формування спри-
ятливого інвестиційного клімату.

Ефективний розвиток аграрного сектора 
потребує змін у використанні ресурсної бази, 
впровадженні ресурсозберігаючих інноваційних 
технологій з метою забезпечення виробництва 
високоякісної та конкурентоспроможної сіль-
ськогосподарської продукції. Раціональність і 
максимальна ефективність використання задія-
них у процесі сільськогосподарського виробни-
цтва ресурсів є необхідною передумовою досяг-
нення збалансованості інтересів суспільства за 
соціальним, економічним та екологічним кри-
теріями, а також фундаментом забезпечення 
національних пріоритетів у розвитку аграрного 
сектора, зокрема досягнення продовольчої без-
пеки, успішної експортної політики. Це вимагає 
посиленої уваги до питань землекористування, 
реалізації ресурсного потенціалу, підвищення 
рівня інноваційності застосовуваних техніки і 
технологій на сільськогосподарських підприєм-
ствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці розвитку інноваційної діяльності 
в аграрному секторі присвячено праці бага-
тьох учених-економістів: В.П. Александрової, 
О.М. Алимова, Л.М. Безчасного, О.Д. Василика, 
О.В. Гаврилюка, О.С. Галушки, М.С. Герасим-
чука, О.І. Дація, М.П. Денисенка, С.І. Доро-
гунцова, А.О. Заїнчковського, М.І. Іванова, 
М.Х. Корецького, М.І. Крупки, В.В. Лаврука, 
І.І. Лукінова, О.М. Паламарчука, А.А. Пере-
сади, С.Ф. Покропивного, Н.М. Сіренко, 
Г.А. Семенова, М.П. Сороки, А.І. Сухорукова, 
Н.В. Тарасової, А.А. Ткача, І.І. Туболець, 
Д.М. Черваньова, М.Г. Чумаченка, Г.А. Шви-
даненка, В.Я. Шевчука та ін. Серед зарубіжних 
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науковців дослідження проводили О.І. Амоша, 
І.А. Бланк, О.А. Джуcов, О.А. Левкович, 
Т.Ф. Манцерова, А.В. Мертенс, Є.Г. Петухова, 
С.Я. Салига, В.І. Скала.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Інвестиції та інвестиційна 
діяльність виступають одним із найважливіших 
чинників розширення та відтворення основних 
засобів і виробничих потужностей підприємств 
на базі науково-технічного прогресу, впрова-
дження інноваційних та ресурсозберігаючих 
технологій для створення конкурентоздатного 
виробництва та економічного зростання. Інно-
ваційні інвестиції забезпечують кількісні та 
якісні поліпшення виробничої діяльності під-
приємств завдяки впровадженню технологіч-
них новацій і здійснюються з метою отримання 
прибутку, скорочення витрат на виробництво, 
підвищення конкурентних переваг, досягнення 
соціального або екологічного ефекту.

Основною метою інвестиційно-інноваційної 
діяльності є забезпечення ефективного здій-
снення стратегії підприємства, яка досяга-
ється шляхом реалізації таких завдань: досяг-
нення високих темпів економічного розвитку 
підприємства; максимізація доходів (прибут-
ків) від інвестиційної діяльності; мінімізація 
інвестиційних ризиків; забезпечення фінан-
сової стійкості та платоспроможності підпри-
ємства, зниження рівня негативного впливу 
на навколишнє середовище і збереження при-
родних ресурсів. Проте, незважаючи на велике 
різноманіття існуючих наукових проблем та 
глибину їх дослідження, у сучасній еконо-
мічній науці недостатньо уваги приділяється 
вивченню саме інвестиційно-інноваційних про-
цесів в аграрному секторі, тому вони потре-
бують подальшого розгляду та деталізації, 
особливо у контексті збереження природних 

ресурсів і підвищення рівня екологічної свідо-
мості.

Постановка завдання. Враховуючи актуаль-
ність питання щодо активізації інвестиційно-
інноваційних процесів в аграрному секторі, 
існує потреба у розробці рекомендацій щодо 
розвитку галузі у поєднанні зі створенням 
передумов до підвищення рівня інвестиційної 
привабливості. Метою дослідження є обґрунту-
вання передумов до активізації інвестиційно-
інноваційних процесів у розвитку аграрного 
сектора, виявлення можливостей у підвищенні 
рівня інвестиційної привабливості з метою тех-
нологічного оновлення та переходу на ресурсоз-
берігаючі технології.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Останнім часом особливої актуальності набуває 
питання формування ефективної системи забез-
печення інвестиційної діяльності. Саме інвести-
ції та інвестиційна діяльність виступають одним 
із найважливіших чинників розширення та від-
творення основних засобів і розширення вироб-
ничих потужностей підприємств, впровадження 
інноваційних та ресурсозберігаючих технологій 
для створення конкурентоздатного виробництва 
та економічного зростання. Під час формування 
інноваційно-інвестиційного потенціалу під-
приємств агарного сектора варто ураховувати 
істотний вплив таких факторів: інвестиційна 
поведінка; інвестиційна та інноваційна актив-
ність; економічне зростання; ресурсне забезпе-
чення й амортизаційна політика; кваліфікація 
персоналу; конкурентоспроможність продукції 
та підприємства; рівень розвитку виробництва; 
тип і орієнтація організаційної структури; 
рівень інвестиційної привабливості, рівень соці-
альної та екологічної відповідальності.

У розвитку аграрного сектора особливої 
актуальності набуває питання щодо запрова-

 

Інноваційний потенціал 
аграрного підприємства 

Загальний потенціал 
аграрного підприємства 

Інвестиційний потенціал 
аграрного підприємства 
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Рис. 1. Основні складові інвестиційно-інноваційного потенціалу  
підприємств аграрного сектора

Джерело: розроблено з використанням літературних джерел
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дження ресурсоощадних технологій вирощу-
вання сільськогосподарських культур з метою 
обмеження негативного впливу на навколишнє 
середовище. Саме тому нарощування сукупного 
інвестиційного потенціалу і його використання 
з метою технологічного оновлення виробництв 
нині є актуальним.

Виявлено, що інвестиційний потенціал роз-
глядають як сукупність інвестиційних ресур-
сів, які складають ту частину накопиченого 
капіталу, яка представлена на інвестиційному 
ринку у формі потенційного інвестиційного 
попиту, здатного перетворитися на реальний 
інвестиційний попит, який би задоволення 
матеріальних, фінансових і інтелектуальних 
потреб відтворення капіталу. Основні складові 
інвестиційно-інноваційного потенціалу пред-
ставлено на рисунку 1. 

З метою практичного використання інвести-
ційного потенціалу необхідною є розробка стра-
тегії управління інвестиційно-інноваційною 
діяльністю підприємства.

Стратегією визначаються найдоцільніші 
способи та напрями вкладення інвестиційних 
ресурсів у процес, який спрямований на впро-
вадження науково-технічних розробок з метою 
освоєння випуску конкурентоспроможної інно-
ваційної продукції та покращення її якості, 
постійне удосконалення технології виготов-
лення та зайняття оптимальної ніші сільсько-
господарським підприємством як на внутріш-
ньому так і зовнішньому ринках [1].

Інвестиційно-інноваційна стратегія є не 
лише стратегією, що дає змогу отримувати 
додатковий прибуток, а і способом формування, 
утримування та розвитку конкурентних пере-
ваг. Проте вона завжди пов’язана з ризиком 
повної або часткової втрати вкладених коштів 
для досягнення поставлених цілей [2].

Для реалізації інвестиційно-інноваційної 
стратегії на підприємствах важливе значення 
мають джерела фінансування (табл. 1).

За сучасних умов існування підприємств в 
основу стратегічного управління інвестиційно-

інноваційною діяльністю повинно бути покла-
дено комплексне забезпечення управління 
ресурсами на усіх стадіях виробництва [4].

Для аграрного сектора у сукупність ресурсів 
обов’язково включають і природні (з урахуван-
ням біологічних особливостей окремих видів 
ресурсів), які здійснюють переважаючий вплив 
на можливості підприємства нарощувати власні 
виробничі потужності, у тому числі у процесі 
мобілізації ресурсів з метою запровадження 
інновацій.

Для того щоб стратегія управління інвести-
ційно-інноваційною діяльністю була комплек-
сною та ефективною, необхідно, щоб у її складі 
були окремо розглянуті маркетингова та тех-
нічна політика підприємства, політика струк-
турних змін. Виявлено, що послідовність скла-
дових повинна охопити найважливіші ланки 
діяльності підприємства, які безпосередньо 
стосуються: розроблення та реалізації страте-
гії розвитку і поведінки у зовнішньому серед-
овищі, розробки та реалізації стратегії відносно 
до продукції, яку виробляє підприємство, роз-
роблення та реалізації стратегії щодо персоналу 
організації, розробки та реалізації стратегії 
щодо вироблених цілей підприємства [5].

Процес формування інвестиційно-іннова-
ційної стратегії підприємства проходить певні 
етапи: визначення періоду реалізації інвести-
ційної стратегії; визначення стратегічних цілей 
інвестиційної діяльності; розробка найбільш 
доцільних шляхів реалізації стратегічних цілей 
інвестиційної діяльності; конкретизація інвес-
тиційної стратегії за періодами її впровадження 
передбачає встановлення послідовності та стро-
ків досягнення окремих цілей та завдань; оці-
нювання розробленої інвестиційної стратегії [6].

Інноваційний процес в аграрному секторі 
повинен ґрунтуватися на інтеграції науки і 
виробництва та має свою специфіку, створюючи 
передумови для визначення його характерис-
тики і механізму функціонування. Розглянемо 
складові організаційно-економічного механізму 
розвитку аграрного сектора на інноваційній 

Таблиця 1
 Функціонування системи інвестування інновацій

Етап 1. Визначення джерел
Державні Змішані Недержавні

Етап 2. Акумулювання коштів

НБУ і його регіональні відділення

Розрахункові рахунки, 
що використовуються як 
накопичувальний рахунок із цільовим 
призначенням

Розрахункові рахунки 
підприємств різних форм 
власності

Етап 3. Інвестування мобілізованих коштів
Здійснення на основі пріоритетності 
на регіональному рівні напряму 
НДДКР та інновацій, невідкладної 
потреби в довгострокових інвестиціях 
регіонального і державного значення

 Визначається кожною структурою 
самостійно, залежно від мети 
створення і виду діяльності організації 
в галузевому та міжгалузевому 
аспектах

Визначення самостійно 
кожним колективом, 
створеним для 
конкретних завдань

Етап 4. Контроль за використанням інвестицій

Відповідальні органи Незалежні експерти галузевого і 
міжгалузевого рівня

Безпосередньо 
засновники – акціонери

Джерело: розроблено автором з використанням [3]
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основі (табл. 2). На перших етапах інноваційного 
процесу визначається потреба у нововведенні, 
здійснюється збір інформації про інновацію та 
оцінка конкурентоспроможності нововведення. 
На наступних етапах сутність діяльності підпри-
ємств полягає у реалізації опрацьованих підхо-
дів впровадження інновацій.

Досліджуючи сучасний стан формування 
процесів трансформації галузі на інноваційний 
тип господарювання, представимо етапи забез-
печення ефективного освоєння інновацій, які 
включають: визначення необхідності в іннова-
ціях, збір інформації про інновації, визначення 
організаційно-економічних та екологічних під-
ходів впровадження інновацій, упровадження 
інновацій, оцінювання результатів запрова-
дження інновацій.

Визначено, що взаємини між учасниками 
інноваційного процесу у організаційно-еко-
номічному механізмі набувають форми під-
приємницького партнерства. Підприємницькі 
структури тісно співпрацюють із фінансово-кре-
дитними, науковими установами, інвесторами, 
постачальниками і збутовими структурами, та 
можна відзначити активну спільну підприєм-
ницьку діяльність на партнерських засадах для 
задоволення суспільних потреб.

Основною метою інвестиційно-інноваційної 
діяльності є забезпечення ефективного здій-
снення стратегії підприємства, яка досягається 
шляхом реалізації таких завдань: досягнення 
високих темпів економічного розвитку підпри-
ємства; максимізація доходів (прибутків) від 
інвестиційної діяльності; мінімізація інвести-
ційних ризиків; забезпечення фінансової стій-
кості та платоспроможності підприємства [8].

Кожне підприємство має свої особливості гос-
подарювання, тому і процес розробки стратегії 
індивідуальний і залежить від позиції підприєм-
ства на ринку, динаміки розвитку, потенціалу, 
поведінки конкурентів, особливостей продукції. 
Водночас є основоположні моменти, які дозволя-
ють виділити деякі узагальнені принципи роз-
робки стратегії [9]. Вибір стратегії здійснюється 
керівництвом підприємства на основі аналізу 
основних критеріїв впливу, які характеризують 

її стан. Досліджуються сильні сторони галузі і 
сильні сторони підприємства, що є найчастіше 
вирішальними при виборі стратегії. Необхідно 
прагнути до максимального використання наяв-
них можливостей. При цьому важливо шукати 
напрями розвитку нових видів бізнесу. Для 
підприємств аграрного сектора це може бути 
пов’язане із розвитком логістики.

Суттєво впливають на вибір інвестиційно-
інноваційної стратегії фінансові можливості 
підприємства. Такі кроки у поведінці підпри-
ємств, як вихід на недосліджені ринки, роз-
робка нового продукту або перехід у нову 
галузь, вимагають значних фінансових витрат. 
Тому підприємства, що мають великі фінансові 
ресурси або володіють легким доступом до них, 
перебувають у набагато кращому становищі для 
вибору варіантів стратегії [10].

На основі опрацьованих літературних джерел 
виявлено, що процес формування інвестиційно-
інноваційної стратегії є тривалим і творчим 
процесом та базується на прогнозуванні окре-
мих умов здійснення інвестиційно-інноваційної 
діяльності і кон’юнктури інвестиційного ринку 
в цілому та у розрізі окремих його сегментів. 
Складність цього процесу полягає у тому, що 
здійснюється постійний пошук і оцінка аль-
тернативних варіантів інвестиційних рішень, 
найповніше відповідаючи іміджу підприємства. 
Певна складність є й у тому, що стратегія не 
є незмінною, потребує постійного коригування 
з урахуванням зміни зовнішніх умов та нових 
можливостей зростання підприємства [11].

Оцінка стратегії проводитися за такими 
напрямами: відповідність обраної стратегії стану 
і вимогам суб’єктів оточення. Перевіряється 
те, наскільки стратегія ув’язана з вимогами з 
боку основних суб’єктів оточення, циклу про-
дукту, чи призведе реалізація стратегії до появи 
нових конкурентних переваг; відповідність обра-
ної стратегії потенціалу і можливостям фірми. 
У даному випадку оцінюється те, наскільки 
обрана стратегія відповідає можливостям персо-
налу, фінансовим ресурсам, чи дозволяє існуюча 
структура підприємства успішно реалізувати 
стратегію, чи вивірена програма реалізації у 

Таблиця 2
Складові організаційно-економічного механізму  

розвитку аграрного сектору на інноваційній основі
Організаційні складові Економічні складові

Вибір організаційних форм підприємницьких 
структур галузі

Фінансування та кредитування підприємницьких 
структур галузі

Планування та організація діяльності 
підприємницьких структур галузі Оподаткування підприємницьких структур галузі

Стимулювання ефективності інноваційної діяльності 
підприємницьких структур галузі Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію

Ресурсне та кадрове забезпечення Фінансування інструментів трансформації галузі на 
інноваційний тип господарювання

Державне, галузеве й регіональне регулювання 
розвитком галузі

Страхування ризиків діяльності підприємницьких 
структур галузі

Прийняття управлінських рішень щодо залучення 
інвестиційно-інноваційного капіталу

Оцінка ефективності виробництва 
сільськогосподарської продукції

Джерело: розроблено з використанням [7]
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часі; прийнятність ризиків, закладених у страте-
гію. Оцінка виправданості ризику перевіряється 
за трьома напрямами: реалістичність передумов, 
закладених в основу вибору стратегії; негативні 
наслідки для підприємства, до яких може при-
вести реалізація стратегії; виправданість при 
можливому позитивному результаті ризику 
втрат від провалу в реалізації стратегії. Резуль-
тативність стратегії оцінюється за такими показ-
никами: економічний ефект, чистий прибуток, 
термін окупності інвестицій, обсяг продажів на 
внутрішньому і зовнішньому ринку; соціальний 
ефект; екологічний ефект.

Залежно від мети інвестування, типу управ-
ління, характеру економічної ситуації та бага-
тьох інших факторів можна виокремити різні 
інвестиційні стратегії. До групи базових нале-
жать: стратегія збереження – рекомендується 
інвесторам, які не бажають ризикувати своїм 
капіталом, а також тим, хто не впевнений у 
строках інвестування. Оптимальним варіантом 
стратегії є той, що передбачає термінове виве-
дення основної частини коштів (до 80-90%) з 
інвестиційного ринку протягом року; стратегія 
накопичення – орієнтована на інвесторів, які не 
бажають ризикувати. Метою стратегії є поступо-
вий приріст капіталу, зіставний із дохідністю за 
безризиковим фінансовим інструментом; страте-
гія поміркованого росту – рекомендується для 
інвесторів, які передбачають отримати великі 
доходи при обмежені потенційних ризиків; стра-
тегія агресивного росту – передбачає отримання 
максимально можливу дохідність на вкладений 
капітал за короткий період [12].

Отже, оптимальна інвестиційно-інноваційна 
стратегія має відповідати таким критеріям: 
інвестиційна привабливість запропонованих 
стратегією регіонів, галузей та ринків; взаємоуз-
годженість та взаємозв’язок стратегічних цілей, 
завдань і програм; низька чутливість стратегії 
до змін у зовнішньому середовищі; прийнятний 
часовий діапазон реалізації стратегії; відсут-
ність суттєвих перешкод на шляху до реаліза-
ції стратегії; прийнятний рівень інвестиційних 
і фінансових ризиків; адекватне ресурсне та 
організаційне забезпечення стратегії. На основі 
проведеного аналізу та оцінки можливих варіан-
тів приймається остаточне рішення щодо вибору 
найбільш доцільною стратегії.

При цьому реалізація стратегії повинна 
включати не лише економічні, а і соціальні та 
екологічні вигоди для підприємства, території, 
галузі. Саме тому розробка і запровадження 
інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку 
аграрного сектора повинна ґрунтуватися на сис-
темному дослідженні усіх критеріїв впливу, від 
біологічних особливостей окремих видів при-
родних ресурсів до фінансових можливостей 
і потенційного рівня інвестиційної привабли-
вості окремих підприємств.

Висновки. Інвестиційно-інноваційна діяль-
ність підприємств аграрного сектора повинна 

бути спрямована на підвищення конкуренто-
спроможності сільськогосподарської продукції, 
а також запровадження ресурсозберігаючих 
технологій з метою збереження і відновлення 
природних ресурсів. Можливості реалізації 
стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку 
мають тісний зв’язок із фінансовими можливос-
тями підприємств і ґрунтуються на потенцій-
ному рівні інвестиційної привабливості.

Дослідження інвестиційно-інноваційної 
основи у розвитку аграрного сектора свідчить, 
що на сучасному етапі запровадження техніко-
технологічних змін зумовлюється значною мірою 
необхідністю збереження і відновлення природ-
них ресурсів. Орієнтація галузі на інновацій-
ний розвиток базується на здійсненні системної 
інвестиційної політики, яка повинна бути спря-
мована на отримання підприємствами не лише 
економічних, а і соціальних та екологічних вигід, 
підвищення конкурентних позицій, розширення 
виробничих потужностей у виробництві еколо-
гічно чистої сільськогосподарської продукції.
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

ANALYSIS OF INNOVATIVE PROGRESS OF ENTERPRISES  
OF BUILDING INDUSTRY TRENDS

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто тенденції розвитку промисловості бу-

дівельних матеріалів на сучасному етапі. Проведено аналіз 
виробництва продукції підприємств досліджуваної промис-
ловості, виявлено прогалини та запропоновано удоскона-
лення технологій виробництва промисловості будівельних 
матеріалів на інноваційних засадах, зокрема на базі енер-
гоефективних та екологічно безпечних безвідходних техно-
логій і матеріалів.

Ключові слова: будівельні матеріали, інноваційний роз-
виток, енергоефективні технології виробництва, будівельний 
комплекс.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены тенденции развития промышлен-

ности строительных материалов на современном этапе. Про-
веден анализ производства продукции предприятий иссле-
дуемой промышленности, выявлены пробелы и предложено 
усовершенствование технологий производства промышленно-
сти строительных материалов на инновационных принципах, 
в частности на базе энергоэффективных и экологически без-
опасных безотходных технологий и материалов.

Ключевые слова: строительные материалы, инновацион-
ное развитие, энергоэффективные технологии производства, 
строительный комплекс.

ANNOTATION
The article examines the trends in the development of building 

materials industry today. It was analysed the manufacturing 
enterprises of this industry, found weaknesses and proposed the 
improvement of production technology of construction materials on 
innovative principles, in particular, on the basis of energy efficient 
and ecologic technologies and materials.

Keywords: building materials, innovative development, 
energy production technology, building complex.

Постановка проблеми. Промисловість 
будівельних матеріалів є надзвичайно енер-
гоємною галуззю, в діяльності якої залучено 
близько 10% працюючого населення країни. 

Від функціонування цієї галузі залежить буді-
вельний комплекс та житлово-комунальне 
господарство загалом, тому підвищення ефек-
тивності та конкурентоспроможності діяль-
ності цієї підгалузі, потребують активізації 
інноваційних процесів, спрямованих на інно-
ваційний розвиток підприємств і усієї галузі 
в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем інноваційної діяльності 
присвячена значна кількість наукових робіт як 
вітчизняних, так і зарубіжних учених, зокрема: 
Л. Антонюка [1], М. Зубця [2], С. Ілляшенка [3], 
Н. Цепенюк [4], П. Микитюка [5], О. Шубрав-
ської [6], Й. Шумпетера [7] та багато ін.

Проте чимало питань, пов’язаних із інно-
ваційним розвитком, саме промисловості буді-
вельних матеріалів залишилися нерозгляну-
тими і потребують критичного аналізу.

Постановка завдання. Завдання полягає в 
тому, щоб провести аналіз інноваційного розви-
тку промисловості будівельних матеріалів для 
визначення проблем, що існують у галузі та 
шляхів їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Значний вплив на стан промисловості буді-
вельних матеріалів та будівельного комп-
лексу загалом спричинила глобальна еконо-
мічна криза. За даними Держстату [8], обсяг 
виконаних будівельних робіт по Україні у 
2014 році скоротився на 48,2% і становив 
лише 37886,8 млн грн. Зменшення обсягів 
будівництва відбулося за усіма видами буді-
вельної діяльності (рис. 1).
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Рис. 1. Темпи зниження обсягів робіт за видами 
будівельної діяльності в Україні у 2013–2014 роках 

(у % до попереднього року)
Джерело: побудовано на основі статистичних даних [8]

Зниження обсягів будівельних робіт зви-
чайно вплинуло на стан підприємств промис-
ловості будівельних матеріалів. Разом з будів-
ництвом промисловість будівельних матеріалів 
в Україні демонструвала стабільне зростання, 
починаючи з 2010 року. Варто зазначити, що 
у 2013–2014 роках відбулися значні зміни у 
структурі асортименту та обсягах випуску буді-
вельних матеріалів (табл. 1). Спад, що розпо-
чався у червні-серпні 2013 року, посилившись 
у 2014 році, призвів до зниження виробництва 
фактично за усіма видами продукції промисло-
вості будівельних матеріалів.

Як ми бачимо із таблиці 1, спад виробни-
цтва відбувся фактично за усіма видами про-

дукції промисловості будівельних матеріалів. 
Цей факт можна пояснити економічною кри-
зою в країні, нестабільним політичним стано-
вищем, скороченням інвестицій населення у 
будівництво. Відповідно, усі ці причини факти 
напряму впливають на промисловість буді-
вельних матеріалів. Підприємствам цієї галузі 
потрібно постійно слідкувати за тенденціями 
ринку та переорієнтовуватися на нові іннова-
ційні матеріали і технології, що дасть змогу 
витримати конкуренцію на фоні значного зни-
ження попиту та вийти з кризи.

Проаналізувавши наукову літературу [1; 2;  
3; 4; 5; 6; 7], виділимо основні стратегічні 
напрями інноваційного розвитку промисловості 
будівельних матеріалів у світі та можливості 
їхньої трансформації у будівельний комплекс 
України [5].

Зважаючи на зростання попиту на продукцію 
стінових будівельних матеріалів, виробники 
цегли прагнуть удосконалити не лише техноло-
гічний процес, а й покращити якість продук-
ції, зовнішній вигляд, теплоізолюючі харак-
теристики, проводиться пошук нових форм, 
видів, кольорів. До основних напрямів розви-
тку виробництва керамічних цегляних виробів 
можна віднести: виготовлення цегли з покра-
щеними теплоізоляційними характеристиками 
за рахунок оптимізації і збільшення пустоті-
лості та пористості структури самого матеріалу; 
збільшення частки випуску оздоблювальної 
лицевої цегли з покращеними дизайнерськими 
властивостями від новітніх технологій фарбу-
вання до зміни текстури поверхні.

Одним із напрямів покращення ефектив-
ності теплоізоляції стінових матеріалів є засто-

Таблиця 1
Виробництво деяких видів продукції промисловості будівельних матеріалів в Україні

Роки
Будівельні матеріали 2010 2011 2012 2013 2014

Плити та плитки керамічні, млн м2 20,6 22,1 28,6 41,3 44,3
Цегла керамічна невогнетривка будівельна, млн 
шт. умовн. цегли 1890 2054 2312 2183 991

Цемент, млн т 12,2 13,7 15,0 14,9 9,5
Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи 
бетону для будівництва, млн шт. умовн. цегли 1834 1969 2225 2077 951

Елементи конструкцій збірні для будівництва з 
цементу, бетону чи штучного каменю, тис. м3 3204 3732 4597 3792 1611

Листи гофровані, шифер та аналогічні вироби з 
азбестоцементу, млн умовн. плит 811 748 632 599 390

Вироби з асфальту або аналогічного матеріалу в 
рулонах, млн м2 56,2 56,6 55,5 50,4 28,7

Шлаковата, вата мінеральна силікатна та анало-
гічні мінеральні вати (включно суміші) в блоках, 
листах чи рулонах, тис. м3

191 187 252 212 439

Гіпс, тис. т 381 376 743 1161 711
Вапняк, млн т 25,1 27,8 30,0 26,7 17,7
Крейда, тис. т 4352 5012 5572 5589 215
Піски природні, млн м3 10,7 12,8 14,7 15,1 5,9
Галька, гравій, щебінь та камінь дроблений, млн м3 37,8 45,8 60,2 62,6 38,7
Каолін та глини каолінові інші, тис. т 1566 1731 2172 1775 1053
Джерело: побудовано на основі статистичних даних [8]
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сування теплоефективних зовнішніх конструк-
цій на базі сучасних утеплювачів: пінопластів, 
мінераловати, піноскла, виробів з ніздрюватих 
бетонів, пористої кераміки.

Як свідчить досвід розвинених країн, перспек-
тивним теплоізоляційним матеріалом є ніздрю-
ваті бетони. Застосування ніздрюватих бетонів 
дозволяє знизити витрати на опалення примі-
щення на 70-80%, їхні теплоізолюючі характе-
ристики у 3-4 рази кращі за показники цегли 
і панельних виробів. До таких матеріалів нале-
жать, зокрема, термоблоки. Термоблоки містять 
заповнювач з мінералізованої цементом техніч-
ної піни і вкриті оболонкою з стійкого бетону.

Ще однією із новітніх розробок для покра-
щення якості теплоізоляції є використання 
вакуумних матеріалів. Перспективним напря-
мом, як зазначається у [3], є створення ваку-
умних ізоляційних панелей з наповнювачами з 
пористих матеріалів – дрібних порошків й аеро-
гелів.

Виробництво покрівельних матеріалів.
До основних видів покрівельних матеріалів, 

що використовуються на сьогодні, належать: 
бітумна, керамічна, цементно-піщана, полі-
мерна черепиці, металочерепиця, азбестоце-
ментний шифер, єврошифер, руберойд, єврору-
беройд, полімерні мембрани.

До основних тенденцій розвитку рулонних 
покрівельних матеріалів належать:прагнення 
замінити картон новою довговічною і міцною 
основою (поліестр, скловолокно); застосу-
вання нових видів бронюючих посипок (вико-
ристання сланцевої і керамічної крихти); 
Заміна багатошарових покриттів одним 
композиційним матеріалом (дана техноло-
гія дозволяє настилати рулонне покриття за 
один раз);Використання синтетичних рулон-
них матеріалів (без бітумних) – полімерних 
мембран. На ринку ЄС частка цих матеріалів 
складає 25% і збільшується з року в рік. При 
правильному використанні термін експлуата-
ції мембран сягає 30 років – це є найвищим 
показником серед м’яких покрівель.

Перевагами синтетичних рулонних матеріа-
лів є можливість організації на плоских покрів-
лях автостоянок, дитячих і спортивних май-
данчиків, посадки на покрівлях газонів, кущів 
тощо.

До матеріалів нового покоління нале-
жать супердифузні мембрани (наприклад, 
євробар’єр), що використовуються при захисті 
теплоізоляції фасадних і покрівельних кон-
струкцій від проникнення вологи і вітру.

Виробництво скла і віконних конструкцій.
Виготовлення скла займає вагоме місце у 

промисловості будівельних матеріалів. Сьогодні 
існують споруди, 80% фасадної площі яких 
займає скло.

Одним із основних напрямів розвитку вироб-
ництва листового скла є нанесення різних видів 
напилень і плівок. Серед них провідні позиції 
на ринку займають:

1. Енергозберігаюче скло – містить покриття, 
яке відбиває інфрачервоне випромінювання 
назад у приміщення. Даний вид скла широко 
використовується для покращення теплоізоля-
ційних властивостей вікон.

2. Ламіноване скло (триплекс) – багатоша-
рове, всередині якого є полімерна плівка. При 
руйнуванні осколки залишаються закріпле-
ними на проміжному шарі, і за рахунок цього 
дане скло є безпечним для людей. Ламіноване 
скло може бути куленепробивним, характери-
зується хорошими звукоізолюючими властивос-
тями.

3. Сонцезахисне скло, основною функцією 
якого є захист приміщень від ультрафіолето-
вого випромінювання. Дане скло має напилення 
з оксиду металу, що створює ефект дзеркальної 
поверхні. Сонцезахисне скло широко викорис-
товується при склінні фасадів.

4. Захисне скло, отримане при додатковій 
термічній обробці. При ударі таке скло розби-
вається на безпечні осколки округлої форми. 
Використовується при підвищених вимогах до 
техніки безпеки.

До перспективних напрямів також варто 
віднести самоочисні скла Neat від компанії 
Cardinal CG Company (США), при попаданні на 
які ультрафіолету відбувається хімічна реак-
ція, що спричинює органічне розкладання гря-
зьових утворень.

Скляна галузь в Україні успішно розвива-
ється. Лідером виробництва листового скла є 
ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», 
який виготовляє скло за сучасною флоат-тех-
нологією.

Виробництво облицювальних та оздоблю-
вальних матеріалів.

Зростання добробуту населення сприяє під-
вищенню вимог до якості дизайну житлових 
помешкань. Люди стали більш вибагливі до 
креативності, новизни як інтер’єру, так і архі-
тектури будинку, що стимулює розвиток вироб-
ництва високоефективних облицювальних та 
оздоблювальних матеріалів, зокрема гіпсокар-
тонних та гіпсоволокнистих листів, фарб, кера-
мічної плитки, лінолеуму, ламінату, ковроліну, 
сухих будівельних сумішей.

Значного поширення набуло використання 
готових шпаклівок. У США готові шпаклівки 
займають 90% ринку, у Німеччині – близько 50%. 

Останніми роками інноваційними серед 
оздоблювальних матеріалів стали шпаклівки 
з додаванням наночастинок. Такі матеріали 
володіють високою паропроникністю, гладкою 
поверхнею, що перешкоджає осіданню пилу. 
Проте за ціною вони залишаються принаймні 
вдвічі дорожчими.

Проте у даний час усе актуальнішим стає 
питання виробництва будівельних матеріалів на 
інноваційній основі, зокрема розробка і впрова-
дження у виробництво енергоефективних тех-
нологій. Розглянемо вирішення проблеми енер-
гозбереження на двох рівнях:



146

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

1. Виготовлення будівельних матеріалів.
Промисловість будівельних матеріалів є над-

звичайно енергоємною галуззю, оскільки для 
отримання потрібного мінерального складу 
матеріалу з відповідними фізико-технічними 
властивостями необхідне застосування високих 
температур. Так, для виробництва цементного 
клінкеру потрібна температура 1450°С, вапна – 
1100-1200°С, при варінні скла – 1500°С і вище, 
керамічної цегли – 1000-1100°С [5]. Великих 
затрат електроенергії потребує і попереднє 
подрібнення сировини. Зважаючи на величезні 
об’єми виробництва будівельних матеріалів, 
одразу стає зрозумілою проблема економії енер-
горесурсів.

З огляду на це, у світі активно впроваджу-
ють новітні розробки ефективних енергозбері-
гаючих методів виготовлення будівельних мате-
ріалів.

Переходом на сухий спосіб виробництва 
цементу і вапна активно займаються білоруські 
вчені. Зокрема, вони винайшли технологію 
виготовлення вапна сухим способом з викорис-
танням приладів швидкісної термообробки, що 
дозволяє прискорити процеси тепло та масооб-
міну при сушінні та випалюванні в декілька сот 
разів. Дана методика дає можливість економити 
близько 40% палива. Вапно, що отримується, 
є не тільки високореакційним, а й дрібнопоме-
леним, що забезпечує економію електроенергії 
і на силікатних заводах, оскільки не потребує 
додаткового помолу [4].

В Україні лідером виготовлення цементу 
сухим способом є ПАТ «Івано-Франківськце-
мент». Також за цією технологією виробництва 
цементу працюють заводи ВАТ «Кривий Ріг 
Цемент», ВАТ «Дніпроцемент» та ВАТ «Поділь-
ський цемент».

2. Удосконалення системи утилізації відхо-
дів будівництва.

Усе частіше світова спільнота звертає увагу 
на проблеми екології і безпеки промислового 
виробництва для населення. Оскільки будів-
ництво є одним із головних споживачів при-
родних ресурсів, його роль в раціональному 
і бережному їх використанні є величезною. 
Причому пріоритетними тут є не тільки про-
блеми видобування мінеральної сировини, а й 
утилізація відходів, у тому числі і від зносу 
будівель.

Перспективним напрямом вирішення про-
блем будівельних відходів є їхні переробка і 
повторне використання. Якщо раніше цьому 
напряму науковці і забудовники не приділяли 
належну увагу, то із зростанням цін на буді-
вельні матеріали значно збільшилися обсяги 
використання вторинних будівельних мате-
ріалів. Будівництво вимагає піску, щебеню у 
величезних кількостях, значну частину яких 
можна отримати, наприклад, при переробці 
бетону і залізобетону. Використання вторин-
них будівельних матеріалів спричинює зде-
шевлення будівництва, сприятливо впливає 

на екологічну ситуацію, оскільки зменшує 
навантаження на міські полігони, мінімізує 
необхідну кількість земельних ділянок, виді-
лених під побудову нових сміттєзвалищ.

За розрахунками науковців, у середньому по 
Україні собівартість 1м3 щебеню і питомі капі-
таловкладення на його виробництво з природ-
ної сировини у два рази вищі, ніж отримання 
1м3 щебеню із вторинних мінеральних ресур-
сів [1, с. 78].

Добування мінеральної сировини (пісок, 
бутовий камінь, гравій тощо) безпосередньо 
пов’язане із рекультивацією використаних 
кар’єрів. Як показує практика, на ділянках, 
розміщених поблизу кар’єрів, відбуваються 
гідрологічні і гідрогеологічні зміни, забруд-
нюються підземні води, змінюється ландшафт 
території. Враховуючи лише ці аспекти, від-
разу стає зрозумілою актуальність проблеми 
рекультивації кар’єрів і повернення їх до 
раціонального використання, одним із шляхів 
вирішення якої, як зазначається у [6, с. 58], 
є використання будівельних відходів як 
засобу заповнення кар’єрів. У даному випадку 
потрібно враховувати наявність у будівельних 
відходах шкідливих домішок, що можуть нега-
тивно вплинути на навколишнє середовище і 
здоров’я людей (наприклад, наявність фор-
мальдегідів, які використовуються при обробці 
дерева), сумісність відходів із природними 
матеріалами кар’єру. 

Окрім використання будівельних відходів у 
будівництві, набуває широкого розповсюдження 
застосування техногенних відходів (доменні 
шлаки, зоошлакові відходи) при виробництві 
будівельних матеріалів. Для Європи це вже 
давно увійшло в практику – як альтернатива 
природній сировині техногенні відходи вико-
ристовуються в якості добавки при виробництві 
цементного клінкеру, цегли, бетонів.

Висновки. Як показує аналіз, забезпечення 
конкурентоспроможності продукції промис-
ловості будівельних матеріалів можливе лише 
за умови інноваційного розвитку на базі енер-
гоефективних та екологічно безпечних безвід-
ходних технологій і матеріалів. Розроблення 
та впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу в даному напрямі як у сфері вироб-
ництва будівельних матеріалів, так і в управ-
лінні будівельним комплексом загалом є необ-
хідною умовою їх ефективного функціонування 
та виходу з кризового стану.
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АНОТАЦІЯ
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ложень, методологічних основ та практичних рекомендацій 
щодо формування та функціонування ринку екологічного стра-
хування сільськогосподарських земель. Проаналізовано су-
часний ринок екологічного страхування сільськогосподарських 
земель в Україні. Здійснено класифікацію екологічних ризиків 
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ринку екологічного страхування земельних ділянок. Запропо-
новано створити базу даних земельних ділянок «браунфілд» в 
Україні і запровадити екологічне страхування від перевищення 
витрат на очищення земельних ділянок.

Ключові слова: екологічне страхування, ринок екологіч-
ного страхування сільськогосподарських земель, екологічний 
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АННОТАЦИЯ
Обосновано необходимость разработки теоретических по-

ложений, методологических основ и практических рекоменда-
ций относительно формирования и функционирования рынка 
экологического страхования сельскохозяйственных земель. 
Проанализировано современный рынок экологического стра-
хования сельскохозяйственных земель в Украине. Осущест-
влено классификацию экологических рисков для земельных 
участков в процессе их использования. Обобщено опыт 
зарубежных стран относительно формирования и функциони-
рования рынка экологического страхования земельных участ-
ков. Предложено создать базу данных земельных участков 
«браунфилд» в Украине и ввести экологическое страхование 
от превышения затрат на очистку земельных участков.

Ключевые слова: экологическое страхование, рынок 
экологического страхования сельскохозяйственных земель, 
экологический риск, браунфилд.

ANNOTATION
The necessity of the development of theoretical positions, 

methodological bases and practical recommendations for the for-
mation and functioning of environmental insurance of agricultural 
lands were substantiated. The modern environmental insurance 
market of agricultural lands in Ukraine was analyzed. The clas-
sification of the environmental risks of lands during their use was 
made. The experience of foreign countries regarding the formation 
and functioning of environmental insurance of lands was general-
ized. A database of «brownfields» in Ukraine and environmental 
insurance of excess costs on clearing lands were offered.

Keywords: environmental insurance, environmental insur-
ance market of agricultural lands, environmental risk, brownfield.

Постановка проблеми. За останні десяти-
річчя процеси погіршення стану сільськогоспо-
дарських земель сягнули загрозливого рівня. 
Деградація ґрунтів перевищує 60%, втрати 
гумусу і поживних речовин – 43%, щорічні 
втрати ґрунту від ерозії – 600 млн тонн [7]. 
Окрім цього спостерігаються й інші негативні 
явища: збільшуються площі засолених та під-

лужених земель, триває техногенне забруд-
нення території викидами промислових під-
приємств, транспортом й іншими об’єктами 
господарювання, відбувається переущільнення 
ґрунту, замулювання та утворювання кірки, 
забруднення пестицидами та іншими агрохімі-
катами [4]. В останні роки еволюційний харак-
тер цих негативних процесів супроводжується 
ще й аномальними явищами природного і тех-
ногенного походження. Зокрема, це: катастро-
фічні зливи, що супроводжуються інтенсив-
ним змивом ґрунту (наприклад, на північному 
заході Миколаївської області, 2007-2008 рр.); 
пилові бурі, які можна віднести до екологічної 
катастрофи національного масштабу (напри-
клад, 23-24 березня 2007 року, що охопили 
50% степової зони України) [5]. У Миколаїв-
ській області постраждало 650 тис. га земель, 
а загальні збитки у цінах 2007 року були оці-
нені у 607,8 млн грн [5]. В Україні щороку 
виникає 140-150 техногенних аварій регіональ-
ного та державного рівнів, які безпосередньо 
або опосередковано впливають на якість сіль-
ськогосподарських земель. Для умов України 
формування ринку екологічного страхування 
сільськогосподарських земель є одним із ефек-
тивних кроків щодо подолання негативних тен-
денцій, пов’язаних із погіршенням стану земель 
сільськогосподарського призначення внаслідок 
стихійних лих, техногенних аварій та ката-
строф, котрі, як відомо, супроводжуються вели-
чезними матеріальними збитками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями визначення концептуальних ознак 
формування ринку екологічного страхування 
земельних ділянок присвячено достатню кіль-
кість наукових праць вчених України, серед 
них: О. Коваль, А. Кошель, У. Лаврик, В. Тка-
ченко, А. Третяк, В. Хобта та інші. Проте, ринок 
екологічного страхування стосовно погіршення 
якісних характеристик сільськогосподарських 
земель досі не набув поширення в Україні, що 
зумовлюється недосконалістю нормативно-пра-
вової бази, недостатністю інформаційного та 
матеріального забезпечення, відсутністю мето-
дичного забезпечення й підготовки кадрів. 

Мета дослідження – розроблення теоретич-
них положень, методологічних основ та прак-
тичних рекомендацій щодо формування та 
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функціонування ринку екологічного страху-
вання сільськогосподарських земель.

Виклад основного матеріалу. Під час вико-
ристання сільськогосподарських земель вини-
кають такі екологічні ризики: природні – 
зумовлені природними явищами або процесами 
метеорологічного, геологічного та гідроло-
гічного характеру; антропогенні – зумовлені 
діяльністю або бездіяльністю користувачів-
суб’єктів господарювання; техногенні – зумов-
лені надзвичайними ситуаціями техногенного 
характеру. Основними суб’єктами ринку еколо-
гічного страхування земельних ділянок є: вуг-
левидобувна, газова, металургійна, переробна, 
хімічна промисловості, об’єкти трубопровідного 
та залізничного транспорту, водогосподарська, 
лісогосподарська, сільськогосподарська та вій-
ськова діяльності. У Державному бюджеті Укра-
їни на збереження, відтворення й забезпечення 
раціонального землекористування у 2010 році 
передбачалося лише 470 тис. грн. [3], що, зви-
чайно, недостатньо для подолання негативних 
тенденцій, пов’язаних із погіршенням стану 
земельних ділянок внаслідок стихійних лих, 
техногенних аварій та катастроф. Тому важли-
вим є розвиток ринку екологічного страхування 
сільськогосподарських земель, що забезпечить 
можливість додаткового фінансування землео-
хоронних заходів.

Сьогодні в Україні існує ринок страхування 
сільськогосподарських земель, що є складо-
вою частиною ринку екологічного страхування 
земельних ділянок. Сюди можна віднести такі 
види обов’язкового і добровільного екологіч-
ного страхування: страхування цивільної відпо-
відальності суб’єктів господарювання за шкоду, 
яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю 
людей під час зберігання та застосування пести-
цидів і агрохімікатів й страхування сільськогос-
подарської продукції відповідно. Він охоплює 
близько 5% українських сільгоспвиробників. 
У розвинених країнах цей показник перевищує 
60%, а в деяких доходить і до 100% (напри-
клад, в Кіпрі та Ізраїлі). Проте, ринок екологіч-
ного страхування сільськогосподарських земель 
досі не набув поширення в Україні.

Проаналізувавши досвід зарубіжних країн 
можна зазначити, що в високорозвинених кра-
їнах, наприклад, США здійснюють екологічне 
страхування земельних ділянок, які мають 
назву «браунфілд» [2]. В Європі не існує загаль-
новживаного, прийнятого визначення «браун-
філду». Цей термін має відмінне значення в 
різних країнах. Наприклад, у Північній Аме-
риці (США та Канада) термін часто розгля-
дають як синонім забрудненої землі, в Англії 
вживають термін «попередньо розроблена 
земельна ділянка», у Шотландії використову-
ють терміни «покинута земельна ділянка» та 
«вільна земельна ділянка». До об’єктів «бра-
унфілд» можна віднести земельні ділянки під 
недіючими автозаправними станціями і хім-
чистками, залізничними станціями, фабри-

ками, закритими військовими базами та ін. 
National Brownfield Association (NBA) вважає, 
що екологічна небезпека присутня в 20-50% 
всієї індустріальної нерухомості. Згідно даних 
NBA у США є від 400 тис. до більш ніж міль-
йон об’єктів «браунфілд». В Україні, на жаль, 
не можна визначити скільки є об’єктів «браун-
філд», оскільки такої статистики не ведеться. 
Проектом постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Державної цільової 
економічної програми розвитку інвестиційної 
діяльності на 2011-2015 роки» було передба-
чено створення та підтримку діяльності бази 
даних земельних ділянок «браунфілд». На 
створення інформаційного ресурсу та його під-
тримку було призначено фінансування з дер-
жавного бюджету в обсязі 240 тис. грн на весь 
період програми. Втім проект не був затвер-
джений. Насправді, загроза від таких об’єктів 
чимала, тому в цілях екологічної безпеки та 
напрямі забезпечення сталого розвитку терито-
рій, доцільно запровадити базу даних земель-
них ділянок «браунфілд» в Україні [2].

У наш час найбільш поширеним в екологіч-
ному страхуванні земельних ділянок «браун-
філд» є договір страхування «Обмеження витрат 
на очищення». Він призначений для зниження 
ризику та невизначеності у зв’язку з виконан-
ням очисних робіт. Відшкодуванню підлягають 
витрати, що перевищують запланований рівень 
очисних витрат. Цей договір розрахований на 
різних страхувальників, зокрема, на власників, 
продавців, покупців і операторів забруднених 
об’єктів, розробників «браунфілд», інвесторів, 
менеджерів з управління нерухомістю, під-
рядників очисних робіт. Структура страхового 
договору дає змогу пристосувати його до різних 
сценаріїв очисних робіт, а також до конкретних 
потреб страхувальників. Так, новий власник 
об’єкта отримує страховий захист на випадок 
фінансових втрат, внаслідок яких може знизи-
тися прибутковість його фірми. Для продавця 
цей вид страхування вигідний з погляду фор-
мування бюджету або залучення покупця. За 
рахунок страхування ризику додаткових витрат 
забезпечується захист фінансового стану пози-
чальника та вартості забезпечення кредиту. 
Всі зацікавлені сторони – держава, власники, 
треті особи та інвестори – отримують гаран-
тію наявності коштів на завершення очисних 
робіт у разі перевищення запланованого рівня 
витрат [1]. Цей вид є одним із перспективних 
напрямів для формування ринку екологічного 
страхування сільськогосподарських земель в 
Україні.

Для ефективної організації екологічного 
страхування сільськогосподарських земель про-
понується створити новий орган спеціалізова-
ного земельного страхування, який дозволить 
проводити попереджувальні і відновлювальні 
роботи, а також контролювати і стимулю-
вати процеси виконання землекористувачем 
комплексу обов'язкових заходів щодо охорони 
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земель. Окрім цього, пропонується органам 
виконавчої влади у сфері управління земель-
ними ресурсами забезпечувати такі страхові 
організації базою даних об’єктів страхування, 
класифікацією страхових ризиків, системою 
пропозицій щодо зниження ризиків господар-
ської діяльності, інформацією про наявність 
територій, які знаходяться в зоні дії небезпеч-
них природних і техногенних процесів, необхід-
ної для встановлення страхових тарифів. Також 
необхідним елементом існування страхової сис-
теми є забезпечення спеціалізованими кадрами, 
а також питання фінансування науково-дослід-
них робіт і підготовки кадрів з питань земель-
ного страхування. Формування системи еко-
логічного страхування сільськогосподарських 
земель потребує обов’язкової участі держави, 
що дасть змогу значно збільшити надходження 
грошових коштів з позабюджетних джерел на 
запобігання і ліквідацію негативних наслідків 
природних та антропогенних процесів, сприя-
тиме підвищенню фінансової стійкості земле-
робського виробництва [6].

Висновки. Ринок екологічного страхування 
сільськогосподарських земель в Україні досі не 
набув поширення, що зумовлюється недоско-
налістю теоретико-методологічних та практич-
них рекомендацій, нормативно-правової бази, 
недостатністю інформаційного та матеріаль-
ного забезпечення, відсутністю належної під-
готовки кадрів. У наш час значного поширення 
у розвинених країнах набуло страхування від 
перевищення витрат на очищення земельних 
ділянок, яке забезпечує страхувальнику від-
шкодування його витрат у випадку, якщо їх 
розмір перевищить запланований рівень очис-
них витрат. Екологічна небезпека від земель-

них ділянок «браунфілд» чимала, тому в цілях 
екологічної безпеки і в напрямі забезпечення 
сталого розвитку територій доцільно створити 
базу даних земельних ділянок «браунфілд» в 
Україні і запровадити екологічне страхування 
від перевищення витрат на очищення земель-
них ділянок.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

PROBLEMS OF DEVELOPMENT FUNDING AND HOLDING  
THE NETWORK OF PUBLIC ROADS

АНОТАЦІЯ 
У статті виявлено проблеми фінансування розвитку та 

утримання мережі автомобільних доріг загального користу-
вання України, запропоновано шляхи їх вирішення на основі 
аналізу сучасного стану мережі автомобільних доріг та загаль-
ного аналізу структури джерел формування доходів і видатків 
дорожнього фонду України.

Ключові слова: автомобільні дороги, дорожня мережа, 
бюджетне фінансування, дорожній фонд, державно-приватне 
партнерство.

АННОТАЦИЯ 
В статье выявлены проблемы финансирования развития 

и содержания сети автомобильных дорог общего пользования 
Украины, предложены пути их решения на основе анализа со-
временного состояния сети автомобильных дорог и общего 
анализа структуры источников формирования доходов и рас-
ходов дорожного фонда Украины.

Ключевые слова: автомобильные дороги, дорожная сеть, 
бюджетное финансирование, дорожный фонд, государствен-
но-частное партнерство.

ANNOTATION 
The article is devoted to the problems of financing development 

and maintenance of motorways of the general use in Ukraine. The 
study was proposed the ways of such problems solutions that 
based on analysis of the current state of network motorways of the 
general use and general structure analysis of the sources formation 
of incomes and expenditures of the Road Fund of Ukraine.

Keywords: motorways of the general use, road network, 
government funding, road fund, public-private partnerships

Постановка проблеми. Загальновідомо, що 
на всі сфери життєдіяльності суспільства істот-
ний вплив справляє стан транспортної інф-
раструктури. Для поглиблення дослідження 
питань її подальшого розвитку в Україні 
доцільно розглянути проблеми фінансування 
дорожньої галузі. Автомобільні дороги є важ-
ливою складовою розвитку економіки регіону 
та всієї країни в цілому. Будівництво й експлу-
атація доріг є драйвером для великої кількості 
супутніх галузей, забезпечення дорогами – 
ключовим чинником соціальної і політичної 
стабільності регіону, а можливість доступу до 
віддалених територій може ініціювати зрос-
тання нових виробництв. Проте саме дорожня 
галузь у частині нового будівництва найбільше 
постраждала від фінансово-економічної кризи, 
і проблема відновлення темпів зростання будів-
ництва доріг є однією з пріоритетних. 

У державному та регіональних бюджетах 
закладаються значні кошти за статтею «Ремонт 
і будівництво доріг», але в основному вони 
витрачаються на ремонт і підтримку в належ-
ному вигляді вже побудованих доріг. Пробле-
мою також можна назвати те, що у місцевих 
і регіональних бюджетах, більшість з яких є 
дефіцитними, незважаючи на зростання акци-
зів при збільшенні цін на бензин та збору тран-
спортного податку, що виділяються на будівни-
цтво доріг, прагнуть до нуля, й обсяги нового 
будівництва неухильно скорочуються. 

Майже 90% сучасних автомобільних доріг 
потребують капітального ремонту, тобто не 
відповідають вимогам якості та безпеки руху. 
Зрозуміло, що вирішення цієї проблеми лежить 
у площині фінансового забезпечення робіт по 
будівництву, ремонту й утриманню автомобіль-
них доріг [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Існує велика кількість вітчизняних та закордон-
них праць з економіки будівництва транспортної 
інфраструктури, а саме це роботи Р. Бірмана, 
А. Васина, М. Грашина, Е. Дубініна, О. Івані-
лова, Д. Крістенсена, Д. Фрідмана, В.Г. Шинка-
ренка, Ц. Шмідта, З. Черняка та ін. Проблеми 
розвитку транспортної інфраструктури були 
в центрі уваги таких учених, як І. Білоусов, 
М. Ганкін, І. Дмитрієв, О. Ізюмський, Н. Казан-
ський, М. Колосовський, І. Нікольський. Про-
блеми фінансового забезпечення дорожнього 
господарства і шляхи їх вирішення висвітлені у 
наукових працях А. Базилюка. 

Проблеми формування та використання 
фінансових ресурсів в транспортно-дорожньому 
комплексі, а також проблеми розвитку системи 
управління дорожнім господарством та тран-
спортної інфраструктури висвітлюються у пра-
цях Л. Бортницької, Г. Волковської, Ф. Гонча-
ренка, Є. Прусенка, В. Скорченка, О. Солодкої, 
І. Ходикіної, О. Шевчука, І. Юхновського та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте недостатньо дослі-
дженими на сьогоднішній день залишаються 
проблеми ефективного розподілу фінансових 
ресурсів в умовах обмеженого фінансування. 
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Для того щоб зробити Україну привабливою 
для іноземних перевізників та покращити 
якість руху по мережі автомобільних доріг 
вітчизняних користувачів, необхідно створити 
правові, економічні, технічні, організаційно-
технологічні, екологічні умови, максимально 
наближені до європейських. Розробка відповід-
них заходів повинна базуватися на вирішенні 
всього комплексу сучасних проблем, які стають 
перешкодою в процесі розвитку мережі автомо-
більних доріг України. 

Мета статті полягає у виявленні проблем 
фінансування розвитку та утримання мережі 
автомобільних доріг загального користування 
України та пошуку шляхів їх вирішення на 
основі аналізу сучасного стану мережі автомо-
більних доріг та загального аналізу структури 
джерел формування доходів і видатків дорож-
нього фонду України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Автомобільна дорога – лінійний комплекс інже-
нерних споруд, призначений для безперервного, 
безпечного та зручного руху транспортних засо-
бів [2]. Мережа автомобільних доріг України 
являє собою більш 172,4 тис. км доріг. Авто-
мобільні дороги – це важлива ланка загальної 
транспортної системи країни, без якої не може 
функціонувати жодна галузь народного гос-
подарства. Рівень розвитку і технічний стан 
дорожньої сітки значно впливає на економічний 
і соціальний стан і розвиток як країни в цілому, 
так і її окремих регіонів, оскільки надійні тран-
спортні зв’язки сприяють підвищенню ефектив-
ності виконання основних виробничих фондів, 
трудових і матеріально-технічних ресурсів, під-
вищенню продуктивності праці. 

Розвиток транспортних коридорів і вхо-
дження їх у міжнародні транспортні системи 
є пріоритетним напрямком розвитку тран-
спортно-дорожнього комплексу України (ТДК). 

Завдяки своєму географічному розташу-
ванню Україна має надзвичайно високий рей-
тинг для транзитних перевезень вантажів. Так, 
Польща, яка має менші територіальні можли-
вості, отримає щорічно майже 4 млрд. дол. при-
бутку від транспортних перевезень. У нас цей 

показник значно нижчий. Проблема полягає в 
наявності транспортних магістралей, що від-
повідають вимогам світових стандартів [3]. За 
результатами досліджень англійського інсти-
туту «Рендел» щодо коефіцієнта транзитності 
Україна займає перше місце в Європі. Але на 
сьогодні ступінь використання транспортної 
інфраструктури України ще досить низький. 
Створення транспортних коридорів та вхо-
дження їх до міжнародної транспортної сис-
теми визнано пріоритетним загальнодержавним 
напрямом розвитку ТДК України. 

Найбільшу частку мережі автомобільних 
доріг загального користування, згідно з даними 
бюлетеня Державного агентства автомобільних 
доріг України «Протяжність і характеристика 
автомобільних доріг загального користування 
на 01.01.2013 року», складають дороги ІV кате-
горії (62,44%). Однак тільки дороги І категорії 
за своїми технічними характеристиками набли-
жені до європейських норм (табл. 1), але на 
сьогоднішній день частка таких доріг в Україні 
дорівнює лише 1,67% [4, с. 68]. 

За даними Загальнонаціонального форуму 
БДР, через низький технічний рівень мережі 
автомобільних доріг, невідповідність параме-
трів доріг інтенсивності дорожнього руху та 
складу рухомого парку, перевантаження окре-
мих ділянок доріг, середня швидкість руху на 
дорогах складає 30–40 км/год., що у два рази 
нижче за європейські показники [6].

У роботі [4, с. 68] зазначається, що існуюча 
мережа автомобільних доріг характеризується 
незадовільним транспортно-експлуатаційним 
станом. Відповідно до інформації Державного 
агентства автомобільних доріг України (Украв-
тодор), на даний час термінового ремонту 
потребують близько 80% мережі автошляхів, 
капітального ремонту та перебудови – понад 
60% автодорожніх мостів, рівень зношеності 
дорожніх споруд складає 43,7%. За останні 
п’ять років було відремонтовано менше 50 тис. 
км доріг загального користування, а для суттє-
вого покращення транспортно-експлуатаційний 
стану автомобільних доріг щорічно необхідно 
здійснювати ремонт близько 40 тис. км.

Таблиця 1
Класифікація автомобільних доріг 

Показник
Категорія дороги

І
II III IV V

I-а I-б
Перспективна 
середньодобова інтенсивність 
руху автомобілів в обох 
напрямках, авт./добу

Більше 
7000

Більше 
7000 3000-7000 1000-3000 100-1000 Менш 100

Розрахункова швидкість 
руху, км/год.: 
Основна 150 120 120 100 80 60
для важких ділянок 
пересіченої місцевості 120 100 100 80 60 40

для важких ділянок гірської 
місцевості 80 60 60 50 40 30

Джерело: складено авторами за матеріалами [5]
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Таким чином, існуюча мережа автомо-
більних доріг характеризується великим сту-
пенем фізичного та морального зношення. 
В першу чергу це пов’язано зі значним під-
вищенням інтенсивності руху транспортних 
засобів, їх фактичної маси, осьового наванта-
ження. По-друге – незначними обсягами робіт 
з ремонту та утримання доріг. Дорожнє госпо-
дарство за останні роки отримує фінансування 
на необхідне оновлення експлуатаційного стану 
доріг і мостів лише на рівні 20–30% від загаль-
ної потреби [4, с. 68].

Загалом, близько 90% усіх доріг України 
потребують капітального ремонту, але через 
нестачу коштів це неможливо. З кожним роком 
дороги стають ще гірше та потребують більших 
витрат, яких, на жаль, немає в країні, а жити 
завжди в боргу не є добре.

Багатомільярдні кредити попередніх років 
у дорожників, хронічне недофінансування, 
борги за вже використані матеріали та зарп-
лати не дають можливості нормально працю-
вати та розвиватись. Наприклад, цьогоріч-
ний ямковий (а не капітальний) ремонт на 
автошляхах здійснено лише на 73%. Такий 
стан справ в транспортно-дорожньому комп-
лексі призводить до втрат ринків перевезень 
та контрактів з постійними замовниками, до 
загрози закриття великої кількості транспорт-
них підприємств і дорожніх господарств і, як 
наслідок, до скорочення десятків тисяч робо-
чих місць, наголосив Президент АсМАП Укра-
їни Леонід Костюченко [7]. 

Унаслідок тривалого недофінансування 
дорожній галузі накопичилась дуже велика 
протяжність доріг з недоремонтами. Ліквіда-
ція недоремонтів потребує не тільки суттєвих 
додаткових ресурсів, але й, що важливіше, 
багато років напруженої роботи усієї дорож-
ньої галузі. Дослідження проблеми зростання 
і ліквідації недоремонтів при різних рівнях 
довгострокового фінансування дає можливість 
об’єктивно оцінювати як темпи зміни недоре-
монтів, так і темпи зростання транспортних 
витрат народного господарства з метою про-
гнозування розвитку дорожньої галузі. Для 
стабілізації досягнутих недоремонтів (50% по 
капітальним ремонтам і 30% – по поточним) 
потрібно фінансування на рівні 48–52% від 
оптимального. Цілком зрозуміло, що це псевдо-
економія фінансових ресурсів, оскільки поло-
вина дорожньої мережі поступово вилучається 
з народного господарства. 

Явище недоремонтів є негативним, оскільки 
певна кількість доріг є непрацездатною. Вка-
зані дороги виключені з народного господарства 
і не задовольняють потреби суспільства. Розра-
хунки показують, що недоремонти знижуються 
з меншим темпом, ніж зростання фінансування. 
Результати прогнозування недоремонтів пере-
конують, що недоремонти, які накопичились за 
довгі роки недофінансування, можуть бути ради-
кально зменшені лише при стабільному багато-

річному збільшенню фінансування з рівнем ніяк 
не менш, ніж 100% від оптимального [8]. 

Фахівцями Харківського національного авто-
мобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) за 
результатами власних науково-методичних роз-
робок було запропоновано наступний прогноз 
розвитку державних доріг. З метою довгостроко-
вого фінансування дорожньої мережі та повної 
ліквідації капітальних і поточних недоремонтів 
призначено чотири варіанти довгострокового 
поетапного фінансування з повною ліквідацією 
капітальних та поточних недоремонтів, відпо-
відно, по варіантах за 20, 15, 10, та 5 років, 
починаючи з 2008 р. В кожному варіанті було 
призначено декілька етапів фінансування три-
валістю кожного по п’ять років. Фінансування 
по роках було прийнято зростаючим, з постій-
ним приростом в кожному п’ятирічному етапі.

На жаль, доводиться констатувати, що під-
хід до організації виконання будівельно-мон-
тажних дорожніх робіт за період 2008–2015 рр. 
досі є неправильним. Існує дві основні про-
блеми: перша полягає у відсутності в Украв-
тодорі актуальної інформації про експлуата-
ційний стан доріг, друга – в тому, що не має 
єдиного алгоритму визначення, яку дорогу/
ділянку ремонтувати і яким методом. Їх вирі-
шення дозволить використовувати виділені 
кошти більш ефективно. 

Апробація методики ХНАДУ показала її 
достовірність на початковому етапі розробки 
сценаріїв. При цьому було встановлено, що 
варіант стратегії 20-річної ліквідації капі-
тальних та поточних недоремонтів потребує 
121 755 млн. грн. для доріг державного зна-
чення. При інших варіантах ліквідації недоре-
монтів (15, 10 та 5 років) фінансування потребує, 
відповідно, 131 950, 141 021, 146 629 млн. грн. 
Із зменшенням строку (від 20 до 5 років) лікві-
дації недоремонтів суттєво зменшуються тран-
спортні витрати суспільства – від 921 543 до 
539 268 млн. грн.

Існуючий стан фінансування розвитку та 
утримання мережі автомобільних доріг загаль-
ного користування України (рис. 1) виявив 
незначну позитивну тенденцію до зростання 
фінансування дорожнього господарства у 2008–
2011 рр., але вона була пов’язана з підготов-
кою окремих доріг до Євро-2012. Як видно з 

 
 

Рис. 1. Фінансування розвитку  
та утримання мережі автомобільних доріг 

загального користування, тис. грн. 
Джерело: складено авторами за матеріалами [9]
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рис. 1, у 2010 р. відбувався різкий спад вна-
слідок перерозподілу цільових пріоритетів 
Укравтодору в бік Єврочемпіонату з футболу, 
а в 2013 р. – зростання фінансування у зв’язку 
з катастрофічним станом автомобільних доріг 
та обуренням громадськості щодо незадовільної 
якості послуг проїзду [9].

Отже, в цілому прогноз розвитку держав-
них доріг, розроблений фахівцями ХНАДУ, не 
виправдався через значні відхилення в обсягах 
бюджетного фінансування транспортно-дорож-
нього комплексу.

Стосовно механізму фінансового забезпечення 
функціонування дорожнього господарства, то 
він передбачає формування цільових грошових 
фондів суб’єктів господарювання у достатній 
кількості та їх використання з позитивним соці-
ально-економічним ефектом. Фінансове забез-
печення підприємств дорожнього господарства 
відбувається у таких формах: бюджетне фінан-
сування; кредитування; самофінансування; 
інвестування; співфінансування (альтернативні 
методи фінансування: державно-приватне парт-
нерство, благодійність та ін.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Доходи Державний 
дорожній фонд Видатки 

1. Акцизний збір та ввізне мито на 
нафтопродукти.  
2. Акцизний збір та ввізне мито з 
імпортованих на митну територію 
України транспортних засобів та 
шин до них.  
3. Концесійні платежі.  
4. Плата за проїзд автомобільними 
дорогами транспортних засобів та 
інших самохідних машин і 
механізмів, вагові або габаритні 
параметри яких перевищують 
нормативні, плата за проїзд 
автомобільними дорогами України 
транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів 
іноземних держав.  
5. Добровільні внески юридичних та 
фізичних осіб. 
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1.Фінансування будівництва, 
реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг 
загального користування 
державного значення та споруд на 
них, а також проектно-
вишукувальні, науково-
дослідницькі та впроваджувальні 
роботи, розвиток виробничих 
потужностей дорожніх 
організацій.  
2. Дотації територіальним 
дорожнім фондам для покриття 
дефіциту коштів на фінансування 
будівництва, реконструкції, 
ремонту й утримання 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення. 

Доходи Територіальні 
дорожні фонди Видатки 

1. Збір за першу реєстрацію 
транспортного засобу.  
2. Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності в 
частині торговельної діяльності 
нафтопродуктами, скрапленим та 
стиснутим газом на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних 
пунктах. 
3. Дотації з Державного 
дорожнього фонду. 
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 1. Фінансування будівництва, 
реконструкції, ремонту й утримання 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, 
вулиць і доріг у населених пунктах, 
що належать до комунальної 
власності 

Рис. 2. Структура фінансів Державного дорожнього фонду 
Джерело: розроблено за результатами дослідження авторів
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Основною формою фінансового забезпечення 
дорожнього господарства є бюджетне фінансу-
вання. У складі державного бюджету створено 
Державний дорожній фонд України. Структуру 
видатків державного дорожнього фонду наве-
дено на рис. 2. 

Дохідна частина цього фонду формується 
за рахунок надходжень від акцизного збору та 
ввізного мита з імпортованих товарів на митну 
територію України транспортних засобів, та 
інших надходжень до державного бюджету 
України. Кошти Державного дорожнього фонду 
України спрямовуються на фінансування будів-
ництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування 
державного значення та споруд на них, а також 
проектно-вишукувальні, науково-дослідні та 
впроваджувальні роботи, розвиток виробничих 
потужностей дорожніх організацій. 

З цього фонду також виділяються кошти на 
дотацію територіальним дорожнім фондам для 
покриття дефіциту коштів на фінансування 
будівництва, реконструкції, ремонту й утри-
мання автомобільних доріг загального користу-
вання місцевого значення.

В обласних, міських, сільських та селищних 
бюджетах щорічно передбачаються видатки на 
проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом і утриманням авто-
мобільних доріг. Для цих цілей у складі облас-
них, міських, сільських та селищних бюдже-
тів створюються територіальні дорожні фонди. 
Дохідна частина цих фондів формується за 
рахунок збору за першу реєстрацію транспорт-
ного засобу, збору за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності в частині торго-
вельної діяльності нафтопродуктами, скра-
пленим та стиснутим газом на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах.

Дорожній фонд пройшов певний шлях ево-
люції щодо джерел наповнення своїх доходів, 
але жоден із методів не вирішив існуючих 
проблем фінансового забезпечення у галузі. 
Відзначимо, що в держбюджеті на 2015 р. на 
фінансування дорожнього господарства було 
закладено 25,5 млрд. грн., з них лише близько 
3 млрд. грн. буде витрачено на ремонт і будів-
ництво дорожньої мережі. Залишок суми буде 
направлено на погашення боргових зобов’язань 
Укравтодору.

При цьому перевізники та дорожники напо-
лягають на необхідності запровадження зві-
тування перед громадськістю щодо цільового 
використання коштів дорожнього фонду на 
фінансування будівництва, реконструкції, 
ремонту й утримання автомобільних доріг 
загального користування державного та місце-
вого значення.

Висновки. Таким чином, бюджетне фінан-
сування є, по суті, єдиною сьогодні існуючою 
формою фінансового забезпечення дорожнього 
господарства в Україні. Головне фінансове про-

тиріччя у дорожньому господарстві виникає 
не тому, що є суттєвий брак коштів, а тому, 
що структура видатків фінансових ресурсів є 
неефективною, бо майже 78% усіх витрат – 
погашення боргових зобов’язань. Дорожнє 
господарство України не може розвиватись 
через зловживання дефіцитним фінансуван-
ням. Воно призводить до нарощування боргів, 
тому в першу чергу потрібно переглянути бор-
гову політику. Водночас основним завданням є 
пошук додаткових джерел наповнення Дорож-
нього фонду України та територіальних дорож-
ніх фондів та цільове і результативне викорис-
тання їхніх фінансових ресурсів.

На думку деяких фахівців [10], одним з 
напрямів реформування дорожньої галузі 
є інвестування в дорожнє будівництво на 
основі державно-приватного партнерства. 
Найефективнішою формою державно-приват-
ного партнерства визнана концесія, що перед-
бачає довгострокове співробітництво держав-
ного та приватного секторів щодо реалізації 
стратегічних інфраструктурних проектів, 
модернізації та будівництва об’єктів дорож-
нього господарства, у першу чергу платних 
автомобільних доріг (автомагістралей). Осо-
бливого значення розвиток концесійних від-
носин у сфері автомобільних доріг набуває 
у контексті вжиття Державним агентством 
автомобільних доріг України системних анти-
кризових заходів, спрямованих на зниження 
витрат бюджетних коштів, реконструкцію, 
розвиток і утримання дорожньої інфраструк-
тури, підвищення операційної ефективності 
управління системою автомобільних доріг 
загального користування.
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено SWOT-аналіз розвитку інноваційного під-

приємництва в Україні. Проаналізовано динаміку основних по-
казників інноваційної діяльності в Україні. Досліджено чинники, 
які стримують активізацію функціонування малих і середніх 
підприємств в інноваційній сфері. Розроблено пропозиції щодо 
активізації розвитку інноваційного підприємництва як дієвої 
форми публічно-приватного партнерства в Україні.

Ключові слова: інноваційне підприємництво, малі підпри-
ємства, активізація, розвиток, дієва форма, публічно-приватне 
партнерство, методи аналізу, показники, чинники, джерела фі-
нансування, пропозиції.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен SWOT-анализ развития инноваци-

онного предпринимательства в Украине. Проанализирована 
динамика основных показателей инновационной деятельно-
сти в Украине. Исследованы факторы, которые сдерживают 
активизацию функционирования малых и средних предпри-
ятий в инновационной сфере. Разработаны предложения по 
активизации развития инновационного предприниматель-
ства как действенной формы публично-частного партнер-
ства в Украине.

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, 
малые предприятия, активизация, развитие, действенная 
форма, публично-частное партнерство, методы анализа, по-
казатели, факторы, источники финансирования, предложения.

АNNOTATION 
In the paper performs the SWOT-analysis of innovative busi-

ness in Ukraine. The major indicators of innovative activity in 
Ukraine are analyzed. The factors, that inhibit the activation of 
the functioning of small and medium enterprises in innovation, 
are investigated. The proposals to enhance the development of 
innovative entrepreneurship as the effective form of public-private 
partnership in Ukraine are developed.

Keywords: innovative entrepreneurship, small businesses, 
revitalization, development, effective form, public-private partner-
ship, methods of analysis, indicators, factors, sources of funding, 
proposals.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
інноваційному підприємництву в економіці 
України заважають низька частка суб’єктів 
господарювання, які здійснюють у повній мірі 
інноваційну підприємницьку діяльність, що 

пояснюється в першу чергу відсутністю осно-
вних чинників, від яких залежить розвиток 
інноваційного підприємництва в країні: незна-
чний попит з боку споживачів на інноваційну 
продукцію; недостатнє фінансування науково-
технічного потенціалу національної економіки; 
відсутність функціонування венчурних фірм 
та інвесторів, які фінансують ризикову іннова-
ційну діяльність.

У сфері малого та середнього підприємни-
цтва присутня зацікавленість у прискореній 
розробці та використанні нових технологій, 
виробництві нової продукції, доведенні до ста-
дії промислового зразка нововведень, що пере-
даються на комерційних засадах для застосу-
вання великими підприємствами.

Наявність підприємницької ініціативи, 
достатній розвиток малого і середнього бізнесу, 
використання дієвих механізмів їх державного 
стимулювання можуть бути основними заса-
дами втілення інноваційних процесів. А інтен-
сивний інноваційний розвиток України можли-
вий за рахунок проведення глибоких реформ 
в економіці, спрямованих на становлення міц-
ного і конкурентоспроможного малого і серед-
нього бізнесу, заходів щодо втілення іннова-
ційних проектів через систему стимулювання 
інноваційних підприємств.

Світовий досвід свідчить, що одним із шля-
хів активізації розвитку інноваційного під-
приємництва є співробітництво державного та 
недержавного секторів як вид публічно-приват-
ного партнерства. Застосування такого меха-
нізму дозволить за рахунок взаємовигідної 
співпраці держави та приватних партнерів при-
скорити технологічне оновлення підприємств 
вугільної галузі, тим самим поліпшити кіль-
кісні та якісні показники вугільної продукції 
та прискорити промислове зростання на регіо-
нальному та національному рівнях.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вченими приділяється значна увага пробле-
мам розвитку інноваційного підприємництва 
в Україні. Науковцями визначено фінансові, 
податкові та організаційно-економічні меха-
нізми розвитку інноваційного підприємництва, 
розроблено пропозиції щодо інформаційного та 
організаційного забезпечення функціонування 
малих інноваційних підприємств [1–11]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на широке 
коло наукових розробок з зазначеної проблеми, 
дослідження сутності інноваційного підприєм-
ництва, виконання SWOT-аналізу його стану 
в Україні, визначення основних чинників, які 
стримують активізацію функціонування малих 
і середніх підприємств в інноваційній сфері, 
розробка комплексу заходів з усунення виявле-
них проблем недостатньо ефективного розвитку 
інноваційного бізнесу не втрачає своєї актуаль-
ності, що й обумовлює вибір даної теми дослі-
дження.

Мета статті полягає у розробці пропозицій 
щодо активізації розвитку інноваційного під-
приємництва як дієвої форми публічно-приват-
ного партнерства в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під інноваційним підприємництвом розумі-
ється бізнес, який для одержання прибутків 
застосовує якісно нові підходи, сировину, ідеї, 
продукцію з метою задоволення попиту спо-
живачів. Інноваційне підприємництво включає 
стадії пошуку інноваційної ідеї, оцінку ідеї, 
розробку бізнес-плану інноваційного проекту, 
пошуку необхідних ресурсів, управління ство-
реними нововведеннями. До суб’єктів іннова-
ційного підприємництва відносяться підприєм-
ства та організації, які здійснюють інноваційну 
діяльність.

Інноваційно активні підприємства в сфері 
малого та середнього бізнесу мають розвиватися 
в сучасних умовах господарювання, оскільки 
цим структурам властиві:

– найвищий рівень гнучкості в умовах кон-
куренції нових товарів, де головним чинником 
виступають темпи оновлення продукції, що 
випускається;

– орієнтованість на пошук принципово 
нових продукції та процесів, пов’язаних з висо-
ким комерційним і технічним ризиком – на 
їх частку припадає основна частина витрат з 
пошуку, розробки та освоєння науково-техніч-
них нововведень; 

– швидке реагування на зміни потреб спожи-
вачів, створення атмосфери інтенсивної роботи; 

– організаційна відокремленість від вели-
кого поточного виробництва.

Для виявлення сильних і слабких сторін, 
можливостей та загроз розвитку інноваційного 
підприємництва в Україні виконано SWOT-
аналіз, до результатів якого віднесено:

– сильні сторони: високий рівень наукового 
потенціалу держави та підготовки наукових 

кадрів з інноваційним потенціалом; розвинена 
система вищої освіти; створені елементи інно-
ваційного менеджменту; формування об’єктів 
інноваційної інфраструктури, що відповідають 
сучасним умовам господарювання; наявність 
успішної інноваційної діяльності та співпраці 
між наукою та бізнес-середовищем; застосу-
вання інструментарію організаційної, технічної 
та фінансової підтримки розвитку публічно-
приватного партнерства в інноваційній сфері;

– слабкі сторони: недостатній обсяг інвес-
тування інноваційного розвитку держави; обме-
жені можливості зовнішнього фінансування 
(відсутність венчурних фондів); відсутність 
методології розрахунку показників інновацій-
ної діяльності; слабкий рівень інноваційної 
культури підприємців;

– можливості: розвиток інноваційного біз-
несу; високий рівень науково-дослідницького та 
інноваційного потенціалу; розвиток інновацій-
ного бізнесу шляхом доступу до різних програм 
фінансування; розробка сучасної нормативно-
правової основи інноваційної діяльності; розви-
ток інноваційного підприємництва в Україні за 
рахунок фінансування ЄС;

– загрози: фінансові та адміністративні чин-
ники, що стримають розвиток інноваційного 
бізнесу; недостатній обсяг ресурсів кредиту-
вання для більшості інноваційних компаній; 
важкий підбір кваліфікованих фахівців для 
інноваційного бізнесу; вчені не зацікавлені у 
відкритті власного бізнесу.

Таблиця 1
Динаміка основних показників  

інноваційної діяльності в Україні
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2000 18,0 14,8 9,4

2001 16,5 14,3 6,8

2002 18,0 14,6 7,0

2003 15,1 11,5 5,6

2004 13,7 10,0 5,8

2005 11,9  8,2 6,5

2006 11,2 10,0 6,7

2007 14,2 11,5 6,7

2008 13,0 10,8 5,9

2009 12,8 10,7 4,8

2010 13,8 11,5 3,8

2011 16,2 12,8 3,8

2012 17,4 13,6 3,3

2013 16,8 13,6 3,3

2014 16,1 12,1 2,5
Джерело: складено за даними [12]
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Проведений аналіз динаміки основних показ-
ників інноваційної діяльності в Україні дозво-
ляє дійти наступного:

1. Питома вага підприємств, що займаються 
інноваціями, скоротилася за 2000–2014 рр. на 
1,9%. Питома вага підприємств, що впрова-
джують інновації, зменшилася за цей період 
на 2,7%. За 2000–2014 рр. частка реалізованої 
інноваційної продукції в обсязі промисловості 
скоротилася на 6,9% (табл. 1).

2. За даними Державної служби статистики 
України, питома вага витрат на внутрішні та 
зовнішні науково-дослідні роботи в загальному 
обсязі витрат на інноваційну діяльність зросла 
за 2000–2014 рр. на 7,7%, на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення – 
на 5,4%. Частка витрат на придбання інших 
зовнішніх знань у загальному обсязі витрат на 
інновації скоротилася на 3,5% (табл. 2).

3. За 2000–2014 рр. темп зростання загаль-
ного обсягу витрат на інноваційну діяльність 
становив 11,1%, власних коштів підприємств – 
11,6%, коштів державного бюджету – 31,2%, 
коштів іноземних інвесторів – 0,3%, коштів з 
інших джерел фінансування – 8,4%.

Таблиця 2
Частка витрат на здійснення  

інноваційної діяльності в Україні

Роки

Питома вага витрат у загальному обсязі, 
%

В
н
ут

р
іш

н
і 
та

 
зо

в
н
іш

н
і 
н
а
у-

к
о
в
о
-д

о
сл

ід
н
і 

р
о
бо

ти

П
р
и
д
ба

н
н
я
 

ін
ш

и
х
 з

о
в
н
іш

-
н
іх

 з
н
а
н
ь

П
р
и
д
ба

н
н
я
 

м
а
ш

и
н
, 

о
бл

а
д
н
а
н
н
я
 т

а
 

п
р
о
гр

а
м

н
о
го

 
за

бе
зп

еч
ен

н
я

Ін
ш

і 
в
и
тр

а
ти

2000 15,12 4,14 61,05 10,38
2014 22,80 0,61 66,47 10,12

Джерело: складено за даними [12]

4. Частка власних коштів підприємств у 
загальному обсязі фінансування інноваційної 
діяльності зросла за 2000–2014 рр. на 5,3%, 
коштів державного бюджету – на 4%. Питома 
вага коштів іноземних інвесторів у загальному 
обсязі фінансування зменшилася на 5,8%, з 
інших джерел – на 3,6% (табл. 3).

Таблиця 3
Частка джерел фінансування інноваційної 

діяльності в Україні

Роки

Питома вага джерел фінансування  
у загальному обсязі, %
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2000 79,64 0,44 7,57 12,35
2014 84,98 4,47 1,80 8,74

Джерело: складено за даними [12]

5. За даними Державної служби статистики 
України, кількість впроваджених нових техно-
логічних процесів зросла за 2000–2014 рр. на 
24,2%, або з 1 403 до 1 743. Частка маловід-
ходних, ресурсозберігаючих технологічних про-
цесів у загальній кількості впроваджених інно-
ваційних технологічних процесів скоротилася 
на 5% і становила в 2014 р. 25,7%. Кількість 
впроваджених інноваційних видів продукції 
зменшилася на 76,1%, або з 15 323 до 3 661. 
Частка нових видів техніки в загальному обсязі 
впроваджених інноваційних видів продукції 
збільшилася на 31,8%. За 2000–2014 рр. кіль-
кість нових видів техніки зросла в 2,1 рази.

6. Частка промислових підприємств, що впро-
ваджували інноваційну продукцію, складала 
впродовж 2012–2014 рр. 10,5%, інноваційні про-
цеси – 11,3%, організаційні інновації – 2,3%, 
маркетингові інновації – 2,9% [13, с. 155].

7. За даними Державної служби статистики 
України, інноваційні процеси в 2014 р. впрова-
джували 614 підприємств, з яких 459 – нові або 
вдосконалені методи обробки та виробництва 
продукції (технологічні процеси), кількість 
яких становила 1 743, у тому числі маловідход-
них, ресурсозберігаючих – 447; 123 підприєм-
ства – нові або вдосконалені методи логістики, 
доставки чи розповсюдження продукції, 190 – 
нову або вдосконалену діяльність із підтримки 
процесів матеріально-технічного обслугову-
вання або операцій щодо закупівель, обліку або 
розрахунків.

Організаційні інновації здійснювали 
125 підприємств, маркетингові – 157. У 2014 р. 
905 підприємств реалізували інноваційну про-
дукцію на 25,7 млрд. грн., або 2,5% загаль-
ного обсягу реалізованої промислової продук-
ції [14, с. 161].

8. Упровадженням інновацій у 2014 р. 
займалось 1 595 підприємств (15,9% серед 
обстежених промислових підприємств), у т. ч. 
інноваційну продукцію запровадили 1 054 під-
приємства, з яких 257 – нову для ринку і 923 – 
нову лише для підприємства; інноваційні про-
цеси – 1 127 підприємств, з яких 926 – нові або 
вдосконалені методи обробки чи виробництва 
продукції, 233 – нові або вдосконалені методи 
логістики, доставки чи розповсюдження про-
дукції та 349 – нову або вдосконалену діяль-
ність із підтримки процесів, зокрема, системи 
матеріального обслуговування, операцій щодо 
закупівель, обліку та розрахунків; з метою 
задоволення потреб споживачів, а також збіль-
шення обсягів продажу 289 підприємств упро-
вадили маркетингові інновації; 232 підприєм-
ства підвищували ефективність своєї діяльності 
шляхом упровадження організаційних іннова-
цій [14, с. 162].

На основі результатів проведеного дослі-
дження виявлено ряд чинників, які стриму-
ють ефективне функціонування підприємств 
малого та середнього бізнесу в інноваційній 
сфері (рис. 1).
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З метою активізації розвитку інноваційного 
підприємництва в Україні доцільною є розробка 
комплексу пропозицій:

Блок 1. Завдання з подолання бар’єрів, пов’я- 
заних з недостатньо розвиненою інфраструкту-
рою підтримки інноваційного підприємництва:

- формування об’єктів інноваційної інфра-
структури, які мають працювати як єдиний 
механізм;

- створення регіональної мережі бізнес-інку-
баторів у всіх галузях наукових знань, включа-
ючи вищі навчальні заклади;

- створення мережі стратегічних центрів з 
інноваційного розвитку в Україні з основним 
завданням розробки та реалізації інноваційних 
проектів. Центр стратегічного розвитку галу-
зей має бути зосередженим на розвитку сектору 
промисловості або кластеру;

- формування інноваційних клубів для під-
приємців, основне завдання яких полягає у 
створенні умов для здійснення інноваційного 
підприємництва в інноваційній сфері;

- формування баз даних інноваційних ідей, 
що мають бути доступними для підприємців та 
інших зацікавлених категорій; 

- надання консультацій з захисту інтелекту-
альної власності інноваційних підприємців.

Блок 2. Завдання з подолання бар’єрів, 
пов’язаних з низькою часткою високотехноло-
гічного експорту в інноваційній сфері:

- моніторинг технологій і прогнозування на 
макро- та мікрорівнях;

- оцінка технологічного виробництва в 
Україні.

Блок 3. Завдання з подолання бар’єрів, 
пов’язаних з низьким рівнем попиту на інно-
вації з боку урядових та відомчих структур:

- підвищення кваліфікації адміністратив-
ного персоналу шляхом проведення семінарів, 
тренінгів, колегій тощо;

- подолання психологічних бар’єрів.
Блок 4. Завдання для подолання бар’єрів, 

пов’язаних з недостатнім обсягом бюджетних 
витрат на науково-технічну сферу:

- зростання обсягів фінансування інновацій-
ного розвитку за рахунок коштів державного 
бюджету та залучення інвестиційних ресурсів.

Блок 5. Завдання для подолання бар’єрів, 
пов’язаних з відсутністю та недооцінкою вен-
чурного та фондового механізмів:

- розробка та реалізація законопроектів про 
венчурні фонди та інноваційні фонди, які під-
тримують розвиток інноваційного підприємни-
цтва;

- створення національ-
ного венчурного фонду для 
цільової підтримки пер-
спективних проектів інно-
ваційного характеру.

Блок 6. Завдання 
для подолання бар’єрів, 
пов’язаних з несталим 
фінансовим станом під-
приємств, які виробляють 
інноваційну продукцію:

- перебудова внутрішнього 
менеджменту підприємств 
задля їх адаптації до рин-
кових змін, налагодження 
ефективних взаємовідносин 
зі споживачами інноваційної 
продукції та послуг;

- підвищення кваліфі-
кації керівного складу під-
приємств, залучення до 
управління високопрофе-
сійних фахівців.

Блок 7. Завдання 
для подолання бар’єрів, 
пов’язаних з недостатньою 
кількістю об’єктів інфра-
структури підтримки сер-
вісних організацій:

- формування сервісних 
структур у складі великих 
інноваційних підрозділів.

Блок 8. Завдання 
для подолання бар’єрів, 
пов’язаних з відсутністю 
системи підготовки кадрів 

 

Недостатньо розвинена інфраструктура  
підтримки інноваційного підприємництва 

Недостатній обсяг бюджетних коштів на науково-технічну сферу 

Відсутність та недооцінка венчурного та фондового механізмів 

Недостатньо сталий фінансовий стан підприємств 

Слабке стимулювання розвитку інноваційної системи недержавного 
фінансування (відсутність венчурного фінансування) 

Адміністративні бар’єри (за даними зарубіжних експертів,  
до 8% виручки витрачається підприємцями на подолання 

адміністративних бар’єрів) 

Відсутність комплексного нормативно-правового  
забезпечення інноваційної підприємницької діяльності 

Відсутність мотивації з боку підприємців використання результатів 
бюджетних наукових досліджень в інноваційній сфері 

Недостатньо ефективний розвиток інноваційного  
підприємницького середовища 

Недостатній рівень інноваційної культури 

Обмежений доступ до інформаційного інноваційного середовища 

Відсутність системи підтримки малого інноваційного  
підприємництва на регіональному та місцевому рівнях 

Рис. 1. Чинники, які гальмують ефективний розвиток  
інноваційного підприємництва в Україні
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для інноваційної економіки та кваліфікованого 
інноваційного менеджменту:

- залучення професіоналів на всіх стадіях 
реалізації інноваційних проектів;

- створення єдиної системи підготовки та 
підвищення кваліфікації для професіоналів у 
сфері технологічних інновацій, включаючи дис-
танційне навчання;

- розробка національного сайту «інновацій-
ної підприємницької діяльності» для встанов-
лення нових контактів між підприємцями, екс-
пертами та вирішення їх загальних проблем в 
інноваційній сфері;

- залучення іноземних інвесторів за рахунок 
пільг, які передбачено для виробництва іннова-
ційної продукції.

Блок 9. Завдання для подолання бар’єрів, 
пов’язаних зі слабким стимулюванням розви-
тку інноваційної системи недержавного фінан-
сування інноваційної діяльності, відсутністю 
венчурного інвестування:

- впровадження податкових пільг для платни-
ків податків, діяльність яких спрямовано на вдо-
сконалення діючої техніки 
та технологій або створення 
інноваційної продукції;

- розширення можли-
востей застосування меха-
нізму податкових канікул;

- розширення пере-
ліку високотехнологічного 
імпортного обладнання, 
яке ввозиться без стяг-
нення імпортного мита;

- виділення фінансових 
коштів на державні гаран-
тії та субсидування відсо-
ткових ставок по кредитам 
під експортні контракти;

- створення венчурних 
фондів та національного 
Інноваційного фонду для 
підприємництва.

Блок 10. Завдання для 
подолання адміністратив-
них бар’єрів:

- розробка загальнодер-
жавної стратегічної про-
грами інноваційного розви-
тку до 2030 р.;

- широке використання 
технології «єдине вікно»;

- застосування адміні-
стративної відповідальності 
за затримку прийняття 
рішень щодо впровадження 
інновацій.

Блок 11. Завдання 
для подолання бар’єрів, 
пов’язаних з відсутністю 
комплексного законодавчого 
забезпечення інноваційної 
підприємницької діяльності:

- розробка комплексу необхідних законо-
проектів, які забезпечують реальне функціону-
вання інноваційного підприємництва.

Блок 12. Завдання для подолання бар’єрів, 
пов’язаних з відсутністю мотивації з боку 
підприємців щодо використання результатів 
бюджетних наукових досліджень з проблем 
інноваційного підприємництва:

- впровадження пільг для компаній, які 
виробляють інноваційну продукцію;

- надання компенсації підприємцям, почина-
ючи з перших трьох років роботи бізнес-інкуба-
тору (відповідно 60, 40 та 20%);

- введення бухгалтерського обліку у сфері 
маркетингу.

Блок 13. Завдання для подолання бар’єрів, 
пов’язаних з недостатньо ефективним розви-
тком інноваційного підприємницького середовища:

- надання безкоштовних консалтингових 
послуг;

- забезпечення інноваційних підприємців 
безперервним інформаційним обміном через 
засоби масової інформації, Інтернет-ресурси.

Рис. 2. Етапи усунення недоліків неефективного розвитку  
інноваційного підприємництва в Україні

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Виявлення інноваційно активних підприємств у країні,  
визначення їх частки в загальному обсязі інноваційної продукції,  

що виробляється цими підприємствами 

2. Аналіз потреб, проблем, основних причин, які стримують 
інноваційний розвиток інноваційно активних підприємств 

3. Розробка моделей і механізмів, які стимулюють співробітництво  
між бізнес-структурами та науковими організаціями 

4. Формування кластерів найперспективніших компаній,  
що працюють у ключових технологічних секторах,  

мають високий потенціал для розвитку, експортно орієнтовані 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формування сприятливих інституціональних, структурних,  
законодавчих та інших умов для розвитку інноваційного  

підприємництва у виробничій сфері та сфері послуг, у тому числі  
шляхом широкого використання технології «єдиного вікна» 

Формування ефективного конкурентоспроможного сектору 
інноваційного підприємництва на основі стратегічних взаємовідносин  

з великим бізнесом, узгодженості дій з органами управління  
на регіональному та місцевому рівнях 

Забезпечення прискореного економічного зростання та стійкості 
інноваційного підприємництва шляхом поліпшення розвитку  
та підтримки малих і середніх підприємств, посилення ролі 

інноваційного підприємництва в структурі валового регіонального 
продукту в умовах інтенсифікації регіонального розвитку України,  

підвищення якості життя населення в містах та регіонах 

Рис. 3. Основні завдання з підвищення ефективності розвитку 
інноваційного підприємництва в Україні
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Блок 14. Завдання для подолання бар’єрів, 
пов’язаних зі слабким та обмеженим доступом 
до інформаційного інноваційного середовища 
(доступної ділової інформації про стан ринку, 
ресурси, державні замовлення, нормативно-пра-
вові акти тощо):

- формування та розвиток національної 
системи інформаційної та консалтингової під-
тримки інноваційного підприємництва та його 
інтегрування в єдину інформаційно-консульта-
ційну систему.

Блок 15. Завдання для подолання бар’єрів, 
пов’язаних з недостатнім рівнем інноваційної 
культури у сфері інноваційного підприємництва:

- формування позитивного іміджу інновацій-
ного підприємця на основі популяризації інно-
ваційних ідей серед населення та підвищення 
соціальної відповідальності бізнесу через меха-
нізм соціальної звітності та морального стиму-
лювання.

Блок 16. Завдання для подолання бар’єрів, 
пов’язаних з відсутністю системи підтримки 
малого інноваційного підприємництва на регіо-
нальному та місцевому рівнях:

- надання фінансової, інформаційної, освіт-
ньої підтримки за рахунок коштів місцевих 
бюджетів на основі створення спеціальних фон-
дів підтримки інноваційного підприємництва.

З метою подолання вищеперелічених бар’єрів 
у сфері інноваційного підприємництва в Укра-
їні необхідним є здійснення ряду поетапних дій 
(рис. 2).

Результати проведеного наукового дослі-
дження свідчать про необхідність вирішення 
завдань задля розвитку інноваційного підпри-
ємництва в Україні у сучасних умовах господа-
рювання (рис. 3).

Висновки. Інноваційне підприємництво є 
динамічною формою публічно-приватного парт-
нерства, де інтенсивно здійснюються процеси 
реорганізації, зміна виду діяльності, створення 
нових та ліквідація в установленому порядку 
неефективних підприємств.

Для поліпшення ситуації в інноваційному 
підприємництві у найближчій перспективі 
доцільним є здійснення ряду наступних заходів:

– аналіз реального стану розвитку інновацій-
ного підприємництва;

– зростання кількості малих підприємств в 
інноваційній сфері з максимальним наближен-
ням до стандартів побудови інноваційної еконо-
міки (60–80%);

– створення умов для скорочення витрат 
малих підприємств з впровадження нової про-
дукції для підвищення рівня конкурентоспро-
можності;

– забезпечення доступу малих інноваційних 
підприємств до різних джерел фінансування 
задля зниження витрат з впровадження іннова-
ційної продукції;

– здійснення відбору проектів, які потребу-
ють субсидії;

– формування системи підготовки фахівців для 
інноваційної сфери, яка у подальшому має бути 
поступово інтегрована в міжнародну систему;

– створення державного науково-методич-
ного центру розвитку багаторівневої системи 
підготовки фахівців у сфері інновацій;

– формування об’єктів інноваційної інфра-
структури, наприклад, консорціуму, основним 
завданням якого мають бути пошук і реалізація 
великих інноваційних проектів, пов’язаних, 
як правило, з впровадженням нових техно-
логій. Консорціум в інноваційній сфері може 
бути визначеним тимчасовою угодою між бан-
ківськими установами, інноваційними підпри-
ємствами, компаніями, фірмами, науковими 
центрами для здійснення наукоємних і капіта-
лоємних проектів.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЯК СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

METHODS FUNDAMENTALS OF AUDIT EFFICIENCY  
AS A PART OF STATE FINANCIAL CONTROL

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз функціонування сучасної системи 

аудиту ефективності в Україні та виокремлено основні пробле-
ми її функціонування. Здійснено аналіз світових підходів до по-
будови системи контролю якості аудиту ефективності та обґрун-
товано необхідність побудови аналогічної системи у вітчизняній 
практиці. Проведене дослідження дало змогу запропонувати 
систему контролю якості аудиту ефективності з виділенням 
основних елементів, методів та показників оцінки якості.

Ключові слова: аудит ефективності, державний фінансо-
вий контроль, система контролю якості, ефективність, резуль-
тативність.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ функционирования современ-

ной системы аудита эффективности в Украине и выделены 
основные проблемы ее функционирования. Осуществлен 
анализ мировых подходов к построению системы контроля 
качества аудита эффективности и обоснована необходимость 
построения аналогичной системы в отечественной практике. 
Проведенное исследование позволило предложить систему 
контроля качества аудита эффективности с выделением ос-
новных элементов, методов и показателей оценки качества.

Ключевые слова: аудит эффективности, государствен-
ный финансовый контроль, система контроля качества, эф-
фективность, результативность.

АNNOTATION
In this paper the functioning of a modern system of efficiency 

audit in Ukraine is analyzed and the basic problems of its func-
tioning are singled out. The current global approaches to build-
ing a quality control system of efficiency audit are analyzed and 
the necessity of building a similar system in national practice is 
substantiated. The carried out research allowed offering a quality 
control system of efficiency audit along with highlighting the main 
elements, methods and quality assessment indicators.

Keywords: state financial control, effectiveness audit, audit 
quality control system efficiency, efficiency, effectiveness

Постановка проблеми. Соціально-політичні, 
економічні процеси, що мають місце в Укра-
їні, глобалізація та євроінтеграція потребують 
відповідних змін в організації, змісті, формах 
і методах державного впливу на всі сфери сус-
пільства. Система наявного державного фінан-
сового контролю потребує якісно нової та дієвої 
форми, яка б одночасно була спроможна оці-
нити існуючий стан справ на об’єкті контролю, 
виявити недоліки в роботі, проаналізувати при-
чини їх появи, запропонувати шляхи усунення 
та попередження у майбутньому [8]. Лімською 
декларацією керівних принципів аудиту дер-
жавних фінансів визначено, що крім контр-
олю дотримання законодавства та правильності 
фінансового управління, бухгалтерського обліку 
та звітності, існує також інший вид контролю, 

що спрямований на оцінювання результатив-
ності, ефективності та економічності держав-
ного управління – аудит ефективності [6].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемами аудиту ефективності, у тому 
числі вдосконалення його методичного забез-
печення та узгодження з міжнародною практи-
кою, займаються вітчизняні науковці, зокрема, 
П.Ю. Буряк, К.М. Вербенко, О.О. Дорошенко, 
О.Г. Локтєв, Н.В. Хомяк та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. При цьому слід відмітити, 
що, незважаючи на значні дослідження в цьому 
напрямку, на сьогодні малодослідженими є 
питання щодо методичного забезпечення, сис-
теми контролю якості аудиту ефективності та 
її основні характеристики, а саме: понятійний 
апарат, обсяг і завершеність у плануванні й 
виконанні цього аудиту; об’єктивність як осно-
вний принцип проведення аудиту та складання 
аудиторського звіту і рекомендацій; ефектив-
ність виконання аудиторських перевірок.

Мета статті полягає в аналізі методичної 
основи аудиту ефективності, наданні основних 
характеристик системи контролю аудиту ефек-
тивності та пропозицій щодо її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якщо фінансовий аудит вже має свою роз-
винену методологію, що враховує як міжна-
родні стандарти, так і певний досвід та тра-
диції проведення перевірок і ревізій, то аудит 
ефективності виник порівняно недавно, і тому 
його проведення у вітчизняному законодавстві 
належним чином не врегульоване. Аудит ефек-
тивності набув легітимності лише як форма 
державного фінансовою контролю після при-
йняття Бюджетного кодексу України, а саме з 
21 червня 2001 р. [4]. 

Незважаючи на це, на сьогодні аудит ефек-
тивності поки що не набув належного поши-
рення у системі державного фінансового контр-
олю. Це пов’язане в першу чергу з тим, що 
сьогодні відсутній науково обґрунтований під-
хід до формування його концептуальних та 
методичних основ, серед яких: понятійний апа-
рат; цілі, завдання; функції, предмет та методи; 
форми та етапи організації, реалізації аудиту 
ефективності та виконання його рекомендацій; 
контроль якості аудиту ефективності. 
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У світовій практиці для позначення терміну 
«аудит ефективності» використовується ряд 
синонімічних понять, а саме: «аудит адміністра-
тивної діяльності» (performance audit), «аудит 
ефективності» (effectiveness audit), «аудит 
якості за гроші» (value-for-money audit), опера-
ційний аудит, управлінський аудит, аудит дер-
жавних ресурсів. На сьогодні відсутня потреба 
у детальному аналізі підходів науковців щодо 
конструювання поняття «аудит ефективності», 
оскільки кожен з них у певній мірі базується на 
положеннях Стандартів аудиту INTOSAI, відпо-
відно до яких аудит ефективності тлумачиться 
як перевірка економічності, ефективності та 
результативності, з якою організація, що пере-
віряється, використовує свої ресурси при вико-
нанні поставлених цілей і зобов’язань. 

Відповідно, в основі аудиту ефективності 
покладено теорію «трьох Е» («3Е»), тобто ті 
основні елементи, які характеризують стан 
використання бюджетних ресурсів та відповід-
ності результатів бюджетних програм поставле-
ним в них цілях :

– економічність (economy) – полягає в міні-
мізації витрат на здійснення діяльності в поєд-
нанні зі збереженням відповідної якості роботи, 
бережливості, ощадливості;

– ефективність (efficiency) – рівень вико-
нання поставлених завдань є співвідношенням 
між запланованими і фактичними результа-
тами діяльності організації;

– результативність (effectiveness) – полягає 
в раціональному співвідношенні між результа-
тами діяльності організації та використаними 
на це ресурсами, дієвість, успішність.

Загалом під аудитом ефективності розуміють 
форму державного фінансового контролю, осно-
вною метою якого є визначення ефективності 
використання бюджетних коштів для реалізації 
запланованих цілей та встановлення факторів, 
які цьому перешкоджають. При цьому їх не 
слід ототожнювати (табл. 1).

Отже, беручи до уваги те, що аудит передба-
чає незалежний контроль фінансової звітності 
організації, який здійснюється аудитором, а 
фінансовий контроль – внутрішній фінансо-
вий контроль, який здійснюється самою орга-
нізацією, то основною відмінністю є те, що в 
ролі суб’єкта аудита і об’єкта перевірки завжди 
різні особи, а у фінансовому контролі вони 
можуть збігатись. Між аудитом ефективності та 

державним фінансовим контролем також від-
мінність є в отриманні результатів. Так, метою 
державного фінансового контролю є надання 
об’єктивної інформації про стан об’єкта контр-
олю, що сприятиме органам державної влади 
приймати відповідні рішення. Натомість метою 
аудиту ефективності є не лише оцінка існую-
чого стану об’єкта контролю, а й оцінка ефек-
тивності його функціонування, прогноз його 
розвитку, підготовка рекомендацій для вирі-
шення виявлених проблем. Таким чином, дер-
жавний фінансовий контроль – це одна з най-
важливіших функцій державного управління, 
аудит ефективності – це одна із форм держав-
ного фінансового контролю.

Безпосередньою основою впровадження 
аудиту діяльності бюджетних установ є норма-
тивно-правові документи, в яких врегульовано 
методичне забезпечення. У зв’язку з чим на 
основі вивчення досвіду інших країн, розробок 
провідних аудиторів, міжнародних стандартів, 
зокрема, стандартів Міжнародної організації 
вищих контролюючих органів, в Україні про-
тягом кількох років відбувалося напрацювання 
методичної бази аудиту діяльності бюджет-
них установ як нової форми контролю. Так, 
у 2008 р. були затверджені Методичні реко-
мендації щодо проведення органами держав-
ної контрольно-ревізійної служби державного 
фінансового аудиту діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, які створили нормативно-правові 
засади методологічного забезпечення аудиту 
державних фінансів.

Відповідно до зазначених Методичних реко-
мендацій, метою аудиту ефективності є оцінка 
ефективності та законності використання дер-
жавних чи комунальних коштів і майна, інших 
активів держави, перевірка правильності 
ведення бухгалтерського обліку й достовірності 
фінансової звітності, функціонування системи 
внутрішнього контролю об’єкта аудиту [9].

Основними цілями аудиту ефективності є: 
- виявлення порушень у діяльності підконтр-

ольних об’єктів і проблем, які до них призвели; 
- аналіз та оцінка ефективності діяльності 

органів виконавчої влади з виконання ними 
державних функцій; 

- аналіз та оцінка ефективності викорис-
тання коштів державного та місцевих бюдже-
тів, інших державних ресурсів підконтроль-
ними об’єктами; 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика державного фінансового контролю та аудиту ефективності [7]

Показники Аудит ефективності Державний фінансовий контроль

Об’єкти

використання державного майна, їх облік та 
обіг, а також перевірка нормативних право-
вих актів, експертиза фінансових та інших 
результатів

використання державного майна, їх облік та 
обіг

Суб’єкти незалежний контроль внутрішній контроль

Мета Інформація про стан об’єктів контролю

оцінка існуючого стану об’єктів контролю, 
прогноз розвитку цього стану та підготовка 
рекомендацій для вирішення виявлених про-
блем
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- розробка обґрунтованих рекомендацій та 
пропозицій з оптимізації діяльності підконтр-
ольних об’єктів та підвищення ефективності 
використання державних ресурсів [2]. 

В рамках зазначених цілей основними 
завданнями аудиту ефективності є: 

- оцінка ефективності виконання бюджет-
них програм шляхом порівняння звітних даних 
щодо виконання програми (виконання резуль-
тативних показників) із заданими параметрами;

- виявлення недоліків організаційного, нор-
мативно-правового та фінансового характеру, 
які перешкоджають своєчасному і повному 
виконанню бюджетної програми; 

- визначення ступеня впливу виявлених 
недоліків на досягнення запланованих показ-
ників; 

- підготовка обґрунтованих пропозицій щодо 
більш раціонального та ефективного викорис-
тання ресурсів держави, поліпшення організа-
ції виконання бюджетної програми з вектором 
на можливість зменшення витрат, підвищення 
продуктивності програми та якості послуг, її 
подальшої реалізації із залученням оптималь-

ного або додаткового обсягу бюджетних коштів 
чи її припинення [9]. 

В свою чергу, предметом аудиту ефектив-
ності є: діяльність органів виконавчої влади; 
ресурси державного бюджету, які виділяються 
на реалізацію державних задач, цільових про-
грам; державна власність, природні та інші 
державні ресурси; міжнародні та міжбюджетні 
договори та відносини; організація виконання 
бюджетного процесу [4]. 

Види та напрямки аудиту ефективності обу-
мовлюється предметом аудиту, тобто здійсню-
ється аудит ефективності: 

- діяльності органів виконавчої влади або 
виконання нею окремих державних функцій; 

- виконання державних функцій та державних 
замовлень одержувачами бюджетних коштів; 

- організації бюджетного процесу; виконання 
державного та місцевих бюджетів; 

- діяльності народногосподарських комплек-
сів (паливно-енергетичного, військово-промис-
лового, природоохоронного тощо) та програмно-
цільових комплексів (наукових, технологічних, 
територіальних тощо);

 

ЕТАПИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ 

Збір інформації про сферу, на яку розповсюджується дія програми 

Збір інформації про мету, способи реалізації, результати бюджетної 
програми 

Визначення показників виконання програми 

Вибір критеріїв оцінки програми 

Вибір проблеми для аудиту 

Вивчення системи внутрішнього контролю розпорядника бюджетних коштів 

Визначення гіпотез для аудиту 

Розробка програми та плану аудиту 

Збір інформації 

Підготовчий 
етап 

Проведення контрольних процедур 

Аналіз інформації 

Визначення ступеня довіри до результатів аналізу 

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми 

Формулювання висновків та розробка пропозицій 

Обговорення результатів аудиту 

Проведення 
етап 

Оформлення аудиторського звіту 

Контроль реалізації результатів аудиту 
Реалізація 

результатів 

Рис. 1. Зміст етапів аудиту ефективності виконання державних програм [2]
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- формування державних (регіональних) про-
грам та їх виконання; використання коштів дер-
жавного (місцевих) бюджетів, державної влас-
ності, природних та інших державних ресурсів; 

- використання коштів державних фондів 
соціального страхування тощо [3]. 

Відповідно до Методичних рекомендацій, 
виділяються три етапи методики аудиту ефек-
тивності діяльності (рис. 1). 

Аналіз концептуальних та методичних засад 
впровадження аудиту ефективності як однієї з 
ключових форм державного фінансового контр-
олю дозволив виявити низку проблем:

– законодавчо не регламентовано поняття, 
суб’єкти, взаємодія між ними, об’єкти аудиту 
ефективності;

– складнощі у вимірюванні соціально- 
економічних показників діяльності розпоряд-
ників бюджетних коштів;

– не встановлені критерії результативності, 
економічності, ефективності бюджетних про-
грам;

– неспівставність структури інформаційно-
аналітичних систем, обліку і фінансовій звіт-
ності підконтрольних суб’єктів; 

– низький рівень організації моніторингу 
та оцінки результатів аудиту;

– низький рівень систем внутрішнього 
контролю підконтрольних суб’єктів;

– невідповідність освіти та кваліфікації 
фахівців, що виконують аудит ефективності, 
існуючим прогресивним світовим стандартам та 
Кодексу етики;

– низька оцінка якості аудиту ефективності, 
що вимагає побудови впровадження контролю 
якості аудиту ефективності на усіх етапах його 
проведення та єдиних методичних засад до його 
оцінки.

У зв’язку з низькою дієвістю проведених 
контрольних заходів надзвичайно актуальною 
є саме остання проблема, яка конкретизується 
у необхідності комплексного впровадження 
аудиту ефективності в Україні з урахуванням 
кращої світової практики, його безпосереднього 
проведення та контролю його якості.

Контроль якості повинен бути постійним 
інструментом контрольної роботи та орієнто-
ваним на результат для забезпечення якісного 
аудиту. У міжнародній практиці рекомендовано 
наступне: «Вищим органам фінансового контр-
олю варто забезпечити належну увагу та вста-
новити строгий, належний й ефективний контр-
оль якості своєї роботи як на індивідуальному, 
так і на інституційному рівні, а також на стадії 
планування, виконання і звітності, включаючи 
роботу з усунення відзначених недоліків. Все це 
досягається через: 

– розробку та впровадження стандартів якості 
в процесі аудиту та підтримку цієї діяльності; 

– впровадження в практику оцінки якості 
перевірок після їх завершення; 

– зосередження уваги на тих елементах 
управління, які сприяють високій якості та 

загальній ефективності роботи найвищого 
органу фінансового контролю [1].

З цією метою у Російській Федерації 
в 2008 р. прийнято Стандарт фінансового 
контролю СФК 4610 «Управление качеством 
контрольных мероприятий», у якому якість 
контрольного заходу трактується як сукупність 
характеристик контрольного заходу, які відпо-
відають встановленим вимогам і процедурам 
його проведення, а також забезпечують досто-
вірність, об’єктивність і ефективність результа-
тів контрольного заходу.

Цей Стандарт встановлює порядок органі-
зації та функціонування системи управління 
якістю проведення контрольних заходів, спря-
мованої на підвищення ефективності контр-
ольно-ревізійної діяльності Рахункової палати, 
та відзначає, що завданнями управління якістю 
контрольних заходів є: встановлення вимог до 
контрольних заходів; забезпечення виконання 
встановлених вимог і процедур проведення 
контрольних заходів; виявлення та усунення 
недоліків проведення контрольних заходів; роз-
робка та реалізація заходів, спрямованих на 
підвищення якості контрольних заходів [10].

Відповідно до зазначеного вище, система 
контролю якості аудиту ефективності пови-
нна включати в себе: стратегію, планування, 
ресурси, виконання та результати, відповідно 
до яких формуватимуться деталізовані критерії 
якості аудиту ефективності:

- стратегія: розуміння цілей аудиту; наяв-
ність програмних документів; відповідність 
розробленого графіку та визначених ресурсів;

- планування: знання галузі та особливостей 
діяльності розпорядника; врахування ризиків; 
оптимальний розподіл ресурсів; критерії ефек-
тивності використання бюджетних коштів;

- ресурси: рівень кваліфікації персоналу; 
узгоджена робота інформаційної системи; 
достатність ресурсів.

- виконання: дотримання стандартів та відпо-
відальність; повнота та якість доказів; належне 
документування; відсутність помилок;

- результати: відповідність результатів цілям 
аудиту; своєчасність оприлюдненого звіту; 
доказовість рекомендацій з підвищення ефек-
тивності звіту.

У контексті дослідження аудиту ефектив-
ності як методу державного фінансового контр-
олю варто звернути увагу на склад встановлених 
вимог до аудиту. Передусім якісне проведення 
аудиту ефективності має відповідати програмі 
аудиторської перевірки, вимогам діючого зако-
нодавства, стандартам державного фінансового 
контролю, Кодексу професійної етики та іншим 
нормативним вимогам у сфері державного 
фінансового контролю.

Поняття якості аудиту ефективності можна 
конкретизувати за завданнями системи її 
контролю, ключовими з яких є : завчасне вияв-
лення і реагування на недоліки і порушення на 
всіх етапах аудиту ефективності; попередження 
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недоліків в оформленні та публікації робочих 
та звітних документах можливих порушень і 
недоліків при плануванні й проведенні контр-
ольних заходів; створення прозорого процесу 
проведення аудиту ефективності.

Проведення контролю якості аудиту ефек-
тивності може здійснюватись одним із наступ-
них способів: одним із членів групи, коміте-
том із декількох аудиторів, співробітниками 

підконтрольного суб’єкта, самооцінкою членів 
групи, у комбінований спосіб. 

Структуризація системи контролю якості 
аудиту ефективності пропонуємо здійснювати 
за поточним та постконтрольним етапами 
(рис. 2).

На поточному етапі доцільно проводити пер-
манентний моніторинг діяльності персоналу, 
який здійснює перевірку. Основною метою 

 

МЕТОДИ ТА ЕТАПИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПОТОЧНИЙ ЕТАП 

ПОСТКОНТРОЛЬ-
НИЙ ЕТАП 

Виявлення та своєчасне усунення проблем  

Впевненість у відповідності стандартам  

Консультування персоналу  

Самооцінка персоналу 

Опитування підконтрольних суб’єктів  

МЕТОДИ 
Якісні: матричний, 
еталону, групової 

дискусії); 
Кількісні: рангового 

порядку, бальної 
оцінки; 

Комбіновані: 
тестування, сумової 

оцінки та ін. 

Рис. 2. Методи та етапи контролю якості аудиту ефективності

Таблиця 2 
Характеристика рекомендованих до використання  
методів оцінки якості роботи державних аудиторів

Групи Види Характеристика Практична цінність

Я
к
іс

н
і

Матричний
Порівняння фактичних якостей вико-
навця з набором якостей відповідно до 
посади

Підтвердження компетентності 
аудитора

Метод еталону

Порівняння фактичних якостей вико-
навця з характеристиками найбільш 
успішних робітників групи перевіря-
ючих

Встановлення відповідності 
аудитора для співпраці з іншими

Система довільних 
характеристик

Група експертів (керівників) описує 
успіхи та недоліки підлеглих за пев-
ний проміжок часу

Основа для преміювання (підви-
щення) або винесення догани

Метод групової дис-
кусії 

Бесіда керівництва (експертів) з під-
леглими відносно їх діяльності

Визначення найбільш активних, 
самостійних, розсудливих

К
іл

ьк
іс

н
і

Метод рангового 
порядку

Група керівників, враховуючи певні 
критерії оцінки, ранжує співробітни-
ків від найгіршого до найкращого

Ротація кадрів, основа для пре-
міювання найкращих

Метод бальної оцінки
Присвоєння експертами певної кіль-
кості балів за кожне досягнення 
аудитора

Стимуляція покращення резуль-
татів у роботі

Система графічного 
профілю

Зображення кожної професійної 
характеристики (в балах) у вигляді 
крапок на графіку

Візуалізація якісних характе-
ристик аудиторів та визначення 
кращих

Метод оціночних 
центрів

Виокремлено 25 критеріїв оцінки, які 
характеризують особистість у багатьох 
проявах 

Комплексна оцінка не тільки 
професійних, але й інших якос-
тей особистості

К
ом

бі
н
ов

ан
і

Тестування Оцінка знань аудиторів за ступенем 
рішення підготовлених задач 

Має успіх лише після прове-
дення спеціальної підготовкиВизначення коефі-

цієнта інтелектуаль-
ності

Кількісний показник якісного рівня 
рішення підготовлених задач (тестів)

Метод сумових оцінок 

Встановлення експертами частоти 
прояву («постійно», «часто», «іноді», 
«рідко», «ніколи») у аудиторів певних 
якостей і надання визначених бальних 
оцінок за кожен рівень частоти

Ротація кадрів 

Джерело: складено на основі [11]
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цього етапу є набуття впевненості в розумінні 
членами аудиторської групи стратегії, про-
грами та цілей аудиту ефективності, в належ-
ному рівні їхніх знань і практичних навичок, 
у відповідності їхніх дій програмі аудиту, в 
дотриманні ними стандартів державного фінан-
сового контролю та професійної етики, правил 
заповнення робочої документації та проведення 
аудиторських процедур. Цей етап спрямований 
на запобігання недоліків і порушень в процесі 
аудиту ефективності в реальному часі.

На постконтрольному етапі контролери про-
водять перевірку звіту за результатами аудиту, 
забезпечують контроль його своєчасного опри-
люднення і впровадження результатів аудиту.

Розглянутим етапам в межах системи контр-
олю якості аудиту ефективності відповідають 
методи оцінки якості, які можна згруповувати 
в три групи (табл. 2).

Висновки. Таким чином, розглянуті вище 
науково-методичні основи націлені на удо-
сконалення існуючих підходів до викладення 
мети, змісту, методів та результатів проведення 
аудиту ефективності. Аудит ефективності на 
відміну від інших форм державного фінансового 
контролю орієнтований на оцінку наслідків 
прийнятих рішень за його результатами. Його 
впровадження на сьогодні є не просто доціль-
ним, а необхідним. При цьому запровадження 
аудиту в практику державного управління в 
Україні вимагає додаткового організаційного та 
методичного забезпечення, яке конкретизоване 
у системі контролю якості аудиту ефективності. 
Саме ця система дозволить сформувати достат-
ній рівень впевненості у достовірності отрима-
них результатів аудиту та відповідностей цілей 
і результатів бюджетних програм.
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КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИНОГРАДАРСТВА В УКРАЇНІ

KEY PROBLEMS OF COMPETITIVENESS IN THE VITICULTURE OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто сучасний стан галузі виноградар-

ства України, визначено позитивні та негативні тенденції її 
функціонування, виділено основні проблеми розвитку галузі. 
З’ясовано, що в країні залишилося лише біля 50 тис. га вино-
градників, причому основне скорочення площ відбулося у сіль-
ськогосподарських підприємствах. Не дивлячись на зростання 
урожайності і валового збору винограду, рівень забезпечення 
цим продуктом залишається у 6–8 разів менше за науково 
обґрунтовану норму. Половина столового винограду, що спо-
живається, має імпортне походження. Визначено, що вирощу-
вання столового винограду має значну перспективу, тому що 
його виробництво характеризується високою рентабельністю, 
а ринок має значну ємність. Надано рекомендації щодо пріо-
ритетних напрямків розвитку та підвищення економічної ефек-
тивності діяльності підприємств галузі.

Ключові слова: виноградарство, конкурентоспромож-
ність, конкурентоформуючє середовище, державна підтримка, 
напрямки розвитку.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено современное состояние отрасли ви-

ноградарства в Украине, определены положительные и нега-
тивные тенденции ее функционирования, выделены основные 
проблемы развития отрасли. Выяснено, что в стране осталось 
лишь 50 тыс. га виноградников, причем основное сокращение 
площадей произошло в сельскохозяйственных предприятиях. 
Несмотря на рост урожайности и валового сбора винограда, 
уровень обеспечения этим продуктом населения остается 
в 6–8 раз меньше научно обоснованной нормы. Половина 
столового винограда, который потребляется в стране, имеет 
импортное происхождение. Определено, что возделывание 
столового винограда имеет значительную перспективу, потому 
что его производство характеризуется высокой рентабельно-
стью, а рынок имеет значительную емкость. Предоставлены 
рекомендации относительно приоритетных направлений раз-
вития и повышения экономической эффективности деятель-
ности предприятий отрасли.

Ключевые слова: виноградарство, конкурентоспособ-
ность, конкурентоформирующая среда, государственная по-
ддержка, направления развития.

АNNOTATION
The modern state of viticulture of Ukraine, altogether with the 

positive and negative trends of its functioning are considered in the 
article, and the main problems of the industry highlighted. It is stated 
that there are only about 50 thousand hectares of vineyards left, and 
the major drop is in the area of agricultural enterprises. Despite the 
increase in crop yield and gross harvest level, the product is in 6-8 
times less in than required by science-based standards. Half of table 
grapes consumed is imported. It is determined that the cultivation of 
table grapes has great perspectives because its production is char-
acterized by high profitability and the market has a large capacity. 
The recommendations on the priority areas for development and 
improvements of the economic efficiency of the industry are listed. 

Keywords: viticulture, competitiveness, competitive environ-
ment, government support, directions for the development.

Постановка проблеми. Виноградарство, істо-
рія якого на території нашої країни розпоча-
лася 2,5 тис. років тому, завжди було важливим 
видом економічної діяльності в Україні. Однак 
після окупації та втрати АР Крим в Україні 
залишилось 49 тис. га виноградників, а якщо 
врахувати гібриди, проріджені та старі наса-
дження, то якісний виноматеріал отримують з 
площі приблизно 40 тис. га (у 1990 р. Україна 
мала 176 тис. га виноградників). У порівнянні 
з 1,1 млн. га в Іспанії, 840 тис. га – у Франції, 
810 тис. га – в Італії обсяги незначні. 

До неспроможності вітчизняних виноградар-
ських господарств ефективно працювати в існу-
ючих жорстких умовах конкурентоформуючого 
середовища призвела незбалансована політика 
держави. Саме тому питання розвитку галузі 
виноградарства та підвищення ефективності 
діяльності господарств галузі як важливої скла-
дової вітчизняного АПК є дуже актуальним і 
потребує постійної дослідницької уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Економічні проблеми виноградарства розгляда-
лися у працях Б.В. Буркинського, І.М. Агєєвої, 
А.М. Авідзби, А.А. Бревнова, О.М. Гаркуши, 
В.І. Іванченко, І.Г. Матчиної [2], Ю. Мокеє-
вої, В. Осипова, Н.А. Сілецької, Н.І. Соловйо-
вої, Ю.В. Тінтулова С.Г. Черемісіної та інших 
вітчизняних науковців [1–5]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом з тим проблеми роз-
витку галузі виноградарства в умовах динаміч-
них змін конкурентного середовища та еконо-
мічної ситуації в світі та країні стали ще більш 
гострими і свідчать про необхідність проведення 
подальших досліджень з пошуку шляхів вирі-
шення проблем, які стримують розвиток цього 
суб’єкту господарської діяльності. 

Мета статті полягає у дослідженні сучасного 
стану та умов функціонування господарств, що 
займаються виноградарством, визначенні осно-
вних проблем їх функціонування та пріоритетні 
напрямки розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна має географічну зону, сприятливу для 
розвитку вирощування як європейських, так і 
автохтонних сортів винограду, яких ніде в світі 
більше немає. При цьому виноградарство Укра-
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їни базується на прекрасних історичних тради-
ціях, досягненнях наукових закладів, генетич-
ній пам’яті мешканців півдня країни.

За всю історію існування галузь виноградар-
ства України переживала періоди розквіту й 
занепаду. З даних таблиці 1 випливає, що най-
більші за останні 100 років площі виноградни-
ків в Україні були у 1960 р. Нині площа вино-
градників скоротилася майже у вісім разів (із 
397,0 тис. га до 49,0 тис. га) проти 1960 р. і 
продовжує зменшуватися. При цьому почина-
ючи з 2000 р. темпи скорочення загальних площ 
виноградників зростали: у 2009 р. вони склали 
1,7%, у 2010 р. – 4,7%, у 2011 р. – 20,6%.  
І в останні роки ця тенденція прискорилась. 

Для підтримки та державного регулювання 
діяльності вітчизняного виноградарства в країні 
було прийнято ряд нормативних актів: Закон 
України «Про виноград та виноградне вино» від 
16.06.2005 р. № 2662-IV, Закон України «Про 
збір на розвиток виноградарства, садівництва 
і хмелярства» від 09.04.1999 р. № 587-XIV, 
Галузева програма розвитку виноградарства та 
виноробства до 2025 р. тощо [6]. Однак еконо-
мічний аналіз стану виноградарства показує, 
що, незважаючи на спроби держави підтримати 
цю галузь, в Україні протягом останніх років 
так і не подолані негативні тенденції її розви-
тку. Так за останні два роки площі виноград-
ників у плодоносному віці зменшилися майже 
на 35%: з 67 тис. га у 2013 р. до 44 тис. га у 
2014 р. (табл. 1). Особливо помітне скорочення 
площ відбулося у сільськогосподарських під-
приємствах, де вони у 2014 р. скоротилися на 
41,9% у порівнянні з 2013 р. Площа виноград-
ників у господарствах населення зменшилися у 
2014 р. на 3,1%. 

Відповідно, майже у два рази проти 1990 р. 
зменшився і валовий збір винограду у 2014 р. 
В той же час, як свідчать результати дослі-
дження, материкова Україна має можливість 
забезпечити задоволення власних потреб у вино-
граді, однак лише за умови, що держава знайде 
фінансові ресурси для щорічної підтримки роз-
витку виноградарства. Експерти визначають, 
що для того щоб вийти з кризового стану галузі 

виноградарства, потрібно щорічно висаджувати 
біля 20 тис. саджанців на площі 8 тис. га. Проте 
на протязі останніх десяти років площа виса-
джування складала 3-4,5 тис. га виноградників 
на рік. Більш того, з результатів проведеного 
аналізу також випливає, що в останні три роки 
посадкові кампанії (закладки нових виноград-
ників) були практично зупинені. Так, у 2012 р. 
було закладено всього 900 га, у 2013 р. – 600 га, 
а у 2014 р. – близько 150 га [5; 9]. Тобто зни-
ження розмірів закладок склало 97% у порів-
нянні з можливостями та потребами галузі. 
Для порівняння, у 2007 р. показник закладки 
нових виноградників досягав 5 800 га, у 2008 – 
5 100 га. У середньому, навіть у часи заго-
стрення економічних проблем, висаджувалось 
3000–3500 га/рік. Таким чином, оновлення 
сировинної бази виноробної галузі скоротилось 
за останні 14 років мінімум у сім разів. З цього 
можна зробити висновок, що на сьогоднішній 
день ситуація у виноградарстві країни склалася 
критична.

Однією з основних причин теперішнього кри-
тичного стану виноградарства є те, що галузь 
практично втратила істотні обсяги державної 
підтримки за рахунок збору на розвиток вино-
градарства, садівництва й хмільництва. Так, 
якщо у 2010 р. на підтримку цих галузей було 
виплачено майже 413 млн. грн., то у 2014 р. – 
лише 43,9 млн., а у 2015 р. ця підтримка була 
повністю скасована [5].

В результаті при відсутності державної під-
тримки за рахунок збору на розвиток виногра-
дарства, садівництва й хмільництва попит на 
посадковий матеріал для закладки нових вино-
градників різко знизився. Як наслідок, якщо 
виноградні розсадники України у 2014 р. ще 
виробили принаймні 4,5 млн. шт. щеплених 
виноградних саджанців, то обсяг їх продукції 
у 2015 р. навряд чи сягне 1 млн. шт. Все це 
може призвести до втрати останніх розплід-
ників саджанців винограду. Сьогодні працює 
лише два розплідника – «Придунайський» та 
агрофірма «Білозерський», хоча свого часу в 
країні функціонувало декілька десятків роз-
плідників. Для того щоб відновити селекцію та 

Таблиця 1
Динаміка площі вирощування, урожайності та обсягів валового збору винограду в Україні [8]

Рік
Площа виноградників, тис. га, у т. ч

Урожайність, т/га
Валовий збір винограду

загальна у плодоносному 
віці тис. т до попере-

днього року, %
1960 397 114,8 3,43 423 -
1990 176 149,3 5,83 836,0 457,0
1995 155 143 3,32 457 54,67
2000 109,6 99,4 5,17 514,0 112,47
2005 96 81 5,49 443,0 118,45
2010 87 68 5,05 408 119,60
2011 84 69 7,55 522 128,1
2012 78 68 6,72 456 88,3
2013 75 67 8,58 575 126,4
2014 49 44 9,86 436 76,2
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діяльність таких розплідників, будуть потрібні 
десятиліття [9]. 

Наслідком цих тенденцій є й те, що в Укра-
їні фактично відсутня практика районування 
сортів. Винороби мають право вирощувати всі 
сорти, внесені до Державного реєстру сортів рос-
лин, придатних для поширення в Україні [8]. 
Крім того, оскільки ці розсадники орієнтува-
лися у своєї діяльності на великого товаровироб-
ника, а той, у свою чергу, на потреби і запити 
переробних підприємств, то це віддзеркалює ще 
одну з проблем українського виноградарства: 
існування нерівних умов для учасників ринку 
та домінування на ньому великих виробників. 
На сьогоднішній день невеликі й середні вино-
градарські господарства стають нерентабель-
ними. Тому ситуація, що склалася на сьогодні в 
галузі, може призвести до того, що виноградарі 
взагалі можуть відмовиться від своєї діяльності 
як виду бізнесу. Тобто мова йде про потенційну 
загрозу втрати галузі виноградарства в Україні, 
яка є сировинною базою галузі виноробства, 
для відновлення якої будуть потрібні роки й 
величезні капіталовкладення.

Негативно на тенденції розвитку та сучас-
ний стан виноградарства відзначилось і те, що в 
умовах планової економіки існувала практика, 
коли основним напрямом розвитку виноградар-
ських господарств було екстенсивне збільшення 
масштабів виробництва. При цьому виноград-
ники закладалися з урахуванням можливості 
застосування при обслуговуванні насаджень 
універсальної сільгосптехніки. Тому закладка 
виноградників проводилася з застосуванням 
широкорядної системи насаджень. Однак після 
10–15 років експлуатації таких виноградників 
їх зрідженість досягає 50% і більше, особливо 
за умов застосування механізованого міжкущо-
вого обробітку. Внаслідок цього в багатьох вино-
градарських підприємствах експлуатуються 
зріджені виноградники віком понад 20 років і 
зовсім відсутні молоді насадження. Виходячи 
з цього, можна спрогнозувати майбутню тен-
денцію до зменшення площі плодоносних наса-
джень, що також свідчить про наявність кри-
тичних негативних структурних змін та кризи 
в галузі [1; 10].

В протилежність вітчизняним підходам роз-
ширення площ під виноградом країни з ринко-
вою економікою обрали інший шлях розвитку 

виноградарства шляхом створення спеціалі-
зованих, малогабаритних, високоекономічних 
тракторів і машин для обробки загущених наса-
джень. Термін амортизації таких виноградни-
ків складає 20–25 років і більше.

Також дуже важливим для галузі зали-
шається питання права власності на землю. 
В інших країнах ця проблема вирішується перш 
за все такими формами, як продаж землі або 
її приватизація. В Україні використовується 
форма довгострокової оренди землі, і з огляду 
на розмір податку на землю багатьох виногра-
дарів ця модель могла б цілком влаштовувати. 
Проте в умовах політичної та економічної неста-
більності в Україні для вітчизняних власників 
виноградників орендні відносини пов’язані з 
високим ризиком, що значно послаблює сти-
мули для інвестування розвитку виноградар-
ства. Крім проблеми із залученням інвести-
цій, без яких оновлення та збільшення обсягів 
насаджень, а також закупівля якісного посад-
кового матеріалу ускладнені, існує й проблема 
іншого роду. Так, вартість закладки 1 га вино-
граднику та догляду за ним до вступу в повне 
плодоношення надзвичайно висока (капітало-
вкладення в розрахунку на 1 га складають 220–
260 тис. грн.), а гроші, що були витрачені на 
нові посадки, повертаються в середньому через 
8–10 років [5; 10]. При цьому кредитування за 
рахунок банківських ресурсів, можливо, і стало 
б вирішенням проблеми визначення джерел 
інвестицій, однак земля в Україні не може бути 
предметом застави, а отримати кредит під орен-
довану землю в принципі неможливо. 

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити 
висновок що основними причинами недостат-
ньої закладки нових виноградників порівняно з 
обсягами списання насаджень є: правова неви-
рішеність земельних відносин; негативні очіку-
вання виробників відносно рівня компенсації 
витрат в умовах економічної кризи; відсутність 
або недостатність власних і кредитних коштів в 
умовах припинення надходжень коштів з дер-
жавного бюджету для закладки нових вино-
градників тощо. 

Проведені дослідження свідчать, що 98% 
площ великих промислових виноградників, які 
залишились в Україні, зосереджені в Одеській, 
Херсонській, Миколаївській, Закарпатській 
областях. В цих областях у 2014 р. було виро-

Таблиця 2 
Географічна структура розміщення площ виноградників в Україні [8]

Область України Загальна площа,
тис. га

Питома вага 
області, %

Виробництво 
винограду, тис. т

Питома вага 
області, %

Одеська 31,67 64,6 263,7 60,54
Херсонська 6,5 13,27 54,0 12,4
Миколаївська 6,5 13,27 51,8 11,9
Закарпатська 4,2 8,58 29,0 6,67
Запорізька 0,66 1,35 6,5 1,5
Дніпропетровська 0,57 1,17 5,6 1,3
Разом в Україні 49 100,0 435,6 100,0
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блено 91,4% від загального обсягу виробництва 
винограду (табл. 2). 

Виноградарським лідером України залиша-
ється Одеська область, де у 2014 р. було виро-
блено більше 60% вітчизняного винограду. 
При цьому треба відмітити, що починаючи з 
2000 р., незважаючи на скорочення площ вино-
градників, у тому числі і тих, що знаходяться 
у плодоносному віці, намітилася тенденція до 
збільшення валового збору винограду за раху-
нок підвищення урожайності, яка у 2014 р. 
склала 98,6 ц/га і проти 1960 р. зросла майже 
у три рази (табл. 3). В той же час резерви зрос-
тання урожайності ще не вичерпані повністю – 
потенціал урожайності основних сортів вино-
граду на півдні України використовується на 
25–40% у порівнянні з потенційно можливою 
(потенціал деяких сортів може досягати 250–
350 ц/га) і значно коливається в окремі роки. 
На рівень урожайності виноградників в Україні 
впливає висока зрідженість (22% від загаль-
ної площі), недосконале розміщення і старіння 
насаджень, примерзання лози та недостатня 
площа зрошення. Так, виноградники на півдні 
України страждають від посухи в середньому 
п’ять-шість років з кожних десяти. На даний 
час лише близько20 % загальної площі наса-
джень є зрошуваними.

Треба також відзначити, що за період з 1990 
по 2014 р. у два рази (до 44,7%) зросла питома 
вага господарств населення у виробництві вино-
граду. При цьому урожайність винограду в гос-
подарствах населення була у два й більше разів 
вище, ніж в сільгосппідприємствах, які займа-
ються виноградарством. З цього можна зробити 
висновок, що приватні та фермерські господар-
ства, що спеціалізуються на виробництві вино-
граду, можуть бути ефективною формою органі-
зації виробництва винограду. Однак заснування 

та розвиток фермерських господарств в галузі 
стримується високою капіталоємністю закладки 
сучасного винограднику, довготривалістю окуп-
ності інвестицій та несприятливою ціновою 
політикою на ринку винограду, яку проводять 
переробні підприємства, створюючи штучну 
монополію.

В цих умовах вітчизняне виноградарство, як 
галузь сільського господарства, що займається 
вирощуванням винограду, існує та розвивається 
головним чином відповідно до потреб та запитів 
виноробної галузі. Хоча питома вага винограду, 
який був поставлений на переробні підприєм-
ства у 2014 р., зменшилась проти 1990 р. на 
43%, і на сьогоднішній день тільки половина 
врожаю поступає на виноробні підприємства 
(табл. 3).

Саме під впливом попиту переробних підпри-
ємств сформувалась і підтримується структура 
насаджень винограду в Україні. Так, близько 
89% площ виноградників зайняті технічними 
сортами і лише 11% – столовими. При цьому 
в групі технічних сортів 47% займають кла-
сичні європейські сорти для виробництва висо-
коякісних шампанських, марочних, десертних 
і столових вин, серед яких Аліготе – 13,1% 
від загального обсягу переробленого винограду, 
Шардоне – 10,8%, Каберне Совіньйон – 9,3%, 
Мускат (білий, рожевий, Оттонель тощо) – 
7,7%, Совіньон – 6,9%, Рислінг – 5,7%, Рка-
цителі – 5,5% відповідно. При цьому кількість 
технічних сортів, які займають площу більше 
1 тис. га, налічують 14 найменувань, від 500 
до 1000 га – 9, від 100 до 500 га – 11. Інші 
79 сортів займають площу менш ніж 100 га. 
Крім того, 9,3% займають гібридні сорти, а 
5,2% – суміші сортів. Недостатньою є кількість 
шампанських сортів (Шардоне, Піно), червоних 
та аборигенних сортів [8–10].

Таблиця 3
Основні показники функціонування галузі виноградарства в Україні [8]

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2014 % 
до 1990

Виробництво винограду, 
всього, у т. ч. 835,7 513,8 442,6 407,9 521,9 456,0 575,4 435,6 52,13

сільськогосподарськими 
підприємствами, тис. 665 360 258 260 337 293 384 241 36,24

питома вага у загальному 
виробництві, % 79,5 70 57,6 61,7 62,3 61,8 63,4 51,6 64,83

господарства населення, 
тис. т 171 154 185 148 185 163 191 195 114,1

питома вага у загальному 
виробництві, % 20,5 30,0 41,8 36,3 36,1 35,8 33,2 44,7 218,1

Урожайність, ц/га 58,3 51,7 54,9 60,3 75,5 67,2 85,8 98,6 169,13
Надійшло на переробні 
підприємства, % від 
урожаю

96,4 68,4 34,8 29,6 43,8 38,9 50,7 54,5 56,5

Виробництво винограду 
на 1 особу, кг 16 10 9 9 10 10 13 10 62,5

Рівень рентабельності 
виробництва у 
сільськогосподарських 
підприємствах, %

71,7 62,7 31,7 91,6 57,1 72,6 101,7 61,0 85,9
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У цих умовах актуальним залишається 
питання не тільки розширення площ під вино-
градом, а й оптимізації сортової структури наса-
джень. Проте якщо, наприклад, французькі 
селекціонери десятиліттями концентрують свої 
зусилля на створенні клонів європейських сор-
тів винограду, що нагромаджують максимальну 
кількість цукрів і фенольних речовин з ура-
хуванням скорочення кількості теплих днів у 
період дозрівання, то українські селекціонери 
багато років працюють над створенням нових 
комплексностійких сортів винограду, стійких 
до оідиуму, мільдью, філоксери й заморозків, 
тому якість більшої кількості «відносно комп-
лексностійких» вітчизняних сортів винограду 
придатні в основному для виробництва міцних 
або десертних сортів вин, підвищена цукрис-
тість яких приховує їхні смакові недоліки.

На відміну від технічного столовий вино-
град в Україні входить до числа п’яти най-
більш затребуваних споживачами фруктів та 
ягід і знаходиться поряд з яблуками, річне 
споживання яких складає 450 тис. т, цитрусо-
вими – 420 тис. т, бананами – 215 тис. т і гру-
шами – 75 тис. т. Однак споживання столового 
винограду й продукції з нього залишається на 
дуже низькому рівні. 

Таблиця 4
Динаміка виробництва  

столового винограду в Україні [8; 10]
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2011 10,3 8,5 55,1 76,8
2012 9,3 8,1 56,5 45,9
2013 9,2 8,2 71,8 54,1
2014 9,1 8,1 73,4 59,5

За оцінками експертів, обсяг ринку столо-
вого винограду в Україні в цінах виробника 
й імпортерів складає біля $85 млн., а у роз-
дрібних цінах – на 60–70% більше, тобто біля 
3–3,5 млрд. грн. В той же час у 2014 р. було 
вироблено лише 1,4 кг/рік на душу населення – 
тобто у вісім з половиною раз менше норми 
(табл. 4). Пропозиції вітчизняного столового 
винограду значно нижче попиту на нього, тому 
близько половини обсягів його споживання 
задовольняється за рахунок імпорту. Так, у 
2014/2015 МР в країну було імпортовано столо-
вого винограду на суму $18,8 млн. Найбільші 
постачальники: Туреччина (82%), Польща 
(7%), Молдова (3%), Італія (2%). Частка цих 
країн склала 94% імпорту столового винограду. 
Однак, незважаючи на значні обсяги імпорту 
столового винограду, споживання його населен-
ням склало лише 2,4 кг/рік, при тому, що фізі-
ологічна норма складає 8–10 кг.

Треба відзначити, що у Програмі розвитку 
виноградарства й виноробства в Україні до 
2025 р. визначено завдання: «...Довести обсяг 
споживання населенням у 2025 р. столового 
винограду вітчизняного виробництва до 5,2 кг/
рік на душу населення» [6]. Однак навіть через 
10 років, за умов успішного виконання цієї 
Програми, науково обґрунтована норма спо-
живання цього продукту не буде забезпечена й 
наполовину. 

При цьому, як свідчать результати дослі-
джень, економічна ефективність виноградар-
ства у розрахунку на одиницю площі у світі в 
10 разів вище, ніж при вирощуванні польових 
культур, а в деяких розвинених виноградар-
ських країнах – у 15–20 разів. У порівнянні з 
вирощуванням овочів чистий дохід також вище 
у два-три рази.

Рівень рентабельності виробництва вино-
граду у вітчизняних сільськогосподарських 
підприємствах в останні роки також коливався 
на рівні 60–90% і значно перевищує рента-
бельність виробництва інших сільгоспкультур. 
Результати проведеного аналізу свідчать, що на 
підприємствах, які мають площі виноградни-
ків більше 350 га, навіть при існуючої урожай-
ності, виробництво є прибутковим (врахову-
ючи нормативний рівень витрат, виробництво 
винограду ефективне при урожайності не менш 
ніж 5 т/га). В цих умовах вирощування столо-
вого винограду має значну перспективу, тому 
що у порівнянні з технічним виноградом його 
виробництво характеризується високою рен-
табельністю і за умови чіткої організації нау-
ково-обґрунтованого конвеєру дозволяє прово-
дити відвантаження продукції з поля протягом 
трьох-чотирьох місяців. Однак, незважаючи 
на це, обсяги виробництва винограду в країні 
залишаються низькими.

Серед головних чинників низької зацікав-
леності агропідприємств у виробництві вино-
граду необхідно зазначити значні витрати 
ручної праці при вирощуванні винограду. 
Виноградарство є трудомісткою галуззю рос-
линництва (майже 40% собівартості займають 
витрати на заробітну плату і відрахування до 
єдиного соціального фонд) [10]. Так, на 1 га 
плодоносних насаджень столових і технічних 
сортів витрати механізованої праці у виробни-
чому циклі досягають 26–30 людино-годин, а 
ручної – 600–1000 людино-годин. Крім цього, 
на збільшення обсягів виробництва вино-
граду негативно впливає низька продуктив-
ність насаджень, щорічне зростання виробни-
чих витрат по догляду за виноградниками (ці 
витрати, в розрахунку на 1 ц, збільшились з 
44,57 грн. у 2000 р. до 156,6 грн. у 2014 р). 
В теперішніх умовах, коли вартість всіх видів 
ресурсів, що застосовуються при виробництві 
цього продукту, збільшується, виноградарство 
як вид діяльності знаходиться в стані стагна-
ції та регресу, особливо в агропідприємствах з 
широким профілем виробництва. 
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Висновки. Державна підтримка галузей 
виноградарства на сьогодні є недієздатною, 
такою, що підриває продовольчу безпеку кра-
їни. Основними проблемами існуючого стану 
галузі є:

1. Неврегульованість земельних відносин 
та землекористування, складності щодо юри-
дичного та технічного оформлення права дов-
гострокової оренди землі під виноградниками, 
формування ринку земель сільськогосподар-
ського призначення.

2. Низький техніко-технологічний рівень 
виробництва, відсутність державної підтримки 
виноградарства щодо забезпечення розвитку 
його конкурентоспроможності.

3. Низька продуктивність виноградників, 
яка зумовлена високою долею старих та зрідже-
них виноградних насаджень, високим рівнем 
витрат ручної праці, що підвищує собівартість 
і знижує конкурентоздатність вітчизняного 
винограду та вітчизняної виноробної продукції.

4. Значні складності в отриманні фінансо-
вих ресурсів для розвитку виноградарства на 
довгостроковий період з урахуванням терміну 
окупності інвестицій.

5. Втрата закладів селекційної роботи, що 
призводить до закладення насаджень низьких 
селекційних категорій, до невідповідності сор-
тового складу виноградних насаджень вимогам 
та потребам виноробства та споживачів, втрата 
системи розплідників саджанців винограду.

6. Низька конкурентоспроможність галузі, 
що обумовлено низьким рівнем розвитку інфра-
структури ринку винограду, відсутністю дивер-
сифікації каналів реалізації та захисту ринку 
від імпортної продукції. 

7. Неконкурентоспроможність обслугову-
ючих галузей виноградарства (виробництво 
сільгосптехніки, засобів захисту рослин, освіта 
тощо). 

8. Значне зростання частки імпортної про-
дукції на вітчизняному ринку винограду, невід-
повідність обсягів виробництва столового вино-

граду потребам населення, винограду технічних 
сортів потребам виноробства, яке орієнтовано на 
попит на внутрішньому та зовнішньому ринках.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Экономические проблемы виноградарства и виноделия /  

Б.В. Буркинский, И.Н. Агеева, А.А.Бревнов [и др.] ; под 
ред. Б.В. Буркинского. – О. : Институт проблем рынка и 
экономико-экологических исследований НАН Украины, 
2007. – 216 с.

2. Иванченко В.И. Состояние виноградарства и повышение 
его эффективности для производства конурентной 
винодельческой продукции / В.И. Иванченко, И.Г. Мат-
чина // Виноградарство и виноделие. – 2009. – № 3. – 
С. 7–9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// 
www.nbuv.gov.ua/Portal/Chem_Biol/Magarach/2009_3/mv_7-9.pdf. 

3. Осипов В., Осипова Л. Виноградарство та виноробство 
України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку / 
В. Осипов, Л. Осипова // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 28–31.

4. Матчина И.Г. Виноградарство как основа отечественного 
виноделия / И.Г. Матчина, Д.Б. Волынкина [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua. 

5. Плачков И. В Украине есть большой потенциал для разви-
тии виноделия / И. Плачков [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.souz-inform.com.ua/index.php?languag
e=rus&menu=schedule/2204200000_Vino_vinograd.

6. Галузева програма розвитку виноградарства та винороб-
ства України на період до 2025 року / Міністерство аграр-
ної політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.minagro.kiev.ua/page/?7531. 

7. Виноградний кадастр України / Мінагрополітики, УААН, 
Центр родючості. – К., 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://eurowine.com.ua/tmp/kadastr/index.php.

8. Статистичний щорічник України за 2014 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

9. Король О. Куди рухається українське виноградарство /  
О. Король [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://wineofukraine.com/index.php/451-movement-ukrainian-
viticulture.html.

10. Рынок виноделия Украины [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://wineofukraine.com/index.php/447-produce-
wine-minimum.html.



175Глобальні та національні проблеми економіки

УДК 339.137:65.01(477):338.124«738»

Загорянська О.Л.
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту
Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Карлик Ю.Ю.
кандидат економічних наук,

 доцент кафедри менеджменту 
Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Карпова В.С. 
студентка факультету економіки і управління

Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

REGULATION OF COMPETETIVE ABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRICES  
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено рівень конкурентоспроможності маши-

нобудівних підприємств за допомогою методики, що базується 
на теорії ефективної конкуренції, визначено фактори впливу на 
конкурентоспроможність підприємств машинобудівної та інших 
галузей, здійснено прогноз показника ККП та багатофакторний 
регресійний аналіз ПАТ «Кредмаш» за допомогою моделювання 
показника ККП, а також запропоновано шляхи покращання ме-
ханізму управління конкурентоспроможністю продукції. 

Ключові слова: конкурентне середовище, ПАТ «Кред-
маш», теорія ефективної конкуренції, комплексний показник 
конкурентоспроможності (ККП), багатофакторний регресійний 
аналіз, кореляційна модель.

АННОТАЦИЯ
В статье исследован уровень конкурентоспособности ма-

шиностроительных предприятий с помощью методики, бази-
рующейся на теории эффективной конкуренции, определены 
факторы влияния на конкурентоспособность предприятий ма-
шиностроительной и других отраслей, осуществлены прогноз 
показателя ККП и многофакторный регрессионный анализ 
ПАО «Кредмаш» с помощью моделирования показателя ККП, 
а также предложены пути улучшения механизма управления 
конкурентоспособностью продукции.

Ключевые слова: конкурентная среда, ПАО «Кредмаш», 
теория эффективной конкуренции, комплексный показатель 
конкурентоспособности (ККП), многофакторный регрессион-
ный анализ, корреляционная модель.

АNNOTATION 
This article investigated the level of competitiveness of ma-

chine–building enterprises with the help of techniques based on 
the theory of effective competition, the factors of influence on 
competitiveness of enterprises of machine–building and other sec-
tors, implemented the forecast of CCP and multivariate regression 
analysis of PJSC «Kredmash» modeling of indicator CCP, as well 
as the ways of improvement of mechanism of management the 
competitiveness of products.

Keywords: competitive environment, PJSC «Kredmash», the 
theory of effective competition, the complex index of competitive-
ness (PAC), multivariate regression analysis, correlation model.

Постановка проблеми. В умовах нестабіль-
ності сучасної економіки, змін в конкурент-
ному середовищі з метою підтримки прибутко-
вої та стабільної діяльності машинобудівного 

підприємства особлива увага має приділятися 
підвищенню його конкурентоспроможності, яка 
визначається тимчасовим вигідним його поло-
женням в умовах конкретного ринку протягом 
певного часу по відношенню до підприємств-
конкурентів, здатністю займати визначену рин-
кову нішу в галузі та залишатися прибутковим. 
Конкуренція на ринку спонукає товаровиробни-
ків покращувати процеси виробництва, ефек-
тивніше використовувати власні та залучені 
ресурси, а також прискорює науково-технічний 
прогрес і дозволяє якнайповніше задовольнити 
потреби споживачів, сприяє загальному зрос-
танню добробуту нації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання конкурентоспроможності машинобу-
дівних підприємств було і залишається акту-
альним для науковців. Це підтверджують 
класичні різнопланові роботи Воронкова А., 
Васютіна І.О., Гончарук А.В., Портера М., 
Богдан Ю.М., Ареф’єва О.В., Буряк Р.І., Гна-
тенко О.А., Арестенко В.В., Губського Б. та 
ін. [1, с. 12]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасний стан економіч-
них відносин в різних галузях господарювання 
супроводжується рядом невирішених проблем, 
серед яких однією з найважливіших для біль-
шості українських і зарубіжних машинобудів-
них підприємств є проблема досягнення та збе-
реження певного рівня конкурентоспроможності 
та якості продукції. Незважаючи на велику кіль-
кість досліджень у даному напрямку, на сьогод-
нішній день в Україні немає загальноприйнятої 
методики оцінювання конкурентоспроможності, 
а неповнота та тимчасова відсутність доступу до 
інформації про діяльність підприємств-конку-
рентів часто призводять до необ’єктивної оцінки 
переваг господарюючого суб’єкта. 
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Мета статті полягає у дослідженні рівня кон-
курентоспроможності вітчизняного та зарубіж-
них машинобудівних підприємств за допомогою 
методики, що базується на теорії ефективної 
конкуренції, визначенні факторів, що вплива-
ють на конкурентоспроможність підприємств 
машинобудівної та інших галузей, а також 
пошуку ефективних шляхів покращання меха-
нізму управління конкурентоспроможністю в 
умовах сучасної економічної нестабільності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентоспроможність підприємства є 
результатом комплексного управління, яке 
охоплює «вхід» системи, внутрішні процеси 
та зовнішні фактори; це відносна комплексна 
характеристика, яка виражає відмінності роз-
витку одного підприємства від розвитку інших 
за ступенем задоволення потреб споживачів 
і за ефективністю виробничої діяльності. Для 
успішного функціонування на ринку машино-
будівному підприємству необхідно регулярно 
здійснювати оцінку своєї конкурентоспромож-
ності, яка дає можливість визначати сильні й 
слабкі сторони, приховані потенційні можли-
вості та при цьому максимально удосконалити 
стратегію власного функціонування. Конку-
рентоспроможність як процес може бути пред-
ставлена використанням різних ресурсів під-
приємства для досягнення стратегічних цілей в 
умовах сучасної конкуренції. 

Отже, конкурентоспроможність підприємств 
можна розглядати відразу з декількох аспектів, 
а саме: як здатність підприємства до стабіль-
ного розвитку в тривалій перспективі і праг-
нення до утримання, збільшення частки ринку; 
здатність до збільшення підприємством вну-
трішньої ефективності функціонування через 

зміцнення, а також покращання й утримання 
відповідної конкурентної переваги; можливість 
проектування, виробництва і продажу товарів, 
якість, ціни та характерні особливості яких 
привабливіші від відповідних ознак товарів, 
пропонованих споживачам іншими виробни-
ками аналогічної галузі, тощо [2]. 

Фактори, що впливають на конкурентоспро-
можність машинобудівних та інших підпри-
ємств, можна розділити на дві великі групи: 
внутрішні та зовнішні (рис. 1). До зовнішніх 
факторів відносять: діяльність державних влад-
них структур; кон’юнктуру ринків трудових, 
фінансових, сировинних, матеріальних ресур-
сів, ринків засобів виробництва; розвиток під-
тримуючих галузей і параметри попиту. Вну-
трішні фактори включають в себе: діяльність 
керівництва та апарату управління підприєм-
ства; сировину, матеріали і напівфабрикати; 
систему технологічного оснащення, а також 
збут продукції тощо. В сучасних умовах рин-
кового функціонування підвищення конкурен-
тоспроможності машинобудівного підприєм-
ства є неможливим без використання повної 
та достовірної інформації про його фактичний 
стан. Саме тому якісна система оцінки конку-
рентоспроможності машинобудівного підприєм-
ства повинна стати основою його ефективного 
управління [3, с. 24].

Визначимо комплексний показник кон-
курентоспроможності ПАТ «Кредмаш» через 
порівняння аналогічних показників інших 
зарубіжних підприємств та проаналізуємо 
отримані дані. Найпоширенішим методом роз-
рахунку конкурентоспроможності підприємств 
є методика, заснована на теорії ефективної кон-
куренції, відповідно до якої найбільш конку-

 
Рис. 1. Фактори, які впливають на конкурентоспроможність продукції підприємства
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рентоздатним підприємством є те, де найкраще 
налагоджена робота всіх служб, а також підрозді-
лів, оцінка ефективності роботи кожного з яких 
передбачає аналіз використання всіх ресурсів 
досліджуваного об’єкта. Основою такої оцінки 
є аналіз чотирьох групових критеріїв конкурен-
тоспроможності підприємства (табл. 1). Першу 
групу складають показники, які характеризу-
ють активність управління виробничим проце-
сом, тобто економічні показники виробничих 
витрат, раціональність експлуатації основних 
фондів, досконалість технології виготовлення 
продукції, організація праці на виробництві. 
Друга група об’єднує показники, які відобра-
жають ефективність управління обіговими засо-
бами на машинобудівному підприємстві: неза-
лежність підприємства від зовнішніх джерел 
фінансування, його здатність розплачуватися 

за своїми боргами, можливість стабільного роз-
витку організації в майбутньому. Третя група 
включає показники, що дозволяють отримати 
уявлення про ефективність управління збутом 
продукції на ринку, а четверта – показники 
конкурентоспроможності продукції та її ціну, 
що характеризують здатність продукції підпри-
ємства задовольняти потреби споживачів у від-
повідності з її призначенням [4, с. 177]. 

Суттєвими характеристиками конкуренто-
спроможності підприємства як економічної 
категорії є порівняльний характер, тобто від-
носна оцінка; довгострокові і короткострокові 
складові; залежність від конкурентоспромож-
ності продукції та від власних можливостей і 
ринкової активності підприємства. Зв’язок кон-
курентоспроможності товару і конкурентоспро-
можності підприємства є загальновизнаним 

Таблиця 1
Основні показники і критерії оцінки конкурентоспроможності організації

Показники і критерії оцінки 
конкурентоспроможності Роль показника Запропонована методика розрахунку 

показника
1. Показник ефективності виробничої діяльності організації (ВД)

1.1 Відносний показник 
витрат на одиницю продукції 
(В)

Показує ефективність викорис-
тання матеріальних витрат органі-
зації

В = Собівартість продукції/ 
Обсяг товарної продукції

1.2 Відносний показник 
фондовіддачі (Ф)

Характеризує ефективність вико-
ристання основних фондів

Ф = Обсяг товарної продукції/ 
Середньорічна вартість основних 

виробничих фондів
1.3 Відносний показник 
рентабельності товару (РТ)

Характеризує ступінь прибутко-
вості продукції

РТ = Прибуток від реалізації*100%/
Собівартість продукції

1.4 Відносний показник 
продуктивності праці (ПП)

Показує ступінь організації вироб-
ництва і використання робочої 
сили

ПП = Обсяг товарної продукції/  
Середньоспискова чисельність 

робітників
2. Фінансове положення організації (ФП)

2.1 Коефіцієнт автономії (КА)
Характеризує ступінь незалежності 
організації від внутрішніх джерел 
фінансування

КА = Власні засоби підприємства/
Загальна сума фінансування

2.2 Коефіцієнт 
платоспроможності (КП)

Показує здатність підприєм-
ства виконувати свої фінансові 
зобов’язання, а також визначає 
імовірність банкрутства

КП = Власний капітал/ 
Загальні зобов’язання

2.3 Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності (КЛ)

Показує якісний склад засобів, що 
є джерелами покриття поточних 
зобов’язань

КЛ = Кошти і швидко реалізовані 
цінні папери/ 

Короткострокові зобов’язання

2.4 Коефіцієнт оборотності 
оборотних коштів (КО)

Оцінює ефективність використання 
оборотних коштів. Кількість обо-
ротів оборотних коштів за рік

КО = Виторг від реалізації/ 
Оборотні кошти

3. Ефективність організації збуту продукції (ЕЗ)

3.1 Рентабельність продажів 
(РП)

Характеризує ступінь прибут-
ковості роботи підприємства на 
ринку, правильність формування 
цін

РП = Прибуток від реалізації*100%/
Обсяг реалізованої продукції

3.2 Коефіцієнт затоварення 
готовою продукцією (КЗ)

Ріст цього показника свідчить про 
зменшення попиту на дану про-
дукцію

КЗ = Обсяг нереалізованої продукції/ 
Обсяг реалізованої продукції

3.3 Коефіцієнт завантаження 
виробничих потужностей 
(КМ)

Характеризує ступінь ділової 
активності підприємства, ефектив-
ність роботи служби збуту

КМ = Обсяг товарної продукції/ 
Виробнича потужність

3.4 Коефіцієнт ефективності 
реклами й інших методів 
стимулювання збуту (КР)

Характеризує економічну ефектив-
ність рекламних заходів

КР = Витрати на рекламу  
і стимулювання збуту/ Приріст 

прибутку від реалізації продукції
4. Конкурентоспроможність товару (КТ)

4.1 Якість товару
Показує здатність продукції задо-
вольняти потреби щодо її призна-
чення

Комплексний метод оцінки
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фактом. Виробник не є конкурентоздатним, 
якщо його продукція не має збуту, оскільки це 
означає зниження обсягів реалізації та погір-
шення фінансово-економічних показників (рен-
табельності, оборотності, ліквідності). 

Дана методика була використана для 
оцінки рівня конкурентоспроможності наступ-
них підприємств: ПАТ «Кредмаш», Україна; 
ТОВ «УфаДорМаш», Росія та «TELTOMAT», 
Німеччина. Дані для розрахунку оцінки були 
взяті за 2014 р. (табл. 2).

Загалом алгоритм розрахунку коефіцієнтів 
конкурентоспроможності машинобудівних під-

приємств ми здійснювали в чотири наступні 
етапи: етап 1 – розрахунок одиничних показни-
ків конкурентоспроможності машинобудівного 
підприємства (табл. 3); етап 2 – переведення 
показників у відносні величини (бали) за допо-
могою порівняння отриманих значень з базо-
вими (у якості базових приймали середньогалу-
зеві показники конкуруючої організації, яка є 
лідером на ринку аналогічної продукції; порів-
няння здійснювали, використовуючи 15-бальну 
шкалу: 5 балів – якщо показник гірше базо-
вого; 10 балів – дорівнює базовому; 15 балів – 
краще базового); етап 3 – розрахунок критеріїв 

Таблиця 2
Вихідні дані машинобудівних підприємств  

для визначення показника конкурентоспроможності за 2014 р.
Показники ПАТ «Кредмаш» ТОВ «УфаДорМаш» «TELTOMAT»

1. Обсяг товарної продукції, тис. грн. 440439,2 930807,0 2003601,6
2. Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 427261,1 804733,2 1500732,2
3. Собівартість продукції, у тому числі витрати 
на стимулювання збуту (11%), тис. грн. 328945,0 648996,0 1068832,0

4. Середньоспискова чисельність робітників, осіб 2273 4249 5488
5. Середньорічна вартість основних виробничих 
фондів, тис. грн. 497664,5 1066240,0 1065755,3

6. Оборотні кошти, тис. грн. 292897,0 500943,0 598545
Власні засоби підприємства, тис. грн.
У тому числі: 177765,0 345457,0 741710,0
7.2 Власний капітал, % 68,0 52,0 43,0
7.3 Швидко реалізовані цінні папери, % 32,0 48,0 57,0
7. Прибуток від реалізації, тис. грн. 497321,0 969321,0 2800431,85
8. Приріст прибутку від реалізації продукції, % 5,3 9,0 12
9. Загальна сума фінансування, тис. грн. 90362,0 307248,2 765412,6
10. Зобов’язання, тис. грн.
У тому числі: 51683,0 168377,0 230233,6
11.1 Короткострокові кредити, % 23 13 11
11.2 Інші статті короткострокової 
заборгованості, % 42 54 67

11.3 Довгострокові зобов’язання, % 35 33 22
12. Виробнича потужність, тис. грн. 809253 1746720 3077931
13. 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 
товару) КС 10 8 13 10 8 13
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конкурентоспроможності підприємства за наве-
деними нижче формулами; етап 4 – розрахунок 
коефіцієнтів конкурентоспроможності машино-
будівних підприємств. Кожний із запропонова-
них до розгляду показників має різну ступінь 
важливості для розрахунку коефіцієнта конку-
рентоспроможності машинобудівного підприєм-
ства (ККП) (формула 1), тому експертним шля-
хом були розраховані коефіцієнти вагомості 
кожного критерію та показника. Якість про-
дукції оцінювалась комплексним методом.

Отже, комплексний показник конкурен-
тоспроможності підприємств визначили за 
наступною формулою:
ККП = 0,15ВД + 0,29ФП + 0,23ЕЗ + 0,33КТ, (1)

де ККП – коефіцієнт конкурентоспромож-
ності підприємства; ВД – значення критерію 
ефективності виробничої діяльності організа-
ції; ФП – значення критерію фінансового поло-
ження організації; ЕЗ – значення критерію 
ефективності організації збуту та просування 
товару; КТ – значення критерію конкуренто-
спроможності товару. Усі вищезазначені показ-
ники можуть бути визначені за наступними 
формулами:

ВД = 0,31В + 0,19Ф + 0,4РТ + 0,1ПП,   (2)
де В – відносний показник витрат вироб-

ництва на одиницю продукції; Ф – відносний 
показник фондовіддачі; РТ – відносний показ-
ник рентабельності товару; ПП – відносний 
показник продуктивності праці. Отже, відпо-
відно до вказаних даних машинобудівних під-
приємств, маємо наступні дані:

ВД (ПАТ «Кредмаш») =  
= 0,31·5+0,19·10+0,4·10+0,1·5 = 7,95;

ВД (ТОВ «УфаДорМаш») =  
= 0,31·10+0,19·5+0,4·5+0,1·10 = 7,05;

ВД («TELTOMAT») =  
= 0,31·15+0,19·15+0,4·15+0,1·15 = 15. 

Таким чином, ми визначили, що 
«TELTOMAT» займає лідерські позиції конку-
рентоспроможності за показниками ефектив-
ності виробництва продукції машинобудування 
в порівнянні з вітчизняним та іншим закордон-
ним підприємствами.
ФП = 0,29КА + 0,2КП + 0,36КЛ + 0,15КО, (3)

де КА – відносний показник автономії орга-
нізації; КП – відносний показник платоспро-
можності організації; КЛ – відносний показник 
ліквідності організації; КО – відносний показ-
ник обіговості обігових засобів. 

ФП (ПАТ «Кредмаш») =  
= 0,29·15+0,2·15+0,36·10+0,15·5 = 11,7

ФП (ТОВ «УфаДорМаш») =  
= 0,29·10+0,2·5+0,36·5+0,15·10 = 7,2

ФП («TELTOMAT») =  
= 0,29·5+0,2·10+0,36·15+0,15·15 = 11,1

За показниками фінансового положення зна-
чення конкурентоспроможності ПАТ «Кред-
маш» має найвищий показник, що трохи біль-
ший середнього значення Полтавської області 
та позитивно впливає на діяльність всієї маши-
нобудівної галузі. 

ЕЗ = 0,37РП + 0,29КЗ + 0,21КМ + 0,13КР,  (4)
де РП – відносний показник рентабельності 

продаж; КЗ – відносний показник затовареності 
готовою продукцією; КМ – відносний показник 
загрузки виробничих потужностей; КР – від-
носний показник ефективності реклами.

ЕЗ (ПАТ «Кредмаш») =  
= 0,37·5+0,29·15+0,21·10+0,13·15 = 10,25

ЕЗ (ТОВ «УфаДорМаш») =  
= 0,37·10+0,29·10+0,21·5+0,13·10 = 8,95

ЕЗ («TELTOMAT») =  
= 0,37·15+0,29·5+0,21·15+0,13·5 = 10,8

Позиції ПАТ «Кредмаш» є дещо вищими 
відносно середньогалузевого рівня регіону, але 
має менший показник в порівнянні з німець-
ким машинобудівним підприємством, що вима-
гає вдосконалення інструментів збуту та про-
сування товару на зовнішні ринки. Розрахуємо 
коефіцієнти конкурентоспроможності дослі-
джуваних машинобудівних підприємств:
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
Така оцінка конкурентоспроможності охо-

плює найбільш важливі показники господар-
ської діяльності машинобудівного підприємства, 
виключає дублювання окремих показників і 
дає можливість швидко й ефективно визначити 
позицію досліджуваного об’єкта як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому ринках. В основу 
методу закладена експертна оцінка показників 
вагомості кожного коефіцієнта, а така оцінка 
не може вважатись абсолютно достовірною. 
Таким чином, проведені нами комплексні роз-
рахунки конкурентоспроможності машинобу-
дівних підприємств показали, що досліджуване 
підприємство «ТЕLTOMAT» є лідером в даній 
галузі, але майже такі ж самі високі показники 
має й вітчизняне машинобудівне підприєм-
ство ПАТ «Кредмаш», унаслідок чого вищому 
керівництву підприємств необхідно приділити 
особливу увагу тим підрозділам, які не зовсім 
ефективно використовують надані їм ресурси в 
порівнянні з іншими аналогічними підприєм-
ствами. 

Враховуючи отримані результати, здій-
снимо багатофакторний регресійний аналіз 
ПАТ «Кредмаш» за допомогою моделювання 

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

2010 9,56 5,26 7,16 10,23 14
2011 11,54 9,41 14,88 12,25 15
2012 10,25 8,31 13,55 11,31 12
2013 9,57 6,25 10,34 9,5 7
2014 10,24 7,95 11,7 10,25 10
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показника ККП. З використанням стандартної 
формули (1) визначення показника комплек-
сної конкурентоспроможності машинобудів-
ного підприємства. Проведемо кінцевий аналіз 
відібраних значень факторів, що забезпечують 
необхідну точність і адекватність моделі за 
2010–2014 рр. (табл. 4).

Рівняння множинної регресії має вигляд:  
y = 0,15х

1
 + 0,29х

2
 + 0,23х

3
 + 0,33х

4
.

Формула показника комплексної конкуренто-
спроможності для ПАТ «Кредмаш» є наступною:  
ККП = 0,15ВД + 0,29ФП + 0,23ЕЗ + 0,33КТ.

Результат прогнозування конкурентоспро-
можності машинобудівного підприємства за 
допомогою побудови кореляційної моделі: 
y=0,31х2–2,59х+8,64. 

Отже, прогнозний тренд показника ККП на 
2015–2017 рр. має наступний вигляд (рис. 2):

 

y = 0,31х2- 2,59x + 8,64 
R² = 0,58 
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Рис. 2. Прогнозний тренд показника ККП  
на 2015–2017 рр.

Висновки. Отже, основними чинниками, 
які впливають на рівень конкурентоспромож-
ності машинобудівного підприємства, можна 
назвати наступні: рівень технології виробни-
цтва, упровадження сучасних засобів механі-
зації й автоматизації виробництва; комерційні 
умови продажу, які використовує підприєм-
ство; доступність і зручність придбання товару 
споживачами; можливості та методи цінової 
та нецінової конкуренції; рівень підтримки і 
сприяння, які фірма одержує з боку національ-
них державних органів і громадських органі-

зацій тощо [5, с. 113]. Для підвищення рівня 
конкурентоспроможності машинобудівних під-
приємств сьогодні необхідно: постійне впрова-
дження у виробництво нових, вдосконалених 
виробів; незмінне скорочення всіх видів витрат 
на виробництво продукції; підвищення якісних 
і споживчих характеристик при зниженні цін 
на товари, котрі випускаються; використання 
нової технології та техніки; впровадження ново-
введень в систему розподілу та збуту. Разом з 
основними економічними цілями підприємства 
в ринкових умовах зростає і вплив фактора гос-
подарського ризику. Проведення інноваційних 
перетворень і розвиток конкурентоспромож-
ного потенціалу машинобудівного підприєм-
ства повинні здійснюватися на основі впрова-
дження новітніх технологій, підвищення рівня 
професійної підготовки персоналу, навичок 
стратегічного управління, маркетингу, еконо-
міки, розвитку організаційної культури. Все це 
викликає гостру необхідність формування нової 
конкурентоспроможної концепції, яка забезпе-
чить виживання та сталий стан промислових 
підприємств в сучасних ринкових відносинах.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто стан портової галузі після анексії Криму 

та шляхи подолання кризи в морегосподарському комплексі 
України.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено состояние портовой отрасли после 

аннексии Крыма и пути преодоления кризиса в морехозяй-
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economy of Ukraine.

Keywords: port industry, marine economy, annexation of 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
У світлі сучасних інформаційних процесів ста-
новлення України як суверенної європейської 
країни особливого значення набуває фактор 
утвердження її як дієздатної морської держави.

Морська галузь в цілому, і морегосподарський 
комплекс, зокрема, відіграють вагому роль у 
соціально-економічному розвитку приморських 
регіонів. Існує безпосередня залежність деяких 
міст-портів та навіть регіонів від сталої роботи 
морегосподарського комплексу [4]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням сучасного розвитку портового 
господарства України та аналізу системи оподат-
кування підприємств морегосподарського комп-
лексу присвячено значну кількість наукових 
розро бок вітчизняних науковців та експертів. 
Серед них слід відзначити, зокрема, Б.В. Бур-
кінського [6], О.М. Котлубая [7; 8], М.І. Котлу-
бая [9], М.Т. Примачова [10], С.М. Боняр [11], 
М.М. Віннікова [12]. 

Метою статті є обґрунтування необхідності 
реформування сучасного стану морегосподар-
ського комплексу та заходів щодо створення 
сприятливих умов розвитку морегосподар-
ського комплексу України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні серед основних загроз, що пере-
шкоджають ефективному функціонуванню мор-
ської галузі нашої держави, є перехід під юрис-
дикцію Російської Федерації п’яти морських 
торговельних портів, розташованих на тимча-

сово окупованій території. Анексія Російською 
Федерацією території України – Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя – створило 
якісно нову ситуацію щодо розвитку морегоспо-
дарського комплексу та роботи морських портів 
України [5]. 

Водночас вагому загрозу несе в собі мож-
ливість блокування Російською Федерацією 
роботи українських портів Азовського моря 
(Маріуполь та Бердянськ).

Втрата портів Кримського півострову внаслі-
док анексії АР Крим та м. Севастополя, без сум-
ніву, зменшує потенціал морегосподарського 
комплексу нашої держави, зокрема у сфері при-
бережного мореплавства. Водночас, ця втрата 
не має вирішального руйнівного впливу на 
подальший розвиток морського судноплавства, 
не впливатиме на зменшення вантажообороту 
інших портів України за умови впровадження 
негайних заходів щодо недопущення змен-
шення вантажопотоків та їх переорієнтації на 
інші порти Чорноморського узбережжя. Наявні 
потужності морських торговельних портів при-
морських регіонів України створюють таку 
можливість. У деяких випадках переорієнтація 
вантажів з одного порту на інший є не лише 
доцільною, але й економічно вигідною.

Економічні втрати України внаслідок втрати 
портів АР Крим частково може мінімізувати 
розвиток приватних терміналів та приватних 
портових комплексів, які за останній період 
стають альтернативою для державних портів.

У сучасних умовах реформування порто-
вої діяльності в Україні внаслідок протиріччя 
інтересів сил, які зацікавленні у функціону-
ванні окремих портових комплексів або їх скла-
дових, не завжди приймаються ефективні зако-
нодавчі та виконавчі рішення влади. За різних 
причин мають місце некомпетентні, невчасні, 
неадаптовані, некомплексні рішення влади, що 
не дозволяють забезпечувати необхідний рівень 
конкурентоспроможності окремих портових 
підприємств та портового комплексу в цілому. 
Спостерігається свідоме маніпулювання мож-
ливостям органів законодавчої та виконавчої 
влади в сфері регулювання портової діяльності 
окремими її представниками з метою реалізації 
економічних інтересів окремих гравців порто-
вого ринку [1].
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Стратегічними пріоритетами реалізації 
потенціалу України як морської держави 
доцільно визнати наступні:

1. Удосконалення нормативно-правового 
забезпечення для відродження вітчизняного 
судноплавства, а саме, передбачення пільгового 
режиму оподаткування для судновласників, які 
здійснюватимуть перевезення під Державним 
Прапором України.

2. Впровадження механізму надання держав-
них гарантій під кредити комерційних банків, 
котрі надаються вітчизняним судновласникам 
для будівництва (ремонту) суден на вітчизняних 
заводах. Однією з проблем суднобудівної галузі 
є недосконалість організації ринку фінансово-
кредитних послуг в країні. Українським судно-
будівним заводам недоступні дешеві кредити, 
тому більшість з них орієнтується на вико-
ристання власних коштів і всіляко уникають 
зовнішнього (комерційного) кредитування інно-
ваційних проектів. Проте власних фінансових 
ресурсів не вистачає на організацію НДДКР та 
впровадження інноваційних технологій [4].

3. Застосування податкових пільг для уста-
нов та підприємств, які здійснюють розробку 
інноваційних технологій у суднобудівній галузі.

4. Залучення іноземних інвестицій, як 
однієї з найважливіших умов успішного розви-
тку море господарського комплексу України. 
Тільки завдяки інтенсивним інвестиційним 
потокам можна підвищити ефективність функ-
ціонування української економіки [3].

5. Розробка інноваційних програм та проек-
тів в розвитку море господарського комплексу 
України, як єдино можливого шляху виведення 
національної економіки з кризи [2].

6. Створення постійно діючого координацій-
ного органу, що має забезпечувати узгоджені дії 
центральних органів виконавчої влади, місце-
вих органів виконавчої влади у галузі морської 
діяльності України. Місцеві органи державної 
виконавчої влади та органи місцевого самовря-
дування не мають достатніх повноважень щодо 
управління розвитком морегосподарського 
комплексу. Координація та співробітництво 
між центральними органами виконавчої влади, 
що здійснюють морську діяльність, та між 
органами державної виконавчої влади та орга-
нами місцевого самоврядування приморських 
регіонів відсутні, так само, як і співпраця орга-
нів влади та місцевого самоврядування примор-
ських регіонів між собою. Комплексна страте-
гія розвитку приморських регіонів, у яких би 
передбачалися альтернативні варіанти розви-
тку соціально-економічної ситуації в означених 
регіонах відсутня.

7. Забезпечення розвитку змішаних (комбі-
нованих) перевезень, у т.ч. суднами іноземних 
компаній, а також розвитку міжнародного спів-
робітництва, зокрема, з міжнародними фінан-
совими установами з питань спільної реалізації 
інвестиційних проектів щодо розвитку інфра-
структури внутрішніх водних шляхів.

8. Стимулювання розвитку регіональних 
портових кластерів. Досвід провідних морських 
держав світу свідчить про перспективність 
кластерного підходу до відродження та розви-
тку морської галузі. Європейський Союз, Нор-
вегія, США, Японія, Південна Корея, Китай 
створили спеціальні регуляторні умови для роз-
витку морської індустрії як єдиного комплексу 
(кластера) взаємообумовлених видів економіч-
ної діяльності.

9. Підвищення конкурентоспроможності 
українських портів через створення регіональ-
них логістичних центрів у основних морських 
транспортних вузлах «Велика Одеса», Україн-
ське Придунав’я тощо) для оптимізації процесів 
проходження вантажів та створення регіональ-
них портових кластерів, що об’єднують під-
приємства різних видів діяльності, пов’язаної 
з перевалкою та обробкою вантажів, а також 
із різноманітними сервісними послугами щодо 
вантажів, суден та портів.

10. Створення фінансових умов для імпле-
ментації документів Міжнародної морської 
організації (IMO) щодо безпеки судноплавства 
та охорони навколишнього середовища.

11. Створення умов для розвитку в Україні 
системи морської освіти та її подальшої інте-
грації у світову систему підготовки фахівців 
морської галузі.

Висновок: Ефективна робота підприємств 
морського транспорту є підґрунтям для забез-
печення соціально-економічного розвитку не 
лише приморських регіонів, але і економіки 
всієї країни. Для нейтралізації негативних 
наслідків втрати Україною морських торговель-
них портів, розташованих на Кримському пів-
острові, та можливих загроз щодо перешкод у 
роботі портів Маріуполь та Бердянськ пропону-
ється вжити наступних заходів:

- вдосконалити тарифну політику, зокрема, 
забезпечити впровадження наскрізного заліз-
ничного тарифу для транзитних вантажів та 
вантажів вітчизняних експортерів з метою пере-
орієнтації вантажопотоків з кримських портів 
та портів Азовського басейну на Чорноморські 
порти;

- сприяти підвищенню конкурентоспро-
можності українських портів через створення 
регіональних логістичних центрів у осно-
вних морських транспортних вузлах «Велика 
Одеса», Українське Придунав’я тощо) для 
оптимізації процесів проходження вантажів 
та створення регіональних портових класте-
рів, що об’єднують підприємства різних видів 
діяльності, пов’язаної з перевалкою та оброб-
кою вантажів, а також із різноманітними сер-
вісними послугами щодо вантажів, суден та 
портів;

- вжити заходів щодо відродження вітчизня-
ного судноплавства через створення міжнарод-
ного (другого) регістру (реєстру) суден з метою 
залучення під Державний Прапор України 
суден (у т.ч. іноземних суден), внесення від-
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повідних змін до Кодексу торговельного море-
плавства, Податкового Кодексу та інших зако-
нодавчих актів;

- здійснити аналіз європейського досвіду 
щодо розвитку прибережного судноплавства у 
приморських регіонах, створити умови для роз-
витку прибережного судноплавства (вантаж-
ного та пасажирського) в Україні шляхом вдо-
сконалення митно-тарифної політики;

- забезпечити планомірний розвиток інфра-
структури внутрішніх водних шляхів з метою 
переорієнтації комбінованих транзитних пере-
везень за напрямком «ріка – море»;

- забезпечувати рекламування туристич-
них можливостей України, сприяти розробці 
нових круїзів із використанням можливос-
тей внутрішніх (річки Дніпро та Південний 
Буг) та транскордонних (річка Дунай) водних 
шляхів.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
У ВІТЧИЗНЯНОМУ АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

CURRENT SITUATION AND PROBLEM ASPECTS OF LABOUR PAYMENT  
IN THE AGRARIAN SECTOR 

АНОТАЦІЯ
 У статті проаналізовано сучасний стан оплати праці у ві-

тчизняних сільськогосподарських підприємствах. Визначено, 
що ефективна організація заробітної плати формує основу 
соціально-трудових відносин у суспільстві, оскільки поєднує 
у собі інтереси усіх учасників трудового процесу. Окреслено 
основні проблемні аспекти організації оплати праці в аграр-
ному секторі. Визначено пріоритетні напрями удосконалення 
організації оплати праці, які сприятимуть зниженню рівня плин-
ності кадрів, підвищенню привабливості аграрної праці та рів-
ня життя й добробуту сільського населення. 

Ключові слова: оплата праці, сільське господарство, за-
робітна плата, фонд оплати праці, заборгованість, продуктив-
ність праці.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано современное состояние 

оплаты труда на отечественных сельскохозяйственных пред-
приятиях. Определено, что эффективная организация за-
работной платы формирует основу социально-трудовых от-
ношений в обществе, поскольку сочетает в себе интересы 
всех участников трудового процесса. Очерчены основные 
проблемные аспекты организации оплаты труда в аграрном 
секторе. Определены приоритетные направления совершен-
ствования организации оплаты труда, которые будут способ-
ствовать снижению уровня текучести кадров, повышению 
привлекательности аграрного труда и уровня жизни и благо-
состояния сельского населения.

Ключевые слова: оплата труда, сельское хозяйство, за-
работная плата, фонд оплаты труда, задолженность, продук-
тивность труда.

АNNOTATION
The article analyzes the current state of payment in local farms. 

It was determined that the effective management of payroll forms 
the basis of industrial relations in society due to combining the in-
terests of all participants in the labor process. The basic aspects of 
the problem of wages in the agrarian sector were discussed. The 
priority directions of improvement of the organization wages which 
would contribute to the reduction of staff turnover increase the at-
tractiveness of agrarian labor, the standard of living and welfare of 
the rural population.

Keywords: wages, agriculture, wages, wage Fund, debt, pro-
ductivity.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економічних відносин в аграрній сфері 
актуальним питанням залишається створення 
ефективної системи оплати і стимулювання 
праці у галузі. Слід визнати, що сучасний рівень 
оплати праці у більшості сільськогосподарських 
підприємств є досить низьким [1, с. 20]. 

Питання організації оплати праці на сіль-
ськогосподарських підприємствах за сучасних 

умов залишається актуальним тому, що праця 
є найважливішим елементом витрат вироб-
ництва, а ефективне її використання сприяє 
підвищенню продуктивності праці, зниженню 
собівартості продукції, підвищенню прибутку 
та ефективності виробництва. 

Саме значна частка заробітної плати у 
загальних доходах сприяє зростанню попиту, 
розширенню ринку, що в цілому посилює про-
цеси максимізації прибутку. Тому регулювання 
заробітної плати залишається центральним 
питанням соціальної політики кожної держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням, пов’язаним із вирішенням проблем-
них аспектів оплати праці у сільському госпо-
дарстві, присвячена низка робіт К. Бондарев-
ської [1], М. Дубиніної [2], О. Шебаніної [3], 
Ж. Шило [4], О. Шляги [5], Л. Шульгінової [6] 
та ін. Проте все ж багато питань залишаються 
недостатньо вивченими і потребують подаль-
шого дослідження. Існує необхідність постій-
ного спостереження за станом та тенденціями 
організації оплати праці у сільському господар-
стві з метою виявлення та вирішення проблем 
галузі.

Мета статті полягає в оцінці сучасних тен-
денцій і визначенні перспектив організації 
оплати праці у аграрному секторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до Закону України «Про оплату 
праці» [9], заробітна плата є винагородою, 
обчисленою, як правило, у грошовому виразі, 
яку за трудовим договором роботодавець випла-
чує працівникові за виконану ним роботу. При 
цьому розмір заробітної плати залежить від 
складності та умов виконуваної роботи, профе-
сійно-ділових якостей працівника, результатів 
його праці та господарської діяльності підпри-
ємства. На рівень оплати праці в сільському 
господарстві впливає валовий прибуток як кін-
цевий результат діяльності підприємства.

Проте незалежно від формулювання сут-
ності заробітної плати більшість науковців 
вважають, що вона повинна відбивати існуючі 
в державі соціальні, економічні та виробничі 
відносини. У свою чергу, такі відносини вияв-
ляються через функції заробітної плати. Осно-
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вні функції заробітної плати наступні: від-
творювальна, відповідно до якої оплата праці 
покликана бути достатньою для задоволення 
життєвих потреб людини; стимулююча – 
оплата праці повинна стимулювати залучення 
робітників до процесу праці і ефективне їх 
використання; розподільча – за допомогою 
заробітної плати визначається місце праці 
кожного окремого робітника [3, с. 5].

Наведені функції заробітної плати тісно 
взаємопов’язані між собою, і лише за їхньої 
сукупної наявності досягається ефективна орга-
нізація заробітної плати [4]. Проте за сучасних 
ринкових умов заробітна плата не спроможна 
виконувати дані функції. Її рівень забезпечує 
не більше 21% відтворення робочої сили, що не 
відшкодовує навіть прямих витрат праці і сти-
мулює зацікавленість в переорієнтації робочої 
сили на пріоритетні сфери діяльності.

На сьогодні заробітна плата виконує зовсім 
інші функції, головними з яких є: 

– збереження зайнятості;
– забезпечення соціальних гарантій;
– стримування інфляції (через затримку 

виплати заробітної плати); 
– перерозподіл зайнятих за галузями і сфе-

рами економіки; 
– посилення мобільності робочої сили.
Заробітна плата є одним із головних 

показників і чинників рівня соціально-еко-
номічного життя кожної країни, колективу, 
людини. Найгострішою соціальною пробле-
мою в Україні є велика різниця між високою 
вартістю життя і низькою ціною праці. Серед 
накопичених проблемних аспектів у сфері 
оплати праці особливе місце посідає низька 

питома вага витрат на робочу силу у собівар-
тості виробництва [5]. 

Для кращого розуміння існуючих проблем, 
пов’язаних із заробітною платою в сільському 
господарстві, доцільно розглянути динаміку 
середньомісячної заробітної плати за видами 
економічної діяльності за 2010–2014 рр. 
(табл. 1).

Як свідчать проведені дослідження, серед-
ньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника (без урахування найманих праців-
ників та громадян-підприємців) у 2014 р. стано-
вила 3 480 грн., що на 6% перевищує показник 
2013 р. і у 1,5 рази – рівень 2010 р. 

Однак необхідно визнати, що, незважаючи 
на це, середній рівень оплати праці все ж є 
низьким. Особливою мірою це стосується аграр-
ної сфери, де розмір середньомісячної заробіт-
ної плати у 2014 р. становив лише 2 476 грн., 
що в 1,4 рази менше середнього рівня по Укра-
їні і в 1,6 рази – у порівнянні з промисловістю. 

Слід зазначити, що на сьогодні є велика наяв-
ність реальних тіньових економічних інститу-
тів, тому глобальною проблемою в суспільстві 
є тіньова економіка, а відповідно, і заробітна 
плата, що стали звичними для більшості насе-
лення явищем – люди щодня зіштовхуються з 
тіньовою діяльністю, і вона не викликає прак-
тично ніякого осуду суспільства. І це, у свою 
чергу, породило певний суспільний парадокс: 
тіньова економіка та заробітна плата певною 
мірою перестали бути тіньовими, тобто схова-
ними від суспільства і невідомими йому. 

Одним із можливих напрямів антикризової 
політики у такій ситуації може стати переві-
рений закордонний досвід підвищення податко-

Таблиця 1 
Динаміка середньомісячної заробітної плати  

за видами економічної діяльності у 2010–2014 рр., грн. 
Вид діяльності 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

В середньому 2250 2648 3041 3282 3480
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 1467 1852 2094 2344 2556

 з них сільське господарство 1422 1786 2024 2269 2476
Промисловість 2578 3119 3497 3774 3988
Будівництво 1777 2294 2543 2727 2860
Джерело: розроблено автором на основі [7]

Таблиця 2 
Стан виплати заробітної плати за видами економічної діяльності у 2014 р.

Вид діяльності

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2015 р.

всього з неї на економічно активних 
підприємствах

млн. грн. у % до 01.01.2014 р. млн. грн. у % до 01.01.2014 р.
Всього 2436,8 323,6 2033,5 492,2
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 21,4 139,2 9,3 153,1

 з них сільське господарство 18,7 145,1 7,5 152,3
Промисловість 1363,4 424,2 1083,2 973,1
Будівництво 110,7 186,1 74,9 319,9
Джерело: розроблено автором на основі [8]



186

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

вого тиску на високооплачувані прошарки насе-
лення та застосування диференційованої шкали 
оподаткування для населення з низьким рівнем 
заробітних плат.

Негативні процеси державного регулювання 
заробітної плати як основного джерела форму-
вання доходів населення є результатом недо-
статньо дієвих стратегій і тактик їх реформу-
вання. До того ж реальні дані свідчать, що 
фактичне зниження ціни праці є наслідком 
недостатньо ефективної державної інноваційно-
інвестиційної політики, відсутності системних 
заходів щодо реформування ринкової еконо-
міки та розбудови соціальної держави, до чого 
зобов’язує Конституція України [6, с. 355].

Суттєвим недоліком нинішньої організації 
оплати праці у сільському господарстві є й те, 
що нараховані робітникам її суми нерідко вида-
ються із великим запізненням. Інформацію про 
стан виплат заробітної плати за видами еко-
номічної діяльності станом на 1 січня 2015 р. 
наведено у таблиці 2.

З даних таблиці 2 видно, що заборгованість 
по виплатам заробітної плати станом на 1 січня 
2015 р. у порівнянні з даними на 1 січня 2014 р. 
зросла у 3,2 рази. Це є негативним явищем для 
економіки країни. Що ж стосується заборгова-
ності у сільському господарстві, то збільшення 
відбулося лише у 1,5 рази, що є свідченням 
більш кращої ситуації.

Необхідно також зазначити, що відсутній 
дієвий правовий механізм, який би забезпе-
чував зв’язок оплати праці з певними крите-
ріями. Правило про залежність розміру заро-
бітної плати від складності, умов виконуваних 
робіт, професійно-ділових якостей працівника, 
результатів його праці та господарської діяль-
ності підприємства хоча і сформульоване у 
вигляді обов’язкової норми, все-таки не може 
розглядатися як правовий механізм прямої 
дії. Тому воно не може беззастережно надавати 
право працівнику вимагати коригування умов 
оплати його праці, які встановлюються на під-
приємстві. 

Питання організації заробітної плати фор-
мують основу соціально-трудових відносин у 
суспільстві, оскільки поєднують в собі інтер-
еси усіх учасників трудового процесу. Будь-
які зміни, що стосуються оплати праці, прямо 
чи опосередковано впливають на доходи всіх 
членів суспільства, а також на найважливіші 
макроекономічні показники [2]. 

Безпосередньо робота з організації заробіт-
ної плати на підприємстві полягає у виборі 
моделі формування заробітної плати (тарифної 
чи безтарифної), виборі форм і систем заро-
бітної плати, розробці умов і правил премію-
вання. При цьому критерієм економічної ефек-
тивності організації заробітної плати повинно 
бути випереджаюче зростання доходу підпри-
ємства порівняно зі зростанням фонду заробіт-
ної плати. Якщо таке випередження не забез-
печується, необхідно детально проаналізувати 

причини цього і розробити додаткові заходи, 
спрямовані або на зростання доходу, або на еко-
номію витрат на оплату праці.

Важливою складовою прискорення розвитку 
аграрного сектора України є наукова та інно-
ваційна діяльність, які мають свої специфічні 
риси. В Україні нараховується найбільше сіль-
ськогосподарських організацій серед інших 
галузей, які виконують наукові та науково-тех-
нічні роботи (151 одиниця), спостерігаються 
позитивні тенденції фінансування витрат на 
виконання наукових та науково-технічних 
робіт. Проте вважається незадовільним про-
цес комерціалізації розробок та зацікавленість 
сільгоспвиробників у них. Тож цьому питанню 
необхідно приділяти в подальшому більше 
уваги.

Вирішення поставлених питань сприятиме 
не лише покращанню основних показників 
діяльності сільськогосподарських підприємств, 
зростанню продуктивності праці та рентабель-
ності виробництва, але й зниженню рівня плин-
ності кадрів, підвищенню привабливості аграр-
ної праці та рівня життя і добробуту сільського 
населення.

Висновки. Провівши дослідження сучас-
ного стану оплати праці та факторів впливу 
на нього, необхідно зазначити, що існує низка 
проблемних аспектів, які потребують негай-
ного вирішення. Питання вдосконалення дер-
жавного регулювання оплати праці в Україні 
можна вирішити насамперед шляхом перегляду 
механізму державного регулювання у частині 
посилення контролюючих функцій держави за 
процесом оплати праці та дотриманням відпо-
відних встановлених вимог чинного законодав-
ства у цій сфері.

Підвищення заробітної плати – потужний 
стимул для всебічного розвитку вітчизняної 
економіки, завдяки якому можна розрахову-
вати на зростання внутрішнього попиту, під-
несення національного виробництва, створення 
нових робочих місць, загальне поліпшення 
життя населення та формування у суспільства 
відчуття захищеності та впевненості у майбут-
ньому.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто поняття «інвестиційний клімат», про-

ведено його порівняння з терміном «інвестиційна привабли-
вість». Розкрито фактори формування макроекономічного і 
мікроекономічного інвестиційного середовища, а також інвес-
тиційного ризику та інвестиційного потенціалу. Узагальнено 
методичні підходи до оцінювання інвестиційного клімату. Про-
ведено аналіз обсягів, динаміки та структури прямих іноземних 
інвестицій в Україну. Запропоновано напрямки покращення 
інвестиційного клімату.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвести-
ційне середовище, інвестиційний потенціал, інвестиційні ризи-
ки, інвестиційна політика.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие «инвестиционный кли-

мат», проведено его сравнение с термином «инвестицион-
ная привлекательность». Раскрыты факторы формирования 
макроэкономической и микроэкономической инвестицион-
ной среды, а также инвестиционного риска и инвестицион-
ного потенциала. Обобщены методические подходы к оцен-
ке инвестиционного климата. Проведен анализ объемов, 
динамики и структуры прямых иностранных инвестиций в 
Украину. Предложены направления улучшения инвестици-
онного климата.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, 
инвестиционная среда, инвестиционный потенциал, инвести-
ционные риски, инвестиционная политика.

АNNOTATION
In this article the term «investment climate» is reviewed, 

its comparison with the term «investment attractiveness» 
is conducted. The factors forming the macroeconomic and 
microeconomic investment environment and investment risk and 
investment potential are revealed. Methodological approaches to 
the assessment of the investment climate are overviewed. Volume, 
dynamics and structure of foreign direct investment in Ukraine are 
analyzed. Directions improve the investment climate are proposed.

Keywords: investments, investment climate, investment 
environment, investment potential, investment risk, investment 
policy.

Постановка проблеми. Запорукою розши-
реного відтворення як на рівні підприємства, 
так і на рівні держави є інвестиції. На даний 
час, зважаючи на складну економічну ситуації 
в державі, внутрішні джерела інвестиційних 
ресурсів є досить обмеженими, а тому виникає 
все більша необхідність у залученні іноземних 
інвестицій. Інвестиційна діяльність здійсню-
ється в певних умовах, сукупність яких визна-
чає інвестиційний клімат. Питання створення 
сприятливого інвестиційного клімату в Україні 
для активізації інвестиційної діяльності зали-
шаються актуальними, 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми формування сприятливого інвести-
ційного клімату в Україні завжди знаходилися 
в центрі уваги учених-економістів. Так, суть 
інвестиційного клімату і чинники його форму-
вання досліджено у працях таких науковців, як 
О.І. Баранівський, І.М. Крупка, А.А. Пересада, 
С.О. Гуткевич, Б.М. Данилишин, М.Х. Корець-
кий, О.І. Дацій [1–7]. Серед вчених не існує 
єдиної позиції і стосовно методики оцінки 
інвестиційного клімату. Це прослідковується 
при вивченні публікацій [3; 6; 8; 9]. 

Незважаючи на велику кількість наукових 
публікацій, питання оцінки інвестиційного 
клімату та розробка шляхів його покращення 
в сучасних умовах не втрачають своєї актуаль-
ності. 

Мета статті полягає в узагальненні поглядів 
вчених на суть інвестиційного клімату, підходів 
до його оцінювання та визначенні заходів щодо 
покращення інвестиційного клімату України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Існують такі трактування зазначеного поняття:

1. Інвестиційний клімат – це «рівень досяг-
нення потенційних інвестицій у формі коштів, 
цільових банківських вкладів, паїв, акцій, 
інших цінних паперів, рухомого і нерухомого 
майна, майнових прав, ноу-хау, досвіду й 
інших інтелектуальних цінностей, права корис-
тування землею й іншими природними ресур-
сами» [1, с. 63].

2. «Інвестиційний клімат – це комплекс 
економічних, політичних, соціальних, право-
вих та інших заходів країни, що приймає інвес-
тиції, спрямованих на забезпечення захисту 
прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної 
діяльності, а також на ефективне інвестування 
національної економіки» [2, с. 88].

3. «Інвестиційний клімат – це сукупність 
політичних, правових, економічних і соціаль-
них умов, які забезпечують і сприяють інвес-
тиційній діяльності вітчизняних та іноземних 
інвесторів» [3, с. 19].

4. «Інвестиційний клімат – сукупність еко-
номічних передумов функціонування суб’єктів 
підприємницької діяльності» [4, с. 235].

Як бачимо, це поняття має ряд трактувань. 
Поряд з терміном «інвестиційний клімат» в еко-
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номічній літературі вживають поняття «інвес-
тиційна привабливість», яке має неоднозначне 
трактування. Ми погоджуємося з поглядом, що 
«інвестиційний клімат» характеризує більше 
макроекономічну ситуацію в країні, стосується 
держави як об’єкта інвестування і є тотожним 
«інвестиційній привабливості» для іноземного 
інвестора. Для вітчизняного інвестора поняття 
«інвестиційний клімат» ширше, ніж «інвести-
ційна привабливість» [5].

Інвестиційний клімат характеризує загальні 
умови інвестування, тобто створює загальний 
фон для інвестиційної привабливості на всіх 
рівнях. В той же час інвестиційна привабли-
вість підприємства впливає на формування 
інвестиційної привабливості галузі, регіону, 
ринку і т. д., однак вона може істотно відрізня-
тися від загального фону [6]. Поряд з цим якщо 
розглядати певне підприємство, то ситуація в 
галузі на рівні регіону чи держави в цілому є 
для нього інвестиційним кліматом, середови-
щем для реалізації інвестицій. 

Більш повно розкривають чинники форму-
вання інвестиційного клімату Б.М. Данилишин, 
М.Х. Корецький та О.І. Дацій, пропонуючи до 
факторів оцінювання інвестиційного клімату 
відносити характеристику економічного потен-
ціалу регіону, загальні умови господарювання, 
зрілість ринкового середовища, політичні, 
соціальні та соціокультурні, організаційно-
правові, фінансові фактори [7, с. 30]. На наш 
погляд, інвестиційний клімат – це середовище, 
в якому здійснюється інвестиційна діяльність 
на національному, галузевому чи регіональ-
ному рівнях. Його формує низка чинників, які 
взаємопов’язані та взаємодіють між собою.

Інвестиційне середовище можна дослі-
джувати як на макро-, так і на мікрорівні. 
Макроекономічне середовище формують 
змінні чинники, що стимулюють або стриму-
ють інвестування в національну економіку чи 
окремі її сектори. До таких чинників в першу 
чергу належать: економічні, інституційні та 
політичні, міжнародні економічні та полі-
тичні, природно-екологічні, соціально-куль-
турні та демографічні. Тобто макроекономіч-
ним середовищем виступають змінні чинники, 
які зумовлюють стан інвестування в цілому 
в національній економіці на загальнодержав-
ному рівні [2].

Мікроекономічне інвестиційне середовище – 
це стан економічних та інших змінних чинни-
ків, що сприяють або не сприяють інвестуванню 
у конкретній галузі економіки в певному регі-
оні чи на ринку [2]. Виходячи з цього, мікро-
економічне середовище представлене змінними 
чинниками, які впливають на інвестиційні про-
цеси в галузі регіону.

Навіть без детального аналізу приведених 
вище чинників можна сказати, що макроеко-
номічне інвестиційне середовище в економіці 
України перебуває не на належному рівні, що 
зумовлює негативні тенденції в інвестуванні 
всіх галузей економіки. 

У зв’язку із обмеженими можливостями 
залучення внутрішніх джерел фінансування 
капітальних інвестицій роль іноземного капі-
талу значно зростає (табл. 1). Отже, після 
2012 р. спостерігається скорочення обсягів 
капітальних інвестицій. При цьому кошти іно-
земних інвесторів у структурі джерел фінансу-
вання капітальних інвестицій займають незна-
чну питому вагу, яка також починає зростати 
із 2012 р. Станом на 31 грудня 2014 р. в Укра-
їну вкладено 45 916 млн. дол. США іноземних 
інвестицій. Порівняно з обсягами іноземних 
інвестицій станом на 1 січня 2014 р. цей показ-
ник скоротився на 19,53%. Станом на 1 липня 
2015 р. в економіку України було вкладено іно-
земних інвестицій в обсязі 42 851,3 млн. дол. 
США. Тобто відбулося скорочення показника з 
початку року на 6,7%.

Найбільші обсяги інвестицій надійшли з 
Кіпру (28,6%), Німеччини (12,8%), Нідер-
ландів (11,9%), Російської Федерації (5,5%), 
Австрії (5,5%).

Серед видів економічної діяльності станом 
на 01.07.2015 р. для іноземних інвесторів най-
більш привабними виявилися промисловість 
(31,6%), фінансова та страхова діяльність 
(25,2%) та оптова і роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів (13,1%). 
При цьому іноземний капітал переважно спря-
мовувався у переробну промисловість (25,8% 
від загального обсягу іноземного акціонерного 
капіталу), а серед переробних галузей найпри-
вабливішими виявилися металургійне вироб-
ництво, виробництво готових металевих виро-
бів, крім виробництва машин і устаткування 
(12,1%) і виробництво харчових продуктів, 

Таблиця 1
Динаміка обсягів капітальних інвестицій в Україні

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Капітальні інвестиції, млн. грн. 189061 259932 293692 267728 219420
 у т. ч. кошти іноземних інвесторів 4068 7196 5041 4881 5640
Частка коштів іноземних інвесторів у 
загальному обсязі капітальних інвес-
тицій, %

2,1 2,8 1,7 1,8 2,6

Темпи зростання, %:
 капітальних інвестицій - 118,8 108,5 88,9 75,9
 коштів іноземних інвесторів - 176,9 70,1 96,8 115,6
Джерело: побудовано автором за даними [10]
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напоїв та тютюнових виробів (5,9%) [11]. Отже, 
обсяги прямих іноземних інвестицій в еконо-
міку України мають неоднозначний характер 
динаміки.

Чинники інвестиційного клімату можна роз-
ділити на інвестиційні ризики та інвестиційний 
потенціал. Інвестиційні ризики характеризу-
ються рівнем невизначеності щодо одержання 
прибутку (доходу) від інвестицій і є передумо-
вою прийняття інвестиційного рішення [8].

Слід зауважити, що сьогодні в Україні еко-
номічну ситуацію стабільною назвати досить 
важко, що, в свою чергу, обумовлює негативні 
зміни факторів ризиків як прямої, так і непря-
мої дії, що значною мірою пов’язані з військо-
вими діями на Донбасі. Ці дії призводять до 
скорочення виробництва в регіоні, погіршення 
умов залучення зовнішнього фінансування, 
зростання видатків бюджету на фінансування 
силових відомств і відновлення зруйнованої 
інфраструктури. Вторинні ефекти внутрішніх 
політичних та економічних потрясінь, анексії 
Криму та військових дій на Донбасі пошири-
лися на більшість секторів вітчизняної еконо-
міки. Внаслідок цього поглиблюються існуючі 
диспропорції, прискорюється падіння ВВП, 
скорочення об’ємів промислового виробництва, 
зовнішньої торгівлі, зниження обсягів осво-
єння капітальних інвестицій в умовах відпливу 
інвестиційних капіталів з огляду на відсутність 
гарантій безпеки для інвестора та високий сту-
пінь ризику. Анексія Криму створює значні 
додаткові ризики не лише для півострова, але 
й для макрорегіону в цілому. Руйнуються бага-
торічні економічні зв’язки й міжрегіональні 
стосунки, транспортні й логістичні маршрути 
перевезень, погіршуються кредитні й інвести-
ційні рейтинги приватних компаній [12].

Серед факторів ризику інвестування еконо-
міки України в цілому слід відзначити значну 
невідпрацьованість та невідлагодженість право-
вої сфери інвестування.

Для визначення інвестиційного потенціалу 
країни необхідно дати оцінку ряду факторів, 
серед яких найбільш вагомими виступають 
ресурсно-сировинний, інтелектуальний потен-
ціал, стан розвитку економіки, її соціальна та 
ринкова інфраструктури, рівень споживання 
виробленої продукції, економіко-географічне 
розташування, політичне середовище, здій-
снення реформування, економічні зв’язки. Як 
бачимо, вагому частину складових інвестицій-
ного потенціалу віднесено і до факторів інвес-
тиційного ризику, який на сучасному етапі 
досить високий. Тобто можна сказати, що деякі 
фактори інвестиційного клімату враховуються 
паралельно і при оцінці інвестиційного потенці-
алу, тобто ведеться «подвійний рахунок».

Найпоширенішими методами оцінки інвес-
тиційного клімату є універсальний метод, 
порівняльний аналіз і бальна оцінка інвести-
ційних можливостей країни. Універсальний 
метод враховує максимальну кількість еконо-

мічних характеристик інвестиційного клімату. 
Порівняльний аналіз інвестиційного клімату 
виробляється на основі оцінки темпів і перспек-
тив проведення реформ, визначенні інвестицій-
ного клімату в країнах Східної і Центральної 
Європи. Бальна оцінка інвестиційних мож-
ливостей країни ґрунтується на кількісному 
зіставленні основних показників інвестицій-
ного клімату.

Експертно-аналітичне оцінювання інвести-
ційного клімату передбачає виведення інте-
грального показника ризику та відповідне ран-
жування країн шляхом визначення їхнього 
інвестиційного рейтингу. Міжнародні агентства 
як основні параметри використовують макро-
економічні показники динаміки приросту й 
структури ВВП, стану платіжного балансу кра-
їни, фінансового ринку, обслуговування зовніш-
нього й внутрішнього боргу. Такі дослідження 
проводять з метою оцінки політичного, еконо-
мічного й соціального стану країни [9].

За даними Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі, у рейтингу інвестиційної при-
вабливості країн світу International Business 
Compass за 2015 р., опублікованому компанією 
BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій. 
Країна в рейтингу розташовується на 89-му 
місці і входить до переліку країн, що показали 
найкраще зростання за рік нарівні з Білоруссю 
і Латвією. У 2014 р. Україна займала 109-те 
місце.

Зазначені індекси формуються компанією 
BDO спільно з Гамбурзьким інститутом світо-
вої економіки і характеризують економічну й 
фінансову привабливість різних країн світу на 
підставі трьох основних показників: економіч-
них, політичних і соціокультурних умов.

У цьогорічному рейтингу легкості ведення 
бізнесу, що його укладає Світовий банк, Укра-
їна посіла 96-те місце і покращила свої пози-
ції відразу на 16 пунктів порівняно з минулим 
роком.

У доповіді Doing Business – 2015 відзнача-
ється, що минулого року в Україні було досяг-
нуто важливого прогресу у сферах реєстрації 
прав власності та оподаткування – за цими 
двома показниками Україна поліпшила своє 
місце на 25 позицій.

У 2013 р. з загальним значенням 0,116 
Україна посідає місце вище середнього серед 
країн – членів Організації економічного спів-
робітництва та розвитку за індексом ступеню 
обмежування прямих іноземних інвестицій в 
Україні (індекс ПІІ), який був підготовлений 
Організацією економічного співробітництва та 
розвитку. Індекс ПІІ є інструментом оцінки та 
порівняння (бенчмаркінг) країн шляхом вимі-
рювання реформ та оцінки їх впливу (аналіз 
обмежень, встановлених законом) та є найваж-
ливішим чинником, що визначає привабливість 
України для іноземних інвесторів. Цей індекс, 
що використовується в сукупності з іншими 
індикаторами, які також вимірюють різнома-
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нітні аспекти клімату ПІІ, сприяє оцінці між-
народної інвестиційної політики України щодо 
прямих іноземних інвестицій [13].

Для подальшого покращення інвестицій-
ного клімату України актуальним на сьогодні 
є питання удосконалення правової та організа-
ційної бази для підвищення дієздатності меха-
нізмів забезпечення сприятливого інвестицій-
ного клімату й формування основи збереження 
та підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няної економіки.

Сьогодні передбачена державна підтримка 
реалізації інвестиційних проектів у пріоритет-
них галузях економіки, зокрема, шляхом звіль-
нення від оподаткування ввізним митом при 
ввезенні визначеного переліку товарів, необхід-
них для реалізації таких проектів, та відтермі-
нування сплати ПДВ (до 60 днів) щодо ввезених 
товарів на підставі векселя (Закон України «Про 
стимулювання інвестиційної діяльності у пріо-
ритетних галузях економіки з метою створення 
нових робочих місць»). Також державна під-
тримка надається при створенні індустріальних 
парків і реалізації проектів у межах цих парків 
(Закон України «Про індустріальні парки»).

Нормами Митного кодексу України (ст. 287) 
передбачено звільнення від сплати ввізного 
мита товарів, які ввозяться іноземними інвес-
торами, на строк не менше трьох років з метою 
інвестування на підставі зареєстрованих догово-
рів (контрактів) або як внесок іноземного інвес-
тора до статутного капіталу підприємства з іно-
земними інвестиціями.

Висновки. Проведене дослідження показало, 
що на формування інвестиційного клімату Укра-
їни впливає ціла низка чинників, серед яких 
на перший план виходять інвестиційні ризики, 
зумовлені складною політичною ситуацією, що 
склалася в країні через військові дії на Донбасі 
та анексію Криму. Розв’язання цих проблем на 
сьогодні є першочерговим завданням.

Для стимулювання інвестиційної діяльності 
та покращення інвестиційного клімату в Укра-
їні необхідно також сформувати стабільну дов-
гострокову державну політику у сфері інозем-
ного інвестування.

На сучасному етапі необхідно використати 
весь комплекс важелів (державних та ринко-
вих) для формування привабливого інвестицій-
ного макросередовища і залучення потрібного 
обсягу інвестиційних ресурсів у вітчизняну еко-
номіку.
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ЕНЕРГОБЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ENERGY SECURITY AS A BASIS OF ECONOMIC INDEPENDENCE UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність та зміст поняття «енергетич-

на безпека». На основі вітчизняного законодавства визначено 
місце енергобезпеки в системі національної безпеки України. 
Досліджено головні цілі та напрями досягнення енергетичної 
безпеки в нашій країні, її роль в забезпеченні економічної не-
залежності держави.

Ключові слова: енергетична безпека, енергоефектив-
ність, енергетичний баланс, імпорт енергоресурсів.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена суть понятия «энергетическая без-

опасность». На основе отечественного законодательства 
определено место энергобезопасности в системе националь-
ной безопасности Украины. Исследованы главные цели и на-
правления достижения энергетической безопасности в нашей 
стране и ее роль в обеспечении экономической независимо-
сти государства.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергоэф-
фективность, энергетический баланс, импорт энергоресурсов.

ANNOTATION
In the article the essence and the concept of «energy securi-

ty» were reviewed. The place of energy security of Ukraine in the 
system of national security was determined based on the nation-
al legislation. The main goals and directions of achieving energy 
security and its role in ensuring economic independence in our 
country were investigated.

Keywords: energy security, energy efficiency, energy bal-
ance, energy imports.

Постановка проблеми. Енергетична безпека 
України практично з часу здобуття незалеж-
ності була однією з найбільш вразливих ком-
понент національної безпеки нашої країни. 
В основі цієї проблеми лежить значна залеж-
ність від імпортних енергоносіїв, низька енер-
гоефективність та висока енергозатратність 
національної економіки. В контексті зростання 
внутрішніх та зовнішніх загроз, які в значній 
мірі мають економічний характер, проблема 
енергобезпеки має, без перебільшення, життєво 
важливий характер не тільки для економічного 
сектору, але й для нормального існування дер-
жави загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Висвітленням проблем сучасного стану енерге-
тичної безпеки України займались ряд вітчиз-
няних дослідників, зокрема: Вертеба Я.Р., 
Земляний М.Г., Ковалко М.П., Плачкова С.Г., 
Продан Ю.В., Сменковський А.Ю., Шевцов А.І. 
та ін.

Мета статті полягає в дослідженні й ана-
лізі сутності поняття «енергетична безпека» та 
її практичної реалізації в сучасних умовах як 
необхідного аспекту економічної незалежності 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В загальноприйнятому розумінні енергобезпека 
відображає здатність уряду за нормальних умов 
до забезпечення кінцевих споживачів енергією 
і енергоносіями належної якості та в необхід-
ному обсязі, у випадку кризових явищ та дії 
дестабілізуючих чинників, незалежно від їх 
характеру, гарантувати покриття мінімального 
обсягу найважливіших потреб держави.

Згідно із Законом України «Про основи 
національної безпеки», до основних напрямів 
державної політики з питань національної без-
пеки України, серед іншого, належить «забез-
печення енергетичної безпеки на основі сталого 
функціонування і розвитку паливно-енерге-
тичного комплексу, в тому числі послідовного 
й активного проведення політики енергозбере-
ження та диверсифікації джерел енергозабез-
печення» [1]. Таким чином, ми можемо ствер-
джувати, що законодавець визнає енергетичну 
безпеку невід’ємною частиною національної 
безпеки держави. Відповідно, зважаючи на 
реалії сьогодення, система заходів щодо забез-
печення енергетичної безпеки є пріоритетним 
завданням українського уряду.

Важливим елементом аналізу енергетичної 
безпеки України є енергетичний баланс. Енер-
гетичний баланс, або паливно-енергетичний 
баланс, в Україні найчастіше визначають як 
систему показників, яка відображає кількісну 
рівність між прибутком і витратою енергії та 
характеризує структуру виробництва і вико-
ристання енергії в економіці, співвідношення 
між потребою в паливі у межах відповідної 
територіальної чи виробничої одиниці (кра-
їни, району, галузі, підприємства тощо) за 
певний період.

Згідно з інформацією Державної служби 
статистики України, останній енергетичний 
баланс нашої держави було складено за під-
сумками 2013 р. Згідно з даними, наведеними 
в ньому, загальний обсяг первинної енергії в 
Україні становив 115,9 млн. т нафтового екві-
валенту (млн. т н. е.), що на 5,4% менше, ніж у 
попередньому році. 

На основі даного енергетичного балансу ми 
можемо сформувати загальну картину розподілу 
джерел первинної енергії в Україні (рис. 1).

Наведений рисунок вкотре підтверджує 
загальновідомий факт критичної залежності 
нашої країни від імпортних енергоносіїв (осо-
бливо природного газу). Найбільшої гостроти 
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цій проблемі надає домінування в якості осно-
вного імпортера енергоносіїв Російської Федера-
ції, особливо в контексті існуючого військово-
політичного конфлікту.

Додатковою аргументацією, що підтверджує 
імпортозалежність України в енергетичній 
сфері, є товарна структура імпорту нашої кра-
їни. Так, згідно з даними Державної служби ста-
тистики України, в загальній структурі імпорту 
в 2014 р. палива мінеральні, нафта і продукти 
її перегонки займали 27,8%, що в грошовому 
еквіваленті становить більш ніж 15 млрд. дол. 
США.

 
 

18,9% 

2,7% 

35,8% 

34,1% 

8,5% 

Атомна енергія (18,9%) Відновлювана енергія (2,7%) 
Вугілля (35,8%) Газ (34,1%) 
Нафта (8,5%) 

Рис. 1. Структура джерел первинної енергії  
в Україні (2013 р.)

Джерело: складено на основі даних Державної 
служби статистики України

На наш погляд, така ситуація є неприпусти-
мою не тільки в контексті енергобезпеки, але й з 
точки зору національної безпеки загалом та забез-
печення умов економічної незалежності України.

Щоправда, слід зазначити, останнім часом 
в нашій державі простежується позитивна 
тенденція до зростання енергоефективності та 
диверсифікації джерел постачання імпортних 
енергоресурсів. Ці заходи, безумовно, є першо-
черговими для забезпечення мінімально при-
йнятного рівня енергобезпеки. 

Зокрема, у 2014 р. відбулося зниження 
імпорту газу на 30% (-8,5 млрд. м3) за рахунок 
зниження споживання (-7,5 млрд. м3) та ниж-
чого рівня запасів (-3,0 млрд. м3). Крім того, 

відбулась зміна регіональної структури поста-
вок [2, с. 9]. Проілюструємо дану тенденцію 
графічно (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка зміни  
регіональної структури поставок природного газу  

в Україну 2013–2014 рр. [2]

Схожі зміни відбулися в структурі імпорту 
нафтопродуктів. Статистичні дані, що характе-
ризують тенденції імпорту нафти та нафтопро-
дуктів, наведемо у вигляді таблиці 1.

Опираючись на наведені дані, можемо ствер-
джувати, що суттєве регіональне зміщення 
енергетичного імпорту, від Росії (-52%) до ЄС 
(+26%) та Білорусі (+33%) [2, с. 11] – це ваго-
мий реальний крок в напрямку суттєвого зрос-
тання енергетичної безпеки України. Проте, 
не дивлячись на існуючі позитивні зміни, все 
ще зберігаються високі ризики, пов’язані із 
значною імпортозалежністю вітчизняної еко-
номіки від іноземних енергоносіїв. Зважаючи 
на це та ряд інших факторів, зокрема, високу 
енергозатратність і низьку енергоефективінсть 
вітчизняної економіки та комунальної сфери, 
енергобезпека України потребує негайних дій 
щодо свого зміцнення.

У цьому контексті позитивно можна оцінити 
схвалену Верховною Радою України в грудні 
2014 р. Програму діяльності Кабінету Міністрів 
України, де значна увага приділяється політиці 
енергетичної незалежності держави [3].

Серед іншого, до основних напрямків та 
заходів політики енергетичної незалежності, 
що повинні, на наш погляд, зміцнити енерге-
тичну безпеку України, варто віднести:

• інтеграцію української енергосистеми в 
мережу європейських енергосистем ENTSO-E;

• модернізацію інфраструктури паливно-
енергетичного комплексу;

• диверсифікацію шляхів та джерел поста-
чання енергоносіїв (вугілля, газ, ядерне паливо);

• підвищення енергоефективності за раху-
нок реалізації проектів на альтернативних дже-
релах енергії (Clean Energy);

Таблиця 1
Тенденції та регіональна структура імпорту нафти та нафтопродуктів  

в Україну в 2013–2014 рр. [2]

Регіон Абсолютне відхилення 
2014/2013, тис. т

Відносне відхилення 
2014/2013, %

Частка у обсягах імпорту 
нафтопродуктів, %

2013 р. 2014 р.
Росія -670 -33% 31% 19%
Білорусь +1114 +48% 35% 47%
Європейський Союз +374 +32% 28% 31%
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• будівництво та реконструкцію житла за 
новими стандартами енергоефективності (підго-
товка нових ДБН та стандартів енергоефектив-
ності) [3].

Зважаючи на виключну важливість про-
блеми енергобезпеки, в іншому профільному 
документі, а саме «Енергетичній стратегії Укра-
їни на період до 2030 року», визначено основні 
цілі та напрямки забезпечення ефективної сис-
теми енергетичної безпеки нашої держави. До 
них, зокрема, віднесено:

• ефективне забезпечення економіки дер-
жави і населення обґрунтовано необхідними 
обсягами енергетичних ресурсів з урахуванням 
мінімізації вартості і сприяння стабільному 
соціально-економічному розвитку України; 

• максимізація зусиль керівництва дер-
жави, направлених на зниження рівня залеж-
ності від імпортованих енергоносіїв та дивер-
сифікація джерел імпорту за умов постійного 
зовнішнього тиску;

• підвищення рівня конкурентоздатності 
галузей ПЕК: залучення і перейняття кращого 
міжнародного досвіду в управлінні компаніями 
сектору і елементами ринку, розвитку власної 
науково-технічної бази, підвищення рівня ква-
ліфікації кадрів [4].

Відповідно до зазначених цілей, головними 
напрямами енергетичної політики України з 
точки зору забезпечення енергетичної безпеки 
повинні стати:

• диверсифікація поставок усіх видів енер-
гетичних ресурсів;

• скорочення енергоємності ВВП до рівня 
провідних країн Європи шляхом впровадження 
заходів з ефективного виробництва, транспор-
тування і споживання енергоносіїв;

• нарощування економічно доцільного 
рівня власного видобутку та виробництва енер-
гетичних ресурсів;

• забезпечення задовільного технологічного 
стану підприємств ПЕК;

• наявність та підтримка належного рівня 
стратегічного резерву енергетичних ресурсів;

• забезпечення вільної конкуренції на кон-
курентних ринках та контроль і регулювання 
природних монополій зі сторони держави;

• максимально можливе використання 

наявних і створення нових транспортних 
потужностей ПЕР;

• створення пілотних проектів із викорис-
танням нетрадиційних видів енергетики та їх 
поширення в національному господарстві дер-
жави; підтримка власних виробників облад-
нання даного напрямку використання;

• упровадження нових джерел енергії, в 
тому числі: з використанням водню, газоподіб-
ного вугільного палива, водо-вугільної суспензії 
тощо [4].

Висновки. Одним з ключових чинників підви-
щення енергобезпеки є зростання енергоефектив-
ності. На нашу думку, реалізація даного завдання 
може реалізуватись в трьох напрямках:

1. Зменшення енергоємності ВВП (зростання 
енергоефективності економіки).

2. Розвиток відновлюваних джерел енергії.
3. Розвиток енергоощадності та енергоефек-

тивності побутового (житлового) сектору.
Реалізація даних завдань вимагає значних 

інвестицій. Джерелами фінансування запропоно-
ваних напрямків можуть стати державні інвес-
тиції, приватні інвестиції, міжнародні гранти 
та програми. Звичайно, можлива комбінація 
різних джерел фінансування в межах окремих 
проектів. Наостанок зазначимо, що за оцінками 
спеціалістів, для модернізації паливно-енерге-
тичного комплексу та зменшення енергоємності 
ВВП України сумарний обсяг інвестицій пови-
нен скласти близько 1,8 трлн. грн.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто передумови формування конкурентних 

переваг на ринку продукції овочівництва. Визначено потенційні 
можливості та обґрунтовано напрями їх реалізації, спрямовані 
на підвищення рівня конкурентоспроможності галузі овочівни-
цтва на внутрішньому та зовнішньому ринку.

Ключові слова: конкурентна перевага, потенціал, ринок, 
технологічна готовність, глобалізація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены предпосылки формирования 

конкурентных преимуществ на рынке продукции овощевод-
ства. Определены потенциальные возможности и обоснованы 
направления их реализации, направленные на повышение 
уровня конкурентоспособности отрасли овощеводства на вну-
треннем и внешнем рынке.

Ключевые слова: конкурентное преимущество, потенци-
ал, рынок, технологическая готовность, глобализация.

ANNOTATION
The article describes the prerequisites for the formation of 

competitive advantages in the market of vegetable growing prod-
ucts. The potential opportunities and the ways of their implemen-
tation which are aimed at improving the competitiveness of the 
vegetable production sector on the domestic and foreign markets 
are defined.

Keywords: competitive advantage, potential, market, techno-
logical readiness, globalization.

Постановка проблеми. Забезпечення умов 
розвитку окремого підприємства, регіону або 
країни має тісний взаємозв'язок і взаємозалеж-
ність із чинниками зовнішнього середовища, 
які здійснюють безпосередній вплив на потен-
ційні можливості у нарощуванні виробничих 
потужностей, ресурсного потенціалу, підви-
щенні конкурентних переваг. Прийняття вну-
трішніх управлінських рішень на основі комп-
лексної аналітичної оцінки діяльності окремої 
економічної системи не надає можливості 
мінімізувати негативний вплив усіх чинни-
ків зовнішнього середовища, і не лише через 
складність їхньої оцінки, а, переважно, через 
динамізм зовнішніх процесів і явищ. Пріори-
тетним залишається необхідність розробки і 
практичної реалізації напрямів формування та 
підвищення конкурентоспроможності товарови-
робників ринку продукції овочівництва з ура-
хуванням негативних тенденцій до зростання 
рівня ризиків. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Напрями і особливості формування кон-
курентних позицій на ринку досліджено у 
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних 
вчених, зокрема: В. Андрійчука, О. Красноруць-

кого [10], Ю. Лупенка, Г. Мазнєва, П. Мака-
ренко, В. Месель-Веселяка, С. Покропивного, 
М. Портера [2], П. Саблука, О. Сарапіної [8], 
Т. Стройко [9], М. Хорунжого, О. Шпичака, 
В. Яценка. За період реформування економіки 
в Україні було створено багато програм та кон-
цепцій щодо напрямів переходу до ринкових 
основ, але питання щодо механізму досягнення 
конкурентних позицій та подальшого розвитку 
залишаються дискусійними. Ринку продукції 
овочівництва властиві закономірності, які скла-
даються в процесі виробництва, обміну, роз-
поділу та споживання овочів. Його ефективне 
функціонування з урахуванням глобалізацій-
них змін і тенденцій вимагає дослідження цілої 
групи питань, що свідчить про актуальність 
даного напряму дослідження.

Мета статті полягає у вивченні процесу фор-
мування конкурентних переваг, виявленні дже-
рел і напрямів підвищення конкурентоспро-
можності в умовах глобалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентна перевага, якою володіють на гло-
бальних ринках різні суперники (конкуренти), 
є істотним чинником клімату, або конкурентної 
ситуації на ринку товару. Конкурентна перевага 
визначається набором характеристик, власти-
востей товару, яка створює для аграрного під-
приємства певну перевагу над своїми прямими 
конкурентами [1, с. 28].

Зокрема, згідно з теорією конкурентних 
переваг М. Портера [2], розрізняють базову 
конкурентну стратегію спеціалізації, яка являє 
собою основний (базовий) набір цілей, дій, 
напрямів регулювання витрат, рекламної діяль-
ності тощо, який обирає будь-який конкурую-
чий суб’єкт (підприємство, регіон, держава), з 
метою досягнення встановлених цілей в умовах 
ринкової конкуренції. 

Т. Пітері та Б. Уотермен сформулювали 
загальні принципи, які дають конкурентні 
переваги виробникам: 1) націленість всіх і кож-
ного працівника на дію, на продовження роз-
початої справи; 2) близькість підприємства до 
клієнта; 3) створення автономії і творчої атмос-
фери на підприємстві; 4) зростання продуктив-
ності завдяки використанню здібностей людей і 
їх бажанням працювати; 5) демонстрація важ-
ливості загальних для підприємства; 6) уміння 
твердо стояти на своєму; 7) простота організа-
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ції, мінімум рівнів управління та службового 
персоналу; 8) уміння бути одночасно м’яким 
і твердим. Тримати під жорстким контролем 
найбільш важливі проблеми і передавати під-
леглим менш важливі [3, с. 189].

Михайлик Г.В. до чинників конкурент-
ної переваги відносить конкретний компонент 
зовнішнього або внутрішнього середовища 
фірми, за яким вона переважає конкуруючі під-
приємства [4]. 

Чинники конкурентної переваги можуть 
бути: тактичними – конкретний компонент 
зовнішнього чи внутрішнього середовища під-
приємства, за яким воно переважає або буде 
переважати у найближчий період конкуруючі 
підприємства; стратегічними – конкретний 
компонент зовнішнього чи внутрішнього серед-
овища підприємства, за яким воно може випе-
редити конкурентів після виконання у перспек-
тиві конкретних умов, які визначають 
перевагу підприємства за даним ком-
понентом порівняно з конкурентами 
(рис. 1).

Визначення конкурентних переваг, 
дає можливість більш раціонально 
використовувати ресурси та можли-
вості підприємства, обирати макси-
мально доцільні напрями розвитку 
економічного потенціалу у коротко – 
та довгостроковій перспектив [5].

Оцінка конкурентних переваг 
дає змогу господарюючому суб’єкту 
визначати найбільш раціональну 
структуру його потенціалу на всіх ета-
пах життєвого циклу, формувати такі 
програми розвитку підприємства, які 

враховуватимуть доцільність використання тих 
чи інших ресурсів та можливостей для забез-
печення максимально ефективної діяльності 
та досягнення високої конкурентної позиції на 
ринку аналогічних товарів та послуг.

За джерелами виникнення конкурентні пере-
ваги підприємства класифікують на внутрішні 
та зовнішні [6].

Зовнішні переваги базуються на спромож-
ності підприємства створити більш значимі 
цінності для споживачів його продукції, що 
створює можливості більш повного задоволення 
їхніх потреб, зменшення витрат чи підвищення 
ефективності їхньої діяльності (табл. 1).

Внутрішні – це характеристики внутріш-
ніх аспектів діяльності підприємства (рівень 
затрат, продуктивність праці, організація про-
цесів, система менеджменту тощо), які переви-

Таблиця 1 
Зовнішні джерела виникнення конкурентних переваг підприємства

Зовнішні конкурентні переваги

Інформаційні

Діючі на підприємстві системи збору та обробки даних, 
міра поінформованості підприємства про стан та тенденції 
розвитку ринку, дію сил та умов навколишнього марке-
тингового середовища, поведінку споживачів, конкурентів 
та інших господарюючих суб’єктів

Організаційно-управлінська, 
кадрова, ринкова

Конструктивні Технічні характеристики продукції, її дизайн, упаковка Виробничо-технологічна, 
фінансова, кадрова

Якісні Рівень якості продукції за оцінками споживачів Виробничо-технологічна, 
фінансова, кадрова, ринкова

Поведінкові
Міра розповсюдження філософії маркетингу серед праців-
ників підприємства, націленість його діяльності на задово-
лення потреб споживачів конкретних цільових ринків

Ринкова, кадрова, 
організаційно-управлінська.

Кон’юнктурні Ринкові умови діяльності, конкурентне середовище, (кіль-
кість і поведінка конкурентів, гострота конкуренції) Кон’юнктурна

Сервісні Рівень та якість послуг, що надаються підприємством Організаційно-управлінська, 
фінансова,кадрова

Іміджеві Загальні уявлення споживачів про підприємство та його 
товари, популярність. Ринкова, кон’юнктурна

Цінові Рівень та можлива динаміка цін, їх соціальна спрямова-
ність, ринкова влада підприємства

Ринкова, кон’юнктурна, 
організаційно-управлінська

Збутові Портфель замовлень, прийоми та методи розподілу про-
дукції Ринкова, кон’юнктурна

Комунікаційні Канали і способи розповсюдження інформації про підпри-
ємство, наявність і використання зв’язку Ринкова, кон’юнктурна

Джерело: представлено автором на основі опрацьованих літературних джерел 
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конкретний компонент 
зовнішнього / внутрішнього 
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Рис. 1. Чинники конкурентної переваги
Джерело: представлено автором на основі опрацьованих 
літературних джерел 
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Таблиця 2
Внутрішні джерела виникнення конкурентних переваг підприємства

Конкурентні 
переваги Характеристика

Складові економічного 
потенціалу, 

за рахунок яких формується

Внутрішні конкурентні переваги

Виробничі
Продуктивність праці, економність витрат, ефективність 
використання основних фондів, забезпеченість матері-
ально-технічними ресурсами

Виробничо-технологічна, 
кадрова, фінансова, 
організаційно-управлінська

Технологічні Сучасність, досконалість, гнучкість технологічних проце-
сів, використання досягнень науково-технічного прогресу

Інноваційна, інвестиційна, 
кадрова, організаційно-
управлінська

Кваліфікаційні Професійність, майстерність, активність, креативність пер-
соналу, схильність до нововведень Кадрова

Організаційні Сучасність, прогресивність, гнучкість, структурованість 
діючої організаційної структури Організаційно-управлінська

Управлінські

Ефективність і результативність діючої системи менедж-
менту, ефективність управління оборотними засобами, 
якістю, виробничими, закупівельними та збутовими про-
цесами, дієвість системи мотивування персоналу

Організаційно-управлінська

Інноваційні
Системи та методи розробки та впровадження нових тех-
нологій, продуктів, послуг, наявність та впровадження 
“ноу-хау”

Інноваційна, інвестиційна, 
кадрова

Наслідкові Ринкова культура підприємства, традиції, історія розвитку. Кон’юнктурна

Економічні Наявність джерел фінансування, платоспроможність, лік-
відність, прибутковість, рентабельність Фінансова

Географічні
Розміщення, близькість до джерел матеріальних, людських 
ресурсів, ринків збуту, транспортних шляхів та каналів 
розподілу

Інфраструктурна

Джерело: представлено автором на основі опрацьованих літературних джерел 
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Рис. 2. Джерела і фактори формування  
 конкурентних переваг виробників продукції овочівництва

Джерело: представлено автором
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щують аналогічні характеристики пріоритет-
них конкурентів [7].

В загальному до внутрішніх конкурентних 
переваг можна віднести: виробничі; техноло-
гічні; кваліфікаційні; організаційні; управлін-
ські; інноваційні; наслідкові; економічні; гео-
графічні (табл. 2).

У формуванні конкурентних переваг вироб-
ників овочів і консервованої овочевої продук-
ції вагомим є рівень технологічної готовності, 
розвиток інфраструктурних елементів, інвести-
ційна привабливість та ряд інших чинників, які 
підвищують критерії якості та безпечності про-
дукції у відповідності до вимог європейських 
стандартів, сприяють впровадженню ресурсоз-
берігаючих технологій та технологій органіч-
ного землеробства, сприяють зниженню рівня 
імпортної залежності та сприяють забезпеченню 
продовольчої безпеки.

Позицію галузі формують конкурентні пере-
ваги, які визначаються організацією системи 
цінностей, як джерела пошуку конкурентних 
переваг (рис. 2).

В умовах глобалізації процесів світової еко-
номіки логістику, як одну із конкурентних 
переваг, слід розглядати не з традиційних пози-
цій ізольованих систем держав, а з точки зору 
функціонування ефективних логістичних схем 
доставки овочевої продукції між ланками між-
народних складних логістичних виробничо-тран-
спортних та транспортно-збутових систем [8].

Формування таких систем багато в чому 
залежить від можливості реалізації ефективних 
логістичних схем доставки, які повинні надійно 
функціонувати і забезпечувати прискорену 
доставку вантажів з мінімальними транспортно-
логістичними витратами, скорочуючи при цьому 
ціну продукції та зберігаючи її якість.

На формування виробничого потенціалу 
впливає розміщення і спеціалізація сільсько-
господарських підприємств, з урахуванням 
природно-кліматичних, економічних, біологіч-
них та соціальних факторів. 

Спеціалізація в овочівництві є одним з осно-
вних факторів ефективного розвитку сільсько-
господарського виробництва, основне завдання 
якої – створення сприятливих умов для вироб-
ництва конкурентоспроможної продукції. Вона 
створює умови для ведення овочівництва у 
великих масштабах, сприяє росту технічного 
оснащення виробництва, використанню для 
покращення технологій виробництва досягнень 
науки й передового досвіду, потужної виробни-
чої техніки, застосуванню прогресивних форм 
організації виробництва та оплати праці [9].

Проте найбільший вплив має наявність рин-
ків збуту овочевої продукції та рівень розвитку 
транспортної інфраструктури. Попит на вироб-
ництво овочевої продукції у приміській зоні 
переважно формується з урахуванням потреби 
переробних підприємств, як основного каналу 
збуту [10]. Наявність проблем зі збутом окре-
мих видів продукції призводять до відмови під-

приємств від їх виробництва, незважаючи на 
наявність сприятливих умов. Дана тенденція не 
поширюється на підприємства, які реалізують 
свою діяльність комплексно, використовуючи 
усі елементи логістичної структури. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі роз-
витку світові тенденції вимагають орієнтації на 
систему ощадного землеробства, яке дозволяє 
покращувати хімічні, фізичні й біологічні влас-
тивості ґрунтів, що потребує впровадження тех-
нологічних інновацій, успішне освоєння яких 
неможливе без використання машин більш 
високого технічного рівня, застосування яких 
відкриває нові перспективи, сприяє докорінним 
змінам агротехнології. 

Україна має потужний потенціал в органіч-
ному рослинництві. За останніми даними Феде-
рації органічного руху України, країна посідає 
11-те місце в Європі за площею сертифікованих 
органічних земель (393 400 га), рівень зацікав-
леності та обізнаності вітчизняних виробників 
у сфері органічного рослинництва постійно під-
вищується. 

Дослідний інститут органічного сільського 
господарства (FiBL), що впроваджує швейцар-
сько-український проект «Розвиток органічного 
ринку в Україні» за фінансової підтримки Дер-
жавного секретаріату Швейцарії з економічних 
питань (SECO), активно задіяний у розвитку 
органічного ринку України. 

Створення довіри до всього виробничо-збуто-
вого ланцюга і заходи, що гарантують безпеку 
та якість, є основними аспектами діяльності 
проекту, та включають проведення лаборатор-
них аналізів для перевірки забруднення про-
дукції пестицидами та ГМО. Проект допомагає 
господарствам та іншим ключовим організа-
ціям, які відповідають цим критеріям, через 
провадження діяльності зі встановлення діло-
вих зв’язків (підтримка участі українських 
виробників у міжнародній виставці органічної 
продукції «Біофах», запрошення потенційних 
покупців відвідати такі господарства в Укра-
їні). Це дозволяє імпортерам скласти особисте 
враження про господарство перед підписанням 
першого контракту.

Міжнародні трейдери надають перевагу 
співпраці лише з тими органічними операто-
рами, які мають прозору систему комунікацій 
та бажають відкрити своє господарство для 
незалежного аудиту (окрім процедури сертифі-
кації). Також віддають перевагу купівлі про-
дукції у виробника напряму без участі посеред-
ників. 

Наряду із позитивними аспектами однією з 
найбільших загроз в органічному секторі є без-
відповідальність. Негативна репутація може 
серйозно підірвати довіру споживачів до орга-
нічної продукції. 

Перспективними здобутками України 
можна вважати нарощування обсягів експорту 
у 17,5 рази овочів «борщового набору», до 
280 тис. тонн за 2014-2015 маркетинговий рік, 
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також позитивною тенденцією України можна 
вважати те, що Грузія стала другим покупцем 
після Росії української цибулі, чого не спостері-
галося раніше, а також освоєння альтернатив-
них ринків збуту овочів, зокрема Казахстану 
й Польщі. У країни з’явився перший досвід 
поставок у Польщу тепличних огірків.

Щодо ринку ЄС, то, за словами експертів, 
українським виробникам складно на нього уві-
йти через високу конкуренцію, недостатній 
рівень якості продукції та отримання сертифі-
кації.

Серед різних елементів впливу на розвиток 
ринку продукції овочівництва можна виділити 
техніко-технологічний, який відображає стан 
матеріально технічної бази підприємств. Мате-
ріально-технічна основа галузі овочівництва 
виступає складовою конкурентоспроможності, 
а технологічне оновлення – складовою потен-
ційних конкурентних позицій галузі і продук-
ції за видами.

Сучасний рівень технологічної готовності 
галузі, яка відображає стан матеріально-техніч-
ної бази підприємств, представленої засобами 
праці, є недостатнім, через нестачу техніки та 
обладнання, у тому числі іригаційного, яке є 
важливою технічною складовою галузі овочів-
ництва.

Висновки. Нарощування потенційних мож-
ливостей органічного овочівництва необхідно 
розпочати з організації системи управління 
якістю, яка б оцінувала ризики змішування, 
забруднення продукції і запобігала шахрай-
ству. Така система повинна включати: регу-
лярні аудити (окрім щорічного контролю, що 
проводиться сертифікаційним органом), відби-
рання зразків та аналіз на залишки забороне-
них речовин; гарантії, що виробники знайомі 
з вимогами стандартів; контроль всього про-
цесу експорту, у тому числі завантаження та 
пломбування контейнерів, відбирання зразків 
продукції та перевірку документації надійним 
місцевим представникам послуг з метою забез-
печення відстеження вантажу від виробника до 
споживача. Крім цього, для подальшого підви-
щення прозорості підтримувати зусилля Між-
народної федерації органічних сільськогоспо-
дарських рухів (IFOAM) та інших міжнародних 
організацій зі створення міжнародної вільно 

доступної бази даних щодо органічних операто-
рів (в тому числі з України) з даними про статус 
їхньої органічної сертифікації в реальному часі.

Підсумовуючи, можна сказати, що форму-
вання конкурентних позицій на ринку про-
дукції овочівництва повинно бути направлене 
на підвищення рівня конкурентоспроможності 
виробників овочевої продукції; розширення 
асортименту овочів, рівня безпечності продук-
ції з урахуванням потреб споживачів, що потре-
бує активізації інтеграційних процесів.
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БІОЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ У РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

BIOECONOMIC PRIORITIES IN THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR

АНОТАЦІЯ
У статті визначено складові біоенергетичного потенціа-

лу сільськогосподарського виробництва. Проведено оцінку 
загального потенціалу біомаси сільськогосподарського похо-
дження Миколаївської області. Визначено питому вагу складо-
вих біомаси в загальному обсязі біоенергетичного потенціалу 
регіону. На основі проведених розрахунків та виявлених тен-
денцій у розвитку сільського господарства зроблено прогноз 
щодо подальшого формування енергетичного потенціалу біо-
маси. Розглянуто еколого-економічні переваги при використан-
ні альтернативного палива з органічної сировини сільськогос-
подарського походження.

Ключові слова: біомаса, енергетичний потенціал, відходи 
тваринництва, первинні відходи рослинництва, вторинні відхо-
ди рослинництва, деревні відходи, енергетичні культури.

АННОТАЦИЯ
В статье определены составляющие биоэнергетического 

потенциала сельскохозяйственного производства. Проведена 
оценка общего потенциала биомассы сельскохозяйственного 
происхождения Николаевскойобласти. Определен удельный 
вес составляющих биомассы в общем объеме биоэнергетиче-
ского потенциала региона. На основе проведенных расчетов и 
выявленных тенденций в развитии сельского хозяйства регио-
на сделан прогноз относительно дальнейшего формирования 
энергетического потенциала биомассы. Рассмотрены эколого-
экономические преимущества при использовании альтерна-
тивного топлива и органического сырья сельскохозяйственно-
го происхождения.

Ключевые слова: биомасса, энергетический потенциал, 
отходы животноводства, первичные отходы растениеводства, 
вторичные отходы растениеводства, древесные отходы, энер-
гетические культуры.

АNNOTATION
The article defines the components of bioenergy potential 

of agricultural production. The estimation of the total potential of 
biomass of agricultural origin of Mykolayiv region. Determine the 
proportion of biomass components in total energy potential of the 
region. On the basis of calculations and trends identified in the 
development of agriculture in the region made the forecast on the 
further formation of the energy potential of biomass. We consid-
er environmental and economic benefits of using alternative fuels 
from organic raw materials of agricultural origin.

Keywords: biomass energy potential, animal wastes, crop 
residues primary, secondary crop residues, wood waste, energy 
crops.

Постановка проблеми. Пошук рішень у 
підвищенні ефективності аграрного виробни-
цтва вимагає реалізації низки заходів щодо 
поліпшення стану природних ресурсів. Пере-
творення сільськогосподарських систем за 
допомогою впровадження маловитратних тех-
нологій, інтегруючих агроекологічні процеси 
у виробництво продуктів харчування, з одно-
часною мінімізацією негативного впливу на 
навколишнє середовище є ключовим підходом 
до створення екологоорієнтованого сільського 
господарства. 

Сучасні біотехнології дозволяють виробляти 
екологічно чисту продукцію, зберігаючи при 
цьому навколишнє середовище, що сприяє 
запровадженню біоекономічних підходів у роз-
витку аграрного сектора. При застосуванні біо-
технологій в аграрному секторі з’являються 
додаткові можливості вирішення таких гло-
бальних проблем, як: нестача продовольства, 
пов’язана зі зростанням населення; вичерпання 
копалин мінеральних ресурсів; забруднення 
навколишнього середовища; поліпшення якості 
життя, соціальне забезпечення.

Важливе значення у реалізації біоекономіч-
ного підходу у розвитку аграрного сектора має 
відновлювана органічна речовина, яка генеру-
ється рослинами в процесі фотосинтезу – біо-
маса. В аграрному секторі первинним джерелом 
біомаси є сільськогосподарські культури, від-
ходи та побічні продукти рослинництва і від-
ходи тваринництва, які дають велику кількість 
органічного матеріалу, придатного для отри-
мання додаткової енергії. 

Окрім енергетичних проблем, застосування 
біомаси та біопалив сприяє вирішенню ряду 
важливих екологічних проблем: стан повітря, 
забрудненого шкідливими речовинами вихлоп-
них та димових газів; значні обсяги викидів 
в атмосферу парникових газів – діоксиду вуг-
лецю, метану та ін. Біомаса є відновлюваним, 
екологічно чистим паливом за умови еколо-
гічно раціонального виробництва та викорис-
тання. Оскільки біомаса є СО2-нейтральним 
паливом, то її використання не призводить до 
підсилення глобального парникового ефекту. 
Сьогодні біомаса за значенням посідає четверте 
місце серед палив і забезпечує близько 2 млрд. 
т у. п. на рік, або 14% загального споживання 
первинних енергоносіїв у світі. Виробництво 
енергії з відновлюваних джерел, включаючи 
біомасу, динамічно розвивається в більшості 
європейських країн [1].

У свою чергу, розвиток альтернативних 
видів палива може посприяти розриву зв’язку 
між цінами на нафтопродукти і продовольство, 
тобто вберегти продовольчий ринок від подаль-
шого неконтрольованого подорожчання продук-
тів харчування з одночасним покращанням еко-
логічної ситуації в селах і містах [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження різних аспектів 
проблеми використання енергетичного потенці-
алу біомаси внесли Г.Г. Гелетуха, Г.А. Голуб, 
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В.О. Дубровін, Т.А. Железна, М.М. Жовмір, 
С.О. Кудря та ін. Проблеми формування та 
функціонування ресурсозберігаючих систем, 
розвитку біоенергетики та відновлюваних дже-
рел енергії, економії енергоресурсів в аграр-
ному секторі присвячено роботи таких вче-
них, як: Г.М. Забарний, О.К. Медведовський, 
О.Г. Макарчук, В.К. Савчук, Ю.О. Тараріко, 
М.М. Чорнобай, О.М. Шпичак та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
увагу, що приділяється проблемам форму-
вання, розвитку, обґрунтування, використання 
біоенергетичного потенціалу аграрного вироб-
ництва, вони досліджені недостатньо. Потре-
бує подальшого розвитку детальна оцінка біо-
енергетичного потенціалу окремих регіонів з 
урахуванням їх природно-кліматичних умов та 
наявності природних ресурсів. Невизначеною 
є оцінка вкладу регіонів у сукупний біоенер-
гетичний потенціал країни. Розвиток біоенер-
гетичного потенціалу є вагомою передумовою 
запровадження можливостей у активізації про-
цесу збереження навколишнього середовища, 
розвитку галузі у біоекономічній площині.

Мета статті полягає в обґрунтуванні переду-
мов у розвитку біоенергетичного потенціалу на 
основі проведення оцінки потенціалу біомаси з 
позицій використання її у якості альтернатив-
ного біопалива, виявленні пріоритетів розвитку 
аграрного сектора у біоекономічній площині. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Використання біологічних ресурсів для вироб-

ництва високотехнологічної продукції, у тому 
числі для створення різних видів біопалива, 
несе в собі значний потенціал ресурсозбере-
ження. Так, відповідно до «Енергетичної стра-
тегії України на період до 2030 р.», технічно 
досяжний річний енергетичний потенціал 
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії 
України у перерахунку на умовне паливо стано-
вить 79 млн. т у. п., із яких економічно досяж-
ний – 57,7 млн. т у. п. [3].

В Україні наявним є значний потенціал біо-
маси, яка може бути використана для вироб-
ництва енергії. Основними складовими потен-
ціалу є первинні сільськогосподарські відходи 
(солома, відходи виробництва кукурудзи на 
зерно і соняшника) та енергетичні культури, 
вирощування яких у промислових масштабах 
активно розвивається у країнах Європейського 
Союзу. Загалом економічний потенціал відхо-
дів сільського господарства складає 12,2 млн. т  
у. п./рік, енергетичних культур – 10 млн. т  
у. п./рік [4]. Складові енергетичного потенціалу 
біомаси сільськогосподарського виробництва та 
напрямки переробки представлено на рис. 1.

Відходи поділяються на первинні, тобто ті, 
що утворюються безпосередньо при збиранні 
врожаю сільськогосподарських культур (солома 
зернових та інших культур, стебла стрижні, 
кошики соняшника, відходи виробництва куку-
рудзи). Вторинні відходи – це лушпиння соняш-
ника, лушпайка гречки, рису, жом цукрового 
буряку і т. п. Частина відходів та залишків 
використовується на потреби галузі (органічне 
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 Рис. 1. Складові енергетичного потенціалу біомаси та основні напрями її переробки
Джерело: сформовано автором з використанням [4; 5]
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добриво, підстилка та корм скоту), частина – 
іншими секторами економіки, а решта біомаси 
залишається незадіяною і часто утилізується 
(спалюється у полі, вивозиться на звалище) без 
принесення користі. Значну частину біомаси, 
що не використовується, видається доцільним 
залучити до виробництва енергії. При цьому 
важливим є питання, яку саме частку відхо-
дів та залишків сільського господарства можна 
використовувати на енергетичні потреби без 
заподіяння негативного впливу на родючість 
ґрунтів [6].

Отже, використання біомаси сільськогоспо-
дарського виробництва в якості джерел енергії є 
перспективним напрямком розвитку аграрного 
сектора. При цьому для біопаливної промисло-
вості, як ресурсозалежної галузі, першорядне 
значення має природно-ресурсний потенціал 
регіону, в якому планується виробляти продук-
цію. Величина цього потенціалу складається 
з суми потенціалів окремих видів природних 
ресурсів (земельних, водних, лісових, міне-
рально-сировинних та ін.).

Виявлено, що Миколаївська область воло-
діє значним природно-ресурсним потенціалом, 
зокрема земельними ресурсами. Оцінка енерге-
тичного потенціалу біомаси сільськогосподар-
ського виробництва проведена з використанням 
методики узагальненої оцінки технічно-досяж-
ного енергетичного потенціалу біомаси [7] та на 
основі рекомендацій [8]. Проведено розрахунок 
енергетичного потенціалу біомаси сільського 
господарства Миколаївської області, яка є сиро-
виною для виробництва газоподібного, рідкого 
та твердого біопалива за такими припущен-
нями: відходи тваринництва (гній свійських 
тварин та послід птиці) – для виробництва 
біогазу; вторинні відходи цукрових буряків 
(меляса) та кукурудза (зерно) – для біоетанолу; 
зерно ріпаку – для біодизелю; солома зернових, 
технічних і круп’яних культур – для твердого 
палива; лушпиння соняшника – для твердого 
палива; деревні відходи – для твердого палива; 
енергетичні культури – для твердого палива.

Достовірна оцінка енергетичного потенці-
алу біомаси виконується на основі розрахунку 
трьох видів потенціалу – теоретично можли-
вого (теоретичний), технічно доступного (тех-
нічний) та економічно доцільного (економіч-
ний). Теоретичний – загальний максимальний 
об’єм біомаси, яка теоретично може бути вико-
ристана для виробництва енергії. У випадку 
відходів та залишків теоретичний потенціал 
дорівнює максимальному обсягу утворених від-
ходів та залишків (наприклад, соломи). Техніч-
ний – частка теоретичного потенціалу, фізично 
доступна на сучасному рівні розвитку техніки 
та технологій (наприклад, об’єм соломи, яка 
може бути фактично зібрана). Економічний – 
частка технічного потенціалу, що задовольняє 
критеріям економічної доцільності та враховує 
інших споживачів даного виду біомаси. Техніч-
ний потенціал розраховується з теоретичного з 

використанням коефіцієнта технічної доступ-
ності, який визначає частку рослинних залиш-
ків, відходів та інших видів біомаси, яка може 
бути фактично зібрана (тобто є доступною) для 
подальшої обробки/використання. Економіч-
ний потенціал розраховується з технічного із 
застосуванням коефіцієнта енергетичного вико-
ристання, який визначає частку рослинних 
залишків, відходів та інших видів біомаси, яка 
може бути використана для виробництва енер-
гії [10].

Оцінка енергетичного потенціалу біомаси 
сільськогосподарських рослин та їх первинних 
та вторинних відходів проведена з викорис-
танням статистичних даних про валовий збір 
культур в Миколаївській області. Для визна-
чення теплоти згоряння різних видів палива 
(метану, біоетанолу, біодизеля, соломи та 
деревних залишків) використовувалася інфор-
мація робіт [11; 12]. Для переводу отрима-
них натуральних показників в умовне паливо 
використовувалося значення теплоти згоряння 
умовного палива, яке дорівнює 29,3 МДж/кг  
(7000 ккал/кг). Розрахунок енергетичного 
потенціалу соломи зернових, технічних і 
круп’яних культур виконаний для найбільш 
розповсюджених видів культур, які вирощу-
ються в Миколаївській області: пшениця, 
жито, ячмінь, овес, просо, кукурудза (стебла), 
соя, соняшник (стебла), гречка, горох, а також 
ріпак (солома).  Відходи деревної біомаси 
сільського господарства нами були визначені як 
кількість відходів, що залишаються після обрі-
зання плодових дерев та виноградної лози, за 
рекомендаціями [13]. При цьому враховувалася 
площа насаджень у плодоносному віці та мож-
лива кількість отриманих деревних відходів з 
урахуванням коефіцієнту відходів.

Особливий інтерес представляє дослідження 
потенціалу біомаси енергетичних культур, 
серед яких найпоширенішими є: багаторічна 
трав’яниста культура міскантус та деревні рос-
лини – верба, тополя, вільха, акація. Зазна-
чені енергетичні культури відрізняються неви-
багливістю до вирощування та можливістю 
отримання значних врожаїв (в середньому 9,8 
т сухої маси на 1 га за рік). За відносно корот-
кий часовий період вони можуть давати великі 
прирости біомаси. В перерахунку на еквівалент 
енергії витрати на вирощування таких культур 
значно менші, ніж вартість енергоносіїв, отри-
маних від традиційних джерел. Використання 
рослинної біомаси за умови її безперервного від-
новлення (наприклад, нові лісові насадження 
після вирубування лісу) не призводить до збіль-
шення концентрації СО2 в атмосфері [14].

Для вирощування енергетичних культур 
може бути використана вільна площа ріллі, яка 
розраховуються як різниця між площею ріллі 
та загальною посівною площею з урахуванням 
площі чистих парів. Площа земель, на яких 
можливо вирощувати енергетичні культури, 
становить 30% від вільної площі ріллі. Врожай-
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ність та нижча теплота згоряння біомаси енер-
гетичних культур приймається як середньо-
арифметична врожайності та нижчої теплоти 
згоряння перелічених енергетичних культур. 
У таблиці 1 представлено розрахунок потенцій-
ної площі сільськогосподарських угідь, придат-
них для вирощування енергетичних культур у 
Миколаївській області.

Потенційна площа для вирощування енерге-
тичних культур змінюється за роками і зале-
жить від розмірів площ, зайнятих під посівами 
сільськогосподарських культур та площі віль-
них парів. Станом на початок 2015 р. площа, 
придатна для вирощування енергетичних куль-
тур, складає майже 29,0 тис. га, що у серед-
ньому може забезпечити врожайність рослин на 
рівні 280,5 тис. т сухої маси на 1 га за рік, або 
у переводі на умовне пальне – 174,2 тис. т у. п.

Загальна оцінка енергетичного потенціалу 
біомаси продуктів переробки, відходів та енерге-
тичних культур сільського господарства Мико-
лаївської області представлена у таблиці 2.

За результатами аналізу зведених показни-
ків енергетичного потенціалу біомаси сільсько-
господарського виробництва визначено серед-
ній показник теоретичного потенціалу, якій 
складає 2 344,3 тис. т у. п., технічний потен-
ціал оцінюється у 1 940,5 тис. т у. п., еконо-
мічний потенціал становить 708,5 тис. т у. п. 

Різниця у значеннях теоретичного, технічного 
і економічного потенціалу залежить від коефі-
цієнтів технічної доступності та коефіцієнтів 
енергетичного використання, значення яких 
застосовувалися окремо для кожного виду біо-
маси та кожного виду сільськогосподарських 
культур. 

За питомою вагою у загальному енергетич-
ному потенціалі біомаси найвищий показник 
має солома зернових, технічних і круп’яних 
культур – 63%, що складає у середньому 
436,6 тис. т у. п. (рис. 2). На другому місці зна-
ходяться енергетичні культури – 23%.

Найнижчу питому вагу у загальному енер-
гетичному потенціалі має біомаса для вироб-
ництва біоетанолу (1%) – це вторинні відходи 
цукрових буряків (меляса) та зерно кукуру-
дзи. Така ситуація склалась за рахунок того 
що, останні роки у Миколаївській області 
значно знизилися посівні площі і, відповідно, 
врожаї цукрових буряків. Також у розрахун-
ках було прийнято, що для переробки у біо-
етанол використовується лише 10% валового 
збору кукурудзи на зерно. Інші 90% валового 
збору зерна кукурудзи, згідно з інформацією 
Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України, використовуються в якості кор-
мів (виготовлення комбікорму) та експорту-
ються [16]. 

Таблиця 1 
Розрахунок потенційної площі сільськогосподарських угідь, придатних для вирощування 

енергетичних культур в Миколаївській області, за 2012–2014 рр., тис. га
Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Площа ріллі 1698,86 1698,98 1699,2
Загальна посівна площа 1484,8 1565,1 1563,7
Площа чистих парів 88,9 46 40,1
Вільна площа ріллі 125,16 87,88 95,4
Потенційна площа для вирощування 
енергетичних культур (30 % від вільної 
площі ріллі)

37,548 26,364 28,62

Джерело: розраховано автором з використанням [15]

Таблиця 2 
Енергетичний потенціал біомаси сільськогосподарського виробництва  

Миколаївської області в динаміці, тис. т у. п.

Вид біомаси
Теоретичний потенціал Технічний потенціал Економічний потенціал

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Гній свійських тварин 
та послід птиці (біогаз) 19,5 21,4 14,7 18,2 19,92 13,7 5,45 6,0 4,1

Цукрові буряки і 
кукурудза на зерно 
(біоетанол)

12 22,8 15,2 12 22,8 15,2 3,95 7,7 4,9

Ріпак (зерно) (біодизель) 6 39,2 37,1 6 39,2 37,1 6 39,2 37,1
Солома зернових, 
технічних і круп’яних 
культур (у тому числі 
солома ріпаку)

1311,7 2444,6 2270,5 1047,9 1945,7 1807,0 269,92 538,7 501,24

Лушпиння соняшника 56,71 77,0 59,57 39,7 53,9 41,7 39,7 53,9 41,7
Деревні відходи 20,4 20,5 20,6 18,4 18,5 186 16,5 16,6 16,7
Енергетичні культури 228,6 160,5 174,2 194,3 136,4 148,07 194,3 136,5 148,1
ВСЬОГО: 1654,9 2786,0 2591,8 1336,4 2236,5 2248,7 535,8 798,5 791,3
Джерело: розраховано автором з використанням [15]
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Біомаса відходів тваринництва теж має дуже 
низький показник – 1% від загального еконо-
мічного потенціалу.
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 Рис. 2. Питома вага економічного потенціалу 
біомаси у сільському господарстві Миколаївської 

області, середнє значення за 2010–2014 рр.
Джерело: розраховано автором з використання [15]

Динаміка сукупного енергетичного потен-
ціалу біомаси сільськогосподарського вироб-
ництва Миколаївської області представлена на 
рис. 3. Виявлено, що просліджується тенден-
ція до збільшення енергетичного потенціалу. 
У 2014 р. економічний потенціал біомаси скла-
дав 791,3 тис. т. у. п., що на 20% більше, ніж 
у 2010 р. (657,1 тис. т у. п.). За підрахунками 
питома частка енергетичного потенціалу біо-
маси сільського господарства Миколаївської 
області у загальному обсязі біоенергетичного 
потенціалу України складає 3%.
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Рис. 3. Динаміка енергетичного потенціалу біомаси 
сільськогосподарського виробництва  

Миколаївської області
Джерело: розраховано автором з використанням [15]

За результатами оцінки розраховані про-
гнозні значення теоретичного, технічного та 

економічного енергетичного потенціалу біомаси 
на перспективу до 2020 р. з урахуванням тен-
денцій, які характерні для розвитку аграрного 
сектора. Сільське господарство Миколаївської 
області володіє значним потенціалом високо-
продуктивних земельних ресурсів і має тенден-
цію до підвищення врожайності основних сіль-
ськогосподарських культур і доведення їх до 
європейського рівня. У прогнозних розрахунках 
закладено підвищення врожайності зернових, 
круп’яних та технічних культур у 1,25 рази. 
Озима пшениця, ячмінь, кукурудза та соняш-
ник мають найбільші посівні площі в області, і 
урожайність саме цих культур має стійку тен-
денцію до збільшення, тому за рахунок опти-
мізації технології вирощування та за рахунок 
оснащення технічної бази сучасною технікою 
можна отримати ще більші врожаї. При збіль-
шенні врожаїв зазначених культур, відповідно, 
буде відбуватися збільшення обсягів відходів 
(соломи), які можна використовувати як біопа-
ливо. Обсяг виробництва деревних відходів, за 
нашими прогнозами, залишиться на такому ж 
рівні, оскільки останні роки в області не від-
бувається збільшення площ насаджень садів та 
виноградників. Що стосується енергетичних 
культур, то у зв’язку з їх активним просуванням 
на європейському ринку як джерела біопалива, 
сподіваємося, що у найближчому майбутньому 
з’являться на вільних сільськогосподарських 
угіддях Миколаївської області реальні планта-
ції цих рослин. За прогнозними розрахунками, 
економічний потенціал біомаси сільськогоспо-
дарського виробництва збільшиться у період до 
2020 р. на 17 % порівняно із 2014 р.

Висновки. Біоекономічний підхід ґрунту-
ється на забезпеченні оптимального поєднання 
розвитку аграрного сектора зі збереженням 
і відновленням якісних компонентів природ-
них ресурсів за видами. Саме тому одним із 
практичних напрямів запровадження заходів 
зі збереження природних ресурсів є розвиток 
альтернативної енергетики. Щороку нарощу-
ються темпи використання біомаси енергетич-
них культур та відходів сільськогосподарського 
виробництва в якості біопалива. Еколого-еко-
номічні переваги при використанні альтерна-
тивного палива з органічної сировини визна-
чаються за такими напрямками: економічно 
доцільне та раціональне використання рослин-
них відходів; створення екологічно чистого, 
безвідходного сільськогосподарського виробни-
цтва; зниження собівартості сільськогосподар-
ської продукції; економія коштів, що виділя-
ються на використання паливно-енергетичних 
ресурсів; розвиток малого бізнесу та створення 
нових робочих місць на селі.

Важливою умовою формування біоенерге-
тичного потенціалу є державна підтримка, 
затвердження законодавчих норм і програм 
державного та регіонального рівнів щодо роз-
витку і застосування новітніх біотехнологій 
у виробництві аграрного сектора. Метою цих 
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програм повинна стати розробка і впрова-
дження заходів, направлених на забезпечення 
продовольчої та енергетичної безпеки держави. 
Використання біоенергетичного потенціалу у 
якості альтернативних видів пального сприяє 
раціональному використанню та збереженню 
природних ресурсів (земельних, паливно-енер-
гетичних, водних), відновленню екологічної 
рівноваги і підвищенню екологічної безпеки. 
Запровадження у виробництво альтернативних 
видів пального із сільськогосподарської сиро-
вини є складовою реалізації комплексу заходів 
у розвитку аграрного сектора у біоекономічній 
площині. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

MANAGEMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено узагальнення теоретичних положень та 

методологічних підходів до формування результативної сис-
теми управління розвитком конкурентних переваг сільсько-
господарських підприємств. Уточнено тлумачення основних 
категорій теорії конкуренції в системній їх взаємодії прямого та 
зворотного зв’язку. Обґрунтовано, що досягнення конкурент-
них переваг і підвищення конкурентоспроможності підприєм-
ства на ринку вимагає формування необхідної системи управ-
ління конкурентними перевагами, що враховуватиме динамізм 
внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства у гар-
монійному взаємозв’язку із соціально-економічним, техноло-
гічним і природним середовищем. Також необхідно враховува-
ти адаптивність до змін зовнішнього середовища, задоволення 
потреб споживачів та інших суб’єктів щодо їхніх вимог, зміну 
своєї ринкової поведінки та методів прийняття раціональних 
управлінських рішень в управлінні конкурентними перевагами. 

Ключові слова: конкурентні переваги, потреби, управлін-
ське рішення, конкуренція, ринкова поведінка, сільське госпо-
дарство.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлено обобщение теоретических по-

ложений и методологических подходов к формированию ре-
зультативной системы управления развитием конкурентных 
преимуществ сельскохозяйственных предприятий. Уточнено 
толкование основных категорий теории конкуренции в систем-
ном их взаимодействии прямой и обратной связи. Обосновано, 
что достижение конкурентных преимуществ и повышение кон-
курентоспособности предприятия на рынке требует формиро-
вания необходимой системы управления конкурентными пре-
имуществами с учетом изменения внешней и внутренней среды 
предприятия в гармоничной взаимосвязи с социально-экономи-
ческой, технологической и природной средой. Также необхо-
димо учитывать адаптивность к изменениям внешней среды, 
удовлетворение потребностей потребителей и других субъек-
тов относительно их требований, изменение своего рыночного 
поведения и методов принятия рациональных управленческих 
решений в управлении конкурентными преимуществами.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, потреб-
ности, управленческое решение, конкуренция, рыночное по-
ведение, сельское хозяйство.

АNNOTATION
The article summarized theoretical positions and proposed 

methodological approaches to forming effective system of 
competitive advantages development of agricultural enterprises. 
It is clarified the interpretation of the main categories of the 
theory of competition in the system of direct interaction and 
feedback. It is proved that achieving competitive advantage and 
increase competitiveness in the market requires the formation 
of the required system of competitive advantages that take into 
account the dynamic internal and external environment of the 

enterprise in a harmonious relationship with the socio-economic, 
technological and natural environment. It must also be considered 
the adaptability to changes in the external environment, customer 
satisfaction and other subjects regarding their requirements 
change their market behavior and rational methods of decision-
making in the management of competitive advantages.

Keywords: competitive advantages, needs, management 
decisions, competition, market behavior, agriculture.

Постановка проблеми. Для того щоб завою-
вати або зберегти ринкову позицію, сільськогос-
подарське підприємство повинно сформувати і 
підтримувати конкурентні переваги на цільо-
вому ринку. Конкурентоспроможність аграр-
ного товарного підприємства передбачає його 
можливість зберігати або розширювати конку-
рентні позиції на цільовому ринку та впливати 
на ринкову ситуацію через пропозицію якісної 
продукції, задовольняючи специфічні вимоги 
споживачів і забезпечуючи ефективність функ-
ціонування. 

Ринкова конкуренція змушує формувати і 
підтримувати конкурентні переваги аграрного 
товаровиробника для забезпечення конкуренто-
спроможності у сегменті ринку, де це підпри-
ємство працює. 

Іншими словами, конкурентоспроможність 
визначається багатьма факторами, серед яких 
особливе місце займають конкурентні пере-
ваги. Тому важливим аналітичним завданням є 
визначення ключових факторів успіху з ураху-
ванням наявних і тих, що можна прогнозувати, 
умов розвитку галузі та галузевої конкуренції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Практично всі дослідники теорії конкуренції 
і конкурентоспроможності займаються питан-
ням пошуку ефективних механізмів управ-
ління, що сприяли б швидкому реагуванню 
господарського суб’єкта на зміну зовнішнього і 
внутрішнього середовища і адаптації до нових 
умов. Різним аспектам теорії і практики кон-
курентоспроможності як елемента управління 
діяльністю підприємства присвячені роботи 
І. Ансоффа, Дж. Блайта, Д. Джоббера, П. Дойля, 
Дж. Еванса, Ф. Котлера, М. Портера, А. Стрі-
кленда, А. Томпсона та ін. Питання забезпе-
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чення конкурентоспроможності підприємств за 
умов мінливості конкурентних переваг дослі-
джуються у працях вітчизняних вчених та нау-
ковців з країн СНД: Л.І. Абалкіна, О.І. Амоші, 
В.Г. Андрійчука, Л.В. Балабанової, В.І. Бойка, 
П.І. Гайдуцького, І.Б. Гуркова, Я.А. Жаліло, 
А.О. Задої, М.Ю. Коденської, Ю.О. Лупенка, 
А.А. Мазаракі, П.Т. Саблука, Р.А. Фатхутди-
нова, О.М. Шпичака та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, незважаючи на 
вагомі напрацювання, залишаються проблеми, 
що потребують спеціального наукового аналізу. 
Зокрема, недостатньо уваги приділяється дослі-
дженню теорії конкурентних переваг і відно-
син, в сфері аграрного товаровиробництва.

Мета статті полягає в узагальненні теоре-
тичних положень та методологічних підходів 
до формування результативної системи управ-
ління розвитком конкурентних переваг сіль-
ськогосподарських підприємств, уточненні тлу-
мачення основних категорій теорії конкуренції 
в системній їх взаємодії прямого та зворотного 
зв’язку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз наукових джерел, в яких розгляда-
ються проблеми конкуренції, свідчить, що дане 
поняття визначається з позицій поведінкового, 
функціонального, структурного тлумачення.

Конкуренція тлумачиться як змагання 
між суб’єктами підприємницької діяльності, 
як процес і соціально-економічне явище, що 
сприяє активізації до пошуку нових можли-
востей у системі конкурентних переваг щодо 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємств.

У процесі еволюційного становлення ринко-
вих відносин суб’єкти господарювання нама-
гаються створювати певні умови, приймати 
ефективні рішення та раціонально діяти, вишу-
кувати можливості для забезпечення конку-
рентоспроможності підприємства в обраних 
сегментах ринку. Однією із найважливіших 
категорій ринкової економіки, що випливає з 
теорії конкуренції, є конкурентоспроможність, 
яка розглядається як наслідок наявності конку-
рентних переваг. Конкурентні переваги, у свою 
чергу, виступають наслідком конкурентного 
потенціалу. Деякі науковці характеризують 
поняття «конкурентоздатність» виходячи із 
наступних тверджень: як «можливість забезпе-
чити кращу пропозицію в порівнянні з конку-
руючою компанією» [1, с. 17]; або ж як «влас-
тивість об’єкта, яка характеризується ступенем 
задоволення ним конкретної потреби порівняно 
з аналогічними об’єктами, представленими на 
цьому ринку» [2, с. 7]. 

В.В. Чернега трактує поняття конкурен-
тоздатності як «наявність внутрішніх факто-
рів, які дадуть змогу (теоретично) завоювати 
ринок за допомогою продукції власного вироб-
ництва, або це можливість знаходити шляхи 
для досягнення переваг над іншими учасни-

ками ринку за рахунок внутрішніх факто-
рів» [3, с. 20]. На нашу думку, зводити дане 
поняття тільки до внутрішніх факторів не 
зовсім правомірно. Більш повно пропонують 
визначати поняття «конкурентоздатність» 
автори джерела [4, с. 44], а саме як «сформо-
ваний потенціал соціально-економічних сис-
тем, адекватний місії і обраним стратегіям, які 
можуть забезпечити високий конкурентний 
статус організаційних формувань, їх стійкість 
та динамізм розвитку». Конкурентоздатність 
виступає через створений потенціал конку-
рентних переваг, які реалізуються завдяки 
поєднанню факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища у процесі організаційної вза-
ємодії господарюючих структур із суб’єктами 
ринку. Потенціал підприємства є передумовою 
й підґрунтям формування нових і розвитку 
існуючих конкурентних переваг. 

Отже, конкурентоздатність підприємства – 
це здатність суб’єкта діяльності, його системи 
управління формувати й розвивати конкурентні 
переваги під дією сил конкуренції та завчасної 
адаптації до змін факторів зовнішнього серед-
овища, а також забезпечити конкурентоспро-
можність та стратегічний розвиток підприєм-
ства порівняно з конкурентами.

Управління конкурентними перевагами під-
приємств та їх розвитком – складний процес, 
на який впливає низка факторів. Його можна 
розглядати як досить складну, рухому, з актив-
ним спрямуванням систему. 

Конкурентні переваги підприємств в першу 
чергу залежать від зовнішніх і внутрішніх фак-
торів, що впливають на функціонування під-
приємства та формування його конкурентних 
переваг. Внутрішні фактори, що впливають на 
ефективне функціонування підприємства, – це 
перш за все фактори, які визначаються всере-
дині підприємства та залежать від рівня компе-
тентності системи менеджменту, матеріальних 
та нематеріальних активів.

Уміння в процесі діяльності підприємства 
поєднувати та пристосуватися до них і визнача-
тиме міру ефективності господарювання вироб-
ника на певному сегменті ринку. 

Основні причини неефективності системи 
управління конкурентними перевагами вітчиз-
няних підприємств криються в їх незбалан-
сованості: невідповідності фінансового стану 
підприємства його положенню на галузевих 
ринках; дисбаланс між інтенсивністю вироб-
ничих і відтворювальних процесів; невідпо-
відність внутрішньої структури, загальної та 
функціональних стратегій підприємства його 
цілям та задачам; слабкість інформаційно-ана-
літичного забезпечення управління розвитком; 
невідповідність рівня корпоративного управ-
ління і потреб ринкової економіки; низька 
ефективність реалізації функцій стратегічного 
планування та прогнозування; зміни виробни-
чої діяльності, форм власності, владних, влас-
них центрів відповідальності, «підвищення 
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рухомості капіталів, товарів і послуг, поси-
лення конкуренції» [5, с. 11] та ін.

Таким чином, досягнення конкурентних 
переваг і підвищення конкурентоспроможності 
підприємства на ринку вимагають формування 
необхідної системи управління конкурент-
ними перевагами, що враховуватиме динамізм 
внутрішнього та зовнішнього середовища під-
приємства у гармонійному взаємозв’язку із 
соціально-економічним, технологічним і при-
родним середовищем. Також необхідно вра-
ховувати адаптивність до змін зовнішнього 
середовища, задоволення потреб споживачів та 
інших суб’єктів щодо їхніх вимог, зміну своєї 
ринкової поведінки та методів прийняття раці-
ональних управлінських рішень в управлінні 
конкурентними перевагами. Це вимагає обґрун-
тування методологічного підходу до побудови 
динамічно-результативної системи менедж-
менту конкурентних переваг та розробки алго-
ритму її формування.

Є.О. Полтавська розглядає управління кон-
курентними перевагами через «інтеграцію 
зусиль всіх функціональних сфер діяльності 
для досягнення цілей підприємства» [6, с. 5]. 
Методологічні підходи до формування сис-
теми та ефективності управління конкурент-
ними перевагами автор у роботі [125] роз-
глядає з позиції ситуаційного, динамічного, 
процесного, інтеграційного, функціонального, 
ресурсно-ринкового, системного підходів, а 
також урахування загальнонаукових принци-
пів: історизму; всезагального зв’язку; розви-
тку; причинності; об’єктивності; системності 
та основних принципів управління конку-
рентними перевагами. Така позиція, на нашу 
думку, є цілком обґрунтованою. Як стверджує 
автор роботи [132], урахування основних нау-
кових підходів дозволить підвищити опера-
тивність управлінських рішень і доведення 
конкретних цільових орієнтирів до кожного 
функціонального підрозділу підприємства.

При формуванні адаптивно-орієнтованої 
системи управління конкурентними перева-
гами доцільно використовувати підходи назва-
них авторів у системній їх взаємодії. На нашу 
думку, науковий і практичний інтерес станов-
лять такі підходи: комплексний, системний, 
функціонально-iнтеграційний, маркетинговий, 
стратегічно-інноваційний, ситуаційний. Кожен 
із підходів має власну цільову спрямованість, 
критерії оцінки не повторюють, а доповнюють 
один одного. 

Конкурентні переваги є як метою, так і 
інструментом досягнення соціально-економіч-
ного розвитку підприємства в ринковому серед-
овищі. Сформовані конкурентні переваги висту-
пають як системно-потенційні можливості, як 
передумови забезпечення результативності 
діяльності та основи конкурентного потенціалу 
підприємства.

Погоджуємося з думкою автора [6], що 
управління конкурентними перевагами є скла-

довою частиною загальної системи управління 
підприємством і має власні якісні та кількісні 
характеристики. Тому системне управління 
конкурентними перевагами передбачає: вста-
новлення стратегічної цільової орієнтації розви-
тку підприємницьких структур та управління 
конкурентними перевагами; встановлення кон-
кретних цілей, задач, визначення функцій, 
принципів, об’єкта та суб’єкта управління кон-
курентними перевагами; формування системи 
критеріальної бази оцінки конкурентних пере-
ваг та управління; визначення структури, меха-
нізму, етапів та моделі управління системою 
конкурентних переваг на підприємстві.

Висновки. Управління конкурентними пере-
вагами підприємств у першу чергу вимагає 
побудови чіткої управлінської системи, яка 
дозволяє: досягти кінцевої цільової спрямова-
ності – реалізації місії підприємства; формувати 
та розвивати конкурентні переваги, адекватні 
стратегічній поведінці підприємств на основі 
упереджувальної дії; формувати потенціал кон-
курентних переваг; забезпечити ефективність 
конкурентних переваг відповідно до вимог рин-
кового середовища, конкурентоспроможність та 
сталий розвиток підприємства на ринку. Одним 
із критеріїв високої якості системи управління 
являється її самоорганізація, саморозвиток і 
гнучкість. 

Результативна система управління має 
базуватися на системно-комплексному підході 
до її формування та враховувати максимально 
можливі потреби організації як відкритої соці-
ально-економічної одиниці. Таким чином, як 
система управління конкурентними перева-
гами та їх розвитком повинно враховувати: 
систему основних економічних законів (підви-
щення потреб людини; закон попиту та про-
позиції; закон зростання додаткових витрат; 
спадної прибутковості; закон взаємозв’язку 
витрат у сферах виробництва і споживання; 
закон ефекту масштабу виробництва; закон 
економії часу; закон конкуренції) [7], пере-
хід до більш креативних методів управління 
(нестандартний підхід до тієї чи іншої ситуа-
ції), що забезпечать створення конкурентних 
переваг; систему законів організації в статиці 
та динаміці (закон композиції, пропорційності, 
закон найменших; онтогенезу; синергії; упо-
рядкованості; єдності аналізу і синтезу; само-
збереження та розвитку); погляди керівників 
на далекоглядність і прогнозованість у май-
бутнє; орієнтація виробників не повинна зво-
дитися тільки до поточних потреб споживачів 
і суспільства; системний та інші підходи, що 
полягають у розкритті явища від загального 
до одиничного і тим самим дає змогу виявити 
багатоаспектні взаємозв’язки між елементами 
та головні потреби підприємства як окремої 
соціально-економічної одиниці; систему управ-
ління конкурентними перевагами, яка є скла-
довою загальної системи менеджменту підпри-
ємств і має визначати свої порядок та роль у 
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ній; конкурентні переваги та їх систему управ-
ління, що мають відповідати цільовій спрямо-
ваності підприємства, не суперечити загаль-
ній та частковим цілям, відповідати рівню 
його стратегічного розвитку, організаційній 
структурі та іншим складовим; систему управ-
ління конкурентними перевагами та видами 
конкурентних переваг, що мають відповідати 
загальній стратегії розвитку підприємства та 
набору портфельних стратегій функціонування 
підприємства на ринку; стратегічний розви-
ток підприємства та його конкурентоспромож-
ність через потенціал конкурентних переваг 
адекватних новим цілям і задачам; обґрунту-
вання портфеля стратегій забезпечення розви-
тку підприємницьких структур та конкурент-
них переваг виходячи із: рівня конкурентного 
потенціалу, конкурентних переваг, рівня еко-
номічного розвитку, існуючого рівня конку-
рентоспроможності, типу поведінки та реакції 
в ринковому середовищі, позиції підприємства 
на ринку; методологію оцінки та дослідження 
системи конкурентних переваг, факторів під-
тримки, джерел розвитку, нарощування нових 
конкурентних переваг у забезпеченні страте-
гічного розвитку підприємства.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Гайдук В.А. Конкурентоздатність в умовах сучасного ринку / 

В.А. Гайдук // Економіка та держава. – 2007. – № 2. – С. 16–17.
2. Ільяшенко В.А. Формування конкурентоздатності підпри-

ємства АПК в ринкових умовах : автореф. дис. … к. е. н. :  
спец. 08. 06. 01 «Економіка, організація і управління під-
приємствами» / В.А. Ільяшенко. – Х., 2004. – 24 с.

3. Чернега В.В. Конкурентостійкість підприємств та механіз-
мів її забезпечення : [монографія] / В.В. Чернега ; відповід. 
ред. О.Д. Гудзинський. – К. : ІПК ДСЗУ, 2008. – 235 с.

4. Гудзинський О.Д. Управління формуванням конкуренто-
спроможного потенціалу підприємств (теоретико-мето-
дологічний аспект) : [монографія] / О.Д. Гудзинський, 
С.М. Судомир, Т.О. Гуренко. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 212 с.

5. Гудзинський О.Д. Методологічні аспекти формування 
потенціалу, адекватного стратегічному розвитку підпри-
ємств / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир // Вісник аграрної 
науки Причорномор’я. – 2007. – Вип. 1(39). – С. 11–15.

6. Полтавська Є.О. Управління конкурентними перевагами 
підприємства : автореф. дис. … к. е. н. : спец. 08.06.01 
«Економіка, організація і управління підприємствами» / 
Є.О. Полтавська. – Харків, 2004. – 20 с.

7. Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентоздатністю під-
приємства : [підручник] / Р.А. Фатхутдінов, Г.В. Осовська 
(ред.). – К. : Кондор, 2009. – 470 с. 



210

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

УДК 338.2

Мартусенко І.В.
кандидат географічних наук, доцент,

Вінницький навчально-науковий інститут економіки
Тернопільського національного економічного університету

ЗБЕРЕЖЕННЯ СУВЕРЕННОГО СТАТУСУ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

PRESERVATION OF UKRAINE SOVEREIGN STATUS  
IN TODAY’S GLOBALIZATION PROCESS

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем збе-

реження суверенного статусу України в період як глобалізацій-
них змін, так і регіональних викликів й загроз. В глобалізова-
ному світі провідною ознакою держави постає суверенітет у 
сучасній міжнародній системі геопросторово-часових коорди-
нат. Виявлено, що ігнорування глобалізаційних змін і тенденцій 
буде обмежувати можливості реалізації стратегічного вибору 
України в бік європейської та євроатлантичної інтеграції. Дер-
жавний суверенітет України виступає визначальною рисою й 
характеристикою країни як у внутрішніх, так і в міжнародних 
справах, він відіграє й надалі відіграватиме ключову регуля-
тивно-впорядковуючу роль у міжнародних стосунках.

Ключові слова: державний суверенітет, глобалізація,  
інтеграція, геополітична орієнтація, компроміси, національні 
інтереси.

АННОТАЦИЯ 
В статье исследованы актуальные проблемы сохранения 

суверенного статуса Украины в период как глобализационных 
изменений, так и региональных вызовов и угроз. В глобали-
зованном мире основным признаком государства выступает 
суверенитет в современной системе геопространственно-вре-
менных координат. Выявлено, что игнорирование глобализа-
ционных изменений и тенденций будет ограничивать возмож-
ности реализации стратегического выбора Украины в сторону 
европейской и евроатлантической интеграции. Государствен-
ный суверенитет Украины выступает приоритетной чертой и 
характеристикой страны как во внутренних, так и в междуна-
родных делах, сегодня и в дальнейшем он будет играть ключе-
вую регулирующую роль в международных отношениях.

Ключевые слова: государственный суверенитет, глобали-
зация, интеграция, геополитические ориентиры, компромиссы, 
национальные интересы.

ANNOTATION
Тhe actual problems of preservation of the sovereign status 

of Ukraine in the period as globalization changes and regional 
challenges and threats were studied in this article. In a globalized 
world, the main feature of state sovereignty acts in the modern 
system of geo-spatial and temporal coordinates. It was found that 
ignoring the global changes and trends will limit the ability of the 
strategic choice of Ukraine towards European and Euro-Atlantic 
integration. The state sovereignty of Ukraine supports the priority 
features and characteristics of the country, both in domestic and 
in international affairs, today and in the future it will play a key 
regulatory role in international relations.

Keywords: state sovereignty, globalization, integration, 
geopolitical orientation, compromises, national interests.

Постановка проблеми. Переформатування 
системи та моделі міжнародних відносин при-
звело до різкого поглиблення нестабільності і 
нестійкості світового порядку. Сьогодні відбу-
вається руйнація впливових усталених схем 
взаємозалежності і союзів держав, дестабілізо-

вано 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, спричиню-
ють зовнішні загрози, політична нестабільність 
і непередбачуваність розвитку подій, погли-
блення стратифікації держав з різним рівнем 
соціально-економічного розвитку, тероризм, 
екологічні катастрофи, некерованість міграцій-
них процесів, міжетнічні конфлікти, інтернаці-
оналізація кримінальних структур. 

За умов сьогодення Україні досить складно 
справлятись із складнощами в забезпеченні 
зовнішньополітичних прагнень, реалізувати 
національні інтереси, пристосовуватися до 
сучасної системи та формату міжнародних 
відносин. Даний процес ускладнений тією 
обставиною, що найближчі європейські сусіди 
суттєво випередили нас у суспільному розви-
тку й спостерігають за Україною з євроатлан-
тичного й євроінтеграційного щаблів сучасної 
Європи. Світова та внутрішня кризи, які пере-
живає Україна, не тільки не зменшили акту-
альність теоретичних та практичних проблем, 
пов’язаних з її європейською інтеграцією, але, 
навпаки, стимулювали увагу дослідників до 
організаційних і правових проблем визначення 
державного суверенітету в умовах глобаліза-
ції та формування наднаціональних (наддер-
жавних) механізмів захисту нашої держави, 
що обрала європейський /євроатлантичний 
напрям. На сьогодні стан України вкрай важ-
кий через військові дії на сході та анексований 
Крим, його можна охарактеризувати як «стра-
тегічну нестійкість», незважаючи на активний 
європейський вектор, адже незаперечним зали-
шається факт порушення національних кордо-
нів, державного суверенітету та територіальної 
цілісності не тільки нашої держави, а й опо-
середковано структурної стійкості Європи, що 
ускладнено порушеннями норм міжнародного 
права та Будапештського меморандуму. Разом 
з тим національні інтереси України поляга-
ють в розвитку економіки, поліпшенні якості 
життя громадян, підвищенні рівня освіти, 
науки і культури, забезпеченні належного 
рівня якості охорони здоров’я, формування 
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взаємовигідних партнерських відносин з різ-
ними країнами (особливо з сусідами першого 
порядку), створенні умов для становлення і 
розвитку демократичного громадянського сус-
пільства і розвиненої демократії. Суверенність 
створює можливості розвитку, проте вимагає 
виважених компромісів, а стан сьогоденних 
справ в Україні характеризується як загрозли-
вий, особливо для суверенності нації. Невірно 
бачити нашу країну залежною, адже глобалі-
зація зумовила взаємозалежність усієї світової 
спільноти, з огляду на це українське суспіль-
ство повинно використати глобальну взаємоза-
лежність для отримання конкурентних пере-
ваг та прогресивного національного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичними та практичними дослідженнями 
проблем трансформації державного суверені-
тету під впливом глобалізації є праці багатьох 
науковців, як зарубіжних, так і вітчизняних. 
Варто виділити дослідження Дж. Стігліца, 
Дж. Сороса, Дж. Сакса, З. Бзежінського, 
У. Бека, О. Білоруса, В. Геєця, М. Деля-
гіна, В. Іноземцева, Л. Кучми, А. Філіпенка, 
А. Чухно, Ю. Шишкова, Ю. Яковця та бага-
тьох інших. У них окреслено роль незалежної 
держави та її важливої ознаки – суверенітету 
у сучасній міжнародній системі. Значну увагу 
також приділено дослідженням сучасних функ-
цій держави, економічним детермінантам її 
розвитку, геополітичній субпозиції, впливу 
міграційних процесів, ролі соціокультурної 
уніфікації, національної ідентичності, міжна-
родної легітимності. Особливості та характерис-
тику сучасного світопорядку, роль держави у 
глобалізаційних процесах, сучасних міжнарод-
них відносинах відображено у наукових пра-
цях О. Білоруса, В. Галика, М. Згуровського, 
Т. Кальченко, В. Кулішова, П. Мазурка, 
Б. Одягайло, С. Сонько, Л. Чекаленко та бага-
тьох інших, де досліджено вплив процесів гло-
балізації та інтеграції на міжнародну систему, 
державний суверенітет, цілісність й розвиток 
держави та її геополітичну локацію.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасна система міжна-
родних відносин характеризується високим 
рівнем взаємозалежності, вимагає компромісів 
(і аж ніяк не військових дій), що призводить 
до зменшення абсолютної ваги і трансформа-
ції ролі державного суверенітету й потребує 
подальших наукових досліджень через при-
зму сьогодення. Одним з найбільш показових 
і актуальних для України, з огляду на про-
голошений євроінтеграційний курс, сучасних 
прикладів політичної та економічної інтеграції 
є Європейський Союз. Набуваючи членства у 
цьому інтеграційному утворенні, держава стик-
неться з питанням делегування тих або інших 
своїх повноважень на користь Союзу у цілому. 
Це провокує виникнення у країні побоювання 
щодо обмежень її державного суверенітету все-
редині Європейського Союзу.

Тому геополітична орієнтація України на 
Європу не означає ізоляцію від Росії (це немож-
ливо хоча б з огляду на економіко-географічне 
положення обох країн). Дане становище Укра-
їни вимагає скерування зовнішньополітичних 
зусиль туди, де можна реалізувати свої націо-
нальні інтереси, спрямувати цю взаємозалеж-
ність на результативне національне зростання 
та розвиток. Важливо також визначити, якою 
мірою наша участь у процесах, що відбува-
ються в Європі, в Росії, інших країнах, узго-
джується з національними інтересами. Укра-
їна – молода держава, її зовнішньополітичний 
курс, геополітичні орієнтації ще формуються і 
конкретизуватимуться відповідно до міжнарод-
ної ситуації ще в багатьох суспільних наукових 
та прикладних дослідженнях. Але принципи, 
які в основі цього курсу, без сумніву, відповіда-
ють прогресивним тенденціям сучасного світо-
вого політичного процесу. Європейські країни, 
а з ними й Україна, ще на початку 90-х років 
XX ст. обрали той стан, коли у формуванні 
міжнародних відносин суттєвими стали геопо-
літичні чинники – місцерозташування, націо-
нальна структура, матеріальні ресурси, та релі-
гійні особливості.

Мета статті полягає у спробі аналізу впливу 
сучасних глобалізаційних тенденцій та проце-
сів на забезпечення захисту одного з основних 
об’єктів державної безпеки України – її держав-
ного суверенітету. Головне завдання – окрес-
лити реалії української суверенної дійсності, 
запропонувати шляхи збереження та укрі-
плення суверенного статусу держави з огляду 
на сучасні тенденції розвитку України, Європи 
та світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світова економіка набуває все більше ознак 
єдиної цілісної системи та функціонує за єди-
ними законами. Жодна країна вже не може 
існувати в умовах економічної автаркії (само-
достатності). Основним видом економічної 
практики стає фінансово-правове регулювання, 
що послідовно підкоряє собі решту видів гос-
подарської діяльності. Нинішній рівень еко-
номічного розвитку й економічної інтеграції 
відображає відносно нове поняття «геоеконо-
міка» – нова геополітика з позицій економічної 
вагомості держави, яка забезпечує досягнення 
зовнішньополітичних цілей, державного суве-
ренітету, світової або регіональної могутності 
економічним шляхом.

Глобалізаційні процеси, які відбуваються в 
сучасному світі, є складними, багаторівневими 
та неоднозначними. Поряд з безперечним роз-
ширенням можливостей сучасних глобальних 
комунікацій і відносин глобалізований світ 
генерує й низку небезпек та загроз. Особливо ці 
загрози і небезпеки актуалізуються для моло-
дих незалежних суверенних держав, таких як 
Україна [11, с. 17].

Потреби економічного розвитку іноді можуть 
ставати першопричинами конфлікту з принци-
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пами непорушності державного суверенітету, 
тією ж мірою, як і державні кордони стриму-
ють зростання економічних ефектів й загалом 
сповільнюють процеси становлення суспільного 
прогресу [12]. Будучи залежними від тиску еко-
номічної доцільності, держави відкривають свої 
кордони й гостро відчувають експансію інозем-
них валют, потоків інформації, міжнародного 
тероризму, наркотиків, зброї, що надходять з 
інших країн, громад, угруповань тощо. Усе це 
знижує ефективність функціонування держав-
ного апарату і змушує знаходити нові способи 
й форми розв’язання актуальних проблем, а 
отже, йти на компроміси, балансувати, не ізо-
люватись.

У глобалізованому світі провідною ознакою 
держави постає суверенітет у сучасній між-
народній системі геопросторовочасових коор-
динат. Значну роль тут відіграють міграційні 
процеси, роль соціокультурної уніфікації, 
національної ідентичності, міжнародної легі-
тимності, сучасні функції держави, економічні 
детермінанти її розвитку, особливості сучасного 
світопорядку, роль держави у новітніх міжна-
родних відносинах [1, с. 78].

Державний суверенітет України виступає 
визначальною рисою й характеристикою кра-
їни, як у внутрішніх, так і в міжнародних спра-
вах, він відіграє й надалі відіграватиме ключову 
регулятивно-впорядковуючу роль у міжнарод-
них стосунках. Економічна криза, яку пережи-
ває Україна, необхідність реформ, оновлення 
промислових та сільськогосподарських техно-
логій потребують іноземних інвестицій, вико-
ристання досвіду передових країн світу, розви-
тку господарських зв’язків, активної участі в 
економічних і фінансових європейських та сві-
тових структурах. На це й спрямована зовніш-
ньополітична діяльність нашої держави. 

Залучення України у глобальну економіку 
повсюдно породжує явище, яке експерти опи-
сують в термінах «звуження», «ослаблення» 
або «девальвації» суверенітету [15, с. 34]. Укра-
їна відчуває нестачу ресурсів, достатніх для 
того, щоб будувати свою політику безвідносно 
до ситуації на світовому фінансовому ринку. 
Вартість операцій, що здійснюються на цьому 
ринку за один день, перевищує, за деякими 
винятками, річний бюджет держави. У тій 
мірі, в якій держава зацікавлена в розвитку 
своєї економіки, вона зацікавлена в іноземних 
капіталовкладеннях. Тобто Україні доводиться 
брати курс на створення сприятливого інвести-
ційного клімату, що рідко узгоджується з орі-
єнтирами підвищення рівня життя її власних 
громадян. Зі збільшенням глобальної взаємоза-
лежності дестабілізується як економічний, так 
і політичний суверенітет.

Нагадаємо, що географічне положення Укра-
їни вигідне й водночас складне. Україна володіє 
найбільшою в Європі площею власної території – 
604,7 тис. км2 на якій проживає 42,9 млн. осіб. 
Еколого-географічне положення несприятливе, 

політико-географічне положення – середньо 
сприятливе, найвигіднішим є транспортно-гео-
графічне положення, адже держава має найви-
щий транспортний рейтинг в Європі. Природно-
ресурсний потенціал, як одна з найважливіших 
складових економічного потенціалу, теж заді-
яний не повністю: Україна володіє 75% запасів 
марганцю у світі, входить до трійки країн світу 
за запасами залізної руди, завдяки земельним 
ресурсам є другою державою в світі за експор-
том зерна, постачає на зовнішній ринок 50% 
світової олії. Геологічні дослідження твердять, 
що під дном Чорного моря зосереджені суттєві 
запаси природного газу, проте за всі роки неза-
лежності в цьому напрямку майже нічого не 
було зроблено, на зовнішніх ринках країна є 
постачальником сировини або напівфабрика-
тів, а не готової продукції. Якщо Україна почне 
масово видобувати газ на шельфі Чорного моря, 
то припинить носити «титул» найбільшого 
покупця газу [9, с. 531]. 

Нині ні для кого не секрет, що основним 
стратегічним ресурсом сучасності є продукти 
харчування. Це об’єктивний процес, так як 
людей на Землі стає більше, а, відповідно, сіль-
ськогосподарських земель – менше. Тому агро-
промисловий ресурс стає провідним стратегіч-
ним об’єктом. Люди і країни в ХХI ст. будуть 
сперечатись не за нафту, як було раніше, а за 
життєвий простір та їжу. Українські реалії та 
пріоритети – це щорічний збір близько 60 млн. 
т зерна і 11 млн. т соняшника. При цьому наша 
країна вийшла на друге місце у світі після США 
за експортом зерна й нині виробляє близько 
половини соняшникової олії світу. Проте сус-
пільний потенціал України значно більший. 
Неважко передбачити, що за умови входження 
до ЄС і підняття врожайності до європейських 
стандартів Україна має всі шанси стати пер-
шою державою світу за експортом продуктів 
харчування і практично буде лідером на між-
народному ринку. Даний факт є однією з при-
чин незадоволення деяких держав прагненнями 
України набути членства в Європейському 
Союзі. 

Для України, яка за часи свого існування 
перебувала в центрі геополітичних інтересів 
кількох наддержав, зовнішньополітичний вибір 
має не тільки внутрішню, а й міжнародну вагу. 
Стратегічна мета її полягає в інтеграції до євро-
пейських та євроатлантичних структур. За 
багатовекторності зовнішньої політики України 
принциповий європейський вибір зумовлений 
не тимчасовою кон’юнктурою, а національними 
інтересами. Об’єднана Європа перебрала на себе 
частину відповідальності за становлення Укра-
їни як стабільної демократичної держави, яка 
своїм пріоритетом визначила повноправне член-
ство в Європейському Союзі, який окреслить 
обличчя Європи XXI ст. 

Отже, місце та роль Української держави, 
без сумніву, трансформується в новітній пара-
дигмі міжнародних відносин й потребує сучас-
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ного визначення. Даний процес ускладнений 
відсутністю чіткого дотримання принципів 
зовнішньополітичної стратегії України, що, в 
свою чергу, гальмує складові державної полі-
тики, перешкоджає розробці відповідних схем 
захисту. В результаті існують загрози пере-
творення держави на реципієнта чужорідних 
концепцій та ідей, які періодично реалізуються 
в Україні, але досить часто – не в державних 
національних інтересах.

Відповідна стратегія сприятиме визначенню 
стратегічних партнерів України, які б стали 
гарантами нашої безпеки, нашого захисту, а 
отже, і суверенітету та розвитку. Саме на захист 
і підтримку стратегічних партнерів (і щодо про-
сування в європейські структури) розраховують 
держави, які обрали курс на ринкові відносини 
та демократичне суспільство, що підтверджує 
світовий досвід. При цьому існують можливості 
використання прийнятних схем просування 
партнерського співробітництва до рівня страте-
гічного партнерства з відповідними гарантіями 
з боку партнерів [14]. 

Стратегічний вибір України – європейська 
та євроатлантична інтеграція. Цей політичний 
напрям розвитку не підлягає кардинальним 
змінам. Альтернативою європейського вибору 
України може бути відсталість, нестабільність, 
неспроможність, аутсайдерство і остаточна 
втрата міжнародної суб’єктності.

Висновки. Глобалізаційні процеси суттєво 
впливають на державний суверенітет України 
як один з основних об’єктів її державної без-
пеки, а саме:

1) результатом розвитку глобалізаційних 
процесів є утворення великих ТНК, в природі 
яких закладено принципи використання еконо-
міки України у власних інтересах, у тому числі 
через вплив на державні структури, тим самим 
нівелюючи функції представника інтересів сус-
пільства і фактично позбавляючи країну ста-
тусу носія суверенітету;

2) наслідком глобалізації може стати криза 
національної ідентичності держави. Уніфіко-
вані західні цінності та культурні зразки замі-
щують оригінальні українські ціннісні системи, 
які, долучаючись до них, символічно долуча-
ються до більш високого рівня життя; 

3) у межах діяльності міждержавних інте-
граційних об’єднань (для України це переду-
сім ЄС) глобалізаційні тенденції досить часто 
характеризуються зменшенням ролі держави 
у реалізації регіональної політики, остання все 
більше виступає як функція ЄС.

Нинішня Україна ще недостатньо залучена 
до глобалізаційних процесів. Українська дер-
жава втрачає міжнародно-політичні можливості 
реалізації свого суверенітету, в одних випадках 
об’єктивно усуваючись від світових справ, в 
інших – ізолюючись від економіки світу. Укра-
їна – це західна країна, яка, на жаль, ще не 
встигла виховати західну націю (але й Книга 
буття свідчить, що пророк йшов до свободи 

разом зі своїм народом сорок років), це про-
цес тривалий та болючий. Глобальна ситуація 
вимагає від України подолання процесів обме-
ження її суверенності, або, принаймні, присто-
сування до них з найменшими для суверенності 
втратами. Першочерговими кроками тут мають 
стати:

- остаточне розуміння того, що економіка, 
політика, суспільство України може бути 
тільки українськими й ніякими іншими, проте 
підкріплене сильними сторонами наших парт-
нерів або конкурентів;

- збільшення частки бюджету, що виділя-
ється на науково-технічний, інноваційний роз-
виток, на зміцнення економічного та військо-
вого потенціалу та екологізації згаданих сфер, 
а також стимулювання виробництва конкурен-
тоспроможної наукоємної продукції;

- не слід чекати, що Європа чи США будуть 
вирішувати українські складнощі чи проблеми, 
слід здійснювати перетворення власноруч на 
основі багатовекторної співпраці зі світовою 
спільнотою, не втрачаючи при цьому власної 
ідентичності;

- розробка і втілення програми інновацій-
ного розвитку країни;

- законодавче закріплення основ державної 
політики;

- побудова моделі геополітичної та геоеко-
номічної адаптації України до глобалізованого 
світу та її послідовна реалізація;

- і, нарешті, дієвим важелем збереження 
суверенного статусу України в умовах глобалі-
зації є політика «трьох і» – інновації, інвести-
ції, інтеграція.

Отже, висновок полягає в тому, що в умо-
вах сучасних загроз Україна не може лиша-
тися позаблоковою чи нейтральною державою. 
Йдеться про територіальні загрози; виклики 
унітарності, цілісності, суверенітету держави; 
руйнування людських цінностей; зростання 
неконтрольованої міграції; злочинність; незадо-
вільний екологічний стан тощо. Не можна бути 
нейтральним стосовно енергетичного шантажу, 
військових та економічних загроз, інформацій-
ного тиску, знищення національних пріорите-
тів.
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АНОТАЦІЯ
У статті теоретично обґрунтовано інфраструктурне забез-

печення сільськогосподарської продукції з метою економічного 
зростання та конкурентоспроможності сільськогосподарської 
продукції. Обґрунтовані пріоритетні напрями вдосконалення 
інфраструктурних елементів з урахуванням економічних пріо-
ритетів. 

Ключові слова: ринок, забезпечення, інфраструктурне за-
безпечення, сільськогосподарська продукція, аграрний сектор.

АННОТАЦИЯ
В статье теоретически обосновано инфраструктурное 

обеспечение сельскохозяйственной продукции в целях эко-
номического роста и конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции. Обоснованы приоритетные направ-
ления совершенствования инфраструктурных элементов с 
учетом экономических.

Ключевые слова: рынок, обеспечение, инфраструктур-
ное обеспечение, сельскохозяйственная продукция, аграрный 
сектор.

АNNOTATION
The article theoretically described infrastructure to ensure ag-

ricultural production for economic growth and competitiveness of 
agricultural products. Described priority areas for improvement of 
infrastructure elements with economic priorities.

Keywords: market, providing, infrastructure providing, agricul-
tural products, the agricultural sector.

Постановка проблеми. Забезпечення умов 
розвитку ринку сільськогосподарської продук-
ції визначається зовнішньоекономічним впли-
вом. Економічні пріоритети розвитку аграрного 
сектора економіки у системному взаємозв’язку 
зовнішнього середовища повинні ґрунтуватися 
на інноваційно-інвестиційних технологіях, 
вдосконаленні окремих інфраструктурних еле-
ментів, розширенні не тільки експортних та 
імпортних можливостей сільськогосподарської 
продукції, а й припливу і відтоку капіталів. 

Сучасний стан розвитку інфраструктури 
ринку сільськогосподарської продукції не забез-
печує успішного формування ринкових відносин 
в аграрному секторі економіки і, відповідно, нега-
тивно відображається на конкурентоспромож-
ності продукції, що призводить до погіршення 
рівня ділової активності підприємств, сприяє 
порушенню товарообмінних процесів на ринку, 
зниженню фінансового стану підприємств.

Водночас перед вітчизняними товаровироб-
никами постає питання гарантованого збуту 
продукції, вирішення якого гальмується нероз-
виненою ринковою інфраструктурою, від-
сутністю системи послуг на ринку щодо дис-
трибуції сільськогосподарської продукції за 
каналами її реалізації, достовірної інформації 
про кон’юнктуру ринку сільськогосподарської 
продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значний внесок у дослідження теоретич-
них основ розвитку ринку зробили зарубіжні 
дослідники, з-поміж них: І. Ліпсіц, А. Михай-
лов, М. Трейси. Напрями формування і функ-
ціонування ринку, конкурентоспроможність 
продукції сільського господарства та напрями 
її зростання досліджуються у наукових працях 
В. Андрійчука, Ю. Лупенка, М. Маліка, Л. Пав-
ловської, П. Саблука, О. Школьного та ін. Роз-
виток інфраструктури ринку досліджуються 
зарубіжними вченими-класиками: А. Маршал-
лом, Д. Кларком, Х. Зінгером. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Системність взаємозв’язків 
функціонування ринку сільськогосподарської 
продукції обумовлює деталізацію інфраструк-
турних елементів з метою пошуку напрямів 
формування дієвих важелів впливу на ринок 
аграрного сектора з урахуванням глобалізацій-
них перетворень.

Мета статті полягає у теоретичному обґрун-
туванні інфраструктурного забезпечення сіль-
ськогосподарської продукції з метою еконо-
мічного зростання та конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції, а також 
обґрунтуванні пріоритетних напрямів вдоско-
налення інфраструктурних елементів з ураху-
ванням економічних пріоритетів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення ефективної роботи аграрного сек-
тора економіки України та його конкуренто-
спроможності в значній мірі залежить від стану 
розвитку ринкової інфраструктури. Інфраструк-
турне забезпечення ринку продукції АПК, в 
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комплексі з іншими організаційними заходами 
інтенсифікації агропромислового виробництва, 
слід уважати визначальною умовою продо-
вольчої безпеки країни, зниження соціальної 
напруги, стабілізації національної економіки 
в цілому, підвищення здатності протистояти 
міжнародній конкуренції та поліпшення пози-
цій країни в міжнародному поділі праці.

У міру розвитку ринкових регуляторів еко-
номіки все складніше контролювати важелі 
макроекономічного регулювання, як імпортні 
бар’єри, так і експортні субсидії. Таким чином, 
вдосконалення інфраструктурних елементів, які 
створюють передумови розвитку виробництва, 
просування товару від виробника до споживача, 
оптимально поєднуючи внутрішні й зовнішні 
фактори впливу і забезпечуючи продовольчу 
безпеку країни, повинні бути об’єктивною пере-
думовою розвитку ринку сільськогосподарської 
продукції.

Інфраструктура аграрного ринку – це сукуп-
ність підприємств різних організаційно-право-
вих форм, які створюють організаційно-еконо-
мічні умови, що забезпечують обслуговування 
та регулювання безперервного й ефективного 
функціонування та розвитку ринкової еконо-
міки. Тому виникає необхідність докладніше 
з’ясувати роль та значення інфраструктуру в 
розвитку ринку.

На думку Л. Левківської, найважливішою 
умовою формування ринку сільськогосподар-
ської продукції є структурні елементи, яким 

властиві різноманітність каналів реалізації, 
форм купівлі-продажу, посередників та покуп-
ців, а також розвинена мережа сервісного, 
насамперед науково-інформаційного, обслугову-
вання товаровиробників [1]. 

Для повноцінного функціонування ринок 
сільськогосподарської продукції повинен вклю-
чати у себе сукупність складових елементів 
ринкового механізму. На рис. 1 представлено 
складові формування і функціонування ринку 
сільськогосподарської продукції. 

Ринок сільськогосподарської продукції слід 
розглядати як сукупність економічних взаємо-
відносин між виробниками та споживачами з 
приводу купівлі та продажу продукції у межах 
певної території, яка має природно-кліматичні, 
соціально-економічні, політико-правові, істо-
ричні та етнографічні особливості. Формування 
та подальший розвиток ринку аграрного сектора 
залежить від кількості населення, його купівель-
ної спроможності, питомої ваги міського насе-
лення, територіальних особливостей у вирощу-
ванні сільськогосподарських культур, питомої 
ваги імпортної сільськогосподарської продукції, 
співвідношення попиту та пропозиції тощо.

Ринок сільськогосподарської продукції, як 
повноцінно діючий, включає сукупність складо-
вих ринкового механізму у взаємозв’язку і вза-
ємодії основних елементів: попиту, пропозиції, 
ціни, конкуренції і основних законів ринку [2].

В основу організації та розвитку ринку сіль-
ськогосподарської продукції ряд вчених, таких 
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Рис. 1. Складові формування і функціонування ринку продукції овочівництва
Джерело: узагальнено авторами на основі власних досліджень
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як П. Шаповал, О. Прокопенко, І. Червен, 
О. Новіков, Л. Левківська, вкладають роль і 
значення інфраструктури.

Саме поняття «інфраструктура» визнача-
ється як сукупність споруд, будівель, систем і 
служб, які є необхідними для функціонування 
галузей матеріального виробництва та забезпе-
чення умов життєдіяльності суспільства. Інф-
раструктура ринку визначається як установи і 
підприємства всіх видів власності, які забезпе-
чують взаємодію між об’єктами ринкових від-
носин. Виробнича інфраструктура визначається 
як комплекс галузей, що обслуговує основне 
виробництво і забезпечує його ефективну еко-
номічну діяльність. 

На основі обґрунтованих визначень нами 
сформовано особливості функціонування інфра-
структури ринку сільськогосподарської продук-
ції. Таким чином, на основі існуючих понять 
ринку ми вважаємо за доцільне розглядати його 
у розрізі економічних відносин у сфері обороту 
капіталу при виробництві, переробці, збері-
ганні та реалізації сільськогосподарської про-
дукції, яка забезпечує взаємодією виробництва 
і споживання, а також здійснює безпосередній 
вплив на напрями формування і нарощування 
ринкового потенціалу сільськогосподарської 
продукції, враховуючі територіальні ознаки і 
регіональні особливості.

Досліджуючи поняття «формувати», що 
означає надавати чогось закінченого, визна-
ченого, і поняття «забезпечувати», що озна-
чає задовольняти чиїсь потреби у чому-небудь, 
формування ринку сільськогосподарської про-
дукції, у нашому розумінні, це поєднання при-
родно-ресурсного потенціалу, виробничого, 
маркетингового та інноваційного з урахуван-
ням економічних інтересів суб’єктів сучасного 
ринку, а також задоволення потреб споживачів 
у безпечній продукції за достатності виробни-
чої і невиробничої сфер (інфраструктурні еле-
менти).

Розглядаючи формування ринку сільсько-
господарської продукції, слід відзначити, що 
даний процес у повному обсязі забезпечується 
лише при повній взаємодії учасників ринку 
та залежить від функціональних особливос-
тей кожної стадії виробництва – від вирощу-
вання до поставки споживачам. Таким чином, 
повноцінне функціонування ринку продукції 
аграрного сектора неможливе без відповідного 
інфраструктурного забезпечення, яке потребує 
реалізації системних дій на усіх етапах – від 
виробництва до переробки та транспортування.

Оскільки проблема неефективності аграр-
них ринків існує не тільки в Україні, але і в 
інших країнах Європи і світу, то, враховуючи 
соціальну важливість їх, уряди багатьох країн, 
навіть досить розвинутих, застосовують прак-
тику прямої підтримки неефективних суб’єктів 
цих ринків, найчастіше фермерів, і витрачають 
на дані цілі немалі кошти державних бюджетів. 
Але останнім часом уряди західних країн від-

дають перевагу другому напрямку, тобто інвес-
тиційній підтримці розвитку інфраструктури 
цих ринків. Це дозволяє впровадити сучасні 
технології зберігання та накопичення оптових 
партій надлишкової сільгосппродукції та спря-
мовувати її потоки на експорт і, таким чином, 
отримувати додаткові доходи, а також відмо-
витись від негативної практики стримування 
зростання обсягів виробництва сільгосппродук-
ції з метою утримання її оптимальної внутріш-
ньої ціни.

На сьогоднішній день ринкам необхідно 
відповідати специфічним вимогам відносно 
широкого спектра користувачів їх послугами, 
включаючи: фермерів, кооперативи, пакувальні 
цехи, спеціалізовані й звичайні роздрібні мага-
зини, супермаркети, вторинних оптовиків, 
покупців, що представляють державні інсти-
тути (лікарні, дитячі садки, школи, армія), 
великі ресторани, готелі й магазини роздрібної 
торгівлі продуктами харчування (мережі продо-
вольчих магазинів), імпортерів і експортерів, а 
також компаній перевізників, банків та інших 
бізнес-структур.

При організації роботи оптових ринків їх 
необхідно тісно зв’язати з фермерами й ринками 
по всій країні, а також із закордонними рин-
ками. Здатність надати площадки для стоянки 
автомобільного транспорту, здійснювати авіа- 
та морські наземні вантажні перевезення разом 
з наявністю телефонного, факсового, електро-
нного засобів зв’язку, а також спроможністю 
забезпечення своєчасною інформацією щодо 
товаропотоків, цін, наявністю товарних запа-
сів є найважливішою частиною в справі забез-
печення інтеграції оптового ринку в загальну 
регіональну, національну і міжнародну торгову 
мережу. 

Сьогодні необхідно усвідомити й зрозуміти 
ту особливу роль, яку ринок буде відігравати 
в економіці в будь-який момент часу. Необхід-
ність створення оптових ринків в Україні та 
очікувана ефективність такого національного 
проекту обумовлена неефективністю і недоско-
налістю існуючих каналів збуту сільськогоспо-
дарської продукції, про що свідчать офіційні 
статистичні дані.

На нашу думку, у сучасних умовах госпо-
дарювання і розвитку аграрного бізнесу існує 
гостра необхідність докорінної перебудови всієї 
системи економічних відносин у сфері ринку 
сільськогосподарської продукції. Таким чином, 
на сьогодні формування зовсім нового меха-
нізму ринкових відносин проблеми функціону-
вання ринків аграрного сектора є вкрай необ-
хідними для вивчення та переосмислення. Саме 
інфраструктура, вдосконалюючи взаємовідно-
сини і взаємозв’язки, створює умови для пере-
ходу підприємств аграрного сектора на якісно 
вищий організаційний рівень розвитку.

Висновки. Отже, нами обґрунтовано, що 
формування ринку полягає у взаємовідносинах 
між учасниками ринку у напрямі нарощування 
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обсягів продукції, розширення асортименту, 
забезпечення належного рівня якості тощо. 
Тобто тільки за наявності конкуренції та досяг-
нення певних конкурентних переваг учасни-
ками ринку можливий повноцінний розвиток 
аграрних ринкових відносин. Але людина на 
виробництві є фактором виробництва і водночас 
джерелом його розвитку. Таким чином, сучас-
ний товаровиробник сільськогосподарської про-
дукції повинен також ураховувати не тільки 
економічні інтереси у ринкових відносинах, а й 
соціальну відповідальність перед споживачами 
тої чи іншої продукції. 

На нашу думку, необхідними умовами у 
вирішенні питання стосовно інфраструктур-
ного забезпечення розвитку ринку сільсько-
господарської продукції є створення відповід-
ного нормативно-правового забезпечення, яке 
б регламентувало умови діяльності елементів 

інфраструктури, окреслювалися б їх функції, 
права і обов’язки учасників; створення стиму-
лів для участі в аграрному бізнесі; створення 
повного комплекту інформаційно-консультацій-
них послуг та впровадження логістики тощо.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

A MODERN PORT LOGISTICS DELIVERY CHAIN CARGO

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы и систематизированы 

основные решающие факторы, которые способствуют по-
строению логистической транспортной системы. Отделены 
и обоснованы сущность, функции и элементы как отдельной 
логистической системы, так и всего национального портово-
го комплекса с учетом компетенции различных ответственных 
учреждений. Основываясь на полученных результатах иссле-
дования, в статье сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: логистическая транспортная система, 
логистика, функции транспортно-логистических систем.

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано та систематизовано основні вирі-

шальні фактори, які сприяють побудові логістичної транспорт-
ної системи. Відокремлено та обґрунтовано сутність, функції 
та елементи як окремої логістичної системи, так і усього націо-
нального портового комплексу з урахування компетенції різних 
відповідальних установ. Ґрунтуючись на отриманих результа-
тах дослідження, у статті зроблено відповідні висновки.

Ключові слова: логістична транспортна система, логісти-
ка, функції транспортно-логістичних систем.

ANNOTATION
The article analyzed and systematized the main decisive factors 

that contribute to the construction of the logistics transportation 
system. Separated and unsubstantiated nature, functions and 
elements as a single logistics system, and the entire national port 
complex with the competence of the various responsible agencies. 
Based on the results of the study, the article made the appropriate 
conclusions.

Keywords: logistics transport system, logistics, transport 
functions-logistics systems.

В последние несколько десятиле-
тий международная торговля стала 
основой экономического роста для 
многих стран, что в корне изменило 
характер деятельности портов. Для 
них открываются новые возможно-
сти, но, как все новое, это сопряжено 
с большим риском, потому что порты 
становятся частью огромной конку-
рентной системы [1].

В современных условиях торговый 
порт является не просто промежу-
точным звеном между различными 
видами транспорта, он играет актив-
ную роль в мировой транспортной 
системе. В последнее время проис-
ходит активный процесс диверсифи-
кации портовых услуг, при котором 
значительная часть деятельности 

портов выходит за рамки обычных функций 
свойственных порту [5].

Современный порт выполняет следующие 
основные функции [6] (рис. 1):

- служит связующим звеном для движения 
грузов между сушей и морем;

- выступает как центр хранения груза, его 
перевалки и преобразования;

- может быть местом расположения зоны 
переработки промышленного и коммерческого 
экспорта и импорта.

Порт также является центром коммерческих 
услуг, предоставляя своим пользователям ком-
плекс услуг по перевалке грузов, выступает в 
роли центра индивидуального обслуживания, 
центра технических услуг, экологического цен-
тра и таможенной зоны (как, например, укра-
инские порты).

Кроме того, при наличии благоприятных 
условий и поддержке правительства порт может 
создать все необходимые условия для развития 
промышленности в припортовой зоне. Другими 
словами, современный порт – это транспортный 
узел, центр услуг, база материально-техниче-
ского обеспечения торговли и промышленного 
развития припортовой зоны [5; 6].

 

Рис. 1. Основные функции современного порта
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В эволюции развития портов до последнего 
времени выделяли 3 поколения [1; 5]. Однако 
сегодня уже можно говорить о четвертом поко-
лении портов, которые появляются в последнее 
время. На рисунке 2 приведена классификация 
поколений портов.

Необходимо отметить, что до середины про-
шлого столетия в управлении портами доми-
нировала консервативная стратегия админи-
стративной регуляции [5], однако она не могла 
удовлетворить растущих потребностей между-
народной торговли. В связи с этим во многих 
портах мира уже давно отказались от такой 
стратегии. На смену пришла стратегия коммер-
циализации деятельности порта. Она способ-
ствовала появлению портов второго и третьего 
поколений, которые смогли успешно выжить 
за счет роста грузооборота, увеличения числа 
судозаходов и главное за счет организации на 
своей территории промышленной и коммерче-
ской деятельности [5].

В настоящее время коммерческая функция 
и коммерческий характер портов получили в 
мире полное признание. Современные порты 
уже рассматриваются как промышленные или 
коммерческие предприятия.

Другим направлением активизации страте-
гии развития порта является его ориентация 
на комплексную обработку и распределение 
информационных потоков, связанных с обслу-
живанием грузопотоков. Если в прошлом основ-
ным критерием развития порта выступала его 
инфраструктура, то сегодня к нему добавляется 

еще один не менее важный элемент – это 
«инфраструктура», то есть информацион-
ная структура порта [8]. Именно инфра-
структура играет главную роль с точки 
зрения рассмотрения порта как эле-
мента логистической цепочки, так как 
она определяет конкурентоспособность 
порта, потому что от неё в основном зави-
сит качество и, главное, сроки доставки 
товаров от производителя к потребителю.

Очень важным аспектом стратегии 
развития современного порта является 
его организационная интеграция. Порту 
трудно перейти в категорию третьего 
поколения без проведения определенных 
организационных изменений, которые 
касаются взаимосвязей между разными 
видами деятельности внутри порта и вза-
имосвязей между портом и муниципаль-
ными органами. Кроме того, она пред-
полагает изменение организационной 
структуры управления порта, переход от 
жестких к более гибким и адаптивным 
организационным структурам. 

Современный менеджмент в украин-
ских портах больше ориентирован на 
проблемы, связанные со стивидорными и 
складскими операциями, в то время как 
зарубежные порты завоевывают автори-
тет у грузовладельцев путем расшире-

ния ассортимента портовых услуг относительно 
груза, судна и пассажиров. Если наш портовый 
менеджмент обходит стороной проблемы, кото-
рые возникают у клиентов вне перегрузочного 
процесса, то в портах Болгарии, России, Румы-
нии и Турции все проблемы клиентов портовики 
рассматривают как свои собственные, именно 
поэтому порты этих стран, сегодня более кон-
курентоспособны, чем наши.

Морские порты сегодня – это неотъемлемая 
часть международной транспортной цепочки и 
мировой торговли. Когда развитие националь-
ной экономики зависело от внутренних рынков, 
порты не играли такую важную роль. Процесс 
глобализации национальных экономик приво-
дят государства к необходимости осуществлять 
макроэкономическую политику, ориентирован-
ную на экспорт, который в свою очередь обе-
спечивает существенный рост объема внешней 
торговли. В связи с этим растут значение пор-
тов и их роль в достижении национальных эко-
номических целей.
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АНОТАЦІЯ
Актуальність наукового опрацювання питань інституційно-

го та методологічного забезпечення територіального розвитку 
визначається перш за усе потребою в створенні інструментів 
ефективного використання додаткових фінансових можливос-
тей, які отримали органи місцевого самоврядування в резуль-
таті бюджетної децентралізації. У статті викладено основи ді-
яльності інституцій в США, що забезпечують консультативний 
супровід створення та реалізації програм розвитку сільських 
територій. Визначено напрямки вдосконалення методології 
розробки таких програм в Україні на основі досвіду США. Ар-
гументовано потребу в подальшому науковому опрацюванні 
означеної проблематики. 

Ключові слова: програма, децентралізація, розвиток, ін-
ституція, методологія, дорадча служба.

АННОТАЦИЯ
Актуальность научного исследования вопросов инсти-

туционального и методологического обеспечения террито-
риального развития определяется прежде всего потребнос-
тью в создании инструментов эффективного использования 
дополнительных финансовых возможностей, которые получи-
ли органы местного самоуправления в результате бюджетной 
децентрализации. В статье изложены основы деятельности 
институций в США, которые обеспечивают консультационное 
сопровождение создания и реализации программ развития 
сельских территорий. Определены направления совершен-
ствования методологии разработки программ в Украине на 
основе опыта США. Аргументирована потребность в дальней-
ших научных исследованиях обозначенной проблематики.

Ключевые слова: программа, децентрализация, разви-
тие, институция, методология, консалтинговая служба.

АNNOTATION
The relevance of scientific study on institutional and 

methodological support of territorial development is defined in 
article such a needed tools for create efficient use of additional 
financial opportunities that local governments obtain as a result of 
fiscal decentralization. In the article the described foundations of 
institutions in the US, which are providing consultative, support the 
creation and implementation of rural development programs. The 
directions of improvement of methodology development program 
in Ukraine based on the US experience are defined. At the article 
are argued the need for further scientific research the above 
mentioned issues.

Keywords: program, decentralization, development, 
institution, methodology, advisory service.

Постановка проблеми. Процес децентраліза-
ції в бюджетній сфері поки що не супроводжу-
ється інституційними механізмами та методо-
логічними процедурами, які здатні забезпечити 
ефективність використання нових фінансових 
можливостей на місцевому рівні. Такий під-

хід може призвести до відсутності очікуваного 
позитивного ефекту від децентралізації взагалі, 
або до його відтермінування на довгі роки. Дана 
проблема має загальнонаціональний характер 
і її вирішення неможливе без наукового опра-
цювання проблематики механізму управління 
територіальним розвитком. Дослідження та 
адаптування до вітчизняних реалій зарубіжного 
досвіду в сфері розвитку сільських територій на 
програмовій основі є надзвичайно важливим в 
даному контексті. 

Зарубіжний досвід формування та викорис-
тання механізму розвитку сільських територій 
має багато аспектів, в якості головних з них, 
на нашу думку, слід виділити інституційну та 
методологічну складові. Більшість проблем роз-
витку сільських територій перебувають у пло-
щині програмування, як інструменту управ-
ління, який забезпечує не лише формування 
плану дій, але також є інструментом мобілізації 
необхідних ресурсів та контролю діяльності та 
її результатів. Наукове опрацювання методоло-
гії програмування територіального розвитку в 
Україні поки що не перейшло в площину прак-
тичних рекомендацій для органів місцевого 
самоврядування. Саме тому проблема форму-
вання науково обґрунтованої моделі планування 
територіального розвитку на основі передового 
зарубіжного досвіду є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню окремих аспектів формування 
сучасного механізму планування розвитку 
сільських територій з урахуванням зарубіж-
ного досвіду присвячені наукові праці бага-
тьох вітчизняних вчених-економістів, а саме: 
Д.П. Богині, О.А. Бугуцького, О.Г. Булавки, 
М.Х. Вдовиченка, П.І. Гайдуцького, Й.С. Завад-
ського, Т.І. Заславської, Д.Ф. Крисанова, 
Г.І. Купалової, І.І. Лотоцького, І.І. Лукінова, 
М.Й. Маліка, М.Б. Махсми, І.В. Прокопи, 
В.П. Рябоконя, П.Т. Саблука, М.Г. Саєнка, 
Л.О. Шепотько, В.В. Юрчишина та інших 
дослідників.

Проте реалізація державної політики роз-
витку сільських територій до сьогодні зали-
шається обмеженою процедурою реалізації 
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бюджетної децентралізації, що не поєднана з 
програмами розвитку як загальновизнаного 
в світі інструменту територіального розвитку. 
Такий стан становить загрозу для успішного 
завершення розпочатих реформ у сфері місце-
вого самоврядування, враховуючи складність 
політичної та економічної ситуації в країні. 
Тому дані питання потребують подальшого нау-
кового опрацювання, яке в кінцевому рахунку 
має надати практичні інструменти та проце-
дурну «карту дій» для органів місцевого само-
врядування в сфері територіального розвитку.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Реформування управління 
системи місцевого самоврядування та терито-
ріального управління, особливо в частині вра-
хування специфіки проблематики сільського 
розвитку, поки що здійснюється без цілісної 
концепції та без формування інструментів роз-
витку, особливо інституційних та методологіч-
них. Обмеження реформ бюджетною децентра-
лізацією та розширенням повноважень органів 
місцевого самоврядування не може само по собі 
забезпечити кінцевого ефекту, про що свід-
чить досвід країн, які проводили такі реформи. 
Наповнення місцевих бюджетів фінансами як 
своєрідною «сировиною» розвитку, без від-
повідних інструментів технологічно правиль-
ної «обробки» цієї «сировини» не може при-
звести до отримання необхідного продукту, як 
і в будь-якій іншій сфері людської діяльності. 
Просте «виділення коштів», що практикується 
сьогодні, поки що не забезпечувало і не може 
забезпечити кінцевих результатів сільського 
територіального розвитку. У світі існують 
інституціональні та методологічні інструменти 
розвитку, ефективного використання наявних 
ресурсів, які узагальнюються в категорії «про-
грамування розвитку». З програмами територі-
ального розвитку маємо парадоксальну ситуа-
цію як в науковому, так і в практичному сенсі. 
З одного боку, в Україні дана тематика вигля-
дає як така, що науково опрацьована та прак-
тично апробована, на практиці розробляються 
різноманітні програми. Ні для кого, хто при-
четний до сільського територіального розвитку, 
дана тематика не є новою. З іншого боку, нау-
ковий розгляд проблематики програмування є 
поверховий або безсистемний, немає відповід-
них наукових шкіл; ті програми, що розробля-
ються місцевими органами влади, не відповіда-
ють елементарним вимогам та процедурам, що 
прийняті в цивілізованому світі; інституційні 
органи, які спеціалізовані на практичному 
використанні інструменту «програмування 
територіального розвитку», відсутні взагалі. 
Такий погляд автора базується на досвіді вико-
нання річного наукового проекту за даною про-
блематикою (Луїзіанський державний універси-
тет, США). Можна стверджувати, що проблема 
формування інституційних та методологічних 
інструментів сільського територіального роз-
витку потребує подальшого наукового опрацю-

вання, формування державної політики в даній 
сфері і є практично значимою. 

Метою статті полягає у дослідженні інсти-
туційних та методологічних засад функціону-
вання механізму сільського територіального 
розвитку в США з формулюванням висновків 
щодо перспектив адаптації даного досвіду до 
умов України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інституційні та методологічні аспекти організа-
ції розвитку сільських територій є складовою 
частиною більш широкого поняття «управління 
територіальним розвитком». Його створення в 
Україні потребує вдосконалення наявної норма-
тивно-правової бази, наукового обґрунтування, 
створення спеціалізованих інституцій, розробки 
та виконання комплексних програм на сучасній 
методологічній основі. Лише після цього поста-
новка питання про наявність механізму розви-
тку сільських територій, як практичного зна-
чимої системи реформування та децентралізації 
системи влади, є коректною. 

Програми територіального розвитку, в 
межах яких відбувається розвиток сільських 
територій, існують в усіх розвинених країнах. 
У Франції це «Регіональний план соціально-
економічного розвитку та облаштування тери-
торій» [1], у Німеччині – «Федеральна програма 
організації простору» [2], в Японії – «План все-
бічного розвитку території країни» [3]. 

Заслуговує розгляду та належної оцінки 
досвід організації розвитку сільської місцевості 
у США, де домінують принципи непрямого 
втручання держави в регулювання розвитку 
сільських територій. У цій країні сформована 
ідеологія, за якої нормальною вважається ситу-
ація, коли сільські жителі самі (і переважно 
власними ресурсами) розвивають свою терито-
рію за консультативно-інформаційної допомоги 
держави. Саме така модель розвитку в Україні 
може бути найбільш дієвою, адже відомо, що 
великі фінансові вкладення держави в сільську 
місцевість (без відповідної організаційної діяль-
ності щодо залучення ініціативи сільських 
мешканців), свого часу не дали очікуваного 
результату. 

У США головним механізмом стимулю-
вання розвитку, залучення інвестицій та поши-
рення інновацій в сільських територіях є спе-
ціалізована консалтингова інституція Extension 
(надалі – «Екстеншн» або «Дорадча служба»). 
Діяльність даної інституції забезпечила оче-
видні позитивні результати для сільських тери-
торій США, тому запозичення даного досвіду, 
передусім через створення в Україні загальнона-
ціональної мережі дорадчих служб у сільських 
територіях, що працюють на сучасній методоло-
гічній основі, є, на нашу думку, одним з пріори-
тетних завдань, що стоять перед суспільством у 
сфері розвитку сільських територій.

Система «Екстеншн» в США займає дуже 
важливе, ключове місце в державній політиці 
програмування розвитку сільських територій. 
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Доречно зауважити, що успішний досвід функ-
ціонування даної служби в сфері розвитку сіль-
ських територій (з 1914 р.) мав наслідком те, 
що у 80-х роках минулого століття діяльність 
служби була поширена також і на міські гро-
мади. Центральне місце системи «Екстеншн» у 
виконанні програм розвитку сільських терито-
рій відображено на рис. 1. 

Крім забезпечення освітньо-інформацій-
ного компоненту розвитку сільських терито-
рій, американська дорадча служба «Екстеншн» 
виконує координаційну функцію, тобто вона є 
тією важливою ланкою, яка поєднує зусилля 
різних установ, організацій та окремих людей, 
які спрямовані на розвиток сільської терито-
рії. У США між органами влади та дорадчою 
службою «Екстеншн» існують усталені взаємо-
відносини співпраці та координації дій з метою 
досягнення спільної мети – соціально-економіч-
ного розвитку сільських територій. У сучасних 
умовах України було б нерозумно проходити 
шлях формування аналогічних інституцій, орі-
єнтуючись лише на власний досвід. Набагато 
краще скористатись уже наявними у світі та 
ефективними організаційними механізмами 
розвитку сільських територій. 

Ідеологія є основою розуміння принципів 
людської діяльності, стимулом до дії в тій чи 
іншій сфері багатогранного людського життя. 

Вчені США виділяють чотири основних 
принципи, на яких базується ідеологія роботи 
системи «Екстеншн».

1. Окрема людська особистість та її добробут 
є вищим пріоритетом в реалізації соціально-
економічної в умовах демократичного суспіль-
ства.

2. Дім, сім’я є фундаментальною основою 
усієї цивілізації.

3. Сім’я є першою навчальною групою для 
усіх членів суспільства.

4. Утворення будь-якого стійкого типу сус-
пільства повинно базуватись на принципах 
партнерства між людьми та землею (природою, 
оточуючим середовищем) [4, с. 54].

Наведені базові ідеї діяльності зрозумілі 
сільському населенню, вони визначають осно-
вну лінію практичної діяльності працівників 
системи «Екстеншн» у сфері сільського розви-
тку, забезпечують стійкість системи в мінливих 
історичних умовах. 

Наявність системи «Екстеншн» (та її ана-
логів в інших розвинених країнах) як цільової 
інституції, що сприяє розвитку сільських тери-
торій в США на програмовій основі, в історич-
ному аспекті розвитку суспільства відіграла 
величезну роль щодо формування в розвинутих 
країнах Заходу наступних процесів: вирівню-
вання рівня життя різних категорій населення, 
формування і домінуюча роль т. зв. «середнього 
класу»; постійна здатність суспільства до змін, 
а в результаті – до досягнення прогресу в його 
розвитку; наукове обґрунтування усіх змін, 
що відбуваються в суспільстві; підвищення 
ролі освіти та освітнього рівня населення у 
цілому [5, с. 132]. 

Одним з головних завдань інституцій з роз-
витку сільських територій в розвинених краї-
нах є поширення знань, вмінь та навиків серед 
сільського населення за допомогою відповідних 
програм, що виконуються у тісній співпраці з 
органами місцевого самоврядування. Амери-
канські вчені визначають, що «...процес поши-
рення інформації від університетів до сільського 
населення на сьогодні в США визначено, серед 
інших, як один з найважливіших, що вплинув 
на розвиток демократії і становлення громадян-
ського суспільства» [4, с. 24]. 

Наукову основу процесу роботи працівників 
системи «Екстеншн», як і системи в цілому, 
можна відобразити у вигляді наступної схеми 
(складена Дж. Гамоном, Державний універси-
тет Айови) (рис. 2). 

Сьогодні місію системи обслуговування 
«Екстеншн» визначають так: підготовка прак-
тичних демонстрацій на науковій основі та їх 
проведення для жителів села з метою вдоско-
налення існуючої у виробництві й житті селян 
практики або технології [6, с. 89].

 Програми розвитку сільських територій 

Державні та місцеві 
органи влади  

Громадські об’єднання «Екстеншн» 

СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІЯ 

Рис. 1. Місце дорадчої служби «Екстеншн» (США)  
у виконанні програм розвитку сільської території
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Основними сферами (програмами) діяльності 
«Екстеншн» у процесі підтримки сільського 
розвитку через сприяння в розробці та вико-
нанні відповідних програм є: сільське господар-
ство, домашня економіка, молодіжні програми  
(т. зв. клуби «4-H») і розвиток сільських гро-
мад. В організаційному сенсі кожен з напрямків 
є окремим відділом того чи іншого офісу «Екс-
теншен». Відповідно і розподілені обов’язки 
між окремими працівниками служби. 

Програма розвитку сільських громад зорієнто-
вана на покращання екологічних, економічних, 
соціальних, культурних і організаційних умов 
життя та роботи сільських жителів. Програми 
навчання містять різні теми, такі як лідерство, 
управління, використання резервів, створення 
робочих місць, якість води, безпека харчування, 
економічний розвиток та ін. Кожен із напрямків 
навчання має свою специфічну мету, але всі вони 
в комплексі (через програму) зорієнтовані на 
покращання якості життя сільського населення. 

Формування лідерів в різних сферах сіль-
ського життя і зусилля по забезпеченню повно-
цінного цивілізованого життя в сільській місце-
вості країни є головними пріоритетами програм 
розвитку. Програми підтримки лідерів «…
призначені зробити людей та їх життя більш 

ефективними і, крім того, допомогти їм зро-
бити вибір стосовно того, що саме вони хочуть 
робити» [6, с. 102]. 

У концептуальному плані методології роботи 
«Екстеншн» у США зараз виділяють триє-
дину модель, основними компонентами якої є: 
1) впровадження нових технологій виробництва 
та стилю життя в сільській території; 2) вирі-
шення проблем; 3) освіта, поширення знань.

За визначенням вченого П. Бовула, термін 
«програма» слід ототожнювати перш за все з 
тим кінцевим результатом, який досягається 
через усі види діяльності органів управління 
територіальною громадою, що проводяться із 
залученням професіоналів та орієнтовані на 
клієнтів програм – жителів територіальних гро-
мад [7, с. 23]. 

Програмування в США визначається як про-
цес постійної і спільної діяльності, до якої залу-
чають як спеціалістів, так і непрофесіоналів у 
сфері соціально-економічного розвитку, під час 
якого проблеми визначені, завдання діяльності 
поставлені і робота по досягненню запланова-
них завдань виконується. 

У процесі стратегічного програмування в 
США виділяють вісім головних етапів діяль-
ності, з яких він складається.

Рис. 2. Наукові принципи діяльності служби «Екстеншн»  
у сфері розвитку сільських територій США 
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робочого плану програми.
8. Оцінка кінцевих результатів виконання 

програми. 
Процес програмування в цілому поділяється 

на дві основних стадії: перша, – планування 
програми (етапи з першого по четвертий); 
друга – діяльність по виконанню програми 
(етапи з п’ятого по сьомий включно з числа 
вищенаведених). Восьмий етап – оцінка кінце-
вих результатів програми –поєднує дві наведені 
стадії програмування, оскільки в її процесі оці-
нюється як якість планування, так і діяльність 
по виконанню програми, тобто усі попередні сім 
етапів. 

Порівняльна характеристика методології роз-
робки програм у США та в Україні є необхідною 
і потребує подальших досліджень. Основною 
причиною того, що в Україні такої методології 
немає, є перш за усе, на нашу думку, відсутність 
спеціалізованої інституції, аналога американ-
ської «Екстеншн». В межах об’єму даної статті 
можна зробити лише узагальнююче порівняння 
за наведеними етапами програмування. 

Збір фактичної інформації в США базується 
на окремій методичній основі, на даних сіль-
ськогосподарської статистики (якість роботи 
якої принципово відрізняється від української). 
Обов’язковим елементом даного етапу є опиту-
вання сільського населення (цільової групи про-
грами), узагальнення результатів анкетування. 
Цих вимог в Україні при розробці відповідних 
програм не дотримують.

Аналіз ситуації. В США передбачає ство-
рення відповідних груп, комітетів, чітку послі-
довність процедур, чого в Україні немає.

Ідентифікація проблем. Для цього викорис-
товують різні методи, такі як побудова «дерева 
цілей», «мозковий штурм» і т. п. До даної 
роботи залучають науковців. В Україні знають 
про ці методи, але при розробці програм їх, як 
правило, ігнорують. 

Визначення завдань. Завдання мають базу-
ватись на попередніх процедурах розробки про-
грами і бути в кількості 1–3. У вітчизняних 
програмах завдання ніяким чином не кореспон-
дуються з аналізом і мають широкий перелік 
(15–20).

Складання робочого плану виконання робіт. 
До складу програми в США включають кілька 
робочих планів, що містять графіки виконання 
робіт, фінансування, виконавців, відповідаль-
ність, результати та іншу конкретику. В Укра-
їні взагалі не вважається за потрібне розро-
бляти робочі плани як структурну частину 
програми.

Виконання робочого плану програми. Будь-
яка управлінська дія щодо розвитку сільських 
територій в США є виконанням тієї чи іншої 
програми, тобто без програм нічого не відбува-
ється. В Україні програми мають декларатив-
ний характер, їх виконання в даному сенсі не є 
можливим, діяльність з розвитку здійснюється 
поза планами та програмами. 

Оцінка прогресу в процесі виконання робо-
чого плану програми, як і оцінка кінцевих 
результатів виконання програми, в США є 
обов’язковою і має чітку внутрішню процедуру 
і відповідні наслідки. В Україні, як правило, 
ігнорується.

Щоб переконатись у достовірності наведених 
оцінок, достатньо оглянути будь-яку вітчиз-
няну програму з розвитку сільської терито-
рії (району, області) через призму наведених 
восьми етапів методики програмування, що 
використовуються в США. 

Американський досвід організації розвитку 
сільської території через дорадчу службу корис-
ний для нас, він навіть уже певною мірою адап-
тований до умов України в результаті виконання 
проекту міжнародної допомоги на основі дого-
вору між Луїзіанським державним університе-
том (США) та Вінницьким державним аграрним 
університетом (у 2009 р. університет отримав 
статус національного). Проект виконувався в 
1999–2002 рр. Діяльність проекту поширюва-
лась на сільську територію Вінницької області. І 
незважаючи на те що цільовою групою проекту 
були фермерські господарства області, фактична 
діяльність проекту поширювалась на усе сіль-
ське населення області за аналогією методики 
роботи дорадчої служби в США. 

Успіх проекту в розвитку фермерства та 
сільської території області став основою того, 
що на його основі був відкритий новий проект 
(2003–2006 рр.), який, по суті, став продовжен-
ням і розширенням попереднього на Черкаську 
та Хмельницьку області. Основними досягнен-
нями цих проектів є навчання значної маси 
сільських жителів Подільського регіону новим 
методам ведення бізнесу на селі та забезпечення 
соціальних умов на селі власними силами. 
У результаті річного стажування автора даної 
статті в США за програмою «Фулбрайт», через 
відповідні публікації в Україні, створена нау-
кова основа для розробки відповідних програм 
на сучасній методологічній основі [8, с. 3]. 
У процесі діяльності проектів була підготов-
лена також значна частина спеціалістів у сфе-
рах дорадництва, розробки і виконання про-
грам розвитку сільських територій. Проектами 
було ініційовано створення значної кількості 
громадських інституцій, метою діяльності яких 
є розвиток сільської території. Це кредитна 
спілка фермерів, обслуговуючі кооперативи, 
молодіжні клуби та ін. З припиненням фінансу-
вання проекту дана діяльність не знайшла роз-
витку. Для використання наявних наукових та 
практичних набутків у даній сфері і досягнення 
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позитивного ефекту від децентралізації необ-
хідною є лише політична воля системи влади 
в Україні. 

Висновки. Вступ України до ЄС є бажаною, 
але далекою стратегічною перспективою, тому 
для нас більш актуальним є не стільки поль-
ський досвід (незважаючи на територіальну 
близькість) в отриманні грандів від ЄС на розви-
ток сільської території, скільки досвід країн – 
старожилів ЄС та США, що створили системи 
організації розвитку сільських територій влас-
ними силами. 

О. Бородіна та І. Прокопа зазначають:  
«…поряд з адаптацією зарубіжних підходів до 
наших умов слід сповна використати вітчиз-
няний досвід у розв’язанні соціально-еконо-
мічних проблем села окремими територіаль-
ними громадами, сільськогосподарськими 
підприємствами, цілими адміністративними 
районами і позитивні приклади реалізації в 
Україні ряду проектів міжнародної технічної 
допомоги» [9, с. 76].

Погоджуючись з даною точкою зору, можна 
визначити, що стратегія розбудови сучасного 
механізму організації сільських територій 
України, особливо в умовах економічної кризи, 
має базуватись на власних інституційних, орга-
нізаційних, фінансових та інтелектуальних 
можливостях з урахуванням як власного, так і 
зарубіжного досвіду. 

Організація розвитку сільських територій в 
Україні має відповідати загальним завданням 
децентралізації системи влади і базуватись на 
дієвій інституційній та методологічній основі 
розробки та виконання програм розвитку. 
У даному відношенні успішний досвід США 
(він був активно використаний багатьма краї-
нами) є дуже важливим, він потребує подаль-
ших досліджень та адаптації до тих соціально-
економічних умов, що склались зараз у нашій 

країні. Подальші наукові дослідження в даному 
напрямку потребують вивчення історичного та 
наявного в Україні досвіду програмування роз-
витку, зарубіжного досвіду та наукового обґрун-
тування інституційних та методологічних засад 
територіального розвитку. Критерієм наукової 
обґрунтованості програм розвитку сільських 
територій має бути ефективність організації 
розвитку сільської території, яка є співвідно-
шенням ресурсів (витрат) на управління розви-
тком та результатів розвитку.
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АНОТАЦІЯ
У статті, виходячи з наявного стану, тенденцій та основних 

напрямів розвитку металургійної галузі в Україні та європей-
ських країнах, досліджено питання засторог, обмежень та іс-
нуючих шляхів розширення можливостей для збуту метало-
продукції українського виробництва на європейському ринку в 
контексті впровадження в дію економічної частини «Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Со-
юзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони». 

Ключові слова: металургія України та Європейського Со-
юзу, європейський ринок металопродукції, Угода про асоціа-
цію, проблеми, перспективи. 

АННОТАЦИЯ
В статье, исходя из текущего состояния, тенденций и 

основных направлений развития металлургической отрасли в 
Украине и европейских странах, исследованы вопросы пред-
остережений, ограничений и существующих путей расшире-
ния возможностей для сбыта металлопродукции украинского 
производства на европейском рынке в контексте вступления 
в действие экономической части «Соглашения об ассоциации 
между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Ев-
ропейским сообществом по атомной энергии их государства-
ми-членами, с другой стороны».

Ключевые слова: металлургия Украины и Европейского 
Союза, европейский рынок металлопродукции, Соглашение 
об ассоциации, проблемы, перспективы.

АNNOTATION
In the article, based onthe current state, trends and main di-

rections of development of steel industry in Ukraine and European 
countries, investigated the question precautions, limitations and 
available ways to expandcapabilities for sales of metal products 
of Ukrainian originon the European marketing the context of the 
into action of the economic part of the«Association Agreement 
between the European Union and the European Atomic Energy 
Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, 
of the other part».
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
розвиток однієї з провідних галузей україн-
ської економіки – металургії – значною мірою 
залежить від її спроможності конкурувати на 
зовнішніх ринках. Одним з найбільших та 
найперспективніших ринків збуту для вітчиз-
няних металургів був і залишається європей-
ський, на який у 2014 р., за даними Державної 
служби статистики України, було експортовано 
близько 30% усієї виробленої у країні метало-
продукції. Пріоритетність цього ринку пояс-
нюється його географічною близькістю, більш 

високими цінами на продукцію та тривалою 
історією ділових відносин. Тому не викликає 
сумнівів актуальність подальшого дослідження 
проблеми розширення можливостей збуту укра-
їнської металопродукції на металоринку країн 
Європейського Союзу (ЄС).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання євроінтеграції української еконо-
міки, зокрема металургійної галузі, в останні 
роки було досить широко висвітлено у науко-
вій літературі та коментарях експертів. Дани-
лишин Б.М. [1], Геєць В.М., Осташко Т.О., 
Шинкарук Л.В. [2], Кизим М.О. [3], Бура-
ковський І.В. [4], Горохова Т.В. [5], Оси-
пов В.М. [6] та ін. у своїх роботах акцентували 
увагу на таких аспектах взаємодії з країнами 
ЄС, як лібералізація торговельного режиму, 
дотримання європейських норм і стандартів 
на всіх етапах виробництва й збуту продукції, 
особливо в екологічній та енергетичній сферах, 
зміни інституційного середовища і т. д.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наявність 
чималої кількості напрацювань щодо засторог, 
обмежень та шляхів збільшення поставок укра-
їнської металопродукції до Євросоюзу, існує 
необхідність подальшого дослідження галу-
зевого аспекту євроінтеграці їз огляду на сьо-
годенний стан, провідні тенденції та основні 
напрямки розвитку металургійної промисло-
вості в Україні та європейських країнах.

Мета статті полягає у визначенні проблем та 
перспектив розширення експортних поставок 
української металопродукції на європейський 
ринок в умовах сучасних трансформацій галу-
зевого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розпочати дослідження доцільно з виявлення 
позитивних і негативних наслідків впрова-
дження в дію з 1 січня 2016 р. економічної 
частини «Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-
пейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони» 
(далі – Угода про асоціацію) [7], адже підпи-
сання цього документу означало визнання на 
міжнародному рівні європейського вектору роз-
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витку України, і в майбутньому впливатиме на 
розвиток усієї національної економіки.

Безпосередньо про металургійну промис-
ловість йдеться лише у Главі 11 «Співробіт-
ництво у видобувній та металургійній галузі» 
розділу V «Економічне та галузеве співробіт-
ництво». Проте у ній увагу акцентовано тільки 
на необхідності поглиблення співробітництва з 
обміну інформацією щодо становища та різних 
аспектів розвитку металургії без будь-якої кон-
кретики. Більш інформативними та значущими 
є чисельні додатки до Угоди про асоціацію.

Наприклад, додаток І-А, де представлено 
тарифні графіки України та країн Євросоюзу. 
Згідно з ним, базові ставки увізного мита на 
переважну більшість металургійної продукції 
є нульовими (вільними). Виключення з боку 
як України, так і Євросоюзу становлять деякі 
види чавуну, феросплавів, труб, рейок, виро-
бів з чорних металів (резервуарів та цистерн, 
метизної продукції, печей, радіаторів та ін.), 
окремих виробів з кольорових металів (міді, 
нікелю, алюмінію, свинцю, цинку, олова), а 
також інструментів та інших виробів з недоро-
гоцінних металів. У середньому ставка увізного 
мита на металопродукцію не перевищує 3–5% 
(найвища становить 10%), і її застосування не є 
визначальним при можливому обмеженні обся-
гів українського металоекспорту на європей-
ський ринок. Крім того, у середньому близько 
85% вітчизняного експорту металопродук-
ції до ЄС припадає на чорні метали (група 72 
УКТЗЕД), де на більшість позицій діє нульова 
ставка увізного мита.

Досить важливим представляється зміст 
додатків 1-C та 1-D, де міститься графік ска-
сування вивізного (експортного) мита на брухт 
легованих чорних металів, брухт кольорових 
металів та напівфабрикатів з їх використанням 
та спеціальні заходи у формі додаткового збору 
до вивізного (експортного) мита, які Україна 
може застосовувати щодо деяких товарів впро-
довж 15 років з дати набрання чинності Угоди 
про асоціацію. 

Позитивним моментом для української мета-
лургії у цьому контексті є те, що експорт мета-
лобрухту, який виступає одним з ключових 
видів сировини у виробничому процесі, впро-
довж ще 15 років може обкладатися вивізним 
митом; негативним – те, що з року у рік роз-
мір такого мита буде скорочуватися, а у дов-
гостроковій перспективі, особливо за умови 
збільшення частки електросталеплавильного 
способу виробництва, у країні може спостеріга-
тися дефіцит цього стратегічного ресурсу. 

Важливе значення для галузі має також 
додаток XXVII до глави 1 «Співробітництво у 
сфері енергетики, включаючи ядерну енерге-
тику» розділу V «Економічне і галузеве спів-
робітництво». У ньому вказані 23 директиви 
та 7 регламентів ЄС, впровадження яких є 
обов’язковим для наближення законодавства 
України та Євросоюзу у сфері електроенерге-

тики, газу, нафти, розвідування та розробки 
вуглеводнів, енергетичної ефективності, еколо-
гічного проектування енергопоглинаючих про-
дуктів, вказування за допомогою маркування 
та зазначення стандартної інформації про товар 
обсягів споживання енергії та інших ресурсів 
побутовими електроприладами, ядерної енерге-
тики. 

Одними з найбільш значущих для подаль-
шого розвитку української металургії є додатки 
ХХХ та ХХХІ до глави 6 «Навколишнє при-
родне середовище» розділу V «Економічне і 
галузеве співробітництво». У них також перелі-
чені нормативні документи ЄС, імплементація 
яких обов’язкова для України з метою гармоні-
зації законодавства з управління довкіллям та 
інтеграції екологічної політики в інші галузеві 
політики, якості атмосферного повітря, управ-
ління відходами та ресурсами, якості води та 
управління водними ресурсами, включаючи 
морське середовище, охорони природи, про-
мислового забруднення та техногенних загроз, 
зміни клімату та захисту озонового шару, гене-
тично модифікованих організмів. Усього за 
цими напрямками наша країна повинна імпле-
ментувати положення 44 директив, 22 регла-
ментів та 6 рішень Євросоюзу.

Впровадження заходів, зазначених у трьох 
останніх додатках, хоч і не мають прямого від-
ношення до діяльності металургійної промисло-
вості, однак істотно на неї впливають унаслідок 
того, що галузь в Україні відрізняється висо-
ким рівнем енерговитратності та низьким рів-
нем екологічності виробничого процесу. Тому 
будь-які зміни щодо посилення відповідаль-
ності, наприклад, за забруднення навколиш-
нього середовища або недотримання правил 
функціонування енергоринку можуть суттєво 
знизити ефективність діяльності металургії. 
Є й позитивний момент – таке посилення від-
повідальності має підштовхнути метпідприєм-
ства до більш швидкої та якісної модернізації 
на інноваційній основі, що зрештою дасть змогу 
не тільки досягти, а й перевищити рівень роз-
витку світових лідерів.

Однак незважаючи на важливість та всео-
сяжність Угоди про асоціацію, впровадження в 
дію положень документу далеко не єдиний, тим 
паче не визначальний чинник покращання або 
погіршення конкурентних позицій української 
металургії на ринку ЄС. 

Реальний попит на вітчизняну металопро-
дукцію більшою мірою залежатиме від стану, 
тенденцій та пріоритетів розвитку галузі як в 
Україні, так і в Євросоюзі. Причому першо-
рядну роль відіграватимуть саме європейські 
країни, які є більш сильними «гравцями» на 
світовому й регіональному металоринках.

Аналіз статистичних та аналітичних даних 
щодо розвитку європейської металургії, пред-
ставлених такими авторитетними організаці-
ями, як European Steel Association (EUROFER), 
World Steel Association (WSA) та Eurostat, 
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показав, що починаючи з 2007 р. стан галузі 
постійно погіршувався (табл. 1). 

Це проявилося у падінні практично усіх 
основних показників діяльності галузі: скоро-
ченні близько 80 тис. співробітників металур-
гійних компаній за восьмирічний період (з 2007 
по 2014 рр.), зниженні майже на 20% обсягів 
виробництва сталі, зменшенні споживання 
сталі на душу населення (приблизно на 30%) 
та обсягу експорту металопродукції (майже на 
15%). Також у зазначеному періоді спостері-
галося зниження більше ніж на 20% внутріш-
ньорегіональної торгівлі металопродукцією та 
скорочення частки регіону у загальносвітовому 
виробництві сталі (на 5,4%) та споживанні 
готової металопродукції (на 6,5%).

На тлі цих негативних тенденцій розви-
тку європейської металургійної промисловості 
з’явилися чисельні дослідження та нормативні 
документи [8–12], у яких визначено пріоритети 
на напрямки розвитку галузі, адекватні сучас-
ним викликам. До них відносяться: 

– визнання металургії однією з основних 
точок зростання усієї промисловості Євросоюзу;

– виробництво інноваційної високоякісної 
продукції з високою доданою вартістю;

– необхідність повної вторинної переробки 
металу;

– підвищення ресурсоефективності мета-
лургійного виробництва;

– жорстка політика щодо захисту довкілля, 
яка б не суперечила промисловому зростанню;

– забезпечення рівних умов із конкурен-
тами (єдиного «ігрового поля») у питаннях клі-
матичної, енергетичної політики та доступу до 
ресурсів тощо. 

Крім того, на думку Президента EUROFER, 
Європа має швидко модернізувати свої інстру-

менти торговельного захисту, щоб розгляд 
скарг займав набагато менше часу, ніж сьогод-
нішні рік-півтора [13].

Упровадження перелічених заходів, направ-
лених на підвищення ефективності функціону-
вання європейської металургії, для усіх інших 
країн – не членів ЄС, тобто «третьої сторони», 
буде означати застосування більш жорстких 
умов співпраці у питаннях доступу до ринку 
та дотримання різноманітних вимог техніч-
ного, соціально-економічного й інституційного 
характеру до організації виробничого процесу з 
метою захисту власних інтересів.

У цьому контексті конкурентні позиції на 
європейському ринку української металургії 
виглядають доволі хиткими. Це пояснюється 
тим, що проблеми у галузі накопичувалися та 
не вирішувалися протягом десятиліть, а на сьо-
годнішній день ще й суттєво загострилися вна-
слідок воєнних дій на Донбасі, де розташована 
третина металургійних потужностей країни.

Ще до початку антитерористичної опера-
ції (АТО) на Донбасі українська металургійна 
промисловість мала низку проблем системного 
характеру, до яких відносились:

– низький техніко-технологічний рівень 
виробництва, що характеризувався високим 
рівнем зношеності металургійних агрегатів 
(понад 60%) та домінуванням морально й 
фізично відсталих технологій виробництва 
(до 20% сталі виплавлялося мартенівським 
способом, що практично не використовується 
у світі, частка безперервно литої сталі була 
однією з найнижчих у світі – трохи більше 
50%); 

– висока енерго- і ресурсоємність виробни-
цтва, що виражалась у превалюванні ресурс-
ної (особливо сировинної) складової в собівар-

Таблиця 1
Динаміка основних показників розвитку металургійної промисловості країн ЄС

Показники
Роки 2014/ 

2007, %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Обсяг випуску сталі, млн. т 209,7 197,9 138,8 172,9 177,4 168,5 165,6 169,1 80,6
Обсяг видимого споживання 
сталі на душу населення, кг/ос. 403,9 371,7 240,7 294,4 310 278,5 274,2 287,7 71,4

Індекс обсягу виробництва 
металопродукції, % до 
попереднього періоду

100,6 94,7 72,0 77,4 122,6 94,1 99 101,8 -

Кількість працівників, тис. ос. 406,0 416,2 378,7 367,7 364,1 350,6 336,7 328 80,8
Частка у світовому виробництві 
сталі, % 15,6 14,9 11,3 12,2 11,7 10,9 10,3 10,2 -

Частка у світовому споживанні 
готової металопродукції, % 16,0 15,2 10,7 11,3 11,1 9,9 9,3 9,5 -

Обсяг експорту 
металопродукції, млн. т 161,81 155,6 113,4 134,6 146,1 141,5 133,8 138,4 85,5

Обсяг імпорту металопродукції, 
млн. т 169,31 162,2 102,6 125,1 144,0 133,3 125,9 133,7 79,0

Обсяг внутрішньорегіональної 
торгівлі металопродукцією, 
млн. т

127,71 119,6 81,8 123,0 108,0 101,8 95,1 101,3 79,3

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних European Steel Association: http://www.eurofer.
org/; World Steel Association: http://www.worldsteel.org/; Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat
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тості вітчизняної металопродукції (витрати 
на паливно-енергетичні ресурси становили 
близько 50%, тоді як у промислово розвинених 
країнах цей показник не перевищує 20%) та 
постійному зростанні дефіциту металургійних 
ресурсів (передусім коксівного вугілля та мета-
лобрухту);

– низький екологічний рівень металургій-
ного виробництва (частка галузі в загальному 
обсязі викидів забруднюючих речовин в атмос-
феру, зокрема діоксиду вуглецю, становила в 
середньому 20–30%);

– низький рівень інвестиційно-інноваційної 
активності в галузі (обсяг інвестицій в осно-
вний капітал на тонну виплавленої сталі ста-
новив не більше 40 дол., що у 3–4 рази менше, 
ніж у найближчого конкурента – Росії, іннова-
ції впроваджували менше 15% металургійних 

підприємств, частка маловідходних та ресурсоз-
берігаючих процесів у загальному обсязі нових 
технологічних процесів у металургії не переви-
щувала у середньому 40%);

– деформації в структурі виробництва, екс-
порту, імпорту та споживання металопродук-
ції: спеціалізація на експорті напівфабрикатів 
(до 40–45%) та значний імпорт високоякісної 
продукції кінцевого споживання (плоский про-
кат з покриттям – 15–20%, вироби з легованої 
сталі – до 15%) на тлі дуже значної експортної 
орієнтації галузі (до 80%).

Воєнні дії, що почалися у 2014 р., зна-
чно погіршили ситуацію, призвівши до істот-
ного падіння основних фінансово-економічних 
показників діяльності галузі як у Донецькій та 
Луганській областях, так і в Україні в цілому 
(табл. 2).

Таблиця 2
Деякі фінансово-економічні показники діяльності металургії України та Донбасу в 2013–2014 рр.

Показники
Роки

2014/2013, %
2013 2014**

Україна
Індекс металургійного виробництва,% 94,2 85,1 -
Обсяги виробництва, тис. т

чавун 29,0 24,8 85,3
сталь 33,2 27,1 82,7
прокат готовий чорних металів 17,8 14,4 81,0
труби та трубки, профілі порожнисті зі сталі 1,8 1,5 84,1

Обсяг експорту чорних металів, млн. дол. 17571,1 15235,5 86,9
Обсяг імпорту чорних металів, млн. дол. 5005,9 3322,5 67,1
Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. 6270,5 5538,3 88,3
Фінансовий результат діяльності до 
оподаткування, млн. грн. -12081,5 -38640,0 Зменшення збитків 

у 3,2 рази
Донецька область
Індекс металургійного виробництва,% 93,7 72,3 -
Обсяги виробництва, тис. т

чавун 12868,2 10057,1 78,2
сталь 13253,2 9778,6 73,8
прокат готовий чорних металів 7491,9 5339,8 71,3
труби та трубки, профілі порожнисті зі сталі 407,4 341,4 83,8

Обсяг експорту чорних металів, млн. дол. 6892,9 5855,9 85,0
Обсяг імпорту чорних металів, млн. дол. 660,6 157,0 23,8
Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. 574,6 347,8 60,5
Фінансовий результат діяльності до 
оподаткування, млн. грн. -5857,6 -716,6 Зменшення збитків 

у 8,2 рази
Луганська область
Обсяги виробництва, тис. т

феросплави 181 106 58,6
сталь без напівфабрикатів, отриманих безпе-
рервним литтям 827 279 33,7

труби та трубки, профілі порожнисті зі сталі 105 45,2 43,0
Обсяг експорту чорних металів, млн. дол. 1602,2 954,2 59,6
Обсяг імпорту чорних металів, млн. дол. 158,3 50,8 32,1
Фінансовий результат діяльності до 
оподаткування, млн. грн. -1893,3 -20271,9 Збільшення збитків 

у 10,7 рази
** У 2014 р. без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: складено та розраховано автором на основі даних Державної служби статистики України: 
http://www.ukrstat.gov.ua/; Головного управління статистики в Донецькій області: http://www.donetskstat.
gov.ua/; Головного управління статистики в Луганській області: http://www.lg.ukrstat.gov.ua/
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У Донецькій області знизилися обсяги 
виробництва всіх видів металопродукції, вироб-
ництво коксу зменшилось приблизно на 30%, 
діяльність більшості металургійних підпри-
ємств була збитковою, хоча питома вага їх збит-
ків становила лише 3,3% від сумарних збит-
ків усієї промисловості регіону. У Луганській 
області також відбулося скорочення обсягів 
виробництва основних видів металопродукції, 
що призвело до істотних збитків металургійних 
підприємств, що склали близько половини усіх 
збитків промисловості регіону. Хоча у порів-
нянні з підсумками діяльності металургії усієї 
України результати галузі на Донбасі були зна-
чно гіршими.

Це пояснюється тим, що з усіх основних 
металургійних та коксохімічних підприємств 
Донецької та Луганської областей (згідно з їх 
офіційними звітами та повідомленнями) тільки 
ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат 
імені Ілліча» (ММК ім. Ілліча) та ПАТ «Мета-
лургійний комбінат «Азовсталь» (МК «Азов-
сталь»), розташовані у м. Маріуполь, не зупи-
няли виробничий процес. Проте внаслідок 
обмежень поставок сировини та вивозу готової 
продукції їх виробничі потужності завантажені 
не повністю. На ММК ім. Ілліча виробнича про-
грама з випуску агломерату, чавуну, марте-
нівської та конвертерної сталі, гарячекатаного 
прокату у 2014 р. була виконана приблизно на 

70–75%, а навесні 2015 р. інженерно-технічний 
та адміністративний персонал переводився на 
4-денний робочий тиждень.

На підконтрольній Україні території Донбасу 
знаходяться також ПрАТ «Костянтинівський 
металургійний завод» (КМЗ), ТОВ «Краматор-
ський феросплавний завод» (КФЗ), ТОВ «Елек-
тросталь» (м. Курахове) та ПАТ «Авдіївський 
коксохімічний завод» (АКХЗ). Однак їх функ-
ціонування є досить нестабільним не тільки 
через проблеми з ресурсним забезпеченням і 
збутом продукції, а й внаслідок близькості зони 
бойових дій. 

Так, АКХЗ, розташований на лінії фронту, 
постійно піддається руйнуванням. З липня 
2014 р. по липень 2015 р. підприємство призу-
пиняло виробництво 12 разів, з кожною такою 
зупинкою стан коксових батарей погіршується 
від температурних стресів [14]. 

Значна кількість металургійних та коксо-
хімічних підприємств Донецької й Луганської 
областей на сьогоднішній день опинилися на 
окупованій території (ПАТ «Єнакієвський мета-
лургійний завод» (ЄМЗ) (з Макіївською філією), 
ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» 
(АМК), ПрАТ «Донецьксталь» – металургій-
ний завод» («Донецьксталь»), ПАТ «Донецький 
металопрокатний завод» (ДМПЗ), ПрАТ «Доне-
цький електрометалургійний завод» (ДЕМЗ), 
ПАТ «Харцизький трубний завод» (ХТЗ), 

Таблиця 3
Динаміка експорту деяких видів продукції з чорних металів, тис. т

Вид металопродукції
Роки 2014/ 

2007, 
%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Чавун 1085,9 638,2 253 467,2 795,4 587,1 955,5 897,4 82,6
Феросплави 428,8 333,3 281,8 381,1 327,2 274,5 274,6 342,4 79,9
Відходи та лом чорних 
металів 23,1 13,3 21,4 28,4 49,5 11,9 0 2,7 11,7

Напівфабрикати з заліза й 
нелегованої сталі 3622,6 3855,4 1766,1 3517,2 3700,3 2934,9 3992,5 3459,8 95,5

Плоский прокат з заліза 
або нелегованої сталі без 
покриття

1121,7 1197,2 826,3 1528,2 2056,9 1497 1636,4 1775,9 158,3

Плоский прокат з заліза або 
нелегованої сталі холодної 
прокатки без покриття

116,1 109,3 95,5 162,7 223,5 163,3 155,2 148,9 128,3

Плоский прокат з заліза або 
нелегованої сталі з покриттям 106 4,4 2,7 1,3 2,5 0,4 0,1 0,5 0,5

Прутки та бруски 689,2 560,5 397,6 540,9 503,8 253,6 294,5 358,2 52,0
Кутики, фасонні й 
спеціальні профілі із заліза й 
нелегованої сталі

117,7 101,4 17,6 16,3 31,7 62 71,6 86,9 73,8

Дріт з заліза й нелегованої 
сталі 119,1 91,3 77,3 62,6 47,1 29,5 36,4 47 39,5

Вироби з нержавіючої сталі 18,5 12 0,7 13,7 20,2 15,7 12,6 12,7 68,6
Вироби з іншої легованої 
сталі 215,5 174,1 125,4 148,8 230,5 109,2 108,4 156,5 72,6

Вироби з заліза або сталі для 
залізничних і трамвайних 
колій

7,9 10,5 2,4 0,9 7,7 1,5 2,9 8,4 106,3

Усього металопродукції 7592,5 7123,6 3852,1 6890,9 8018,2 5961,1 7556,7 7312,9 96,3
Джерело: складено та розраховано автором на основі даних Державної служби статистики України: 
http://www.ukrstat.gov.ua/
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ПАТ «Стахановський завод феросплавів» (СЗФ), 
ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» 
(ЯКХЗ), ПрАТ «Макіївкокс», ПрАТ «Єнакієв-
ський коксохімпром» (ЄКХП), ПАТ «Донець-
ккокс», ПАТ «Алчевський коксохімічний 
завод» («Алчевськкокс»). 

З другого півріччя 2014 р. ці підприємства, 
на яких працює майже 50 тис. осіб, змушені 
були постійно призупиняти свою діяльність 
унаслідок активних воєнних дій. Більше поло-
вини з них не працюють і на сьогоднішній день. 
Підприємства, що змогли відновити виробни-
цтво (наприклад, «Донецьксталь», ЄМЗ, АМК), 
стикаються, головним чином, з проблемами 
дефіциту сировини та вивозу готової продук-
ції внаслідок значних руйнувань транспортної 
інфраструктури та економічної блокади тим-
часово непідконтрольних Україні територій. З 
цієї причини їх потужності були завантажені 
у середньому на 40%, а фінансові результати – 
від’ємними. 

Єдиним позитивним моментом діяльності 
металургійної промисловості Донбасу є те, що 
основні виробничі потужності металургійних 
підприємств, розташованих на окупованій тери-
торії (доменні печі, конвертери, прокатні стани 
тощо), не постраждали внаслідок бойових дій. 
Руйнування торкнулися в основному електрич-
них мереж, газопроводів, транспортних засо-
бів, зокрема, рухомого складу заводів. Хоча 
ці пошкодження доволі оперативно усувалися 
власними силами підприємств, однак їх повно-
цінна робота на разі є неможливою, адже воєнні 
дії призвели до значного загострення вже існу-
ючих проблем металургійної промисловості та 
появи абсолютно нових, пов’язаних виключно 
зі збройним протистоянням.

Результатом бойових дій на Донбасі та 
інших негативних тенденцій розвитку мета-
лургії стало зменшення обсягів експорту недо-
рогоцінних металів та виробів з них до країн 
ЄС у 2014 р. порівняно з довоєнним 2013 р. на 
143,3 млн. дол. (на 3,1%). Особливо це стосува-
лося чорних металів, частка яких у загальному 
обсязі метало експорту України була найбіль-
шою – 88,1% (табл. 3).

Висновки. Унаслідок погіршення стану і 
негативних тенденцій розвитку європейської 
металургійної промисловості та загострення 
раніше не вирішених системних проблем функ-
ціонування галузі в Україні конкурентні пози-
ції українських металургів на ринку країн ЄС 
виглядають досить хиткими. Існує серйозна 
загроза і надалі залишитися постачальником до 
Євросоюзу сировини й напівфабрикатів, і лише 
за умови, що європейські компанії зосередяться 
на випуску високоякісної продукції і не стануть 
збільшувати обсяги виробництва власних напів-
фабрикатів. 

Відкриття європейського ринку, згідно з 
умовами Угоди про асоціацію, не означає авто-
матичного зростання обсягів експорту вітчиз-
няної металопродукції. Це тільки надає мож-

ливість здійснювати торговельну діяльність за 
означеними правилами, які надаватимуть пере-
вагу здебільшого європейським партнерам за 
рахунок розвиненості у країнах ЄС інституцій-
ного середовища та використання у практич-
ній діяльності визначених у документі норм та 
стандартів протягом багатьох років.

Для збереження та розширення присутності 
на європейському ринку Україні необхідні ско-
ординовані дії держави, бізнесу та науки, прі-
оритетними серед яких мають стати модерніза-
ція виробництва з акцентом на зниженні його 
енерго- й ресурсоємності та підвищенні еколо-
гічності й стимулювання розвитку внутріш-
нього ринку металопродукції, де проходили б 
апробацію українські інноваційні розробки. Це 
забезпечить конкурентоспроможне співвідно-
шення ціна/якість на вітчизняну металопро-
дукцію, допоможе знизити залежність галузі 
від експорту та дозволить вибудовувати ділові 
стосунки з європейськими партнерами на рів-
них.
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Постановка проблеми. Досвід розвинених 
країн світу підтверджує, що сталий економіч-
ний розвиток будь-якої країни залежить від 
ефективності процесу оновлення технологій, 
стимулювання передачі наукових розробок із 
сфери знань у виробничу сферу, що досягається 
за допомогою розвитку системи освіти, ринку 
інтелектуальної власності, створення іннова-
ційної інфраструктури. 

Організація таких процесів нерозривно 
пов’язана із інвестиційними затратами на наці-
ональному, регіональному та місцевому рівнях. 
В свою чергу, інновації забезпечують ефектив-
ність інвестицій та відкривають шляхи новим 
продуктам і виробництвам, як правило, більш 
досконалим та якіснішим.

Але здійснення інвестиційно-інноваційних 
змін неможливо без розуміння особливостей 
розвитку інвестицій та інновацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження та розвиток тео-
рії інвестицій зробили такі вітчизняні та зару-
біжні науковці, як: І. Бланк, М. Герасимчук, 
К. Гуменна, А. Дука, Д. Єрміліна, С. Захарін, 
В. Осецький, А. Пересада, А. Поручник, Л. Сей-

даметова, Н. Татаренко, В. Федоренко, А. Чухно 
та ін. Дослідженню розвитку теорії інновацій 
присвячено праці Ю.М. Бажала, О.Г. Баранова, 
К.А. Вареника, М.А. Вельковича, О.Б. Жихоря, 
О.О. Завгородньої, О.О. Лапко, Р.М. Нуреєва, 
З.М. Пересунько, О.М. Пєтухової, Ю.В. Яковца 
та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У роботах вищезазначених 
науковців розкрито теоретичні аспекти інвес-
тиційної та інноваційної теорії та проблеми 
структуризації існуючих економічних теорій, 
що досліджують вплив технологічних змін на 
економічні процеси. Проте у своїх досліджен-
нях науковці використовують різні підходи до 
виділення та класифікації цих теорій [1]. Така 
неоднорідність поглядів на еволюцію вчення 
про інвестиції та інновації та методологію піз-
нання інноваційно-інвестиційних процесів 
викликає потребу у більш детальному розгляді 
цього питання. 

Мета статті полягає у дослідженні генезису і 
взаємозв’язку інвестицій та інновацій, а також 
визначенні їх ролі у забезпеченні економічного 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблемам визначення сутності і ролі інвести-
цій у розвитку світового господарства особливу 
увагу приділяли відомі зарубіжні науковці-кла-
сики: Ф. Бастіа, Ж. Батіст Сей, Е. Бем-Беверік, 
П. Буагільбер, Ф. Візер, Дж. Кейнс, Ф. Кене, 
Т. Мальтус, Т. Манн, К. Маркс, А. Маршалл, 
К. Менгер, С. Міль, В. Парето, В. Петті, А. Пігу, 
Д. Рікардо, Н. Сеніор, А. Сміт, Ж. Тюрго, 
Дж.І. Фішер, М. Фрідман, Д. Юм, та ін. 

Теоретичні та методологічні основи розвитку 
інновацій, технологій та впливу на них інвести-
ційних потоків займали значне місце у системі 
наукових досліджень практично усіх економіч-
них шкіл і течій та знайшли своє відображення 
у роботах таких відомих зарубіжних вчених, 
як: М.Д. Кондратьєв, С. Кузнець, К. Маркс, 
Г. Менш, Д. Рікардо, А. Сміт, М. Туган-Бара-
новський, І. Фішер, К. Фрімен, Е. Хансен, 
Й. Шумпетер та ін. 

Системні за своїм змістом теорії інвести-
цій були сформовані в середині XVI–XVII ст. 
Представники наукової школи меркантилізму 
Т. Манн, Д. Юм, Дж. Ло, Ж. Кольбер, Л. Зекен-
дорф, Й. Бехер, Ф. Фон Горінг досліджують 
сферу обігу, яку ідентифікують як середовище 
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«породження грошей грошима», тобто зрос-
тання обсягів капіталу, таким чином, ототож-
нюючи гроші і капітал. Вони вважали, що єди-
ний засіб збагачення країни – це реальні гроші, 
які одночасно були й основою як для розвитку 
виробництва, так і для збільшення обсягів тор-
гівлі [2]. Меркантилісти першими обґрунту-
вали необхідність регулювання умов, які забез-
печують формування інвестиційних ресурсів та 
приплив їх в країну з-за кордону. Збільшення 
грошових нагромаджень при одночасному зни-
женні їх вартості, на їх думку, було головним 
фактором стимулювання інвестиційної актив-
ності [3]. 

На відміну від меркантилістів, об‘єктом 
аналізу яких були процеси, що відбуваються в 
обігу, представники класичної школи В. Петті 
та П. Буагільбер переносять дослідження у 
сферу виробництва. Англійський економіст 
В. Петті стає засновником трудової теорії вар-
тості, де одним з висновків є те, що прибуток 
можна вважати джерелом інвестицій. В. Петті 
вважає, що для збільшення обсягів інвестицій 
потрібно впливати на фактори, від яких зале-
жить прибуток, а саме на заробітну плату та роз-
мір ренти [2]. Французький економіст П. Буа-
гільбер вважає джерелом інвестицій доходи від 
виробництва, тому для економічного розвитку 
країни потрібен вільний обмін між галузями 
виробництва і відшкодування витрат виробни-
кам. Це може бути забезпечено через міжгалу-
зевий поділ праці за умов вільної конкуренції. 
Вільне ціноутворення визначає розміри прибут-
ків, отже, й розміри інвестицій у галузь, що ці 
прибутки забезпечує [2].

Класичну політичну економію після П. Буа-
гільбера представила школа фізіократів, засно-
вником якої став Ф. Кене, автор вчення «про 
природний порядок», теорії чистого продукту і 
продуктивної праці. Він вперше зробив спробу 
структурувати інвестиції, розділивши їх на пер-
винні й щорічні аванси. Під первинними аван-
сами розумілися витрати на придбання сіль-
ськогосподарських машин, робочої худобини, 
які в сукупності представляли собою фонд 
землеробського устаткування з терміном обо-
роту в 10 років. Щорічні аванси, у свою чергу, 
складаються з витрат на насіння, наймання 
сільськогосподарських робочих й інших поді-
бних витрат, які вимагають щорічного віднов-
лення [3]. 

Послідовник фізіократичних ідей Ж. Тюрго 
у своїх дослідженнях намагався пояснити про-
блему капіталу, який він визначає як «нагро-
маджену вартість» та джерело інвестицій. На 
думку Ж. Тюрго, основною формою капіталу 
є землеробський капітал, а головна форма 
доходу – земельна рента. Він вперше визначив 
різницю між грошима і капіталом. Капітал на 
відміну від грошей приносить дохід, який поді-
ляється на дві частини. Перша частина слугує 
для відшкодування витрат, пов’язаних зі ство-
ренням продукту, у тому числі на оплату праці 

робітників, друга – це прибуток на капітал і 
земельна рента [4]. 

Таким чином, фізіократи до інвестицій від-
носили лише продуктивну форму капіталу, 
використаного в землеробстві. Інвестування, 
відповідно до поглядів фізіократів, є процес, 
спрямований на відновлення й збільшення 
використовуваного капіталу, за допомогою 
якого відбувається виробничий процес у сіль-
ському господарстві й збільшується багатство 
націй [5]. 

Дослідження причин прирощення капіталу 
продовжено представниками англійської школи 
політичної економії А. Смітом та Д. Рікардо. 

А. Сміт у праці «Дослідження про природу й 
причини багатства народів» говорить про про-
цес вкладання капіталу, фактично досліджу-
ючи питання інвестування, однак не вводячи 
самого цього терміна. Він виводить залежність 
між процентом на гроші та прибутком від вкла-
дання грошей (інвестицій): «Можна визнати за 
правило, що відсоток на гроші буде вищим у 
тих випадках, коли можливо отримати більший 
прибуток від вкладання грошей у яку-небудь 
справу» [6].

Як зазначають багато сучасник дослідни-
ків генезису теорії інновацій [9–13], А. Сміт 
у своїх дослідженнях одним з перших приді-
ляє увагу питанням впливу досягнень у сфері 
технології та техніки на економічний розвиток. 
Він вважав поділ праці фактором підвищення 
продуктивності та зростання капіталу за раху-
нок «винаходів найбільш відповідних знарядь 
і машин для виконання роботи» [6] тим самим 
дав розуміння необхідності науково-технічного 
розвитку та інноваційної складової у процесі 
інвестування для розвитку виробництва. 

Далі дослідження впливу технічного про-
гресу на виробничі витрати та розмір прибутку 
на капітал продовжив Д. Рікардо. У роботі [7] 
він підкреслював, що вартість товарів склада-
ється не тільки з праці, безпосередньо затра-
ченої на їх виробництво, а й з капіталу, тобто 
їжі, одягу, праці, витраченої на знаряддя, 
інструменти, матеріали, що використовуються 
у виробництві. Так, збільшення прибутку на 
капітал може відбуватись за рахунок зниження 
витрат праці, яке відбувається при удоскона-
ленні машин та інструментів, використаних у 
виробництві. Таким чином, Рікардо підводить 
до того, що інноваційні процеси підвищують 
інвестиційну привабливість виробництва того 
чи іншого товару.

Вплив досягнень у сфері техніки та техноло-
гій на економічний розвиток вивчав видатний 
вчений-економіст К. Маркс [8]. Вчений узалеж-
нював інвестиційну активність від прибутку і 
брав до уваги дію загального закону капіталіс-
тичного нагромадження. На його думку, інвес-
тування здійснюється передовсім у досягнення 
науково-технічного прогресу, що дає змогу капі-
талісту здешевити основний капітал, зменшити 
його витрати на одиницю продукту [2]. Гонитва 
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за додатковою вартістю і самозростання капі-
талу сприяють невпинному розширенню вироб-
ництва та економічному піднесенню. Цей про-
цес супроводжується підвищенням попиту на 
робочу силу, скороченням безробіття та підви-
щенням розмірів заробітної плати. Останнє веде 
до зниження норми прибутку, підриваючи тим 
самим стимули до інвестування, що викликає 
різке зниження сукупного попиту (в першу 
чергу інвестиційного). Неминучим наслідком 
цього є економічна криза, зростання безробіття, 
падіння реальної заробітної плати та знецінення 
капітальних запасів. Відтак, створюються пере-
думови для підвищення норми прибутку і від-
новлення інвестиційної активності, що веде 
економіку до піднесення. Тим самим розпочи-
нається новий цикл [14]. Як зазначає К. Маркс, 
у цьому охоплюючому цілий ряд років циклі 
взаємопов’язаних між собою оборотів, в яких 
капітал прикріплений своєю основною час-
тиною, дана матеріальна основа періодичних 
криз, причому підприємства послідовно пере-
живають періоди послаблення, середньої діяль-
ності, стрімкого розмаху, кризи. Хоча періоди 
вкладення капіталу досить різні й не збігаються 
один з одним, однак криза завжди є вихідним 
пунктом для великих нових вкладень капіталу; 
таким чином, розглядаючи справу з погляду 
всього суспільства, вона більшою чи меншою 
мірою створює нову матеріальну основу для 
наступного циклу оборотів [14]. Отже, К. Маркс 
висуває положення, що матеріальною підста-
вою середньострокового економічного циклу є 
рух основного капіталу, з оновлення якого, а 
отже, з активізації інноваційно-інвестиційних 
процесів, починається вихід із чергової еконо-
мічної кризи [15]. 

Видатний український учений М.І. Туган-
Барановський, спираючись на дослідження 
К. Маркса, виклав свою теорію економічних 
циклів та пов‘язав причину економічних криз з 
особливостями відтворення основного капіталу. 

У праці [16] він проаналізував різні підходи 
до пояснення циклічного характеру розвитку 
виробництва і дійшов висновку, що періодична 
зміна спадів та піднесення у розвитку промис-
ловості викликається не законами споживання, 
а законами виробничого нагромадження. 

Важливим методологічним відкриттям був 
висновок, що і кризова фаза, і відповідне обме-
ження процесів інвестування та накопичення 
вільного грошового капіталу спричинюються 
саме технологічною вичерпаністю діючих 
виробництв, коли інвесторам стає невигідним 
відтворювати старі галузі і відповідні фінан-
сові ресурси, покидаючи ці галузі, нагромаджу-
ються у грошовій формі вільного позичкового 
капіталу, шукаючи собі нове застосування [17]. 

Дослідження М.І. Туган-Барановського зна-
ходять своє продовження у працях М.Д. Кон-
дратьєва. Так, у роботі [18], проаналізувавши 
економічні показники провідних країн Європи 
та США за значний період часу (100–140 років), 
він визначив великі цикли економічної дина-
міки тривалістю 48–55 років («довгі хвилі Кон-
дратьєва») та звернув увагу на те, що початок 
кожної хвилі характеризувався пожвавленням 
технічних винаходів і впровадженням їх у про-
мисловість. 

Теорія «довгих хвиль» Кондратьєва активно 
використовується сучасними економістами у 
відпрацюванні перспективи технологічного роз-
витку країн. За цією теорією процес розвитку 
техніки та технологій виробництва, почина-
ючи з промислової революції другої половини 
XVIII ст., налічує шість хвиль, в результаті 
яких сформувалося шість технологічних укла-
дів (табл. 1). 

Таким чином, розглядаючи циклічний 
характер розвитку суспільного виробництва, 
М.Д. Кондратьєв виявив важливу роль іннова-
цій в економічній системі.

Послідовником теорії економічних циклів 
був видатний австрійський економіст Й. Шум-

Таблиця 1 
Зміна технологічних укладів [19]

Технологічний 
уклад (ТУ) Роки Визначальні фактори Технологічне ядро

I 1780–1830 Текстильні машини Текстиль, виплавка чавуна; обробка заліза, 
будівництво каналів, водяний двигун

II 1830–1880 Паровий двигун Залізничний та пароплавний транспорт; 
вугільна промисловість, чорна металургія

III 1880–1930 Електродвигун
Електротехнічне машинобудування, виробни-
цтво та прокат сталі, неорганічна хімія, лінії 
електропередач

IV 1930–1970 Двигун внутрішнього 
згорання, нафтохімія

Автомобілебудування, літакобудування, раке-
тобудування, кольорова металургія, синтетичні 
матеріали, органічна хімія, виробництво та 
переробка нафти

V 1970–2010 Мікроелектронні 
компоненти

Електронна промисловість, обчислювальна тех-
ніка, оптичне волокно, програмне забезпечення, 
інформаційні технології, лазерні технології

VI 2010–2040 Нанотехнології, геліо- 
та ядерна енергетика

Наноелектроніка, молекулярна та нанофото-
ніка, наноматеріали, нанобіотехнологія, нано-
системна техніка

Джерело: узагальнено автором
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

петер, який у роботі [20] розвинув теорію періо-
дичних коливань кон’юнктури, у якій пов‘язав 
цикли економічного розвитку з інноваційною 
діяльністю. Він стверджував, що масова поява 
нових технологій веде до економічного підне-
сення. Принциповим положенням теорії 

Й. Шумпетера є висновок про те, що «нове, 
як правило, не виростає із старого, а з‘являється 
поруч із старим, витісняє його і замінює всі від-
носини таким чином, що виникає необхідність 
у специфічному процесі «розміщення» [20]. 
Тому «піднесенню» передує структурна пере-
будова, а наступний розвиток – це не просто 
продовження попереднього, а новий розвиток, 
який породжується іншими умовами і почасти 
іншими людьми [21]. 

Далі у своєму дослідженні [22] Й. Шумпетер, 
який вважається засновником теорії інновацій-
ного розвитку, вперше ввів у науковий обіг тер-
мін «інновація» та запровадив поняття базових 
і вторинних нововведень, визначив відмінність 
між товарними й технологічними інноваціями.

Дослідження Й. Шумпетера отримали своє 
продовження у працях Г. Менша, Б. Твіса, К. 
Фрімена, Е. Денісона. Завдяки їх дослідженням 
остаточно сформувався погляд на інновації як 
на головний чинник соціально-економічного 
розвитку.

Висновки. Отже, дослідження генезису 
інвестицій та інновацій дає розуміння того, 
що інноваційні зміни нерозривно пов‘язані з 
інвестиціями у науково-технічний розвиток, 
що визначає коливання темпів економічного 
росту та ефективність суспільного відтворення. 
Безперечно, інвестиції та інновації належать до 
найважливіших тем досліджень багатьох нау-
ковців минулого та сучасності, але й сьогодні 
головним завданням економічної науки зали-
шається дослідження впливу інвестиційних та 
інноваційних змін на соціальний і економічний 
розвиток будь-якої країни.
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ВИНИКНЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ  
НА ЕТАПІ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ORIGIN SYNERGISTIC EFFECT  
ON STAGE OF ECONOMIC INTEGRATION UKRAINE

АНОТАЦІЯ
Під час досліджень визначено необхідність обґрунтування 

методики розрахунку синергетичного ефекту. Визначено ефек-
тивну методику розрахунку синергетичного ефекту в процесі 
інтеграції економічних систем. Доведено необхідність прове-
дення подальших досліджень трансформації економіки Укра-
їни на основі синергетичної парадигми.

Ключові слова: інтеграція, трансформація, синергетич-
ний ефект, структурні витрати, функціональні витрати, струк-
тура, оптимізація.

АННОТАЦИЯ
Во время исследований определена необходимость обо-

снования методики расчета синергетического эффекта. Опре-
делена эффективная методика расчета синергетического 
эффекта, который образуется в процессе интеграции эконо-
мических систем. Доказана необходимость проведения даль-
нейших исследований трансформации экономики Украины на 
основе синергетической парадигмы.

Ключевые слова: интеграция, трансформация, синерге-
тический эффект, структурные расходы, функциональные рас-
ходы, структура, оптимизация.

ANNOTATION
During the research identified the need to study methods of 

calculating a synergistic effect. Effective method of calculation de-
fined synergies in the integration of economic systems. The neces-
sity of further research transformation of Ukraine’s economy based 
on synergetic paradigm.

Keywords: integration, transformation, synergy effect, struc-
tural expenses, functional costs structure optimization.

Постановка проблеми. Сучасний етап дослі-
джень трансформацій національної економіки 
ускладнено відсутністю методики визначення 
ефективності перебігу певних етапів загаль-
ного трансформаційного процесу. Насамперед 
це пояснюється складністю та багатогранністю 
трансформаційних перетворень та всеохоплюю-
чим її впливом на життєдіяльність суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У процесі досліджень були використанні 
наукові здобутки засновників теорії синергії: 
Лоренца Е., Фейнмана, Г. Хакена, І. Приго-
жина, В.-Б. Занга, Р. Євстєгнєєва та Л. Євстєг-
нєєвої, С. Капиці, С. Курдюмова. У написанні 
статті були використані результати досліджень 
вітчизняних авторів: М. Яновського, Ю. Мако-
гона, О. Рябчина, а також російських дослідни-
ків: І. Прангішвілі, Є. Алєксандрова, Стебляко-
вої, Краснова Г., Виноградова В., Л. Мусаєва, 
Кокіна О., Чеп’юка О. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідженнями відомих 
авторів підтверджується актуальність синерге-
тичного спрямування досліджень економічної 

системи. У цьому контексті актуальним зали-
шається проблема визначення синергетичного 
ефекту трансформацій. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення синергетичного ефекту на інте-
граційному етапі трансформації економічної 
системи на основі запропонованих методик та 
окреслення кола першочергових завдання щодо 
їх вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Теорія соці-
альної самоорганізації, побудована на принци-
пах синергетичного підходу, дозволяє з нової 
позиції досліджувати проблеми історичного 
детермінізму, природи соціально-економічних 
криз, визначати критерії соціального прогресу, 
можливість довгострокового економічного про-
гнозування, можливості коеволюції природи та 
суспільства. Синергетичний підхід базується на 
принципі системності, розвитку, ізоморфізму, 
типології систем. Синергетику часто визнача-
ють як науку про самоорганізацію систем різної 
природи, у тому числі економічної. 

Синергетичний ефект в економіці означає 
перевищення сукупних результатів діяльності 
інтегрованих економічних систем від суми резуль-
татів діяльності підприємств до їх об’єднання в 
інтегровану економічну систему [1]. Структура 
синергетичного ефекту детально досліджена Р. 
Метьюзом [2]. Автором визначено два основних 
джерела синергії: субаддититивність та суперад-
дитивність. Природа субаддититивності полягає 
у зниженні сукупних витрат об’єднаних під-
приємств за умов збереження існуючих обсягів 
виробництва. Відомо, що функція з властивос-
тями субаддитивності, якщо значення функції 
від суми змінних менше або дорівнює сумі зна-
чень функцій від кожної із змінних, тобто вико-
нується умова:

F=(x1+x2+…xn)≤F(x1)+F(x2)+…F(xn).
Субаддитивність витрат в інтегрованій еко-

номічній системі виражається у зменшенні 
повних витрат на випуск продукції у порів-
нянні з витратами на випуск продукції окре-
мих підприємств до об’єднання у інтегровану 
структуру. Таким чином інтегрована система 
отримає значний прибуток ніж сума прибутку 
підприємств до інтеграції. У цьому проявля-
ється супераддитивність. Функція має власти-
вості супераддитивності, якщо має місце така 
нерівність:
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F(x1+x2+…xn)≥F(x1)+F(x2)+…F(xn).
Враховуючи результати досліджень 

Р. Метьюза синергія має два види: сиренгія 
розширення та синергія зв’язку. Синергія роз-
ширення включає синергію субаддитивності та 
синергію супераддитивності [2]. Синергія роз-
ширення є результатом отримання кожної з 
інтегруючих економічних систем можливості 
використовувати ресурси іншої системи. Синер-
гія зв’язку включає тільки синергію, що вини-
кає за рахунок супераддитивності та спосте-
рігається у разі появи якісно нового ресурсу, 
який реалізується у зовнішнє середовище. Фак-
тори, що визначають витрати можна поділити 
на структурні та функціональні, оскільки вони 
тісно пов’язані то оптимальна структура еко-
номічної системи забезпечує найефективніше 
виконання нею функцій [3]. 

Функціонування економічної системи необ-
хідно звести до рівня вигляду сукупності еле-
ментарних процесів, що поділяють на функ-
ціональні, формуючих сам зміст системи та 
структурні, направлені на підтримку та розви-
ток інфраструктури. Для економічної системи 
функція стану економічної діяльності найбільш 
вдало відображено методикою Краснова Г. та 
В. Виноградова [1].

Q=P+F+C;
де Q – кількість ресурсу, отриманого в 

результаті виробничої діяльності економічної 
системи

Р – кількість ресурсу, що забезпечує прибу-
ток економічної системи;

F – кількість ресурсу, витраченого на функ-
ціональні витрати;

С – кількість ресурсу, витраченого на струк-
турні витрати. 

Для визначення обсягу синергетичного 
ефекту необхідно розглядати аграрний сектор 
економіки як систему, що інтегрується у сис-
тему світового ринку сільськогосподарської 
продукції. Можна визначити ці дві економічні 
системи Q1=(P1,F1,C1) та Q2=(P2,F2,C2). 
В результаті інтеграційного процесу виникає 
інтегрована економічна система з функцією 
стану Q3(P3,F3,C3) при цьому характеризу-
ється відсутністю синергетичного ефекту:

Q=Q1+Q2=P1+F1+C1+P2+F2+C2= 
=(P1+P2)+(F1+F2)+(C1+C2).

Функціональні витрати інтегрованої еко-
номічної системи F3=(F1+F2). За таких умов 
структурні витрати інтегрованої економічної 
системи можна виразити: 

C3=(C1+C2).
Важливо зазначити, що структурні витрати 

мають високий ступень невизначеності, що 
пов’язана з складно передбачуваними змі-
нами зовнішнього середовища та невизна-
ченістю змін економічної взаємодії елемен-
тів системи. Структуру економічної системи 
можна характеризувати ступенем організо-
ваності. Для оцінки ступеня організованості 
слід використовувати методику, що запропо-

нована Є. Александровим [4] з використанням 
надлишковості:
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;

де S – значення ентропії системи;
Smax – максимальне значення ентропії сис-

теми.
Важливо зазначити, що явище ентропії в 

економіці на даному етапі активно досліджу-
ється, зокрема, І. Прангішвілі вважає ентропію 
кількісною мірою невизначеності економічної 
системи, а мірою її виміру – кількість доступ-
ної інформації про системи [5]. У цьому кон-
тексті слід врахувати інформаційну ентропію, 
що є мірою внутрішньої впорядкованості інфор-
маційної системи. Збільшення ентропії відбу-
вається за умови хаотичного розподілу інфор-
маціях ресурсів та зменшення за наявністю 
упорядкування. У дослідженнях економічних 
систем використовують статистичну ентропію, 
коли Smax=1, тоді:

R=1-S.
У цьому виразі R вважають мірою порядку 

економічної системи, а S – мірою хаосу. Згідно 
досліджень І. Прагнашвілі для стійкого еволю-
ційного розвитку складної соціально-економіч-
ної системи співвідношення порядку та хаосу:
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.

Таким чином, розвиток економічної системи 
передбачає відносно незначне збільшення ентро-
пії та збільшення обсягу факторів виробництва. 
можна. У праці О. Кокіна та О. Чєп’юка просте-
жений зв’язок зміни ентропії економічної сис-
теми зі змінами її структури, яка виражається 
у співвідношенні вартості активів та інвестицій-
ній вартості. Незважаючи на те, що прибуток є 
результатом впорядкованих дій елементів еко-
номічної системи, все одно він тісно пов’язаний 
з невизначеністю, що обумовлюється структур-
ними витратами. 

X=F/C.
F – реалізується у результаті впорядкованих 

дій, що обумовлені технологічними процесами;
С – має високий ступень невизначеності в 

економічній системі.
Наступним моментом є встановлення функ-

ціонального зв’язку між F та С.
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Тоді функцію інтегрованої економічної сис-
теми представимо:
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У цьому випадку S3 є ентропією інтегрова-
ної економічної системи.
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� 

𝑄𝑄3
𝑍𝑍3

>
𝑄𝑄1
𝑍𝑍1

+
𝑄𝑄2
𝑍𝑍2

, або 
𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2

𝑍𝑍3
>
𝑄𝑄1
𝑍𝑍1

+ 𝑄𝑄2/𝑍𝑍2 

𝑍𝑍3 < {
𝑍𝑍3 ��𝑄𝑄1
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𝑆𝑆3 < (𝐹𝐹1 + 𝐹𝐹2) ∗ (1 − 𝑆𝑆2) ∗∗ �𝑄𝑄1 ∗ 𝐹𝐹2 ∗
1 − 𝑆𝑆1
𝑄𝑄2

∗ 𝐹𝐹1 ∗ (1 − 𝑆𝑆2) − 1� /[𝐹𝐹2 �
𝑄𝑄1
𝑄𝑄2

− 1�] 

𝑆𝑆 < (𝐹𝐹) ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛 ) ∗ �𝑄𝑄𝑛𝑛−1 ∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗
1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛−1

𝑄𝑄𝑛𝑛
∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛−1 ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛) − 1� /[𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗ (

𝑄𝑄𝑛𝑛−1
𝑄𝑄𝑛𝑛

− 1] 

.

Позитивний синергетичний ефект від 
об’єднання буде спостерігатися за умови: 

P3>(P1+P2).
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Пропонується представити ефективність 
діяльності як: Q/Z, де Z=C+F (повні витрати), в 
той час коли для позитивного значення синер-
гетичного ефекту необхідно виконання нерівно-
сті:

𝑅𝑅 = 1 −
𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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𝑅𝑅
𝑆𝑆

=
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𝑍𝑍3
>
𝑄𝑄1
𝑍𝑍1

+ 𝑄𝑄2/𝑍𝑍2 
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𝑄𝑄𝑛𝑛−1
𝑄𝑄𝑛𝑛

− 1] 

.

Таким чином, слід визначити синергетич-
ний ефект від об’єднання економічних систем в 
інтегровану економічну систему має бути пози-
тивним за умови:

𝑅𝑅 = 1 −
𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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+
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, або 
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𝑆𝑆3 < (𝐹𝐹1 + 𝐹𝐹2) ∗ (1 − 𝑆𝑆2) ∗∗ �𝑄𝑄1 ∗ 𝐹𝐹2 ∗
1 − 𝑆𝑆1
𝑄𝑄2

∗ 𝐹𝐹1 ∗ (1 − 𝑆𝑆2) − 1� /[𝐹𝐹2 �
𝑄𝑄1
𝑄𝑄2
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𝑆𝑆 < (𝐹𝐹) ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛 ) ∗ �𝑄𝑄𝑛𝑛−1 ∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗
1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛−1

𝑄𝑄𝑛𝑛
∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛−1 ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛) − 1� /[𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗ (

𝑄𝑄𝑛𝑛−1
𝑄𝑄𝑛𝑛

− 1] 

.

Тепер є можливість визначити умови для 
ентропії інтегрованої економічної системи, 
коли буде спостерігатися синергетичний ефект 
від об’єднання двох економічних систем за 
рахунок субаддитивності витрат:

𝑅𝑅 = 1 −
𝑆𝑆
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𝑄𝑄2

∗ 𝐹𝐹1 ∗ (1 − 𝑆𝑆2) − 1� /[𝐹𝐹2 �
𝑄𝑄1
𝑄𝑄2

− 1�] 

𝑆𝑆 < (𝐹𝐹) ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛 ) ∗ �𝑄𝑄𝑛𝑛−1 ∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗
1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛−1

𝑄𝑄𝑛𝑛
∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛−1 ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛) − 1� /[𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗ (

𝑄𝑄𝑛𝑛−1
𝑄𝑄𝑛𝑛

− 1] 

𝑅𝑅 = 1 −
𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 

𝑋𝑋 =
𝑅𝑅
𝑆𝑆

=
√5 − 1

2
 

𝑋𝑋 =
𝐹𝐹
𝐶𝐶

 

𝐶𝐶 = 𝐹𝐹 �
S

(1 − S)
� 

𝑄𝑄 = 𝑃𝑃3 + 𝐹𝐹3 �
1

(1 − S3)
� 

(𝐹𝐹1 + 𝐹𝐹2) �
S3

(1 − S3)� = F1 �
S1

(1 − S1)
� + F2 �

S2
(1 − S2)

� 

𝑄𝑄3
𝑍𝑍3

>
𝑄𝑄1
𝑍𝑍1

+
𝑄𝑄2
𝑍𝑍2

, або 
𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2

𝑍𝑍3
>
𝑄𝑄1
𝑍𝑍1

+ 𝑄𝑄2/𝑍𝑍2 

𝑍𝑍3 < {
𝑍𝑍3 ��𝑄𝑄1

𝑄𝑄2� − 1�

��𝑄𝑄1 ∗ 𝑍𝑍2
𝑄𝑄2 ∗ 𝑍𝑍1� − 1�

 

𝑆𝑆3 < (𝐹𝐹1 + 𝐹𝐹2) ∗ (1 − 𝑆𝑆2) ∗∗ �𝑄𝑄1 ∗ 𝐹𝐹2 ∗
1 − 𝑆𝑆1
𝑄𝑄2

∗ 𝐹𝐹1 ∗ (1 − 𝑆𝑆2) − 1� /[𝐹𝐹2 �
𝑄𝑄1
𝑄𝑄2

− 1�] 

𝑆𝑆 < (𝐹𝐹) ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛 ) ∗ �𝑄𝑄𝑛𝑛−1 ∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗
1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛−1

𝑄𝑄𝑛𝑛
∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛−1 ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛) − 1� /[𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗ (

𝑄𝑄𝑛𝑛−1
𝑄𝑄𝑛𝑛

− 1] 

.

Остання нерівність свідчить про залежність 
ентропії інтегрованої економічної системи від 
економічних параметрів Q,F,P. Тому існує мож-
ливість визначити ентропію таким чином:

S=1-F/(Q-P)
Це рівняння можна розглядати як рівняння 

зв’язку структури економічної системи, яку 
характеризують ентропією зі змістом, який 
визначається конкретними економічними 
параметрами Q та P. Окрім цього, рівняння 
вказує на визначення структури економічної 
системи її змістом. Запропонована авторами 
методика стосується випадку об’єднання двох 
економічних систем. Об’єднання п кількості 
економічних систем в одну, ентропію інте-
грованої економічної системи, що забезпечує 
отримання позитивного синергетичного ефекту 
за рахунок субаддитивності витрат, розрахову-
ється таким чином:

𝑅𝑅 = 1 −
𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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𝑆𝑆3 < (𝐹𝐹1 + 𝐹𝐹2) ∗ (1 − 𝑆𝑆2) ∗∗ �𝑄𝑄1 ∗ 𝐹𝐹2 ∗
1 − 𝑆𝑆1
𝑄𝑄2

∗ 𝐹𝐹1 ∗ (1 − 𝑆𝑆2) − 1� /[𝐹𝐹2 �
𝑄𝑄1
𝑄𝑄2

− 1�] 

𝑆𝑆 < (𝐹𝐹) ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛 ) ∗ �𝑄𝑄𝑛𝑛−1 ∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗
1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛−1

𝑄𝑄𝑛𝑛
∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛−1 ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛) − 1� /[𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗ (

𝑄𝑄𝑛𝑛−1
𝑄𝑄𝑛𝑛

− 1] 

𝑅𝑅 = 1 −
𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 

𝑋𝑋 =
𝑅𝑅
𝑆𝑆

=
√5 − 1

2
 

𝑋𝑋 =
𝐹𝐹
𝐶𝐶

 

𝐶𝐶 = 𝐹𝐹 �
S

(1 − S)
� 

𝑄𝑄 = 𝑃𝑃3 + 𝐹𝐹3 �
1

(1 − S3)
� 

(𝐹𝐹1 + 𝐹𝐹2) �
S3

(1 − S3)� = F1 �
S1

(1 − S1)
� + F2 �

S2
(1 − S2)

� 

𝑄𝑄3
𝑍𝑍3

>
𝑄𝑄1
𝑍𝑍1

+
𝑄𝑄2
𝑍𝑍2

, або 
𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2

𝑍𝑍3
>
𝑄𝑄1
𝑍𝑍1

+ 𝑄𝑄2/𝑍𝑍2 

𝑍𝑍3 < {
𝑍𝑍3 ��𝑄𝑄1

𝑄𝑄2� − 1�

��𝑄𝑄1 ∗ 𝑍𝑍2
𝑄𝑄2 ∗ 𝑍𝑍1� − 1�

 

𝑆𝑆3 < (𝐹𝐹1 + 𝐹𝐹2) ∗ (1 − 𝑆𝑆2) ∗∗ �𝑄𝑄1 ∗ 𝐹𝐹2 ∗
1 − 𝑆𝑆1
𝑄𝑄2

∗ 𝐹𝐹1 ∗ (1 − 𝑆𝑆2) − 1� /[𝐹𝐹2 �
𝑄𝑄1
𝑄𝑄2

− 1�] 

𝑆𝑆 < (𝐹𝐹) ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛 ) ∗ �𝑄𝑄𝑛𝑛−1 ∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗
1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛−1

𝑄𝑄𝑛𝑛
∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛−1 ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑛𝑛) − 1� /[𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗ (

𝑄𝑄𝑛𝑛−1
𝑄𝑄𝑛𝑛

− 1] .

де, S – ентропія інтегрованої економічної 
системи;

F=F1+F2+…Fn – сумарні функціональні 
витрати систем що мають об’єднатися;

Sn – ентропія п-ої економічної системи;
Sn-1 – значення ентропії в результаті 

об’єднання п-1 економічної системи;
Qn – кількість ресурсу, отриманого у процесі 

виробничої діяльності п-ої економічної системи;
Qn-1 – сума ресурсу, яку отримано у резуль-

таті виробничої діяльності (п-1).
Таким чином, обґрунтовуючи методику 

Г. Краснова, В. Виноградова можна зробити 
висновок, що визначальним фактором для 
отримання синергетичного ефекту є структура 
інтегрованої економічної системи. Тому, на 
даному етапі досліджень першочергового зна-
чення набуває необхідність визначення опти-
мальної структури інтегрованої економічної 
системи. 

Висновки та пропозиції. Визначальним фак-
тором для отримання синергетичного ефекту є 
структура інтегрованої економічної системи. На 
початковій стадії становлення інтегрованої еко-
номічної системи для позитивного синергетич-
ного ефекту необхідно визначити специфічні 
риси внутрішньої структури системи.
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THE CREATIVE INDUSTRIES – ARE THE SPHERE OF BUSINESS ACTIVITIES

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розгляду сектора культури та мисте-

цтва як середовища підприємницької діяльності. Досліджено 
поняття креативних індустрій та їх співвідношення з культурни-
ми. Визначено роль держави у розвитку економіки креативних 
індустрій.

Ключові слова: креативні індустрії, економіка культури, 
індустрія розваг, постіндустріальне суспільство, креативний 
клас.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу сектора культуры и искусств 

как сферы экономической деятельности. Рассмотрено поня-
тие креативных индустрий и их взаимосвязь с индустриями 
культуры. Определена роль государства в развитии креатив-
ных индустрий.

Ключевые слова: креативные индустрии, экономика куль-
туры, постиндустриальное общество, креативный класс, инду-
стрия развлечений.

ANNOTATION
This thesis deals with analysis of arts and culture, as the busi-

ness sector. The concept of creative industries and their correlation 
with industries of culture was reviewed. The role of government is 
determined in the field of the creative industries.

Keywords: creative industries, economy of culture, post-in-
dustrial society, creative class, entertainment.

Постановка проблеми. Починаючи з другої 
половини ХХ ст. у розвинутих країнах світу 
розпочався перехід від індустріального до 
постіндустріального типу економіки. Однією 
із ознак подібної трансформації стало перемі-
щення більшості індустріальних підприємств із 
країн Західної Європи до країн з більш деше-
вою робочою силою, оптимальними кліматич-
ними та економічними умовами. Серед наслід-
ків подібних змін можна назвати такі:

1. Зміна структури робочої сили та зайня-
тості, що проявилася у переорієнтації на сферу 
послуг.

2. Зміна структури витрат та специфіки спо-
живання. Сьогодні собівартість продукції ста-
новить 20% ціни, тоді як 80% – це витрати на 
маркетинг. Сучасна економічна система харак-
теризується як «економіка клубів», а спожи-
вання певних товарів перетворюється на еле-
мент масової комунікації та спосіб мінімізації 
транзакцій них витрат.

3. Цілі промислові району зникають, відбу-
вається масове переміщення населення. Водно-
час у раніше розвинутих промислових регіонах 
зростає безробіття.

Одним із інструментів подолання соціально-
економічних викривлень, що були спричинені 
зазначеними тенденціями, став розвиток креа-

тивної економіки, в основі якої було покладено 
креативні індустрії. Основними її елементами 
стають інформація, креативний клас, авторські 
розробки та інтелектуальне право власності.

У зв’язку зі зміною способів виробництва та 
споживання відбулися структурні зміни в про-
порціях вільного та робочого часу населення. 
Нині ми спостерігаємо цікаві тенденції зрос-
тання вільного часу працівників. Змінюється 
характер роботи та зайнятості – надається 
перевага проектній роботі порівняно із постій-
ною зайнятістю. Поширення різних хабів, кре-
ативних просторів, фрілансингу тощо – усе це 
далеко не повний перелік тих змін, що відбува-
ються нині в суспільстві.

Питання визначення сутності креативний 
індустрій нині, у контексті підписання Укра-
їною угоди про долучення до програми «Кре-
ативна Європа», стало не просто актуальним, 
а навіть гарячим. Тривалий час інноваційні 
сфери економіки залишалися без достатньої 
уваги, проте нині є очевидним, що існуючий 
екстенсивний спосіб ведення господарської 
діяльності вичерпав себе та в подальшому при-
зведе до катастрофічних наслідків. Інновації 
мають стати пріоритетним напрямом розвитку 
національного господарства та економічної сис-
теми, заснованої на знаннях та інформації.

Ще донині вчені не прийшли до остаточного 
спільного визначення креативних індустрій, 
їхньої структури. Залишається не закритим 
питання співвідношення креативних, культур-
них та творчих індустрій. Проте очевидною є 
зацікавленість світового наукового товариства 
даною тематикою. Виявлення взаємозв’язків 
мистецтва, культури та економіки, законів їх 
взаємодії є перспективним напрямом еконо-
мічних досліджень. Уперше поняття індустрії 
культури було введено у науковий обіг дослід-
никами Т. Адорно та М. Хогхаймером у книзі 
«Діалектика Просвітництва» 1947 р. Напри-
кінці 60-х рр. ХХ ст. посилюється взаємозв’язок 
між бізнесом та культурою. Такі індустрії як 
кіно, телебачення, музична індустрія і рекор-
динг все більше набувають соціального та полі-
тичного значення. Термін «культурні інду-
стрії» починає вживатися у множині. 90-ті рр. 
ХХ ст.–2000-ні рр. позначуються стрімким 
прискоренням комп’ютеризації, поширенням 
цифрової культури та Інтернету. Усе це при-
зводить до розгляду культурних індустрій як 
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ядра креативної економіки. Отже, ХХ ст. було 
пов’язано з процесом коммодифікації культури 
та мистецтва.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослі-
дження сектора креативних індустрій як серед-
овища економічної діяльності ще не досить 
широко представлені в сучасній вітчизняній 
економічній літературі. Серед провідних вітчиз-
няних дослідників варто назвати І.В. Петрову, 
О.С. Олійника, О.А. Гриценко, В.В. Солодов-
ника. Однак проведені дослідження носять, 
скоріше, культурологічний характер, ніж еко-
номічний. С.В. Киризюк, О.М. Чуль у своїх 
роботах висвітлюють роль креативного сек-
тора в економічній системі країни. Теоретичні 
основи креативної економіки висвітлюють у 
своїх роботах І. Радіонова, О.М. Мельник та ін. 
Досліджено аспекти розвитку креативної еконо-
міки та мікро- та макрорівнях в роботах А. Оса-
ула та В. Чалої. Разом з тим світовий досвід 
свідчить про те, що культура розглядається та 
досліджується як вид економічної діяльності. 
Тема економічного значення креативних інду-
стрій є досить актуальною для України, проте 
системного аналізу концертно-гастрольного 
та фестивального бізнесу, музичної індустрії, 
телебачення та кіно як виду економічної діяль-
ності у сфері національної культури на сьогодні 
ще не проведено. Причина полягає в тому, що 
більша частина бізнесу в культурних індустріях 
перебуває у тіні.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Основна складність при 
дослідженні креативних та культурних інду-
стрій полягає у самому визначенні їхньої сут-
ності. Річ у тому, що нині єдиної системи та 
критеріїв для ідентифікації певного виду діяль-
ності як такого, що належить саме до креа-
тивного, а не до культурного чи виробничого 
сектора, не вироблено. Подібна неясність при-
зводить до неможливості уніфікації статичних 
показників по різним країнам і, відповідно, 
визначення взаємозалежних тенденцій.

Отже, основною метою роботи є визначення 
поняття креативних індустрій, як середовища 
підприємницької діяльності та об’єкта держав-
ного економічного регулювання, а також ана-
лізу потенціалу креативних індустрій в Укра-
їні.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи 
суспільні процеси, ми спираємося на критерії 
прогресу, що дозволяють нам визначити рівень 
розвитку окремої країни чи регіону. Перелік 
таких критеріїв, у переважній більшості, зво-
диться до переліку обсягів накопичених знань, 
рівня розвитку продуктивних сил та накопи-
ченого матеріального багатства. Проте очевид-
ним є недостатність такого підходу для аналізу 
суспільств третього тисячоліття. Суто матері-
алістичний підхід до системи господарювання 
та нехтування її взаємозв’язком з іншими 
підсистемами суспільного життя призвів до 
загострення міжкультурного протистояння та 

екологічних проблем. Суперечність між нако-
пиченими обсягами інформації, знань, матері-
альних благ і інструментів та рівнем моралі і 
культурного розвитку різних країн стає дедалі 
відчутнішою. Очевидною є доцільність засто-
сування системного підходу до дослідження 
соціально-економічних систем та державного 
регулювання національного господарства. Сус-
пільство є складним та системним утворенням, 
до якого входять політична, економічна, соці-
альна і духовно-культурна підсистеми [2, с. 20]. 
Соціально-економічна система розглядається як 
відкрита, динамічна і здатна до саморозвитку.

На початку третього тисячоліття креативна 
економіка перетворюється на стратегічний 
інструмент сучасного суспільства для забез-
печення можливості сталого розвитку, а кре-
ативні індустрії стають невід’ємною частиною 
економічних систем розвинутих країн. У цьому 
секторі поєднуються культура, мистецтво, біз-
нес та сучасні технології. Останні є однією із 
важливих передумов та формують базис для 
креативного сектора. Іншими словами, креа-
тивні індустрії охоплюють повний цикл – від 
появи ідеї і реалізації задуму, до виробництва, 
розподілу та перерозподілу товарів, та послуг, 
заснованих на інтелектуальному капіталі. Вони 
охоплюють такі сектори економіки: традиційне 
виробництво, високі технології та сферу послуг, 
які тісно взаємодіють між собою. Національна 
культура та фольклор, фестивальна діяльність, 
технологічні субсектори (кіноіндустрія, теле-
бачення та радіомовлення, музична індустрія, 
цифрова анімація та відеоігри), а також сфери, 
зорієнтовані на надання послуг (архітектура, 
дизайн та рекламні послуги), – усі ці види люд-
ської діяльності спираються на використання 
креативного потенціалу людини та можуть гене-
рувати прибуток як через торгівлю товарами та 
послугами, так і через використання інтелекту-
альних прав власності. Креативні індустрії як 
специфічна сфера діяльності залучена до ство-
рення та розповсюдження продуктів, що вплива-
ють на наше розуміння світу в цілому [3, с. 16]. 
Саме ці індустрії продукують такі блага, без 
яких не може існувати сучасне суспільство. 
Спираючись на концепцію англійського дослід-
ника Д. Хезмондалша, будемо виходити з того, 
що основним продуктом культурних індустрій 
є тексти в різному їх вигляді – починаючи від 
текстів як набору слів і закінчуючи образним 
та символічним їхнім зображенням. Таким 
чином, креативні індустрії продукують засоби 
та інструменти масової комунікації. Відповідно 
до концепції російського вченого-економіста 
А. Долгіна другою невидимою «рукою» сучас-
ного ринку стають масові комунікації, які саме 
і визначають способи виробництва та спожи-
вання культурних благ. Ми можемо говорити 
про культурні або креативні індустрії за умови 
можливості тиражування та часткового відтво-
рення на носіях витворів мистецтва, створення 
за допомогою різноманітних технології та тех-
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ніки масових та видовищних заходів. Цілісна 
концепція креативної економіки ґрунтується 
на взаємодії культури, економіки та технологій 
у сучасному глобалізованому світі через сим-
воли, тексти, звуки та зображення.

Поняття культурних індустрій на сьогодні 
є відносно зрозумілим. Проте питання креа-
тивних індустрій залишається невизначеним. 
Якщо брати за основу розуміння культури, то 
можна сказати, що до культурних індустрій 
ми будемо відносити: кіноіндустрію, музичну 
індустрію та рекординг, відео- та комп’ютерні 
ігри, рекламу та маркетинг а також мовлення 
(радіо, телебачення, супутникові, кабельні та 
цифрові їхні форми). Питання полягає в тому, 
які види діяльності ми будемо відносити до 
креативного сектора. Це має не лише теоре-
тико-методологічне значення, проте практичне 
також, оскільки буде впливати на статистичні 
показники країни, регламентуватися дією наці-
онального та міжнародного права, впливати 
на інвестиційну привабливість регіону. Досить 
дотичними до культурних індустрій нині є:

1. Індустрії моди та краси, що поєднують 
у собі виробництво товарів масового спожи-
вання та творчий продукт. Говорячи про фешн-
індустрію в Україні, варто зазначити, що на 
законодавчому рівні вона не регламентована. 
Це означає, що підприємницька та трудова 
діяльність у модній індустрії не може бути 
повністю легалізована та підпадати, зокрема, 
під трудове законодавство. Так, зокрема, серед 
переліку спеціальностей робота моделей не 
зазначена. Подібна проблема є з інноваційними 
видами робіт, такими як промоутер, музичний 
продюсер та ін.

2. Створення програмного забезпечення, що 
поєднує творчу роботу зі створенням не тек-
сту як засобу комунікації, а продукту, що має 
функціональне призначення – розв’язання тех-
ніко-технологічних завдань.

3. Споживча електроніка та цифрові при-
лади. Виробництво засобів споживання куль-
турно-мистецького та інформаційного продукту 
ми не можемо віднести до культурних інду-

стрій, проте без них розвиток даного сектора 
був би неможливий. Більше того, саме розви-
ток технологій, комп’ютеризація та поширення 
цифрової культури і зумовили становлення кре-
ативної економіки. Говорячи про Україну, ми 
можемо побачити, що використання цифрових 
та електронних приладів за останнє десятиліття 
зростає швидкими темпами (рис. 1).

Цікавою є динаміка забезпечення мобіль-
ними телефонами, які нині припиняють бути 
лише засобом зв’язку, проте перетворилися на 
складні комунікатори. Комп’ютеризація дозво-
ляє людям долучатися до креативного світового 
середовища. Вона перетворює їх не просто на 
споживачів культурного продукту та відокрем-
лених глядачів, але, створюючи інтерактивну 
систему зворотного зв’язку, на повноправних 
учасників творчого процесу – творців культур-
ного продукту. Негативною стороною такого 
перетворення є інформаційний шум, напо-
вненість інформаційного контенту неякісним 
культурним продуктом, недостовірною інфор-
мацією, що у свою чергу зумовлює зростання 
витрат часу на пошук та обробку необхідного. 
Очевидним є те, що населення України швид-
кими темпами інтегрується у світове культурне 
співтовариство. Завданням держави у такому 
разі має бути захист власного інформаційно-
культурного простору та проведення протекці-
оністської політики стосовно вітчизняних куль-
турних індустрій.

4. Спорт як масове та видовищне дійство 
дуже подібне до заходів культури. Це форма 
розваги в реальному часі. Різниця в тому, що 
природа спорту лежить у площині розваг, а 
продуктом не є текст як набір символів. Зважа-
ючи на це, на нашу думку, доцільно говорити 
про окрему сферу розваг, яка дозволить більш 
чітко ідентифікувати спорт, ігри та видовища 
як вид людської діяльності та виокремити їх у 
певну індустрію, яка характеризується продук-
том та способом його виробництва, розподілу та 
споживання.

Ці дві групи індустрій становлять основу 
креативного потенціалу будь-якої держави. 
Проте не всі країни можуть перетворити свій 
креативний потенціал на потужний еконо-
мічний ресурс. Важливими передумовами є 
рівень розвитку освіти, культури, економіки, 
а також техніки і технологій. Переважна біль-
шість людей у світі продовжує жити в умовах 
виробництва та споживання стандартизованої 
масової продукції. Епоха виробництва товарів 
і послуг, що впливають на формування інди-
відуалізованих та різноманітних стилів життя, 
епоха вільної реалізації професійних здібностей 
людини розпочалася лише в деяких країнах – 
країнах постіндустріального типу, які й будуть 
домінувати на цьому ринку.

Креативні індустрії – це один із найдина-
мічніших секторів світової торгівлі. Станов-
лення креативної економіки розпочалося після 
економічної кризи 80-х рр. ХХ ст., а значний 

 
 

 

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014

ш
т. 

на
 1

00
 д

ом
ог

ос
по

да
рс

тв
 

- телевізори кольорові 
- відеоплеєри, відеомагнітофони, DVD-програвачі, цифрові фотоапарати 
- магнітофони, магнітоли 
- фотоапарати 

- персональні комп’ютери 
- мобільні телефони
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Джерело: за даними Держкомстату України
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сплеск припав на 1995–2005 рр. – період при-
скорення комп’ютеризації та поширення Інтер-
нету. У 2000–2005 рр. спостерігалося безпреце-
дентне зростання обсягів торгівлі креативними 
товарами та послугами в середньому на 8,7% 
на рік. Світовий експорт у 2005 р. становив 
424,4 млрд дол. США на противагу 227,5 у 
1996 р. – отже експорт товарів та послуг кре-
ативного сектора в світовому масштабі за цей 
період зростав приблизно 8,8% на рік [1, с. 6]. 
У 2011 р. обсяги світової торгівлі товарами 
та послугами креативних індустрій сягнули 
рекордної величини – 624 млрд дол. США. 
Світова економічна криза 2008 р. відчутно 
вплинула на традиційні індустрії. Проте обсяг 
експорту креативних індустрій для країн Євро-
пейського Союзу становив 14% та демонстру-
вав стійку динаміку до зростання. Цей сектор 
забезпечує 6 мільйонів робочих місць та 3% 
ВВП ЄС, що становить приблизно 500 млрд 
євро. Очевидним є те, що креативні індустрії 
є більш стійкими до економічних коливань та 
мають потенціал для їх подолання.

Така динаміка даного сектора зумовлена 
органічною єдність творчості у сфері культури, 
економічної креативності, наукової креатив-
ності та техніко-технологічної креативності 
(рис. 2) [1, с. 32].
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Рис. 2. Взаємозв’язок креативності  
у сферах людської діяльності

Нині в Україні зацікавленість креативними 
індустріями стрімко зростає. Це зумовлено 
посиленням євроінтеграційних процесів та 
долученням держави до програми «Креативна 
Європа». Проте не лише суто політичні факто-
рии обумовлюють подібний інтерес. У струк-
турі витрат українського населення витрати на 
культуру та розваги в середньому становлять 
від 1,9 до 2,5% усіх витрат. Очевидним є те, 
що товари культурних та креативних індустрій 
є еластичними, проте не стійкими та мають 
потенціал до зростання. Креативна економіка 
має значний потенціал для створення нових 

робочих місць та генерування прибутку, одно-
часно формуючи культурне різноманіття, впли-
ваючи на людський розвиток та призводячи до 
соціальних зрушень. Міжнародний досвід свід-
чить про те, що розвиток креативного сектора 
сприяє зростанню інвестиційної привабливості 
регіону, кваліфікації працівників, мотивації 
до інноваційної діяльності та творчості серед 
населення, підвищенню конкурентоспромож-
ності окремих міст, регіонів та країн у цілому. 
Креативна економіка породжує нові форми коо-
перації підприємств різних сфер господарської 
діяльності, значно розширюючи можливості 
традиційного виробництва.

Висновки. Креативна економіка змінить тра-
диційні моделі економічного зростання, дже-
рела отримання доданої вартості, розуміння 
факторів розміщення бізнесу. Вона висуває нові 
вимоги до робочої сили, виробничої інфраструк-
тури та інституційного оточення порівняно з 
індустріальною економікою. Цей сектор пере-
творюється на важливий стратегічний інстру-
мент ревіталізації та трансформації регіонів.

Нині Україна, як ніколи, потребує якісних 
структурних змін та цілісної стратегічної про-
грами господарсько-економічних перетворень. 
Очевидною є доцільність господарської транс-
формації територій для активізації роботи креа-
тивного класу. Створення умов для економічної 
діяльності у сфері культури, формування розу-
міння того, що креативні індустрії є вагомою 
частиною господарсько-економічної діяльності 
суспільства та повноцінною сферою підприєм-
ницької діяльності, – це першочергові завдання, 
які мають бути вирішені на державному рівні. 
Основою підприємницької діяльності в креатив-
ному секторі є підприємства малого та серед-
нього бізнесу. Розвиток та підтримка підпри-
ємницької ініціативи в креативному секторі є 
ефективним та іміджевим інструментом залу-
чення інвестицій до країни.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

IMPROVING COMPETITIVENESS OF NATIONAL ENTERPRISES  
IN CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

АНОТАЦІЯ
Розкрито сутність та зміст поняття «конкурентоспромож-

ність підприємства» як економічної категорії, узагальнено іс-
нуючі підходи до трактування та виділені основні відмінності. 
Конкретизовано методи оцінки та обґрунтовано шляхи підви-
щення її рівня. Досліджено взаємозв’язок між рівнями конку-
рентоспроможності підприємства та держави. Проаналізовано 
міжнародні рейтинги глобальної конкурентоспроможності та 
умов ведення бізнесу в Україні. Виявлено причини несприят-
ливого бізнес-клімату та надано рекомендації щодо напрямів 
зміцнення конкурентних переваг національних підприємств у 
сучасних економічних умовах.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, 
потенціал, конкурентні переваги, методи оцінки, рейтинг, шля-
хи підвищення.

АННОТАЦИЯ
Раскрыты сущность и содержание понятия «конкурен-

тоспособность предприятия» как экономической категории, 
обобщены существующие подходы к трактовке и выделены 
основные различия. Конкретизированы методы оценки и 
обоснованы пути повышения ее уровня. Исследована вза-
имосвязь между уровнями конкурентоспособности предпри-
ятия и государства. Проанализированы международные рей-
тинги глобальной конкурентоспособности и условий ведения 
бизнеса в Украине. Выявлены причины неблагоприятного 
бизнес-климата и даны рекомендации по поводу направлений 
укрепления конкурентных преимуществ национальных пред-
приятий в современных экономичных условиях.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, 
потенциал, конкурентные преимущества, методы оценки, рей-
тинг, пути повышения.

ANNOTATION
There have been revealed the essence and content of the no-

tion «competitiveness of enterprises» as an economic category, 
summarized the existing approaches towards its treatment and 
determined its main differences. The assessment methods have 
been specified and the ways of its improving have been justified. 
The relationship between the levels of competitiveness of enter-
prises and the state has been examined. The international rank-
ings of global competitiveness and the business environment in 
Ukraine have been analyzed. The reasons for unfavorable busi-
ness climate have been identified and recommendations on the 
ways to strengthen the competitive advantages of national enter-
prises in the current economic conditions have been given.

Keywords: competitiveness of enterprise, potential, compet-
itive advantages, assessment methods, rating, ways to improve.

Постановка проблеми. Суспільно-політичні 
події в Україні у 2014–на початку 2015 років 
призвели до значних змін у соціально-еконо-
мічному розвитку: стрімкого падіння обсягів 
виробництва, призупинення реалізації інвести-
ційних проектів, зростання інфляційного тиску 
на економіку, знецінення курсу гривні та неста-
більності курсу іноземних валют, підвищення 

імпортного мита на сировину, звуження між-
регіональних зв’язків скорочення зовнішнього, 
так і внутрішнього попиту на продукцію вітчиз-
няних виробників, руйнування виробничих 
потужностей та транспортної інфраструктури. 
Анексія Криму, війна на Сході сприяли збіль-
шенню пропозиції товарів, що при скороченні 
платоспроможного попиту та зайнятості при-
звело до посилення конкуренції.

Перед діючими підприємствами на укра-
їнському ринку постали завдання постійного 
пошуку нових інструментів управління та під-
вищення конкурентоспроможності підприємств, 
що «базується на якості, швидкості ухвалення 
рішень, технічній перевазі, обслуговуванні і 
диференціації продукту» [1] та одночасно є 
однією із ключових передумов забезпечення 
конкурентоспроможності економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження теоретичних основ конкуренції 
закладені в працях І. Ансоффа, М. Альберт, 
М. Портера [2], Ф. Котлера, П. Друкера. Серед 
вчених, що дали визначення понять конкурен-
ції, варто назвати Г.Л. Азоєва, Б.А. Райзберга, 
П.С. Зав’ялова [3], К.Р. Макконнелла, М. Мес-
кона, Ф. Хедоурі, А. Маршалла, І.А. Спірідо-
нова, М.І. Перцовського, Р.А. Фатхутдінова, 
Т.В. Юр’єву та багатьох інших. Теоретичні 
та практичні аспекти конкуренції висвітлено 
у працях вітчизняних та зарубіжних авторів: 
Г.Л. Багієва [4], Л.В. Балабанова, А.В. Вой-
чак, В. Геєця, Л.В. Гринів, М.І. Круглова, 
П.А. Фомін, П.Я. Жаліла, К.П. Янковського [5] 
та ін. Управлінню конкурентоспроможності 
підприємства присвячені монографічні дослі-
дження 6–16. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відсутність єдиного під-
ходу до визначення терміна «конкурентоспро-
можність підприємства» та її взаємозв’язок з 
міжнародними рейтингами національної еко-
номіки потребують подальших досліджень і 
напрацювань.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сутності та змісту поняття конкурен-
тоспроможності підприємства на основі уза-
гальнення існуючих підходів до трактування, 
конкретизації методів оцінки та обґрунтування 
шляхів підвищення її рівня.



247Глобальні та національні проблеми економіки

Виклад основного матеріалу. «Конкурен-
тоспроможність підприємства» – це складна 
економічна категорія, яка може розглядатися 
залежно від об’єкта дослідження на декількох 
рівнях: товар, товаровиробник/підприємство, 
галузь, регіон, країна або національна еконо-
міка [3, с. 7-12], та характеризується переліком 
таких властивостей: порівнянністю, просторо-
вістю, динамічністю, предметністю, атрибутив-
ністю, системністю, об’єктивністю [17].

У науковій літературі не існує єдиного визна-
чення конкурентоспроможності підприємства, а 
ті, що існують, сформульовані авторами в залеж-
ності від пріоритетної ролі об’єкту та поставле-
ної мети дослідження в той чи інший момент 
часу в певних масштабах ринку (табл. 1):

– як здатність товару конкурувати з анало-
гічними товарами на ринку;

– як потенціал чи конкурентні переваги;
– як відносна чи порівняльна величина;
– як результат ефективної господарської 

діяльності в умовах конкурентного ринку;
– від рівня впливу науково-технічного та 

інноваційного розвитку;

– як властивість для досягнення цілей;
– як маркетингова складова: наявність 

ефективного маркетингового комплексу, торго-
вої марки, іміджу тощо.

Конкурентоспроможність продукції є, без-
умовно, первинною складовою конкуренто-
спроможності підприємства, яка в свою чергу 
відіграє одну з головних ролей економічного 
розвитку країни, насамперед створення ВВП 
країни, та основною умовою в досягненні необ-
хідного рівня прибутковості самого підпри-
ємства «на основі перетворення частини свого 
конкурентного потенціалу у привабливі рин-
кові пропозиції, враховуючи цілі підприємства 
та наявні (доступні) ресурси» [20]. Досягнення 
високого рівня конкурентоспроможності під-
приємства можливе за умов реалізації наявного 
потенціалу через виявлені та ідентифіковані 
конкурентні переваги для покупців, причому 
зовнішня конкурентна перевага базується на 
відмітних якостях товару, які утворюють цін-
ність для покупця, а внутрішня – на перевазі 
підприємства щодо витрат виробництва, які 
менші, ніж у конкурентів.

Таблиця 1
Визначення «конкурентоспроможність підприємства» 

Автор Конкурентоспроможність підприємства – це

М.Е. Портер [2] здатність успішно оперувати на конкурентному ринку в певний період шляхом 
випуску і реалізації конкурентоспроможної продукції 

П.С. Зав’ялов
[3, с. 210]

можливість ведення ефективної господарської діяльності і її практичної при-
буткової реалізації в умовах конкурентного ринку.
Узагальнюючий показник життєвої стійкості підприємства, вміння ефективно 
використовувати свій фінансовий, виробничий, науково-технічний і трудовий 
потенціали

Г.Л. Азоєв [18] 
здатність фірми, компанії конкурувати на ринках з виробниками й продавцями 
аналогічних товарів за допомогою забезпечення більш високої якості, доступ-
них цін, створення зручних умов для покупців, споживачів

Економічний форум [10]
Р.А. Фатхутдінов
[12, с. 24]

реальна й потенційна можливість фірм в існуючих умовах проектувати, виго-
товляти й збувати товари, які за ціновими і неціновими характеристиками 
більш привабливі для споживачів, ніж товари їхніх конкурентів

Ю.Б. Іванов,
О.М. Тищенко,
Н.А. Дробітько
[9, с. 6]

певна система, що складається з безперервно взаємодіючих факторів і характе-
ризує ступінь реалізації потенційних можливостей підприємства по надбанню 
та утриманню впродовж тривалого періоду часу конкурентної переваги. під 
конкурентоспроможністю слід розуміти не тільки ефективність, але і динаміку 
пристосування підприємства до змінних умов зовнішнього середовища

Є. Шершньова 
С.В. Оборська [15]

рівень його компетенції відносно інших підприємств конкурентів у нагрома-
дженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також 
його окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту, навичок і знань 
персоналу тощо, що знаходить вираження в таких результуючих показниках, 
як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо

Г. Багієв [4, с. 228]

відносна характеристика, яка виражає відмінності розвитку даної фірми від 
розвитку конкуруючих фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреб 
людей і по ефективності виробничої діяльності, тобто можливості і динаміку 
його пристосування до умов ринкової конкуренції

С.М. Клименко,
Т.В. Омельяненко
[10, с. 333]

потенційна або реалізована здатність економічного суб’єкта до ефективного 
довготривалого функціонування у релевантному зовнішньому середовищі і 
ґрунтується на конкурентних перевагах підприємства, визначає здатність його 
витримувати конкуренцію на певному ринку та відображає його позицію щодо 
конкурентів

І.З. Должанський [19] ефективне використання власних та залучених коштів з метою збільшення його 
прибутковості і зміцнення ринкових позицій

Р.А. Філіпенко володіння властивостями, які створюють певні переваги для суб’єкта економіч-
ної конкуренції

О. Зозульов [8] 
можливість пристосування до умов мінливого зовнішнього середовища, та 
забезпечувати стабільність господарювання протягом довготривалої перспек-
тиви за рахунок утримання конкурентних переваг
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К.П. Янковський і І.Ф. Мухарь [5] розгля-
дають конкурентний потенціал як сукупність 
конкурентних переваг, які за Портером [2], 
поділяються на: низького (використання більш 
дешевих матеріалів, енергії, робочої сили) та 
високого порядку (унікальна продукція, прогре-
сивна технологія, висококваліфіковані фахівці, 
добра репутація підприємства тощо).

І.З. Должанський [19, с. 34] розглядає кон-
курентні переваги з точок зору:

– економіки підприємства (зниження собі-
вартості, впровадження інновацій, підвищення 
продуктивності праці й високого рівня кваліфі-
кації персоналу, якості виробів);

– менеджменту (прийняття правильних 
управлінських рішень, раціональної організації 
виробництва, застосування ефективних методів 
стратегічного і тактичного планування, підви-
щення мотивації персоналу та контролю);

– маркетингу (вибір товарної і асортимент-
ної політики, ціноутворення, політики розпо-
ділу і просування товарів);

– логістики (економія та ефективне вико-
ристання матеріальних ресурсів, ресурсозбере-
ження та комплексна переробка сировини);

– фінансової діяльності (забезпечення ста-
більного фінансового стану, фінансової стійкості 
та зростання власного капіталу підприємства, 
залучення інвестицій у проекти, що приносять 
високі доходи за найменшого ризику);

– підприємництва (умови виживання під-
приємства в конкурентному середовищі й дже-
рело отримання максимального прибутку від 
діяльності).

Конкурентоспроможність підприємства має 
динамічний характер і через те потребує постій-
ної оцінки її рівня, моніторингу показників, що 
її характеризують, і дослідження джерел її фор-
мування: техніко-екологічних, виробничих, реа-
лізаційних, маркетингових, професійно-кваліфі-
каційно-кадрових, інноваційно-інвестиційних, 
організаційно-економічних [11, с. 13]. Усе біль-
шого поширення в економічних дослідженнях 
набувають методи конкурентного аналізу, що 
дозволяють виявити порівняльні переваги під-
приємств та їхній конкурентний потенціал. Вра-
ховуючи досить значну кількість різноманітних 
методів оцінки конкурентоспроможності підпри-
ємства, Л.М. Карпенко [21] вважає за доцільне 
систематизувати їх, виділивши три групи (рис. 1): 

 
 Рис. 1. Методи формування оцінки конкурентоспроможності підприємства 

Джерело: побудовано автором за джерелом [21]
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– методи, які характеризують ринкові пози-
ції підприємства (продукції); 

– методи, які характеризують рівень 
менеджменту підприємства;

– методи, які характеризують рівень фінан-
сово-економічної діяльності підприємства.

Знання власних сильних сторін за різними 
аспектами господарської діяльності дозволяє 
виробляти дійсно ефективні та дієві стратегії 
майбутнього розвитку, виявляти резерви під-
вищення ефективності господарської діяльності 
в цілому. Грамотна конкурентна політика на 
базі мобілізації власного внутрішнього потенці-
алу та правильний споживчий вибір – головні 

умови досягнення комерційного успіху підпри-
ємства. 

Досліджуючи заходи щодо підвищення кон-
курентоздатності підприємства та здобуття кон-
курентних переваг О. І. Драган [7] наводить 
наступну схему, виділяючи можливість двох 
шляхів: акцентуючи свою увагу та зусилля або 
на споживачах, або на конкурентах (рис. 2). 
В рамках першого підходу основним методом 
посилення конкурентних позицій є диференціа-
ція товару, інструментом реалізації якої є пози-
ціонування, що проводиться, насамперед, за 
рахунок відповідного комплексу маркетингових 
комунікацій та стратегії просування. Залежно 

Рис. 2. Заходи щодо посилення конкурентоспроможності підприємств 
Джерело: побудовано автором за джерелом [7]

Таблиця 2
Рейтинг України за оцінками Всесвітнього економічного форуму 

Фактор рейтингу
Період

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Всього країн 134 133 139 142 144 148 144
Місце України 72 82 89 82 73 84 76
Державні та приватні 
інституції 115 120 134 131 132 137 130

Інфраструктура 79 78 68 128 65 68 68
Макроекономічна 
стабільність 91 106 132 112 90 107 105

Ефективність ринку 
товарів 103 109 129 129 117 124 112

Ефективність ринку 
праці 54 49 54 61 62 84 80

Рівень розвитку 
фінансового ринку 85 106 119 116 114 117 107

Розмір ринку 38 38 38 38 38 38 37
Джерело: складено автором за джерелом [22]
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від об’єктивних або суб’єктивних властивостей 
товару варіюються стратегія і тактика позиціо-
нування.

Носієм конкурентної переваги у другому 
випадку є підприємство, яке завдяки комп-
лексу заходів досягає менших, ніж у конкурен-
тів, витрат, за рахунок скоординованої роботи 
персоналу підприємств щодо вдосконалення 
технологій виробництва (технологічні іннова-
ції, екологічність), науково-дослідної діяль-
ності та логістики, організаційної структури, 
менеджменту персоналу тощо.

Між різними рівнями конкурентоспромож-
ності існує досить сильна взаємозалежність: 
конкурентоспроможність країни базується на 
ефективності національних підприємств, кон-
курентоспроможність яких багато в чому визна-
чається соціально-економічним середовищем і 
системою взаємовідносин між підприємцями і 
владою. Міра успішності діяльності окремого 
підприємства на внутрішньому і світовому 
ринках зміщується від рівня конкурентоспро-
можності його продукції до рівнів конкурен-
тоспроможності держави, регіону, галузі. При 
цьому держава або регіон виступають гарантом 
створення привабливих умов підприємницької 
діяльності і вкладення капіталу, що визначає 
і інвестиційну привабливість підприємства, і 
міру лояльності споживачів.

Нині Україна займає досить невисокі місця в 
міжнародних рейтингах глобальної конкуренто-
спроможності. Згідно з рейтингом Всесвітнього 
економічного форуму, Україна покращила свої 
позиції за останній рік, посівши 76 місце зі 
144 країн, включених у дослідження з 2014–
2015 рр. проти 84 місця зі 148 країн, однак не 
вдалося піднятися вище рівня 2012–2013 рр. 
(табл. 2) [22].

За даними опублікованого загального дослі-
дження Всесвітнього банку і Міжнародної 

фінансової корпорації (IFC) – «Ведення бізнесу 
2014–2015» (Doing Business), позиції України 
в рейтингу умов ведення бізнесу покращали на 
54 пункти – 83 місце порівняно з 137-м місцем 
у дослідженні 2011–2012 рр., проте вони значно 
нижчі від своїх найближчих сусідів: Польща 
займає 45-те місце, Угорщина – 54, Білорусь – 
63, Румунія – 73, Молдова – 78, Росія – 92 [23].

Найбільші досягнення України серед 
189 країн у 2015 р. зафіксовані у сфері отри-
мання кредитів (19 місце), реєстрації власності 
(перемістилася з 149-го у 2013 р. на 59-те місце), 
це сталося за рахунок впровадження системи 
електронного надання даних; в оподаткуванні 
Україна піднялася з 165 місця (2013 р.) на 
108 місце, а в захисті інвесторів з 117-го місця 
на 109-те місце. 

Рейтинг 2015 р. показує, що компанії, 
які працюють в Україні, як і раніше, стика-
ються з великими витратами на підключення 
до системи електропостачання (185-те проти  
166-го місця в 2013 р.), міжнародній торгівлі 
(154-те місце проти 145-го у 2013 р.) та лікві-
дації підприємств (142 місце проти 157 та 162 в 
2013–2014 р.), а у створенні підприємства втра-
тила 29 позицій, опустившись до 76-го місця 
проти 47-го у 2013 р. [23]. Забезпечення вико-
нання контракту через суд триває більше року 
в Україні (378 днів), а завершення всіх фор-
мальностей, необхідних для оформлення стан-
дартного контейнера з товарами, займає майже 
місяць від 28 до 29 днів як за імпортом, так і 
за експортом. 

Зниження ВВП у ІІ кварталі 2015 р. упо-
вільнилося до 14,6% (–0,2 у порівнянні до І 
кварталу), а за 2014 р. становило 10,1% [24]. 
Прискорення падіння ВВП у І кварталі насам-
перед було спричинене різким зниженням екс-
порту товарів та послуг (на 31%) внаслідок 
напруженої ситуації на сході України та торго-

Таблиця 3
Рейтинг Всесвітнього банку і Міжнародної фінансової корпорації –  

Ведення бізнесу за 2008–2015 рр. 

Фактор рейтингу
Період

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Всього країн 178 181 183 183 185 189 189
Місце України 142 145 152 137 112 96 83
Реєстрація підприємств 134 118 112 50 47 76 30
Отримання дозволу на 
будівництво 181 179 180 183 41 70 140

Підключення до 
електрозабезпечення 83 164 169 166 172 185 137

Реєстрація власності 141 32 166 149 97 59 61
Умови кредитування 30 109 24 23 13 17 19
Захист інвесторів 109 181 111 117 128 109 88
Податки 181 139 181 165 164 108 107
Міжнародна торгівля 139 139 140 145 148 154 109
Забезпечення виконання 
контрактів 43 43 44 42 45 43 98

Ліквідація підприємств 145 150 156 157 162 142 141
Джерело: складено автором за джерелом [23]
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вельних обмежень з боку Росії. Споживчий та 
інвестиційний попит продовжив скорочуватися 
високими темпами через зниження реальних 
зарплат населення (-13,3% у річному вимірі в 
ІV кварталі) в умовах високої інфляції (60,9% у 
квітні 2015 р.), скорочення державного фінан-
сування (зниження капітальних видатків 24% 
у річному вимірі в ІV кварталі 2014 р.), погір-
шення фінансових результатів підприємств 
(-168 млрд грн за 9 місяців 2014 р.) та звуження 
кредитної активності банків [24].

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 
01.01.2015 скоротився до 45916 млн дол. США 
на 19,5% [25]. Низька інвестиційна активність 
в Україні пов’язана з недосконалістю, недолі-
ками в інвестиційному законодавстві.

Проведення жорсткої фіскальної політики у 
2014–2015 рр. спричинило скорочення бюджет-
них коштів як джерела фінансування у 1,4 рази 
до 1511,2 млн грн проти минулого року та у 
9 разів проти бюджету 2012 р. (16530,9 млн грн); 
зниження власних коштів підприємств як дже-
рела фінансування інвестицій скоротилося на 
7,2% з 157122,0 до 145883,7 млн грн. Водночас 
найбільше скорочення коштів стосувалося креди-
тів банків (скорочення на 55%, а внесок у номі-
нальну річну зміну обсягу капітальних інвести-
цій у ІV кварталі становив –7.2 в. п.) [24; 25].

Висновки. Аналіз наведених теоретичних 
обґрунтувань та визначення «конкурентоздат-
ності підприємства» не враховують сучасного 
впливу інтелекту та знань як головної конку-
рентної переваги, що засновані на доступі до 
сучасної продуктивної наукової інформації, а 
також наявності специфічного ресурсу – здат-
ності генерувати нові ідеї.

За підсумками рейтингів, до основних про-
блем несприятливого бізнес-клімату в україн-
ській державі, які перешкоджають успішній 
реалізації конкурентних переваг вітчизняних 
підприємств як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках, варто додати відсутність:

– стратегічних напрямів підвищення кон-
курентоспроможності національної економіки;

– конструктивного діалогу та взаємовідно-
син між підприємцями і владою;

– державної інвестиційної політики та 
механізму активізації інноваційного розвитку;

– належного інституціонального забезпе-
чення розвитку інвестиційного ринку і його 
інструментів;

– недостатність об’єму внутрішніх і зовніш-
ніх інвестицій та фінансових ресурсів для реа-
лізації перспективних новітніх технологій;

– висококваліфікованого персоналу та 
мотивації його трудової діяльності.

Конкурентна політика підприємств має бути 
зосереджена на основних напрямах:

– здійсненні постійного моніторингу ринку 
з метою оцінки власної конкурентної позиції та 
прогнозування можливих дій конкурентів;

– креативності організації управління на 
всіх рівнях;

– маркетинговій діяльності щодо створення 
якісного продукту та сильної марки підтрима-
них рекламою;

– активній політиці досліджень та розвитку 
інноваційної й екологічної продукції із застосу-
ванням новітніх та енергозберігаючих техноло-
гій;

– глибокому аналізі ринку щодо кожного 
цільового сегмента, що дозволить передбачати 
очікування споживачів і йти їм назустріч;

– участі у вирішенні соціальних проблем 
громади на принципах КСВ.
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто основні зовнішньоекономічні аспекти зони віль-

ної торгівлі з ЄС. Визначено автономні торгівельні преференції 
для України згідно з Угодою про асоціацію. З’ясовано фактори, 
що впливають на формування експортного потенціалу АПК. 
Визначено вплив зони вільної торгівлі з ЄС на торговельну 
політику та проаналізовано зовнішню торгівлю агропродоволь-
чою продукцією у нових умовах.

Ключові слова: експорт, зона вільної торгівлі, інтеграція, 
потенціал, торгівля, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные внешнеэкономические аспекты 

зоны свободной торговли с ЕС. Определены автономные тор-
говые преференции для Украины согласно Соглашению об ас-
социации. Выяснены факторы, влияющие на формирование 
экспортного потенциала АПК. Определено влияние зоны сво-
бодной торговли с ЕС на торговую политику и проанализиро-
вана внешняя торговля агропродовольственной продукцией в 
новых условиях.

Ключевые слова: экспорт, зона свободной торговли, ин-
теграция, потенциал, торговля, конкурентоспособность.

АNNOTATION
The main aspects of the external economic free trade zone with 

the EU. Defined autonomous trade preferences for Ukraine, accord-
ing to the Association Agreement. Clarified the factors affecting the 
formation of export potential of the agricultural sector. The effect of 
the free trade zone with the EU on trade policy and analyzed the 
foreign trade of agrifood products in the new conditions.

Keywords: exports, free trade zone, integration, capacity, 
trade and competitiveness.

Постановка проблеми. Розвиток національ-
ної економіки неможливий без її інтеграції у 
світове господарство та активної експортної 
діяльності. Економічна глобалізація, транс-
націоналізація, європейська інтеграція, заго-
стрення міжнародної конкуренції визначають 
необхідність формування нових підходів до 
формуванню експортного потенціалу України. 
Нині, враховуючи європейський вектор розви-
тку, експорт має відповідати сучасним вимогам 
економічної безпеки і запобігати негативним 
наслідкам глобалізації, а з іншої сторони заво-
йовувати нові ринки збуту продукції. Це визна-
чає актуальність дослідження, оскільки форму-
вання потужного експорту є основою розвитку 
національної економіки, підвищення її міжна-
родної конкурентоспроможності та гарантією 
інтеграції економіки Україна у світовій еконо-
мічний простір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування розвитку експортної 
діяльності АПК України відображена у працях 
багатьох провідних вчених, що вважають, що 
головним чинником стабільного розвитку вироб-
ництва та експорту продукції є випереджальна 
реакція на динамічні процеси, які відбуваються 
на світовому ринку. В умовах, коли економіка 
України, функціонує відповідно до норм і пра-
вил СОТ та йде шляхом євроінтеграції, статусом 
пріоритетного розвитку виробництва, активіза-
ції експорту є динамічне нарощування виробни-
цтва конкурентоспроможної продукції, розши-
рення зовнішніх ринків, подальший розвиток 
внутрішнього ринку та зміцнення продовольчої 
безпеки країни, що вимагає пошуку і обгрунту-
вання нового напряму основоположних чинни-
ків розвитку. Проблеми експортного потенціалу 
АПК та особливості розвитку зовнішньої тор-
гівлі агропродовольчою продукцією висвітлено 
у працях В. Андріанова, С. Глазьєва, С. Доро-
гунцова, Л. Дейнеко, М. Захматова, С. Камо-
лова, Є. Кочетова, А. Лисецького, А. Мальцева, 
В. Мосіна, Б. Мочалова, В. Пили, Б. Плишев-
ського, В. Смирнова, Ю. Токарєва, М. Фащев-
ського, Е. Фігурнова, О. Цигичко, Л. Чернюк, 
В. Яцкова та інших учених-економістів. Дослі-
дженню адаптації України до європейських 
ринків збуту приділяли увагу такі вітчизняні 
вчені: В. Губенко, С. Кваша, Л. Молдаван, 
О. Попова, І. Сушко, О. Сушко та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Чимало теоретичних і 
практичних питань з урахуванням розвитку 
експортної діяльності АПК України в умовах 
зони вільної торгівлі з ЄС вимагають більш 
детального дослідження, оскільки вони є акту-
альними та недостатньо дослідженими.

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження є оцінка стану АПК і визначення умов 
для підвищення його ефективності, спрямова-
них на збільшення обсягів зовнішньої торгівлі 
з ЄС. Виходячи з мети, у роботі поставлені такі 
завдання: дослідити основні зовнішньоекономічні 
аспекти зони вільної торгівлі з ЄС; дати оцінку 
сучасного стану АПК і визначити напрями під-
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вищення ефективності його виробництва з метою 
збільшення експортного потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегічним вектором розвитку України є 
забезпечення сталого розвитку держави, про-
ведення структурних реформ та, як наслідок, 
підвищення стандартів життя [1]. Стратегічною 
метою розвитку країни є досягнення високих 
економічних і соціальних показників, та забез-
печення міжнародної конкурентоспроможності 
та національної безпеки. Реалізація цієї мети 
неможлива без розвитку експортної діяльності, 
зокрема продукцією агропромислового комп-
лексу, що є конкурентоспроможною на євро-
пейському ринку. 

Основними зовнішньоекономічними аспекти 
зони вільної торгівлі з ЄС мають стати: скасу-

вання мит при торгівлі товарами; домовленості 
про технічні бар’єри в торгівлі та інструменти 
торговельного захисту; гармонізація санітарних 
та фітосанітарних заходів; сприяння торгівлі 
та співробітництво в митній сфері; єдині з ЄС 
правила походження товарів; торгові відносини 
в енергетиці; торгівля послугами, заснування 
компаній, інвестиції, визнання, кваліфікації; 
конкурентна політика; права інтелектуальної 
власності та географічне позначення. Впрова-
дженню зони вільної торгівлі з ЄС має переду-
вати ратифікація Угоди про асоціацію [2], що 
передбачає зниження ставки мита для україн-
ських товарів та одностороннє скасування мит 
зі сторони ЄС на початковому етапі (рис. 1).

Позитивним для виробників АПК є те, що 
вони звільняються від мита при ввезені товарів 
до ЄС, що своїм одностороннім рішенням вже 
скасував імпортні мита для українських това-
рів, тобто надав автономні торгвельні преферен-
ції (АТП) (рис. 2). Звільнення від мита відпо-
відно до АТП буде діяти до 31 грудня 2015 року, 
очікується що 1 січня 2016 року Україна та ЄС 
взаємно скасують свої мита в рамках режиму 
вільної торгівлі Угоди про Асоціацію. Так, 
наприклад, мито для очищених грецьких горіхів 
українського походження в рамках АТП – 0%, 

 
 Рис. 3. Географія експорту товарів з України у 1998–2014 рр., млрд дол. США
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імпорт горіхів з інших країн оподатковується 
митом 5,1% [2]. Однак відсутність європейських 
мит не звільняє від обов’язку дотримуватися 
вимог ЄС щодо якості і безпеки продукції.

Загальні умови для застосування тарифних 
пільг з боку ЄС:

1. Українське походження товарів має під-
тверджуватися документально.

2. Для отримання сертифіката український 
експортер має звернутися до Торгово-промисло-
вої палати та надати документи, які підтвер-
джують, що товар дійсно вироблено в Україні.

3. З початку 2016 року сертифікати EUR. 
1 при експорті товарів в ЄС мають розпочати 
видавати митниці.

4. Дотримання правила прямого транспорту-
вання – товари мають перевозитися в напряму з 
України до ЄС.

5. Тарифні квоти для деяких товарів (зде-
більшого сільськогосподарська сировина) отри-
муються Європейським імпортером.

6. Квота визначає обсяг товарів, що можуть 
бути безмитно ввезені в ЄС протягом року. 
Інформація про залишок невичерпних квот міс-
титься на офіційному сайті ЄС [2].

У 2014 році найбільша питома вага (понад 
чверть) у структурі українського експорту при-
падає на продукцію АПК на 17 млрд дол. США, 
для порівняння: металургія, що була попередні 
роки лідером, – 14,3 млрд дол. США, хімічна 
промисловість – 4,9 млрд дол. США [3].

Географія експорту товарів з України є 
досить широкою (рис. 3) [4], але, з огляду на 
політичні і економічні причини, пріоритетним 
напрямом для українського експорту є Євро-
пейський Союз – 26%, країни СНД експорту-
ють 36%, Близького і Далекого Сходу – 18% і 
8% відповідно. Однак Євросоюз є також і зна-
чним імпортером в Україну (35%), що потребує 
пошуку шляхів імпортозаміщення з метою роз-
витку власної економіки.

Деякі експерти вважають, що ослаблення 
гривні позитивно позначиться на експортній 
складовій української економіки, першочер-
гово це позначиться на агропромисловій про-
дукції. «Сьогодні державі слід виділити галузі, 
які необхідно розвивати, й обмежити імпорт 
товарів, які можна замінити продукцією націо-
нального виробника», – вважає начальник від-
ділу з питань АПК інформаційно-аналітичного 
центру «Держзовнішінформ» [5].

Позитивним для експортної діяльності Укра-
їни є також те, що за останні 20-30 років струк-
тура світового експорту значно змінилася. На 
це впливає і постійний розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій, і трансформації 
у структурі виробництва розвинених країн, 
зокрема і ЄС. Україна, як ніколи, нині підда-
ється впливу глобальних тенденцій.

Частка розвинених країн у світовому екс-
порті товарів поступово знижується. При цьому 
також змінюється структура їх експорту. Якщо 
20-30 років тому значну частку експорту цих 

країн займали товари, то сьогодні основний 
дохід вони виходять від експорту послуг і тех-
нологій, які мають високу додану вартість. 
Частка розвинених країн у структурі світового 
товарного експорту становить менше 50%. На 
світових товарних ринках цю нішу завойовують 
країни, що розвиваються. Саме вони сьогодні є 
ключовими експортерами товарів і готової про-
дукції, включаючи сільськогосподарську. Варто 
відзначити, що незважаючи на безумовно висо-
кий рівень розвитку сфери сільського господар-
ства в Європі, у структурі ВВП країн ЄС воно 
займає не більше 1%-3%. В Україні у 2014 році 
частка сільського господарства у ВВП склала 
12,1% [6].

Друга тенденція – розвинені країни, незва-
жаючи на ліберальні підходи до організації еко-
номічної діяльності, «закривають» свої ринки 
для експортерів з інших країн за допомогою 
тарифних і нетарифних бар’єрів. Яскравим при-
кладом є політика ЄС щодо аграрного імпорту. 
Для того щоб експортувати свою продукцію в 
ту ж Польщу, Чехію, Угорщину, Німеччину або 
Іспанію, українським аграріям необхідно відпо-
відати низці жорстких вимог. Іншого шляху на 
європейський ринок немає. Так, для контролю 
безпечності продукції тваринного походження в 
ЄС впроваджено дію трьох рівнів захисту:

1. На рівні країни виробництва: наявність 
ефективної державної адміністрації.

2. На рівні підприємства-виробника: атеста-
ція виробництва на відповідність вимогам без-
печності.

3. На рівні конкретної поставки: перевірка 
постачань залежно від рівня ризику.

Крім того, на ринках європейських країн 
дуже висока конкуренція внаслідок об’єктивних 
причин, таких як: насиченість якісною продук-
цією; висока прибутковість. Тим не менш висока 
вартість виходу на європейський ринок (приве-
дення виробництва у відповідність до технічних 
вимог ЄС, побудова логістичного ланцюга, отри-
мання всіх необхідних сертифікатів), а також 
потреба в часі і ресурсах роблять їх недосяж-
ними для багатьох українських аграріїв.

Конфлікт на сході України викликав не 
тільки низку соціально-політичних трансфор-
мацій, але і став причиною змін у національній 
економіці, у тому числі в структурі українського 
експорту. Втрата російського ринку призвела 
до того, що українські виробники, орієнтовані 
на експорт, були змушені шукати нові ринки 
збуту для своєї продукції. У найбільш вигід-
ному становищі опинилися українські аграрії. 
Їхня продукція виявилася відносно конкурен-
тоспроможною на ринках розвинених економік, 
у т.ч. Європи, на відміну від таких традиційних 
експортних напрямів, як металургія чи маши-
нобудування. Так, у 2014 році вперше в істо-
рії незалежної України провідним експортером 
став сектор АПК (рис. 4). При цьому сільське 
господарство також стало основним джерелом 
надходження іноземної валюти в країну.
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Так, основними статтями сільськогосподар-
ського експорту залишаються зернові. Серед 
продуктів переробки найбільше експортується 
соняшникової олії. Збільшення вітчизняного 
виробництва м’яса птиці (1,2 млн т) позитивно 
позначилося на зовнішньоторговельній діяль-
ності. У 2013 році обсяг експорту м’яса птиці 
становив 120 тис. т (1,2% світового експорту), 
а у 2014 р. –175 тис. т (1,5% світового екс-
порту) [4] (рис. 5).
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Експорт до країн Європи у 2014–2015 рр. зріс 
по м’ясу птиці – у 3,1 рази, до 27,3 млн дол. 
Також зріс експорт яєчних продуктів: у пер-
шій половині 2014 року ця продукція не екс-
портувалася, а за аналогічний період 2015 року 
обсяги експорту становлять 4,5 млн дол. [4].

Подібний успіх АПК пов’язаний з низ-
кою чинників: реформами, що були проведені 
Міністерством аграрної політики і продоволь-
ства, підписанням угоди про Зону вільної тор-
гівлі з ЄС, в рамках якого українським агра-
ріями були надані квоти на експорт певних 
видів сільськогосподарської продукції, а також 

зниженням продуктивності традиційних екс-
портних напрямів – машинобудування, мета-
лургії, хімічної промисловості. При цьому, як і 
в більшості країн, що розвиваються, українські 
виробники експортують здебільшого сировину.

Висновки. Вважаємо, що євроінтеграція та 
формування вільної економічної зони з ЄС має 
відбуватися не лише у напрямі лібералізації 
торговельних відносин, але і мати елементи 
протекціонізму, що захистить українського 
товаровиробника. Економічна модель розвитку 
національної економіки, орієнтована на сиро-
винний експорт, яка залежить від глобальних 
кон’юнктурних коливань, себе вичерпує. Без 
серйозних структурних змін наша країна втра-
чатиме і без того нестійкі конкурентні позиції в 
глобальній економіці.

Дослідження доводять, що розрив у струк-
турі експорту між розвиненими країнами та 
країнами буде тільки збільшуватися. При цьому 
продукція сільського господарства, враховуючи 
тенденції до збільшення населення і відповідно 
обсягів виробництва, буде грати все більш зна-
чну роль для країн, що розвиваються. В укра-
їнських аграрних виробників є всі шанси ско-
ристатися цією тенденцією і збільшити вплив 
України на світові та європейські продовольчі 
ринки.

Отже, агропромисловий комплекс вітчиз-
няної економіки володіє достатнім ресурсним 
потенціалом, який, при раціональному його 
використанні, здатний не лише повністю забез-
печити внутрішні продовольчі потреби, але й 
перетворити Україну на потужного світового 
гравця на найважливішому світовому ринку – 
ринку продовольства.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗРАХУНОК ТА ФОРМУВАННЯ 
ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ

INTERNAL SELF-SUFFICIENCY AND FORMATION ADDED VALUE  
IN GRAIN PRODUCTION SUBCOMPLEX

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто вплив внутрішньогосподарського роз-

рахунку на формування доданої вартості на підприємствах 
зернопродуктового підкомплексу. Доведено, що внутрішньо-
господарський розрахунок є одним із важливих факторів зрос-
тання доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі.

Ключові слова: внутрішньогосподарський розрахунок, 
трансфертна ціна, нормативи, додана вартість, зернопродук-
товий підкомплекс.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено влияние внутрихозяйственного рас-

чёта на формирование добавленной стоимости на предпри-
ятиях зернопродуктового подкомплекса. Доказано, что внутри-
хозяйственный расчет является одним из важных факторов 
роста добавленной стоимости в зернопродуктовом подком-
плексе.

Ключевые слова: внутрихозяйственный расчёт, транс-
фертная цена, нормативы, добавленная стоимость, зернопро-
дуктовый подкомплекс.

ANNOTATION
The article examines the impact of internal self-sufficiency on 

the formation of value-added enterprises of grain products sub-
complex. It is proved that internal self-sufficiency is one of the im-
portant factors in the growth of value added in grain production 
subcomplex.

Keywords: internal self-sufficiency, internal price, norms, val-
ue added, grain production subcomplex.

Постановка проблеми. У системі внутріш-
ньогосподарських відносин важливе значення 
має справедливий розрахунок між підрозді-
лами підприємств зернопродуктового підкомп-
лексу за надані послуги, а також раціональне 
використання виробничих ресурсів усіма під-
розділами кожного підприємства з одночасним 
збільшенням виробництва продукції найвищої 
якості. Запровадження та удосконалення вну-
трішньогосподарського розрахунку на підпри-
ємствах зернопродуктового підкомплексу спри-
ятиме збільшенню величини доданої вартості та 
покращенню ефективності виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематика покращення ефективності 
виробництва у зернопродуктовому підкомп-
лексі, збільшення величини доданої вартості 
на основі удосконалення економічних відно-
син, у тому числі внутрішньогосподарських, 
висвітлювалася у працях вітчизняних учених 
В.Я. Амбросова, А.Ф. Бурика, С.М. Кваші, 
Ю.О. Лупенка, Т.Г. Маренич, П.Т. Саблука та 
ін. Проте питання впливу на величину доданої 
вартості саме внутрішньогосподарського розра-
хунку вивчені недостатньо.

Формулювання цілей статті. Головною метою 
статті є визначення впливу запровадження та 
покращення організації внутрішньогосподар-
ського розрахунку на збільшення величини 
доданої вартості як на рівні підприємств, так 
і у зернопродуктовому підкомплексі в цілому.

Виклад основного матеріалу. Збалансований 
розвиток усіх підприємств та галузей зернопро-
дуктового підкомплексу є важливим фактором 
зростання величини доданої вартості. Такий 
розвиток може бути забезпечений багатьма чин-
никами, один із яких – покращення внутрішнь-
господарських відносин на підприємствах під-
комплексу.

В умовах ринкових відносин усі підприєм-
ства, які за мету діяльності мають отримання 
прибутку, незалежно від галузі виробництва, 
працюють на господарському розрахунку. Орга-
нізація виробничих відносин між підрозділами 
підприємства може бути різною за формою та 
змістом, але вона повинна забезпечувати вироб-
ництво необхідної кількості продукції відповід-
ної якості з мінімальними витратами. Усім цим 
критеріям відповідає запровадження внутріш-
ньогосподарського розрахунку. За визначен-
ням, внутрішньогосподарський розрахунок – 
це складова частина економіки підприємства, 
засіб поєднання економічних інтересів госпроз-
рахункових підприємств окремих його підроз-
ділів та окремих працівників. Він ґрунтується 
на виробничо-господарській самоокупності у 
виробничій діяльності, оплаті праці за рахунок 
зароблених виробничим підрозділом засобів 
частина яких, після відповідних відрахувань, 
надходить у повне розпорядження цього підроз-
ділу [1].

На нашу думку, підприємствам, які виро-
щують зернові та зернобобові культури та 
займаються переробкою зернової продукції, 
для покращення ефективності виробництва та 
максимізації прибутку також необхідно запро-
ваджувати внутрішньогосподарських розра-
хунок. Організацію внутрішньогосподарських 
відносин за умови впровадження внутрішньо-
господарського розрахунку у зерновиробництві 
розглянемо на рисунку 1.

Підрозділам підприємства доводяться 
госпрозрахункові завдання – це розподілені 
за підрозділами річні плани підприємства, 
де вказується планове виробництво продук-
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ції, закріплені за підрозділом основні засоби, 
ліміт витрат. Застосування для розрахунків 
між підрозділами внутрішньогосподарських 
цін забезпечує еквівалентний за вартістю обмін 
послугами та продукцією. Якщо розглянути 
підрозділи рослинництва, то в їхньому складі 
можуть створюватися ланки, у тому числі з 
вирощування зернових та зернобобових куль-
тур. У цьому разі таким ланкам теж можуть 
бути доведені госпрозрахункові завдання. З під-
розділами тваринництва обмін продукцією 
(наприклад, зерно на корм для тваринництва 
та гній для рослинництва, у тому числі зерно-
виробництва) відбувається за внутрішньогоспо-
дарськими цінами, основою яких є фактична 
собівартість даної продукції. Послуги обслуго-
вуючих підрозділів (автотранспорт, ремонтна 
майстерня, водопостачання, електропостачання 

тощо) обліковуються за плановими витратами 
з подальшим коректуванням до фактичних 
значень. При розрахунку внутрішньогоспо-
дарських цін особливу увагу необхідно приді-
лити об’єктивності та точності їх визначення 
з урахуванням науково обґрунтованих норм і 
нормативів витрат ресурсів. Деякі вітчизняні 
дослідники стверджують, що при горизон-
тально інтегрованій мережі неузгоджена цінова 
політика підрозділів призводить до зменшення 
загального прибутку [2, с. 93]. Покупні матері-
альні ресурси використовуються виробничими 
підрозділами за цінами придбання. Підрозділи 
рослинництва, у тому числі й ті, що займа-
ються вирощуванням зернових та зернобобових 
культур, продають свою продукцію підприєм-
ству для продажу за межі підприємства за реа-
лізаційними цінами.

Різниця між доходами 
підрозділу, які складаються 
з реалізації продукції під-
приємству, іншим виробни-
чим підрозділам та надан-
ням послуг, і витратами на 
виробництво власної про-
дукції і відшкодування на 
утримання апарату управ-
ління, податки та бан-
ківські позички складає 
госпрозрахунковий дохід 
підрозділу. С.В. Мочерний 
характеризує госпрозра-
хунковий дохід як най-
важливіший елемент ново-
створеної вартості в умовах 
економічної самостійності 
підприємств, які працюють 
на основі принципу само-
фінансування та інших 
принципів господарського 
розрахунку. Вчений зазна-
чає, що госпрозрахунковий 
дохід складається з фонду 
заробітної плати та частини 
прибутку, що залишається 
після сплати податків і від-
сотків за кредит, а також 
штрафів, пені, неустойок. 
Іншими словами, госпроз-
рахунковий дохід – це 
чистий прибуток підпри-
ємства та фонд заробітної 
плати [1]. На нашу думку, 
таке твердження можна 
застосувати і до виробни-
чих підрозділів, де впро-
ваджено внутрішньогоспо-
дарський розрахунок. За 
авторським визначенням, 
госпрозрахунковий дохід 
виробничого підрозділу – 
це додана вартість, яку під-
розділ отримує у процесі 
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Рис. 1. Схема внутрішньогосподарських відносин за впровадження 
внутрішньогосподарського розрахунку у зерновиробництві
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Рис. 2. Взаємозв’язок впровадження внутрішньогосподарського розрахунку 
та зростання доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі

Джерело: власні дослідження
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виробництва і використовує на власний розсуд 
за виключенням відшкодування на утримання 
апарату управління підприємства, податки та 
зовнішні фінансові запозичення.

Взаємозв’язок впровадження внутрішньо-
господарського розрахунку та зростання дода-
ної вартості у зернопродуктовому підкомплексі 
дуже тісний з погляду формування госпрозра-
хункового доходу (рис. 2).

Запровадження внутрішньогосподарського 
розрахунку у зерновиробництві та переробці 
зернової продукції, на нашу думку, позитивно 
впливає на збільшення величини доданої вар-
тості, окрім покращення організації вироб-
ничих процесів, залученням такого чинника 
як заінтересованість працівників у кінцевому 
результаті. Це вже не працівники-почасовики, 
які виконують відповідну роботу без прив’язки 
до кінцевого продукту, а працівники, котрі за 
виробництво цього продукту відповідають упро-
довж року і справедливо очікують на додаткову 
винагороду.

Якщо розглядати внутрішньогосподарський 
дохід у контексті міжгалузевої концепції фор-
мування доданої вартості у зернопродуктовому 
підкомплексі, то варто зауважити, що він є пер-
шою і головною ланкою у такому формуванні 
(рис. 3).
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Рис. 3. Внутрішньогосподарський дохід у контексті 
міжгалузевої концепції формування доданої 
вартості у зернопродуктовому підкомплексі

Джерело: власні дослідження

Крім того, обґрунтована нами у попередніх 
дослідженнях міжгалузева концепція фор-
мування доданої вартості обумовлює загалом 
по галузі, міжгалузевому об’єднанню чи під-
комплексу дотримання принципу рівної норми 
додаткової вартості для усіх підприємств цих 
галузей [3, с. 41-42]. Цей принцип забезпечить 
додаткову величину доданої вартості за рахунок 
збалансованого розвитку усіх галузей підкомп-
лексу та підвищеної зацікавленості працівників 
у кінцевому результаті.

Погоджуємося із ученими, які вважають, що 
основою економіки та ключовою ланкою сталого 
розвитку сільського господарства на середньо-
строкову перспективу, безперечно, буде зернове 
господарство. Ключовим принципом стратегії 
розвитку зернового господарства є трансформа-
ція системи підприємств, які спеціалізуються 
на виробництві зерна [4, с. 18]. Тому в першу 
чергу необхідно запроваджувати внутрішньо-
господарський розрахунок саме у зерновироб-
ництві, а також залучати дрібних товаровироб-
ників через кооперацію до формування доданої 
вартості у зернопродуктовому підкомплексі.

Щодо переробки зернової продукції на під-
приємствах зернопродуктового підкомплексу 
необхідно зауважити, що дана галузь потребує 
особливої уваги. Наприклад, коефіцієнт зносу 
основних засобів на підприємствах хлібопекар-
ської галузі за 2009–2011 роки становить 72%, 
причому за період 2010-2012 рр. спостерігається 
зменшення продуктивності праці та якості про-
дукції, що виробляється [5, с. 107]. На нашу 
думку, зменшення продуктивності та якості 
продукції на підприємствах хлібопекарської 
галузі відбувається з одного боку через високу 
зношеність основних засобів, а з іншого – через 
низьку заінтересованість працівників у кінце-
вому результаті. Запровадження в даній галузі 
внутрішньогосподарського розрахунку дасть 
змогу не тільки наростити виробництво продук-
ції високої якості, а й швидше відновити осно-
вні засоби через збільшення величини доданої 
вартості, у тому числі прибутку.

З вищезазначеного слідує, що запровадження 
внутрішньогосподарського розрахунку на під-
приємствах зернопродуктового підкомплексу є 
важливим інструментом підвищення ефектив-
ності виробництва та створення доданої вар-
тості. З іншого боку, варто зауважити, що пози-
тивні результати такого запровадження будуть 
тільки тоді, коли кожне підприємство підкомп-
лексу чи то з виробництва зерна, чи з його пере-
робки, буде мати чітку програму виробництва 
та збуту продукції, а також добре організовану 
поставку матеріально-технічних ресурсів, необ-
хідних виробництву. Тому в рамках зернопро-
дуктового підкомплексу на регіональному та 
загальнодержавному рівнях необхідно поси-
лити як горизонтальну, так і вертикальну інте-
грацію, удосконалювати виробниче кооперу-
вання, створювати обслуговуючі кооперативи. 
До того ж посиленню взаємодії підприємств та 
цілих галузей зернопродуктового підкомплексу 
для максимізації доданої вартості буде сприяти 
створення регіональних кластерів, визначених 
у наших попередніх дослідженнях, та коор-
динація їхньої діяльності [6, с. 65]. На жаль, 
Україна – одна із небагатьох країн Європи, в 
якій відсутня загальнодержавна програма під-
тримки кластерів [7, с. 35].

Одним із головних завдань зернопродук-
тового підкомплексу нашої держави є виго-
товлення продукції для кінцевого спожи-
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вача, тобто готових продуктів. Як стверджує 
Ю.О. Лупенко, майже 64% експорту з ЄС до 
нашої країни – це кінцева продукція з висо-
кою часткою доданої вартості, тоді як частка 
цієї продукції в українському експорті до ЄС 
у 10 разів менша [8, с. 8]. Для того, щоб збіль-
шувати величину доданої вартості вітчизняної 
продукції, у тому числі і зернової, необхідно 
поглибити її переробку, а не продавати сиро-
вину. У цьому сенсі на підприємствах зерно-
продуктового підкомплексу необхідно створити 
сприятливі умови для отримання максималь-
ного госпрозрахункового доходу, як першої 
ланки у формуванні доданої вартості підкомп-
лексу.

Висновки. Отже, для того щоб внутрішньо-
господарський розрахунок на підприємствах 
зернопродуктового підкомплексу був ефектив-
ним способом організації виробництва і праці 
та сприяв збільшенню доданої вартості як на 
рівні галузі, так і в цілому по зернопродукто-
вому підкомплексу, необхідно врахувати такі 
фактори:

1. Необхідний високий рівень внутрішньо-
господарського планування, а особливо чіткий 
та достовірний розрахунок норм та нормативів 
як основи справедливих економічних відносин 
між підрозділами підприємства.

2. Економічна самостійність виробничих 
підрозділів, заборона необґрунтованого втру-
чання адміністрації підприємства у хід вироб-
ництва в госпрозрахункових одиницях.

3. Враховувати можливість оптимізації 
виробництва, але не допускати занадто великої 
самостійності виробничих підрозділів, що може 
призвести до руйнації підприємства. Необхід-
ність залучення до виробництва висококваліфі-
кованих та досвідчених працівників, які також 
повинні бути чесними та працелюбними.

4. Дотримання інтересів усіх учасників 
виробництва, вчасний розрахунок між підрозді-
лами підприємства, довіра керівників до підле-
глих, врахування пропозицій працівників щодо 
покращення організації виробництва.

5. Обов’язкове врахування рівня та строків 
орендної плати за орендоване майно і землю та 
недопущення погіршення їхнього стану.

6. Працівники, які працюють в умовах вну-
трішньогосподарського розрахунку, відповіда-
ють за виробництво продукції свого підрозділу 
чи механізованої ланки впродовж року і спра-
ведливо очікують на додаткову винагороду.

7. Внутрішньогосподарський дохід у контек-
сті міжгалузевої концепції формування доданої 
вартості у зернопродуктовому підкомплексі є 
першою і головною ланкою у такому форму-
ванні.

8. Для збільшення величини доданої вар-
тості зернопродуктового підкомплексу на регі-
ональному і загальнодержавному рівнях, мак-
симізації внутрішньогосподарського доходу на 
рівні підприємств та їхніх підрозділів, необхідно 
посилити як горизонтальну, так і вертикальну 
інтеграцію, удосконалювати виробниче кооперу-
вання, створювати обслуговуючі кооперативи.

9. Посиленню взаємодії підприємств та 
цілих галузей зернопродуктового підкомплексу 
для максимізації доданої вартості буде сприяти 
створення регіональних кластерів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ  
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

IMPROVED METHODS AND FORMATION OF PERSONNEL STATE CAPACITY

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні методи формування і розвитку 

кадрового потенціалу органів державної влади України. За-
пропоновано напрями вдосконалення проведення кадрового 
відбору претендентів на посади державних службовців, вдо-
сконалення механізму конкурсного відбору, а також системи 
підготовки перепідготовки та професійного розвитку держав-
них службовців. На базі вивченого зарубіжного досвіду орга-
нізації державної служби виявлено проблемні зони системи 
мотивації державних службовців України, після чого запропо-
новано шляхи удосконалення мотиваційних факторів.

Ключові слова: кадровий потенціал, органи державної 
влади, державна служба, формування кадрового потенціалу, 
розвиток кадрового потенціалу, удосконалення. 

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные методы формирования и 

развития кадрового потенциала органов государственной вла-
сти Украины. Предложены направления совершенствования 
проведения кадрового отбора претендентов на должности го-
сударственных служащих, совершенствование механизма кон-
курсного отбора, а также системы подготовки переподготовки и 
профессионального развития государственных служащих. На 
базе изученного зарубежного опыта организации государствен-
ной службы выявлены проблемные зоны системы мотивации 
государственных служащих Украины, после чего предложены 
пути совершенствования мотивационных факторов.

Ключевые слова: кадровый потенциал, органы государ-
ственной власти, государственная служба, формирование 
кадрового потенциала, развитие кадрового потенциала, усо-
вершенствование.

ANNOTATION
The article describes the basic methods of formation and 

development of personnel potential of Ukrainian public authorities. 
There were offered the directions of improving of personnel 
selection of candidates for the posts of civil servants in the article, 
also there were suggested improvement of the mechanism of 
competitive selection in particular, as well as the training system 
of retraining and professional development of civil servants. On 
the basis of the study of international experience in organizing the 
public service was identified problem areas of the motivation of 
civil servants in Ukraine and then suggested ways to improve the 
motivational factors.

Keywords: personnel potential, government departments, 
The State Service, the formation of human capacity, personnel 
potential development, improvement.

Постановка проблеми. Зважаючи на активі-
зацію процесів децентралізації та інші посту-
пові процеси реформування державної служби, 
питання ефективного управління наявним 
кадровим потенціалом є одним з пріоритетних 
і неможливим без розробки та реалізації дієвих 

методів формування і розвитку кадрового потен-
ціалу органів державної влади України, адже 
старі механізми розвитку кадрового потенціалу 
вичерпали себе. 

Тому в контексті реалізації нової ефективної 
кадрової політики в органах державної влади 
загострюється необхідність у комплексному 
перегляді системи роботи з кадрами загалом 
(а саме сукупності кадрових інститутів та орга-
нізаційних структур, всіх кадрових процесів й 
персоналу, що задіяний у різних галузях і сфе-
рах), а також необхідність у розробці прогресив-
них та продуктивних механізмів формування та 
розвитку кадрового потенціалу зокрема.

Відображення зазначених вище реформу-
вань можна знайти у низці нормативно-пра-
вових актів [1–3], які покликані, з одного 
боку, встановити загальні стратегічні напрями 
щодо роботи з кадрами (політики стосовно 
підготовки персоналу та професійної орієнта-
ції, удосконалення нормативно-правової бази 
управління людськими ресурсами, розвиток 
наукового забезпечення кадрової роботи тощо), 
а з іншого – запровадити нові напрями щодо 
роботи з персоналом, починаючи з вдоскона-
лення політики зайнятості населення й регла-
ментування питань професійного розвитку 
кадрів.

У Законі України «Про державну службу» [4] 
встановлюється компетентнісний підхід до 
управління людськими ресурсами сфери дер-
жавного управління, виходячи з якого доціль-
ним є врахування не тільки знань, умінь, нави-
чок персоналу, але також його особистісних 
якостей, які надають можливість реалізувати 
професійний потенціал на практиці [8, с. 309]. 
Подібний підхід дасть змогу позитивно впли-
нути на якість персоналу державної служби, а 
також розкрити наявний потенціал державних 
службовців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічними проблемам дослі-
дження кадрової політики загалом та питанням 
формування кадрового потенціалу зокрема при-
святили свої роботи такі вітчизняні та зарубіжні 
науковці: Т. Атаманчук, А. Деркач, С. Дубенко, 
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Є. Капустін, В. Малиновський, Т. Нестерова, 
А. Нікіфоров, С. Радько, С. Серьогін, Ю. Старі-
лов, Ю. Сурмін, Р. Яковлєв та ін. 

Дослідженням різноманітних аспектів 
кадрового потенціалу сфери державної служби 
займались: Р. Бабун, А. Винокурова, А. Воро-
нін, Т. Гаман, Н. Гончарук, Д. Дзвінчук, 
Д. Карпухін, В. Лобанов, В. Матірко, Н. Ниж-
ник, В. Яцуба та ін.

На думку А. Винокурової, під терміном «кадро-
вий потенціал органів державної влади» варто 
розуміти сукупність здібностей і можливостей 
кадрів забезпечити ефективне функціонування 
органів державної влади. До переліку здібностей 
і можливостей зазвичай включають: професійні 
знання працівників, уміння і навички, компе-
тентність, професійну мобільність, інноваційність, 
профорієнтованість і т. п [5, с. 151].

О. Зіміна стверджує, що кадровий потенціал 
закладений в тих функціях, які він виконує 
як професіонал і в силу своїх здібностей, знань 
досвіду може забезпечити ефективне функціо-
нування органу державної влади [9, с. 117].

О. Пархоменко-Куцевіл зазначає, що кадро-
вий потенціал в органах державної влади харак-
теризує не тільки сукупність здібностей і мож-
ливостей наявних працівників, а й можливості 
в резерві, які відтворюються в заданих умо-
вах і є метою стратегії в управлінні кадрами. 
Тобто в управлінні кадровим потенціалом 
обов’язковому дослідженню повинні підлягати 
не тільки задіяні ресурси, а й накопичені та 
потенційні резерви [11, с. 131].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Як показав аналіз, у нау-
кових працях вітчизняних та зарубіжних вче-
них досліджуються окремі теоретичні питання 

кадрового потенціалу, проте, малодосліджува-
ною залишається розробка практичних реко-
мендацій щодо удосконалення методів форму-
вання та розвитку кадрового потенціалу.  

Окрім того, активізація процесів децен-
тралізації влади, постійне оновлення норма-
тивно-правової бази у сфері державної служби, 
зміна пріоритетів державної кадрової політики 
викликають необхідність дослідження практич-
них аспектів формування та розвитку кадрового 
потенціалу органів державної влади України.

Мета статті полягає у дослідженні теоре-
тичних та практичних аспектів удосконалення 
методів формування та розвитку кадрового 
потенціалу органів державної влади України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під кадровою політикою органу державної 
влади слід розуміти систему основних напрям-
ків діяльності суб’єктів управління щодо форму-
вання і раціонального використання кадрового 
потенціалу державної служби та державного 
управління.

Узагальнюючи визначення вітчизняних нау-
ковців, можна зробити висновок, що кадровий 
потенціал – це сукупність здібностей і можли-
востей кадрів забезпечити ефективне функціо-
нування органів державної служби [8, с. 309].

До переліку здібностей та можливостей 
зазвичай включають: професійні знання пра-
цівників, уміння, навички, компетентність, 
професійну мобільність, інноваційність, профо-
рієнтованість і т. п. 

Формування кадрового потенціалу органів 
державної влади – сукупність заходів, спрямова-
них на забезпечення державної установи потріб-
ними трудовими ресурсами, здатними ефек-
тивно виконувати необхідну роботу [6, с. 287].
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Рис. 1. Особливості формування та використання кадрового потенціалу державної служби
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Система формування та управління розви-
тком кадрового потенціалу має ефективно здій-
снюватися на базі комплексної оцінки кожного 
представника конкретного органу влади, що 
включає в себе оцінки: рівня професійної освіти, 
рівня знань і навичок, стаж на займаній посаді, 
динаміку кар’єрного росту, ділові, особистісні, 
фізичні, психологічні, моральні, людські та інші 
якості всього кадрового складу [14, с. 45].

Особливості формування і використання 
кадрового потенціалу в органах державної 
влади зображено на рисунку 1.

Кадровий потенціал у зовнішньому серед-
овищі являє собою сукупність людей, які 
можуть потрапити на державну службу завдяки 
своїй освіті, або своїм навичкам. Що стосується 
системи формування кадрового потенціалу у 
внутрішньому середовищі, кадри в органах дер-
жавної влади – це трудові ресурси, які володі-
ють професійними здібностями і навичками для 
досягнення цілей конкретного органу, а також 
володіють певними внутрішніми ресурсами для 
участі в діяльності даного органу на більш висо-
кому статусному рівні [14, с. 43].

Формування кадрового потенціалу орга-
нів державної влади передбачає використання 
таких методів: виявлення потреби у персоналі; 
залучення працівників та відбір; підготовка, 
перепідготовка та підвищення кваліфікації 
державних службовців; мотивація державних 
службовців [11, с. 133]. 

Кадрове планування, тобто виявлення 
потреби у персоналі, в сфері органів державної 
служби, необхідно для того, щоб на постійній 
основі, планомірно розвивати механізми управ-
ління кадровим потенціалом і домагатися ефек-
тивності його діяльності.

Розрізняють такі види кадрового плану-
вання в органах влади: планування потреби в 
персоналі; використання персоналу; навчання 
персоналу; витрати на утримання персоналу; 
розрахунок продуктивності праці службовців, 
збереження кадрового складу і скорочення пер-
соналу; розрахунок фінансових наслідків.

Труднощі процесу планування кадрів обу-
мовлені складністю прогнозування трудової 
поведінки, можливістю виникнення конфлік-
тів і т. д. Можливості використання кадрів у 
майбутньому та їх ставлення до роботи прогно-
зується, якщо це взагалі можливо, з високим 
ступенем невизначеності.

Залучення та відбір працівників до органів 
державної влади в Україні здійснюється на кон-
курсній основі. Конкурс у системі державної 
служби України – це особлива процедура під-
бору кадрів на вакантні державні посади відпо-
відно до рішення конкурсної комісії. 

Метою конкурсу є створення умов для 
реалізації конституційного права громадян 
на однаковий для всіх доступ до державної 
служби [5, с. 153]. 

Недосконалість конкурсу як механізму від-
бору кадрів на державну службу перш за все 

полягає в тому, що у більшості випадків про-
цедура його проведення значно відрізняється 
від базових засад професійного набору персо-
налу. Серед членів конкурсної комісії немає ні 
психологів, ні спеціалістів з набору персоналу. 
Основною методикою проведення професійного 
відбору на державну службу є іспит кандида-
тів, який дозволяє виявити лише рівень про-
фесійної підготовки та кваліфікації. При цьому 
мало уваги приділяється вимогам, що належать 
до суб’єктивних якостей працівника (здібності, 
обдарування, нахили, ініціативність, ділови-
тість), готовності осіб до виконання окремих 
видів організаторської діяльності та психоло-
гічної стійкості.

Виявлення особистісних якостей, відповід-
ності та психологічної стійкості до характеру 
майбутньої роботи і є основним завданням 
пошуку та відбору кадрів. Тому загальну ком-
петенцію державного службовця слід визна-
чати, спираючись також на його особистісні 
психологічні, моральні якості та інтелектуальні 
здібності.

До основної мети формування кадрового 
резерву належить створення підготовленого до 
управління в нових умовах складу державних 
службовців, забезпечення безперервності управ-
ління, його вдосконалення на основі відбору, 
підготовки кадрів, здатних професійно і ефек-
тивно реалізувати завдання та функції відповід-
них органів влади.

Джерела пошуку кандидатів у резерв можуть 
бути як зовнішніми (випускники спеціалізо-
ваних вузів, особи, які мають досвід роботи в 
інших органах), так і внутрішніми (просування 
по службі в межах однієї організації). 

Однак, незважаючи на всі переваги даної 
технології формування та вдосконалення кадро-
вого потенціалу, однією зі значних проблем 
функціонування кадрового резерву є непро-
зорість процесу його адміністрування і брак 
інформованості осіб, які перебувають у резерві, 
про свої перспективи. Очевидно, що така ситу-
ація не дозволяє використовувати в повному 
обсязі позитивний потенціал цієї кадрової тех-
нології [10, с. 265].

Наступний метод формування кадрового 
потенціалу органів державної влади – під-
готовка, перепідготовка та підвищення ква-
ліфікації державних службовців України. 
Система підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації державних службовців 
являє собою спеціально організовану систему 
навчання державних службовців, яка спря-
мована на отримання спеціальності за профі-
лем професійної діяльності у сфері державної 
служби, придбання відповідних знань, умінь 
і навичок.

Проблема фахової професійної освіти дер-
жавних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування в світлі впровадження та здій-
снення сучасних реформ набуває своєї актуаль-
ності. 
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Кількість державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування, що підвищили 
кваліфікацію, станом на 31 грудня 2012, 2013 
та 2014 рр. наведено у таблиці 1. 

Отже, бачимо, що відсоток державних служ-
бовців і посадових осіб місцевого самовряду-
вання, які підвищили кваліфікацію, станом 
на 2012–2014 роки має негативну тенденцію, 
а саме: у 2012 р. цей показник склав 19% від 
загальної кількості працюючих на посадах, у 
2013 р. – 18,8%, і вже у 2014 р. – всього 13,9%. 

Водночас в органах державної влади та міс-
цевого самоврядування спостерігається висока 
плинність кадрів (з 433 269 осіб у 2013 р. зни-
жується до 380 257 осіб у 2014 р.), що поси-
люється проблемою недостатньої кваліфікації 
службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування. 

Професійний розвиток державних служ-
бовців є ключовим питанням в системі дер-
жавної служби та кадрової політики. В умо-
вах кардинального реформування системи 
державного управління вимога професійного 
розвитку і освіти державних службовців стає 
особливо актуальною. Узагальнюючи про-
блеми в цій сфері, можна виділити найбільш 
значущі:

– зниження рівня професіоналізму держав-
них службовців;

– нерозвиненість системи професійного 
навчання державних службовців;

– невизначеність організаційного механізму 
професійного навчання кадрів для державної 
служби;

– відсутність розгалуженої мережі спеціа-
лізованих (базових) навчальних установ, які б 
впроваджували якісні освітні програми підго-
товки кадрів для державної служби, та викону-
вали функцію забезпечення органів влади ква-
ліфікованими кадрами;

– неефективність управління професійною 
освітою в даній сфері;

– відсутність ефективних форм і засобів взає-
модії державних органів та навчальних установ 
при підготовці кадрів для державної служби;

– слабкість розробки державних освітніх 
стандартів професійної освіти та підготовки 
кадрів для державної служби;

– необхідність зміни основних і додаткових 
освітніх програм професійної освіти кадрів для 
державної служби, їх адаптації до нових соці-
ально-економічних умов [5, с. 155].

Щодо мотивації державних службовців, то в 
органах державної влади України не врахову-
ється поділ винагород на внутрішні і зовнішні. 
Якщо управління зовнішніми винагородам 
здійснюється (заробітна плата, додаткові пільги 
і винагороди, премії, просування по службі), 
то функціонування управління внутрішніми 
винагородами стоїть під величезним питанням 
(почуття самоповаги, задоволеність досягнутим 
результатом, відповідальність та неформальне 
спілкування, що виникає в процесі самої 
роботи, а також, що не менш значне, відчуття 
змістовності та значущості своєї праці).

Основними проблемами організації мотива-
ції праці в державних органах є: 

– відсутність прямої залежності службової 
кар’єри від результатів підвищення кваліфіка-
ції та чіткого процесу підвищення на службі; 

– існування загрози звільнення з посади дер-
жавного службовця в результаті зміни правля-
чої еліти; 

– низький соціальний статус і престиж 
звання державного службовця.

Автори досліджень зарубіжного досвіду 
організації державної служби приділяють вели-
чезну увагу французькій, німецькій та япон-
ській системам мотивації державних служ-
бовців, які ґрунтуються на засадах престижу 
роботи в органах державної влади, оскільки 
звання державного службовця передбачає наяв-
ність значущого соціального статусу, а також 
деяких привілеїв.

У Франції на відміну від України заробітна 
плата держслужбовця складається з окладу, 
надбавки за дітей (близько 5% від окладу), 
дотації за місце проживання в залежності від 
рівня життя в даній місцевості (3%, 1% і 0% 
від окладу) та премії. Державні службовці у 

Таблиця 1
Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування,  

які підвищили кваліфікацію, осіб [7]

Посади

2012 2013 2014

усього
у % до 

загальної 
кількості

усього
у % до 

загальної 
кількості

усього
у % до 

загальної 
кількості

Усього 372 856 100 433 269 100 380 257 100
У тому числі:
державних службовців 274739 73,7 335270 77,4 295709 77,8
посадових осіб місцевого 
самоврядування 98117 26,3 97999 22,6 84548 22,2

Підвищило кваліфікацію, усього 71051 19,0 81614 18,8 52747 13,9
З них: 100 100 100
державних службовців 57518 80,9 66769 81,8 44697 84,7
посадових осіб місцевого 
самоврядування 13533 19,1 14845 18,2 8050 15,3
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Франції працюють 35 годин на тиждень, це 
менше на п’яти годин [12, с. 412–413].

Мотивація через кар’єрний ріст є найефек-
тивнішою і має найбільшу силу. Згідно із 
Законом України «Про державну службу», під-
вищення на службі вітчизняних державних 
службовців здійснюється за рахунок зайняття 
більш високої посади на конкурсній основі 
або шляхом присвоєння більш високого рангу, 
якщо державний службовець успішно відпра-
цював два роки [4]. Але часто на практиці вини-
кають ситуації, коли державний службовець 
може займати одну і ту саму посаду 10 років 
і не бачити перспектив для зайняття посади 
вищої категорії – все це не мотивує службовця, 
знижує його професійну активність. 

У Німеччині, наприклад, існує чотири кате-
горії чинів та 16 рангів чиновників. Підви-
щення по службі відбувається шляхом переходу 
в наступний ранг унаслідок здобуття відповід-
ної освіти, здачі спеціальних іспитів, успіш-
ного виконання завдань, які стосуються посади 
вищого рангу [13, с. 293–294].

Отже, розвиток кадрового потенціалу перед-
бачає сукупність заходів щодо удосконалення 
здібностей і можливостей постійних працівни-
ків органу державної влади, що мають певну 
кваліфікацію, пройшли попередню професійну 
підготовку та володіють досвідом роботи, трудо-
вими навичками і спеціальними знаннями. 

Завдяки ефективному розвитку кадрового 
потенціалу державні службовці зможуть ефек-
тивніше виконувати функціональні обов’язки і 
давати певні результати у відповідності з поточ-
ними та перспективними цілями органу дер-
жавної влади.

Проте досі зберігається ряд проблем форму-
вання та розвитку кадрового потенціалу органів 
державної влади України:

– низька ефективність роботи з кадровим 
резервом на державній службі;

– недостатня мотивація державних службов-
ців до професійного розвитку;

– відсутність науково обґрунтованих кри-
теріїв оцінки результативності діяльності дер-
жавних службовців;

– недосконалість конкурсного відбору на 
заміщення вакантних посад в органах держав-
ної влади та ін.

Отже, подальший ефективний розвиток 
кадрового потенціалу органів державної влади 
повинен передбачати подолання наявних про-
блем.

Висновки. Таким чином, розвиток кадрового 
потенціалу органів державної влади України, 
що відповідає потребам і масштабам конкрет-
них змін суспільства, є найважливішою струк-
турною складовою механізму реалізації страте-
гії соціально-економічного розвитку України.

Отже, доцільно удосконалювати методи фор-
мування та розвитку кадрового потенціалу орга-
нів державної влади. Наприклад, використову-
вати метод ротації як по «вертикалі», так і по 

«горизонталі», який передбачає службове пере-
міщення або істотну зміну посадових обов’язків 
працівника. Загалом, інтенсивне застосування 
ротації вважається позитивним фактором і 
позитивно впливає на кінцевий результат.

Пересувати кадри в органах державної влади 
необхідно, адже тривале перебування на одній 
посаді знижує трудову мотивацію. Зміна місць 
дасть змогу порівняти ситуації, збагатити свою 
діяльність новими методами та формами, отри-
мати новий досвід, швидше адаптуватися до 
нових умов.

Серед позитивних наслідків ротації держав-
них службовців може стати:

– зниження плинності кадрів;
– удосконалення кадрового потенціалу з 

метою формування високопрофесійного, ініціа-
тивного, дієздатного кадра на державній посаді;

– запобігання проявам корупції та іншим 
правопорушенням серед службових осіб;

– створення підготовленого кадрового 
резерву для заміщення посад держслужбовців;

– підвищення мотивації, ступеня задоволе-
ності працею;

– передача досвідченими службовцями і 
керівниками свого досвіду і знань молодому 
поколінню.

Щодо удосконалення використання кон-
курсного методу заміщення вакантних посад в 
органах державної влади, зауважимо, що багато 
сучасних українських науковців пропонують 
створити незалежний Центр оцінювання дер-
жавних службовців для здійснення об’єктивного 
оцінювання персоналу під час прийому. 

До складу такого Центру пропонують залу-
чати сучасних вчених (наприклад, кандидатів 
наук з державного управління), громадських 
діячів, політиків та, можливо, психологів. Варто 
зазначити, що практика використання зовніш-
ніх структур для відбору персоналу в органи дер-
жавної влади розповсюджена у країнах Європи. 
Наприклад, ще у 2002 р. для забезпечення всіх 
інституцій Європейського Союзу кваліфікованим 
персоналом було засноване Європейське бюро з 
відбору персоналу, головними функціями якого 
є організація та координація конкурсів набору, 
які проводять європейські установи по набору 
нових співробітників.

Також доцільним є розподіл процедури 
конкурсного відбору на відбір претендентів на 
посади державних службовців VII–V та V і вище 
категорій. Це дозволить врахувати при наборі 
державних службовців відмінності у характері 
професійної діяльності та викликатиме праг-
нення до самоосвіти та самовдосконалення.

Технологія конкурсного відбору на посади 
державних службовців VII–V категорій може 
відбуватися шляхом: 

– оцінки претендентів за формальними озна-
ками;

– психологічної оцінки здібностей та схиль-
ностей претендентів в контексті відповідності 
особливостям роботи обраної посади;
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– порівняльної оцінки знань стосовно харак-
теру роботи на попередніх посадах відносно 
посади, на яку претендує особа, та знань загаль-
них особливостей майбутньої служби;

– експертної оцінки здібностей претендента 
розв’язувати творчі задачі, аналітично мис-
лити, пропонувати нестандартні рішення про-
блем, з якими він стикається вперше; 

– співбесіди в органах державної влади, де 
претендент буде працювати. 

Технологія конкурсного відбору на посади 
державних службовців V і вище категорій має 
містити оцінку: 

– поданих документів за формальними озна-
ками (наявність досвіду роботи, кваліфікацій-
ний рівень магістра з державного управління, 
підвищення кваліфікації або стажування за 
кордоном та ін.). 

– професійних компетенцій претендента (пси-
хологічне тестування спроможності претендента 
працювати на даній посаді, оцінка мотивації, 
кар’єрних прагнень та ін., комп’ютерна оцінка 
знань та вмінь, експертна оцінка спроможності 
претендента стратегічно мислити категоріями 
державного або публічного управління, при-
ймати нестандартні, інноваційні та правильні 
рішення в умовах невизначеності, а також зна-
ння іноземної або декількох іноземних мов);

– результатів співбесіди.
Вдосконалення системи підбору, підготовки 

та професійного розвитку державних службов-
ців можливе шляхом розширення методів від-
бору, які б повною мірою відповідали завданню 
комплексної та всебічної оцінки кандидатів на 
вакантні посади. Пріоритетність співбесіди як 
основного методу відбору персоналу більше не є 
ефективною. Є доцільним впроваджувати:

– психологічне тестування стійкості пре-
тендента та спроможності працювати на даній 
посаді;

– формування системи безперервного про-
фесійного розвитку державних службовців за 
допомогою нових розроблених програм підго-
товки та професійного розвитку кадрів;

– реалізацію системи заходів, спрямованих 
на підвищення престижу державної служби та 
авторитету державних службовців та ін.

Для ефективного управління мотивацією 
держслужбовців, результативного стимулю-
вання діяльності можливе здійснення регуляр-
них досліджень і впровадження оптимальних 
методів мотивації працівників.

Також мотивацію праці державних служ-
бовців України можливо підвищити за раху-
нок перейняття досвіду Німеччини та Франції 
з використання службової кар’єри як головного 
чинника мотивації шляхом отримання наступ-
ного рангу державного службовця при успіш-
ному складанні кваліфікаційного іспиту.

Є доцільним закріпити у вітчизняному зако-
нодавстві обов’язкове планування просування 
по службі кожного держслужбовця, запрова-
дити принцип обов’язкового кар’єрного зрос-

тання в результаті отримання спеціальної 
освіти у сфері державного управління.

Отже, реалізація сукупності запропонованих 
методів удосконалення формування та розви-
тку кадрового потенціалу органів державної 
влади України сприятиме ефективному функці-
онуванню державної служби України та підви-
щенню рівня довіри населення до влади.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутнісні характеристики системи дер-

жавного управління розвитком національної економіки та осо-
бливості її формування під впливом регіональних чинників. 
Проаналізовано та дано оцінку альтернативних точок зору 
щодо виокремлення та змістовного наповнення складових сис-
теми державного управління, у тому числі на регіональному 
рівні. Обґрунтовано авторський підхід до структуризації сис-
теми та функцій державного управління регіональним розви-
тком у загальній системі державного управління національною 
економікою.

Ключові слова: державне управління, функції державно-
го управління, державне управління регіональним розвитком, 
державне регулювання регіонального розвитку, система дер-
жавного управління регіональним розвитком національної еко-
номіки. 

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущностные характеристики 

системы государственного управления развитием националь-
ной экономики и особенности ее формирования под воздей-
ствием региональных факторов. Проведен анализ и дана 
оценка альтернативных точек зрения относительно выделения 
и содержательного наполнения составляющих системы госу-
дарственного управления, в том числе на региональном уров-
не. Обоснован авторский подход к структуризации системы и 
функций государственного управления региональным разви-
тием в общей системе государственного управления нацио-
нальной экономикой.

Ключевые слова: государственное управление, функции 
государственного управления, государственное управление 
региональным развитием, государственное регулирование ре-
гионального развития, система государственного управления 
региональным развитием национальной экономики. 

ANNOTATION
The article covers essential characteristics of the public 

administration system of the development of the national economy 
and special aspects of its formation influenced by regional factors. 
Alternative points of view on isolating components of public 
administration system and on their content are analyzed and 
evaluated, at the regional level as well. The author’s approach 
to structuring the system and functions of state management of 
regional development in the overall system of public administration 
of the national economy is provided.

Keywords: public administration, functions of public 
administration, state management of regional development, 
state regulation of regional development, the system of state 
management of regional development of the national economy.

Постановка проблеми. Прагнення Укра-
їни інтегруватися у Європейське Співтовари-
ство вимагає докорінного реформування усіх 
сфер суспільного життя. Невід’ємною складо-

вою даного процесу є децентралізація держав-
ного управління економічним розвитком, що 
об’єктивно викликає підвищений інтерес серед 
науковців і практиків до питань, пов’язаних зі 
створенням та особливостями функціонування 
механізму державного управління національ-
ною економікою, зокрема й на регіональному 
рівні, відповідно до положень нової парадигми 
розподілу владних повноважень між різними 
ієрархічними рівнями єдиної управлінської 
системи.

Досліджуючи методологічні питання сутності 
державного управління, науковці схиляються 
до думки, що його слід розглядати як сукуп-
ність низки елементів, які разом утворюють 
певну систему. Більше того, при дослідженні 
практичних аспектів здійснення державного 
управління в літературі широко вживається 
поняття «система державного управління». 
Системність державного управління обумов-
люється складністю держави, як суспільного 
явища, через велику кількість елементів у її 
складі, а також необхідністю здійснення, від-
повідно до цього, значної кількості різнома-
нітних функцій. На відміну від інших видів 
управління без цієї властивості, як справедливо 
зазначає Г.В. Атаманчук, державне управління 
просто не може відбутися [1, с. 61].

За цих умов від чіткого розуміння змісту 
державного управління як складної багатови-
мірної системи, специфіки реалізації на різних 
ієрархічних рівнях, характеру взаємодії між 
окремими складовими та ступеню їх підпоряд-
кованості одна одній значною мірою залежить 
ефективність його здійснення у реальних еко-
номічних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні теоретичні підходи щодо створення та 
запровадження механізму державного управ-
ління розроблені та обґрунтовані у працях 
В. Авер’янова, Г. Атаманчука, В. Бакуменка, 
В. Малиновського, Б. Райзберга, Ф. Шамхалова. 
Особливості функціонування системи держав-
ного управління на регіональному рівні дослі-
джували О. Бобровська, В. Воронкова, В. Воро-
тін, Я. Жаліло, В. Жовнірчик, В. Керецман,  



268

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

В. Лексін, А. Поважний, Т. Савостенко, 
Р. Теміргалієв, С. Чернов та багато інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість публікацій, у наукових колах донині 
відсутні усталені підходи щодо тлумачення 
сутності державного управління як системи 
та визначення її структури, у тому числі й на 
регіональному рівні, що потребує здійснення 
подальших розвідок у даному напрямі. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні автор-
ського бачення структуризації системи та 
функцій державного управління регіональним 
розвитком національної економіки на основі 
здійсненого компаративного аналізу та критич-
ної оцінки існуючих наукових поглядів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В найбільш широкому розумінні поняття «сис-
тема державного управління» визначається як 
цілісна система, що органічно поєднує у сво-
єму складі: суб’єкт управління (керуючу сис-
тему); об’єкт управління (керовану систему); 
всю сукупність різноманітних зв’язків, які при 
цьому здійснюються (систему управлінських 
відносин щодо їх взаємодії) [2, с. 641–642]. 
Однак самими авторами такого визначення під-
креслюється, що воно не розкриває усю склад-
ність та масштабність цієї системи через, у 
свою чергу, складність її елементів (об’єктів та 
суб’єктів), які також являють собою великі сис-
теми і розподіляються на окремі елементи та 
підсистеми. Значна кількість та різноманітність 
параметрів системи державного управління та її 
підсистем, в тому числі другорядних, які мають 
властивість змінюватись у часі, та які дуже 
складно піддаються прогнозуванню, дозволя-
ють зробити висновок про наявність у неї ознак 
складної неструктурованої системи.

Вищезазначене певною мірою пояснює від-
мінності у підходах щодо визначення переліку 
складових системи державного управління. До 
її основних елементів науковцями [3–5] відно-
сяться: визначені цілі та завдання розвитку, 
суб’єкти та об’єкти управління, сукупність мето-
дів та функцій, що використовуються та здій-
снюються суб’єктами управління, підсистема 
прямих та зворотних зв’язків між суб’єктами 
та об’єктами управління. В той же час різним є, 
наприклад, бачення місця нормативно-правого 
забезпечення у загальній системі державного 
управління регіональним розвитком. Так, С. 
Чернов розглядає нормативно-правову базу як 
складову частину цієї системи [5, с. 31]. Більш 
коректним представляється віднесення нор-
мативно-правового забезпечення до складових 
механізму управління регіональним розвитком, 
або, як пропонують науковці Національного 
інституту стратегічних досліджень, до інстру-
ментів реалізації соціально-економічної полі-
тики в регіонах [3, с. 11]. Але, незалежно від 
складу елементів системи державного управ-
ління регіональним розвитком, найскладнішою 
проблемою, яка потребує вирішення, є проблема 

розділення кожного з елементів за ієрархіч-
ними рівнями функціонування такої системи, 
а саме – загальнодержавним, регіональним та 
місцевим рівнями.

Цілі, безумовно, є визначальною складо-
вою системи державного управління, оскільки 
власне саме задля їх досягнення й здійснюється 
процес управління. Тобто створення та функці-
онування системи державного управління обу-
мовлено наявністю певних цілей та бажанням 
їх досягнення. При цьому необхідно звернути 
увагу на декілька вкрай важливих в методоло-
гічному аспекті моментів.

По-перше. Саме поставлені цілі обумовлю-
ють спрямованість розвитку, в тому числі регі-
онального, та саме виходячи з них, формується 
необхідний склад (конкретні органи) суб’єктів 
управління, їх функції, повноваження, а також 
здійснюється виділення та структуризація 
об’єктів управління. 

По-друге. У процесі розвитку може відбува-
тися трансформація чи поява нових цілей, що 
потребує адекватної зміни у складі суб’єктів й 
об’єктів управління та трансформації суб’єктно-
об’єктних взаємовідносин.

По-третє. Цілі управління повинні розгля-
датись у прив’язці до конкретного середовища, 
в якому воно здійснюється, як з часової, так і 
з територіальної точок зору. Необхідність роз-
гляду цілей управління у даному контексті 
обумовлена специфічним змістом та особливос-
тями кожного типу соціальної організації та 
конкретно-історичного суспільства [6, с. 33]. 
Застосування зазначеного підходу дозволить 
уникнути спокуси сліпого копіювання досвіду 
управління економічними процесами, в тому 
числі на регіональному рівні, в інших країнах 
та механічного його перенесення в умови нашої 
дійсності. Він завжди повинен розглядатися 
через призму специфічних особливостей кожної 
національної системи.

По-четверте. Цілі управління повинні бути 
чітко структурованими та взаємоузгодженими 
як за рівнями управління економічною систе-
мою (загальнодержавні, регіональні, місцеві), 
так і за ступенем їхньої значимості (стратегічні, 
тактичні, поточні).

Досягнення цілей державного управління 
регіональним розвитком забезпечується за 
допомогою здійснення певних функцій. У най-
більш широкому значенні під функцією управ-
ління розуміється вид державно-управлінської 
діяльності, що базується на поділові та взаємо-
дії управлінської праці, який характеризується 
певною однорідністю, складністю та стабіль-
ністю впливу на об’єкт і суб’єкт управління, 
здійснюється відповідно до законодавства, спе-
ціально створеними органами виконавчої влади 
за допомогою специфічних методів з метою 
втілення в життя завдань державного управ-
ління [7, с. 149].

Функції державного управління відобража-
ють основні напрями діяльності держави. Існує 
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декілька підходів щодо систематизації функцій 
державного управління. В найбільш загальному 
вигляді, в процесі державного управління реа-
лізуються такі суспільні функції держави: 1) 
політична – забезпечення цілісності суспіль-
ства, формою якого вона є; 2) соціальна – забез-
печення прав і свобод кожного громадянина; 
3) економічна – створення організаційно-пра-
вових умов ефективної економічної діяльності 
суспільства, компенсація «відмови» ринкового 
механізму); 4) зовнішня – зміцнення співробіт-
ництва з іншим державами, сприяння розвитку 
міждержавних структур [8, с. 738].

З точки зору відкритості системи (національ-
ної економіки) функції державного управління 
поділяються на дві великі групи: внутрішні та 
зовнішні. До першої з них належать напрями 
діяльності держави з управління важливими 
проблемами внутрішнього життя суспільства. 
До них відносяться економічна, фінансова, 
соціальна, екологічна та інші функції, які, у 
свою чергу, також можуть структуруватися 
залежно від проблем, які необхідно вирішувати 
в суспільстві. Зовнішні функції державного 
управління спрямовані на забезпечення єдності 
та збереження держави, захист національних 
інтересів та національно-державної безпеки за 
допомогою усіх ресурсів, що є у розпорядженні 
держави [9, с. 197–199].

Цілком зрозуміло, що реалізація зазначених 
вище загальних функцій управління повною 
мірою відноситься й до рівня державного управ-
ління регіональним розвитком, оскільки регі-
они є складовою системи більш високого рівня – 
держави і одночасно, залежно від завдань, що 
вирішуються, можуть розглядатись, як у якості 
об’єкта, так і суб’єкта управління 

Крім загальних, у державному управлінні 
прийнято виділяти низку так званих спеціаль-
них функцій (у деяких публікаціях застосову-
ється термін «універсальні»). Найчастіше до них 
відносять: функцію планування, функцію орга-
нізації діяльності, функцію прийняття рішень, 
функцію мотивації, функцію контролю. В окре-
мих публікаціях автори додатково виділяють ще 
й такі: функцію координації, регулювання, під-
тримання та оптимізації системних характерис-
тик, цілепокладання (Ф. Шамхалов [9, с. 196], 
О. Бобровська та Т. Савостенко [10, с. 43]); 
функцію обліку, яка розглядається у єдності з 
функцією контролю (В. Воронкова [11, с. 18]); 
інституціональні, економічні, соціальну, еколо-
гічну, культурно-виховну функції (Р. Темірга-
лієв [12, с. 78]); низку допоміжних функцій – 
управління людськими ресурсами, фінансова 
діяльність і бюджетний процес, юридично-судові 
функції, діловодство і документування, зв’язки 
з громадськістю (В. Малиновський [7, с. 155]). 
Даний перелік функцій, безумовно, можна було 
б продовжувати, оскільки їх кількість та зміст 
визначається функціями держави у суспільстві. 
Тому дозволимо собі обмежитись досить ємним 
та влучним загальним визначенням та тлу-

маченням поняття «функції системи держав-
ного управління», наведеним В. Бакуменко, 
який розуміє під ними «реальні, силові, ціле-
спрямовані, організуючі та регулюючі впливи 
суб’єктів державного управління на певне сус-
пільне явище, відношення чи стан», підкреслю-
ючи при цьому, що специфіка даних функцій 
«визначається предметом, змістом, та способом 
перетворення об’єктів управління або його влас-
них управлінських компонентів» [2, с. 745].

Таким чином, поділяючи розглянуті підходи 
дослідників щодо виділення окремих функцій 
державного управління, слід зазначити, що 
їх конкретний перелік та особливості застосу-
вання повинні розглядатися відносно конкрет-
ного об’єкта управління та визначених цілей 
управління.

Не зупиняючись на змістовній характерис-
тиці функцій державного управління, оскільки 
дане питання досить ґрунтовно висвітлено 
в науковій літературі, приділимо увагу роз-
гляду лише одній з них, для позначення якої 
використовується дефініція «державне регу-
лювання». Така вибірковість обумовлена тим, 
що переважна більшість дослідників відно-
сять її до найважливішої функції державного 
управління, особливо в частині, що стосується 
державного управління економікою. Але при 
цьому використовуються різні методологічні 
підходи щодо розуміння її змісту стосовно про-
цесу державного регулювання регіонального 
розвитку національної економіки.

Найчастіше автори уникають прямого визна-
чення поняття «державне регулювання регіо-
нального розвитку», не говорячи вже про його 
об’єктну конкретизацію – національну еконо-
міку або регіон, а обмежуються констатацією 
факту про те, що регіон є об’єктом державного 
регулювання [13, с. 56], або розглядають його 
у контексті реалізації державної регіональної 
політики [14, с. 178]. Такий підхід не дає змоги 
чітко розкрити специфічні особливості здій-
снення державного регулювання регіонального 
розвитку національної економіки на різних рів-
нях економічної системи. А зі змісту публікацій 
залишається незрозумілим, чим відрізняються 
механізм та інструментарій державного регу-
лювання регіонального розвитку національної 
економіки від тих, що застосовуються на рівні 
загальнодержавного регулювання економіки.

Огляд наукових джерел свідчить про те, що 
деякі науковці інколи не розділяють і навіть 
ототожнюють поняття «державне управління» 
та «державне регулювання», або говорять про 
більш широкий зміст державного регулю-
вання у порівнянні з державним управлінням. 
Подібне тлумачення державного управління 
міститься, наприклад, в Юридичній енци-
клопедії, де автори прямо зазначають, що «дер-
жавне регулювання» ширше, ніж «державне 
управління», але при цьому не зовсім зрозу-
мілою є аргументація на користь такої точки 
зору – «оскільки останнє для досягнення своїх 
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цілей застосовує насамперед адміністративні 
методи» [15, с. 118]. На ототожнення зазначених 
понять звертає увагу В. Керецман [16, с. 108]. 
Можна повністю погодитися з позицією автора 
щодо некоректності подібних підходів. Також 
зустрічаються публікації, у яких автори, вірно 
підкреслюючи, що суть і управління, і регулю-
вання полягає у впливі держави на певні про-
цеси, не йдуть далі і не проводять чіткої грані 
між цими поняттями, обмежуючись висловлю-

ваннями про те, що в умовах становлення рин-
кової економіки та здійснення пошуку опти-
мального поєднання державного управління та 
ринкового саморегулювання на перший план 
виступає функція державного регулювання 
народного господарства, пов’язуючи її з еконо-
мічними методами [17, с. 7, 10]. 

Заслуговує на увагу точка зору Б. Райзберга 
щодо відмінностей між поняттями «державне 
управління економікою» та «державне регулю-

вання економіки». Управ-
ління, вважає автор, являє 
собою будь-який вплив 
суб’єкта на об’єкт з метою 
визначення його траєкторії 
руху та розвитку в цілому, 
а регулювання включає в 
себе лише корекцію, зміну, 
уточнення базової траєк-
торії відповідно до умов, 
що складаються, додатко-
вих вимог, особливих дер-
жавних інтересів. Тому 
управління спирається на 
повний арсенал видів та 
форм управління, включа-
ючи адміністративно-розпо-
рядчий, морально-психоло-
гічний вплив та економічне 
стимулювання, в той час 
як державне регулювання 
ґрунтується переважно на 
використанні економічних 
методів управління, меха-
нізмів стимулюючого та 
обмежувального характеру 
з метою усунення або посла-
блення стихійності ринку та 
монополізму [18, с. 36–37]. 
Погоджуючись з аргумен-
тами автора щодо розді-
лення понять «управління» 
та «регулювання», все ж 
слід зазначити, що у реаль-
ному житті адміністративні 
та економічні методи, як 
правило, застосовуються в 
органічному поєднанні як 
в управлінні, так й в регу-
люванні. Тому ідентифі-
кація та проведення грані 
між управлінням та регулю-
ванням за цим принципом 
виглядає недостатньо пере-
конливою. 

Власний варіант визна-
чення поняття «державне 
регулювання регіонального 
розвитку» запропонова-
ний колективом науковців 
на чолі з О. Бобровською 
та Т. Савостенко. На їхню 
думку, воно являє собою 
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Рис. 1. Структуризація процесу державного управління та державного 
регулювання регіонального розвитку національної економіки 

Авторський підхід
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«форму державного впливу на розвиток регіону, 
який здійснюється винятково державними орга-
нами і спрямований на певне звуження можли-
востей вибору того чи іншого варіанта поведінки 
суб’єктів, а також корегування їх поведінки 
шляхом застосування норм, що забезпечуються 
юридичною відповідальністю» [10, с. 98]. Дане 
визначення представляється занадто вузьким, 
оскільки поза його межами залишилось управ-
ління регіональним розвитком на загально-
державному рівні. Також більш логічно було б 
пов’язати державний вплив з метою сприяння 
більш ефективному варіанту розвитку суб’єктів, 
ніж з обмеженням можливостей вибору їх пове-
дінки.

Протилежної точки зору стосовно розу-
міння суті державного регулювання територі-
ального розвитку дотримуються О. Поважний, 
В. Гончаров та В. Краюшкин, які вважають, 
що його доцільно використовувати лише у 
випадках, коли на нижчих рівнях недостатньо 
прав та (або) ресурсів для самостійного вирі-
шення тих чи інших проблем територіального 
розвитку, не вдаючись до підтримки з боку 
держави [19, с. 67]. При цьому не можна не 
погодитись з тезою авторів стосовно того, що 
наявність двох суб’єктів регіонального управ-
ління, які належать до систем різного рівня 
(держава та органи регіонального управління), 
може призводити до конфліктів та протиріч у 
процесі регіонального управління.

Найбільш змістовним виглядає трактування 
поняття «регулювання територіального розви-
тку», сформульоване В. Лексіним та О. Шве-
цовим. Незважаючи на його досить загальне 
визначення, як «спеціальні системні дії із забез-
печення сталого та збалансованого функціону-
вання регіональних систем, головним цільовим 
орієнтиром якого є підвищення якості та під-
вищення рівня життя населення» [20, с. 44], 
автори доводять можливість вчинення таких 
дій на різних рівнях економічної системи – 
локальному (місцевими співтовариствами у 
вигляді самоврядування), регіональному (на 
рівні великих територіальних одиниць), загаль-
нодержавному (в масштабах всієї країни). 

Авторське бачення взаємозв’язку між окре-
мими складовими, що характеризують процес 
та структуризацію державного управління та 
регулювання регіонального розвитку, наведено 
на рис. 1. 

Розглядаючи сутність державного управ-
ління регіональним розвитком національної 
економіки, не можна залишити поза увагою 
й такі важливі його складові, як суб’єкти та 
об’єкти управління. Специфіка їх виділення 
полягає насамперед у тому, що через ієрархічну 
структуру побудови системи державної влади 
в країні окремі її складові по відношенню до 
інших одночасно можуть виступати як у ролі 
об’єктів, так і суб’єктів управління (рис. 1). 

Під суб’єктами державного управління розу-
міються органи влади, установи, підрозділи апа-

рату управління, посадові особи, які виробляють 
і ухвалюють державно-управлінські рішення 
щодо здійснення керуючого впливу на підпо-
рядковані об’єкти управління або регулювання 
певних процесів та відносин у різних сферах сус-
пільної життєдіяльності [2, с. 682]. В науковій 
літературі перелік і структура суб’єктів управ-
ління, як правило, наводяться для рівня регі-
онального управління. При цьому виділяється 
три групи суб’єктів: суб’єкти, що представля-
ють загальнодержавний рівень, рівень органів 
місцевої виконавчої влади та рівень місцевого 
самоврядування. На кожному із зазначених рів-
нів функціонує сукупність організацій та уста-
нов, наділених певними повноваженнями, які, 
у свою чергу, також являють собою складні сис-
теми. До складу суб’єктів загальнодержавного 
рівня управління відносяться Президент Укра-
їни, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, центральні органи виконавчої влади. 
Рівень органів місцевої виконавчої влади пред-
ставлений Радою Міністрів Автономної Респу-
бліки Крим, обласними, Київською та Севасто-
польською міськими, районними, районними у 
містах Київ та Севастополь державними адміні-
страціями та їх структурними підрозділами. До 
рівня місцевого самоврядування входять пред-
ставницькі органи державної влади, тобто ті, 
які обираються безпосередньо населенням або 
утворюються представницьким органом муні-
ципального утворення. До них належать сіль-
ські, селищні, міські, районні в містах ради, а 
також їх структурні підрозділи. 

Компетенція, повноваження, підлеглість 
кожного суб’єкта управління визначені відпо-
відними нормативними актами. Тим не менш, 
функціонування зазначеної системи суб’єктів 
державного управління не повною мірою забез-
печує комплексний ефективний вплив на об’єкти 
управління та досягнення ними бажаного стану. 

В широкому розумінні у якості об’єктів дер-
жавного управління можуть виступати суспіль-
ство в цілому, адміністративно-територіальні 
утворення, процеси, відносини в різних галу-
зях, сферах діяльності, організації, колективи, 
окрема людина, на яких спрямована направля-
юча, організуюча та контролююча діяльність 
відповідних суб’єктів управління [2, с. 487]. 
З точки зору предмету даного дослідження 
об’єкти державного управління – це націо-
нальна економіка в цілому, адміністративно-
територіальні одиниці (вони ж в особі відпо-
відних органів управління є суб’єктами для 
об’єктів територіального управління нижчого 
рівня), окремі територіальні утворення, що 
виділені за різними ознаками (транскордонні, 
депресивні регіони, вільні економічні зони, 
території пріоритетного розвитку, кластерні 
утворення, технополіси, технопарки та ін.).

Крім того, як об’єкти державного управління 
на регіональному рівні можуть розглядатись 
такі процеси та явища, як особливості просто-
рового розвитку національної економіки, між-



272

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

регіональна диференціація в рівнях розвитку, 
різноманітні диспропорції регіонального роз-
витку, міжрегіональні фінансово-бюджетні від-
носини, окремі складові господарського комп-
лексу регіонів – природно-ресурсний потенціал 
та особливості його використання, галузі 
(сфери) виробничий діяльності, інвестиційні 
та інноваційні процеси, навколишнє природне 
середовище, демографічні процеси, життєвий 
рівень населення, соціальна інфраструктура, 
міжрегіональне та міждержавне співробітни-
цтво тощо.

Висновки. Попри значну кількість норма-
тивних актів, що регламентують діяльність 
суб’єктів управління регіональним розвитком 
національної економіки, та накопичений прак-
тичний досвід, суб’єктно-об’єктні відносини у 
цій сфері ще далекі від досконалості. Про це, 
зокрема, свідчить тенденція до збільшення 
функцій, що здійснюються суб’єктами управ-
ління, постійне впровадження організаційних 
нововведень, створення нових структурних під-
розділів, застосування нових способів їх впливу 
на об’єкти управління. Тобто суб’єкти управ-
ління намагаються якомога більше відповідати 
об’єкту [3, с. 15–16]. Однією з найважливіших 
проблем цих відносин у практичній площині є 
недостатньо чіткий розподіл повноважень між 
різними ланками системи управління, а отже, 
обґрунтування їх законодавчого закріплення та 
практичного виконання в умовах децентраліза-
ції є першочерговим завданням при здійсненні 
подальших наукових розвідок. 
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сучасний стан та недоліки інституційного 

середовища сучасного внутрішнього ринку внаслідок збройного 
конфлікту на Сході України. Запропоновано напрями усунення 
недоліків інституційного серидовища та реалізації дієвих меха-
нізмів і засобів впливу щодо забезпечення сталого і структурно 
збалансованого розвитку внутрішнього ринку України.

Ключові слова: внутрішній ринок, розвиток внутрішнього 
ринку, інституційне середовище, інституційний механізм, дер-
жавне регулювання.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены современное состояние и недо-

статки институциональной среды современного внутренне-
го рынка вследствие вооруженного конфликта на Востоке 
Украины. Предложены направления устранения недостатков 
институциональной среды и реализации действенных меха-
низмов и средств воздействия по обеспечению устойчивого 
и структурно сбалансированного развития внутреннего рынка 
Украины.

Ключевые слова: внутренний рынок, развитие внутрен-
него рынка, институциональная среда, институциональный 
механизм, государственное регулирование.

ANNOTATION
The article reviews the current state and lacks the institutional 

environment of the modern domestic market consequence of 
the armed conflict in Eastern Ukraine. Directions institutional 
environment deficiencies and implement effective mechanisms 
of influence and means to achieve sustainable and structurally 
balanced development of the internal market in Ukraine

Keywords: internal market, development of the internal 
market, institutional environment, institutional mechanism, state 
regulation.

Постановка проблеми. Після макроеконо-
мічної дестабілізації, обумовленої фінансово-
економічною кризою 2008–2009 рр., упродовж 
2010–2014 рр. для внутрішнього ринку України 
характерною була низка як позитивних, так і 
негативних тенденцій. Натомість потужним 
зовнішнім викликом, що призвів до погіршення 
кількісно-якісних характеристик розвитку вну-
трішнього ринку, став збройний конфлікт на 
Сході України, що виник на початку 2014 р. та 
триває досі і внаслідок якого велика частина 
території та, відповідно, значний сегмент ринку 
став практично неконтрольованим для регулю-

вання з боку центральної та місцевої офіційної 
влади, логістики та надходження товарів (робіт, 
послуг) з решти території України, зокрема 
вітчизняного виробництва.

Проблема актуалізується й тим, що негатив-
ного впливу зазнали практично всі сегменти 
внутрішнього ринку держави – ринки: товарів 
і послуг, праці і зайнятості, капіталу та інвес-
тицій, інновацій і високих технологій, туризму 
та рекреації. Ситуація негативно позначається 
на діловому середовищі і розвитку малого при-
ватного бізнесу, якості життя населення на всій 
території держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
лізу інституційного середовища внутрішнього 
ринку присвячено багато робіт як вітчизняних, 
так і зарубіжних авторів. Серед вітчизняних 
авторів, які займалися дослідженням інститу-
ційного середовища внутрішнього ринку, сут-
ністю економічних інститутів та інституційних 
характеристик окремих секторів економіки, 
варто назвати В. Дементьєва, О. Яременко [7], 
Ю. Коваленко [4], О. Іншакова [3], Д. Фролова, 
О.В. Чернявської, Шаленко М., П.П Мазурок, 
В.Ф. Онищенка.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Постановка завдання. 
Варто зауважити, що зовнішня військова агре-
сія є не єдиним джерелом проблем та перешко-
дою розвитку внутрішнього ринку. Сюди варто 
віднести і слабкість структурних реформ та 
інституціональних змін, недостатньо ефективну 
державну політику, підсилену зовнішніми та 
внутрішніми ризиками і загрозами, які сфор-
мувалися та посилилися на основі низки раніше 
не вирішених проблем. Зокрема, органам влади 
варто звернути увагу на такі аспекти, як мала 
роль оптової та оптово-роздрібної торгівлі у 
формуванні попиту та пропозиції, її обмеже-
ність, тінізація та низька якість споживчих 
послуг, непрозорість ціноутворення та завище-
ність цін на товари і послуги, погіршення ефек-
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тивності та фінансово-ресурсної забезпеченості 
економічних агентів, зменшення обсягів інвес-
тиційно-інноваційної діяльності, фінансового 
потенціалу модернізації ринку, висока імпор-
тозалежність, слабкість розвитку міжгалузе-
вих та міжсекторальних зв’язків, погіршення 
якісно-структурних характеристик функціону-
вання внутрішнього ринку.

Саме тому внутрішній ринок не виконує 
нині повною мірою свою важливу роль та базові 
функції у забезпеченні життєдіяльності соці-
ально-економічної системи держави, економіч-
ного зростання та підвищення якості життя 
населення. Це призводить до посилення кон-
центрації і монополізації, погіршення ресурсної 
забезпеченості та зниження інвестиційно-іннова-
ційної активності його суб’єктів, тінізації ринку, 
диференціацій та деформацій розвитку у регіо-
нальному та просторово-структурному аспектах, 
перешкоджає системному розвитку національ-
ного господарства – негативні аспекти стану та 
характеристики розвитку внутрішнього ринку 
призводять до зменшення ВВП, послаблення 
його ролі у раціоналізації та підвищенні ефек-
тивності господарських зв’язків, економічному 
відтворенні, скорочення надходжень до бюдже-
тів, зниження зайнятості та доходів населення, 
погіршення конкурентного середовища, інвести-
ційної привабливості територій.

Усунення цих негативних тенденцій та 
забезпечення сталого і структурно збалансова-
ного розвитку внутрішнього ринку України та 
її регіонів об’єктивно потребує нових, більш 
дієвих та адаптованих до сучасної ситуації соці-
ально-економічного розвитку держави рішень, 
а також неможливе без урахування в процесі 
удосконалення державної політики та реаліза-
ції дієвих механізмів і засобів впливу на еле-
менти, зв’язки і чинники системи внутрішнього 
ринку держави.

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан 
внутрішнього ринку України безпосередньо є 
наслідком загострення військово-політичної та 
економічної ситуації в середині держави, яке 
призвело до зменшення обсягів промислового 
виробництва та АПК, девальвації національної 
грошової одиниці, підвищення темпів зростання 
інфляції та зниження купівельної спроможності 
населення, погіршення коопераційних відносин 
між суб’єктами внутрішнього ринку зі Сходу та 
інших територій держави, ускладнення фінан-
сового стану підприємств та інвестиційної при-
вабливості територій, зростання внутрішньої 
міграції та погіршення ситуації на ринку праці.

Відповідно, характерними тенденціями роз-
витку внутрішнього ринку України упродовж 
2014 р.–першої половини 2015 р. є такі аспекти:

1. Різке скорочення ролі Східних окупова-
них областей у функціонуванні внутрішнього 
ринку держави.

2. Зменшення обсягу роздрібного товароо-
бігу в областях та уповільнення темпів його 
зростання в регіонах. До наслідків недостат-

ньо ефективного державного регулювання 
і стимулювання розвитку роздрібної тор-
гівлі як найбільшого сегмента внутрішнього 
ринку України належать низька інноваційна 
активність підприємств, наявність істотних 
диференціацій та деформацій у споживанні 
товарів, розвитку й ефективності торгівлі у 
міських і сільських поселеннях, за регіонами 
та між обласними центрами і рештою терито-
рій, надмірна імпортозалежність, невисокий 
рівень розвитку інтернет-торгівлі та все ще 
мала частка безготівкової форми розрахунку, 
наявність істотного тіньового сектора. Зазна-
чені чинники не лише стримують позитивні 
тенденції активізації господарської діяльності 
у вітчизняній роздрібній торгівлі, але й пере-
шкоджають розвитку внутрішнього ринку, 
що проявляється у зменшенні обсягів ВНП, 
послабленні ролі торгівлі в раціоналізації 
та підвищенні ефективності господарських 
зв’язків, економічному відтворенні, скоро-
ченні надходжень до центрального та міс-
цевих бюджетів, зменшенні кількості робо-
чих місць, зниженні зайнятості та звуженні 
джерел доходів населення, погіршенні якості 
життя на субрегіональному рівні, обмеженні 
каналів продажу товарів місцевого виробни-
цтва, погіршенні конкурентного середовища, 
інвестиційної привабливості територій сіль-
ських поселень, малих міст та районів.

Недоліками інституційно-правового забез-
печення державного регулювання розвитку 
роздрібної торгівлі та внутрішнього ринку в 
Україні є відсутність Закону України «Про тор-
гівлю» та узгоджених із його положеннями і 
цільовими орієнтирами державної і регіональ-
них стратегій розвитку торгівлі, недостатність 
чіткої владної вертикалі з регулювання сфери 
торгівлі та справедливого державного контр-
олю за недопущенням монополізації ринків і 
концентрації ресурсів, прав діяльності, плано-
вої розбудови торгової мережі з дотриманням 
генеральних планів розвитку територій. На усу-
нення цих домінантних недоліків регулювання 
повинна передусім спрямовуватися більш ефек-
тивна державна політика забезпечення розви-
тку роздрібної торгівлі в системі внутрішнього 
ринку.

3. Скорочення обсягу імпорту товарів та 
послуг на внутрішній ринок України. Змен-
шення частки імпорту товарів та послуг може 
розцінюватися як позитивна тенденція щодо 
послаблення імпортозалежності вітчизняного 
внутрішнього ринку. Так, при цьому спосте-
рігається зростання обсягів імпорту товарів та 
послуг з країн ЄС, що може бути свідченням 
посилення конкуренції в сегменті більш якіс-
них та технологічних товарів. Крім того, для 
внутрішнього ринку держави проблема імпор-
тозалежності залишається критично гострою 
та зростає у сегменті непродовольчих товарів. 
Для сучасного етапу розвитку внутрішнього 
ринку України характерною є ситуація, коли 
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посилився вплив чинників, які стимулюють 
збільшення обсягів імпорту, і практично не 
сформовано бар’єрних та компенсаторних мож-
ливостей протидії. Наявні негативні тенденції 
до зменшення частки продажу у роздрібному 
товарообороті товарів, виготовлених на тери-
торії України, та збільшення обсягів продажу 
імпортної продукції.

Посилення гостроти проблеми регулювання 
імпортозаміщення на внутрішньому ринку 
України обумовлене й чинником недостатньої 
дієвості використовуваного для цього органі-
заційно-економічного механізму державної 
структурної політики. Головними його недо-
ліками в інституційному аспекті є відсутність 
нормативно-правового акта з регулювання 
структурних змін, брак стимулів для створення 
суб’єктів інфраструктури, несформованість 
системної сукупності заходів із комплексного 
впливу на удосконалення виробничого комп-
лексу, витіснення імпорту та заміщення його 
вітчизняними товарами, недосконалість систем 
статистичного спостереження та нормативно-
методичного забезпечення державної політики 
імпортозаміщення.

В організаційному аспекті необхідне ство-
рення відповідального державного органу та 
покращення координації діяльності мініс-
терств і відомств, відповідальних за політику 
в цій сфері, спрямованості державної політики 
на розбудову внутрішніх ринків, розширення 
їхньої місткості та зниження рівня монополі-
зації. Економічними недоліками механізму 
регулювання імпортозаміщення є недостатність 
заходів, орієнтованих на раціональний розпо-
діл внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів 
на інвестиційні цілі, впровадження інновацій, 
якісні перетворення в системі виробництва, 
незорієнтованість структурної політики на 
раціональне відтворення суспільного капіталу, 
співвідношення між нагромадженням і спожи-
ванням, слабкість і несистемність стимулів до 
розвитку вітчизняного виробництва, для роз-
дрібної мережі і населення для відмови від при-
дбання імпортних товарів.

4. Загальне погіршення інвестиційного клі-
мату, зменшення обсягу капітальних інвести-
цій у регіонах. Внаслідок військового конфлікту 
посилилася політико-економічна нестабіль-
ність, що стала суттєвою перешкодою для 
залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій, 
погіршення функціонування такого сегмента 
внутрішнього ринку, як ринок капіталу. Тому 
це негативно позначилося на інвестиційній при-
вабливості національного господарства України 
та регіональних економічних комплексах.

5. Погіршення фінансових результатів гос-
подарської діяльності підприємств. У цілому по 
Україні вже з 2014 р. спостерігався від’ємний 
фінансовий результат до оподаткування підпри-
ємств у розмірі 517,4 млрд грн, та у I кварталі 
2015 р. збиток сягнув 74,6% річного показника 
2014 р., що є одним із вагомих доказів посла-

блення фінансово-господарського стану вітчиз-
няних підприємств унаслідок суттєвого дисба-
лансування ситуації на внутрішньому ринку.

6. Зниження інноваційної активності та 
пропозиції на внутрішньому ринку результа-
тів НДКР та інноваційної продукції. Процеси, 
що відбувалися у вітчизняній економіці упро-
довж останніх років, не характеризувалися 
високою інноваційною активністю, а в у мовах 
зовнішньої військової агресії на Сході держави 
у 2014–2015 рр. ще послабилися. У 2014 р. інно-
ваційною діяльністю у промисловості займа-
лися 1609 од., або 16,1% загальної кількості 
промислових підприємств (у 2013 р. – 1715, 
або 16,8%, у 2012 р. – 1758, або 17,4%), що 
свідчить про поступове зниження інноваційної 
діяльності у кризовий період.

Таким чином, доводиться констатувати про 
подальше скорочення інноваційних програм та 
проектів у реальному секторі вітчизняної еко-
номіки, що об’єктивно негативно позначається 
на конкурентоспроможності продукції вітчиз-
няного виробництва та не сприяє реалізації 
політики імпортозаміщення, витіснення з вну-
трішнього ринку товарів, виготовлених не на 
території України.

Втім, в умовах політико-економічної кризи 
2014–2015 рр. спостерігаються й окремі пози-
тивні тенденції щодо розвитку внутрішнього 
ринку інновацій та високих технологій. Це, 
зокрема:

– активізація інноваційних процесів в обо-
ронно-промисловому комплексі;

– впровадження енергозберігаючих та енер-
гоефективних технологій;

– розвиток інноваційної інфраструктури.
7. Активізація негативних тенденцій, 

пов’язаних із тінізацією внутрішнього ринку. 
Зокрема, істотно збільшилися обсяги контр-
абанди як з тимчасово окупованих територій, 
так і у зворотному напрямі, часто з нелегаль-
ним переміщенням відповідних товарів тери-
торією РФ; істотні втрати у зв’язку з воєнним 
конфліктом, прогресуючою економічною кри-
зою та ситуацією близькою до колапсу в елек-
троенергетичній галузі створюють передумови 
для подальшої тінізації внутрішнього енерге-
тичного ринку.

Виходячи із вищевикладеного, визначені 
негативні аспекти, дисбаланси та диспропорції 
розвитку внутрішнього ринку України, що зна-
чно активізувалися у 2014–2015 рр., потребу-
ють усунення шляхом реалізації відповідних 
механізмів, заходів та засобів у їхніх межах. 
З метою забезпечення комплексності, високої 
ефективності та синергізму державної політики 
її орієнтирами мають стати, по-перше, подо-
лання системних вад і головних перешкод роз-
витку та державного регулювання внутрішнього 
ринку на сучасному етапі поступу національної 
економіки; по-друге, нівелювання негативної 
дії впливу на функціонування внутрішнього 
ринку військових дій на Сході.
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Стратегічні орієнтири державної політики, 
у тому числі в умовах соціально-економічної 
нестабільності, доцільно сфокусувати на регу-
люванні розвитку ритейлу та споживчих послуг 
як найбільшого сегмента внутрішнього ринку. 
Дієві механізми державної політики у цій сфері 
та їхні інструменти доцільно зорієнтувати на 
вирішення нерозрізнених економічних завдань, 
а реалізацію комплексних і системних стра-
тегічних планів зростання взаємопов’язаних 
секторів та сфер економіки і суспільства. Вирі-
шення комплексних проблем роздрібної торгівлі 
та сфери послуг вимагає застосування нових, 
більш ефективних механізмів, інструментів та 
засобів державної політики.

Підвищення ефективності державного регу-
лювання розвитку роздрібної торгівлі та сфери 
споживчих послуг потребує вдосконалення його 
інституційно-правового та інституційно-орга-
нізаційного механізмів. Діяльність у цьому 
напрямі повинна забезпечити вдосконалення 
планування і регулювання торговельних від-
носин, диверсифікацію діяльності роздрібних 
торговельних підприємств, розширення ком-
петенцій громадських суб’єктів та організацій 
системи захисту прав споживача, створення 
стимулів впливу роздрібної торгівлі на фор-
мування суспільного продукту і розвиток сус-
пільного виробництва, покращення зайнятості, 
оплати праці й соціальної безпеки, підвищення 
економічної ефективності та покращення інвес-
тиційно-інноваційного забезпечення розвитку 
роздрібної торгівлі, вдосконалення середовища 
безпеки та подолання ринкових деформацій.

Необхідними заходами в межах цих меха-
нізмів визначимо: покращення об’єктної струк-
тури розміщення форматів роздрібної торгівлі; 
вдосконалення структури товарообороту, влас-
ності та капіталу галузі, вирівнювання диспро-
порцій просторово-територіального розвитку й 
ефективності, посилення соціальної ефектив-
ності роздрібної торгівлі; запровадження проек-
тів ДПП з розбудови соціальної та торговельної 
інфраструктури, створення бюджетно-приват-
них фондів інвестиційного розвитку; запрова-
дження пільгового режиму оподаткування для 
новостворених об’єктів торгівлі у сільській міс-
цевості, на віддалених територіях, часткового 
відшкодування витрат соціально значимих під-
приємств роздрібної торгівлі, диференційова-
ного підходу до ліцензування малих торговель-
них підприємств, інституціалізацію суб’єктів 
мікропідприємництва в торгівлі; створення 
сприятливого економіко-правового середовища 
кредитування та інвестування у роздрібну тор-
гівлю, її модернізацію та впровадження іннова-
цій; удосконалення структури ціноутворення у 
системі роздрібної торгівлі.

Особливої уваги на сучасному етапі розви-
тку внутрішнього ринку держави вимагає про-
блема імпортозалежності, яка складна і сис-
темна, формувалася протягом багатьох років та 
під дією різноманітних внутрішніх і зовнішніх 

чинників. Відповідно, її розв’язання не може 
відбутися в короткостроковій перспективі та не 
стосується впровадження лише окремих захо-
дів. Політика усунення імпортозалежності має 
бути поступовою та комплексною. Її визначаль-
ними етапами є: 1) ідентифікація можливостей 
і потенціалу імпортозаміщення, 2) відновлення 
позицій та становлення конкурентоспромож-
ного вітчизняного виробництва, 3) удоскона-
лення інституційно-структурних характерис-
тик розвитку внутрішнього ринку.

Метою державного регулювання імпорто-
заміщення в Україні має стати забезпечення 
необхідних структурних зрушень у співвідно-
шеннях споживання вітчизняної та імпортної 
продукції (послуг) шляхом зміцнення конку-
рентоспроможності вітчизняних товарів, покра-
щення якісних характеристик функціонування 
і розвитку внутрішнього ринку та переходу 
до реалізації стратегії експортоорієнтованого 
виробництва.

З огляду на різке загострення проблеми зни-
ження купівельної спроможності населення, 
окремої важливості набуває реалізація ефек-
тивного економічного механізму та засобів, 
здатних нівелювати або й усунути ці негативні 
тенденції. Серед першочергових заходів подо-
лання бідності і підвищення купівельної спро-
можності населення мають стати:

– перегляд і затвердження базових дер-
жавних соціальних стандартів (прожиткового 
мінімуму, мінімальної заробітної плати, неопо-
датковуваного мінімуму доходів громадян) від-
повідно до реальних потреб і ринкових умов;

– сприяння зростанню рівня заробітних 
плат через законодавче закріплення у Генераль-
ній угоді частки заробітної плати у структурі 
доданої вартості на рівне не менше 35%;

– перегляд механізмів обліку, оподатку-
вання та вартості використання суб’єктами 
підприємництва державних і комунальних 
ресурсів, що дозволить знизити податкове 
навантаження на доходи фізичних осіб та малий 
бізнес.

Однією із найскладніших вад функціону-
вання внутрішнього ринку України є його 
тінізація та, зокрема, зростання обсягів контр-
абандних потоків товарів. Відповідно до метою 
усунення перешкод та проблем, пов’язаних 
з тінізацією внутрішнього ринку України, 
необхідно передусім реалізувати інституцій-
ний механізм, зорієнтований на зміну супер-
ечливого інституційного базису, який створює 
основу для активізації тіньової ділової актив-
ності.

Висновки. Недостатньо ефективна державна 
політика регулювання розвитку внутрішнього 
ринку України призвела до формування, а в 
подальшому – посилення окремих негативних 
тенденцій, а також структурних диспропорцій, 
що спостерігаються досі.

Військова агресія з боку РФ на Сході Укра-
їни, що розпочалася у 2014 р. та триває досі, 
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підсилила негативний вплив зазначених тен-
денцій, а також викликала низку нових загроз і 
перешкод функціонування і розвитку внутріш-
нього ринку держави.

У секторі роздрібної торгівлі та сфери спо-
живчих послуг необхідна реалізація інститу-
ційно-правового та інституційно-організацій-
ного механізмів.

Для подолання проблеми надмірної імпор-
тозалежності назріла актуальність впрова-
дження організаційно-економічного механізму 
її державного регулювання. З огляду на різке 
загострення проблеми зниження купівельної 
спроможності населення, окремої важливості 
набуває реалізація ефективного економічного 
механізму, здатного нівелювати ці негативні 
тенденції, із заходами перегляду і затвердження 
базових державних соціальних стандартів від-
повідно до реальних потреб і ринкових умов, 
сприяння зростанню рівня оплати праці, удо-
сконалення механізмів обліку, оподаткування 
та вартості використання суб’єктами підпри-
ємництва державних і комунальних ресурсів, 
стимулювання підвищення рівня економічної 
активності населення в умовах зростання без-
робіття, збільшення кількості біженців та тим-
часово переміщених осіб, формування дієвої і 
дієздатної ринкової інфраструктури.

Особливу увагу в процесі усунення дисбалан-
сів розвитку внутрішнього ринку України варто 
приділити розвитку галузей реального сектору 
економіки. Тут актуальною є реалізація інсти-
туційно-організаційного механізму, орієнтова-
ного на законодавче забезпечення ефективного 
використання конкурентних переваг та сти-
мулювання якісного розвитку його суб’єктів, 
удосконалення системи організації управління 
галузями, ліквідацію негативних чинників 
впливу військових дій. З метою усунення еко-

номічних перешкод та критичних чинників дес-
табілізації розвитку внутрішнього ринку праці 
необхідно реалізувати заходи в межах організа-
ційно-мотиваційного механізму.

Чи не найбільшу уваги в процесі держав-
ної політики, спрямованої на усунення дисба-
лансів розвитку внутрішнього ринку держави, 
доцільно приділити детінізації та, зокрема, 
протидії контрабандним потокам товарів, де 
для цього необхідно реалізувати заходи інсти-
туційного, економічного та суспільно-громад-
ського механізмів.
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто теоретичні основи державного регулюван-

ня аграрного підприємництва й аспекти безпеки та якості в 
управлінні аграрними ризиками. З’ясовано антиризиковий 
зміст загальних і аграрних правових актів, а також державних 
стратегій, програм і стандартів як антиризикових активаторів 
розвитку аграрного підприємництва. Визначено розвиток анти-
ризикової функції державного регулювання аграрного підпри-
ємництва на основі ризик-менеджменту та державної системи 
сприяння і безпеки агропідприємництва.

Ключові слова: ризик, державне регулювання, підприєм-
ництво, аграрне виробництво.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены теоретические основы государственного 

регулирования аграрного предпринимательства и аспекты 
безопасности и качества в управлении аграрными риска-
ми. Выяснено антирисковое содержание общих и аграрных 
правовых актов, а также государственных стратегий, программ 
и стандартов как антирисковых активаторов развития аграрно-
го предпринимательства. Определено развитие антирисковой 
функции государственного регулирования аграрного предпри-
нимательства на основе риск-менеджмента и государственной 
системы содействия и безопасности агропидприемництва.

Ключевые слова: риск, государственное регулирование, 
предпринимательство, аграрное производство.

ANNOTATION
It’s reviewed the aspects of security, qualities in regulation of 

agrarian risks and theoretic bases of state regulation of agrarian 
entrepreneurship. It’s considered the contra-risky content of 
general and agrarian acts and also state strategies, programs and 
standards as contra-risky activators of agrarian entrepreneurship 
development. It’s defined the development of contra-risky function 
of state regulation of agrarian entrepreneurship which is based on 
the risky-management and state system of assistance and security 
of agrarian entrepreneurship.

Keywords: risk, state regulation, entrepreneurship, agrarian 
production.

Постановка проблеми. У переліку загроз 
національним інтересам держави та її національ-
ній безпеці в економічній сфері важливе місце 
посідає критичне становище з продовольчим 
забезпеченням населення. Тому держава визна-
чила забезпечення продовольчої безпеки своїм 
стратегічним пріоритетом. Відповідно до ринко-
вого статусу України держава декларує провідну 
роль підприємництва у реалізації своєї політики 
загалом і аграрної політики зокрема. Така увага 
до підприємництва об’єктивно зумовлена потен-
ційною здатністю його до залучення інвестицій-
них ресурсів та інноваційного оновлення. Проте 
у багатьох випадках ігнорують той факт, що 
аграрне підприємництво обтяжене подвійним 
ризиком, що складається із ризикового харак-

теру як аграрного виробництва, так і власне 
підприємництва (діяльність на власний ризик). 
Історичний досвід і сучасна практика розвину-
тих країн світу довели, що подолання зазначе-
ного подвійного ризику аграрного підприємни-
цтва практично неможливе без комплексних 
заходів з боку державного регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Антиризикові аспекти державного регулю-
вання підприємництва загалом і аграрного під-
приємництва зокрема досліджувалися у працях 
багатьох учених. Теоретичні засади розвитку 
антиризикового регулювання знайшли своє 
відображення в роботах У. Бека, Ю. Бриг-
хема, Дж. Гелбрейта, П. Друкера, Н. Лумана, 
М. Мескона, Г. Мінцберга, Ф. Найта, М. Пор-
тера, Г. Саймона, С. Янга. Серед вітчизняних 
учених відзначимо В.Г. Андрійчука, В.І. Вла-
сова, В.М. Гейця, А.Д. Діброву, С.М. Іванюту, 
І.Г. Кириленка, Ю.Я. Лузана, І.І. Лукінова, 
М.Й. Маліка, Б.А. Райзберга, В.В. Чепурка, 
В.В. Юрчишина.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В працях названих вище 
авторів розкрито принципові особливості фор-
мування системи галузевого державного регу-
лювання і підприємництва. Разом з тим зали-
шаються ще недостатньо розробленими питання 
посилення антиризикової спрямованості дер-
жавного регулювання підприємництва в аграр-
ному секторі. Це робить тему статті актуаль-
ною.

Метою статті є дослідження теоретико-мето-
дичних основ і визначення рекомендацій з удо-
сконалення державного регулювання аграрного 
підприємництва в Україні на антиризикових 
засадах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Початковий період набуття Україною держав-
ної незалежності і ринкового статусу супро-
воджувався певною переоцінкою ролі підпри-
ємництва і певною недооцінкою ролі держави 
у розвитку економіки загалом та її аграрного 
сектору зокрема. Тим самим не враховувався 
досвід тісної взаємодії підприємств і держави 
при вирішенні стратегічних завдань у розви-
нутих країнах світу, а особливо завдань, які 
стосуються національної безпеки (у т. ч. про-
довольчої).
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Специфікою як підприємництва, так і аграр-
ного виробництва є діяльність, що здійснюється 
на власний ризик. Тим самим аграрне підпри-
ємництво приймає на себе подвійний ризик – 
аграрний, зумовлений природно-кліматичними 
факторами, та підприємницький, зумовле-
ний невизначеністю соціально-економічних та 
інших обставин. Для мінімізації таких подвій-
них ризиків система державного регулювання 
має передбачати створення антиризикових 
заходів.

Державне регулювання аграрного підприєм-
ництва спрямоване на узгодження інтересів (як 
суспільних, так і особистісних) усіх учасників 
відносин у сфері господарювання та покликане 
забезпечити прийнятний рівень ризиків аграр-
ного підприємництва у розрізі їх класів (рис. 1).

Сучасна наука визнає важливість ураху-
вання підприємницьких ризиків та розро-
блення механізмів керування цими ризиками. 
Значну увагу цьому аспекту 
приділяє державна аграрна 
політика [2]. Особливий акцент 
останнім часом робиться на 
питаннях безпеки та якості, які 
визнані найбільш пріоритетними 
у Конституції України та відпо-
відних правових її актах. При 
цьому спостерігаємо формування 
національної системи управління 
безпекою та якістю, яка, з одного 
боку, представлена відповідними 
нормативно-правовими актами, 
а з іншого – системою стандар-
тів. Проте, безумовно, питання 
не тільки у тому, наскільки буде 
розвинутою у елементному плані 
національна система управління 
безпекою і якістю, а й у тому, 
як ці елементи будуть імпле-
ментовані у систему державного 
регулювання і як вони будуть 
використовуватися в аграрному 
підприємництві.

Аналізом статистичних даних 
встановлено, що в аграрній сфері 
України спостерігається зни-

ження рівня зайнятості сільського населення 
та мотивації найманих працівників. За період 
2000–2015 рр. намітилося деяке зростання 
аграрного виробництва, але при одночасній 
суттєвій його деіндустріалізації та виробничій 
асиметрії на користь рослинництва і швидкій 
деградації тваринництва. Такі тенденції свід-
чать про виснаження факторів виробництва й 
очікування ризиків падіння виробництва для 
тих підприємців, які не готові до переходу на 
високотехнологічний і сталий розвиток влас-
ної системи господарювання. Статистика дово-
дить – ця ситуація типова і для України в 
цілому, і для Хмельницької області зокрема 
(табл. 1).

Безумовно, якщо самі аграрні підприємці 
залишатимуться на рівні пасивних споживачів 
сучасних інноваційних досягнень, то якою б 
досконалою не була система державного регу-
лювання аграрного підприємництва, на очіку-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Антиризикові основи державного регулювання аграрного підприємництва: 

Класифікації підприємницьких ризиків 

сукупність стратегічних і тактичних заходів впливу держави на 
функціонування і розвиток аграрного підприємництва, при якому загальний 
рівень його ризикованості буде знаходитися на рівні прийнятності у розрізі 

структурованих видів (класів) підприємницьких ризиків 

Загальні класи ризиків: 
політичний + технічний + виробничий + комерційний +  

+ фінансовий + галузевий + інноваційний  [1] 

Класифікація аграрних ризиків 

Ризики ділових відносин 

Суспільні Стратегічні 

Ринкові Ресурсів 

Людських ресурсів Фінансові 

Виробництва Стихійних лих 

Рис. 1. Теоретичне визначення антиризикових основ державного 
регулювання аграрного підприємництва

Таблиця 1
Динаміка показників розвитку тваринництва і структури посівних площ  

у економіці Хмельницької області

Показник
Роки 2015 р. 

до 1995 р., %1995 2005 2015
Загальна кількість тварин (тис. гол.):
 велика рогата худоба
 свині
 вівці та кози
 птиця

1020,0
678,6
182,0
4102,3

394,9
330,6
31,1

3092,4

229,9
342,9
26,4

9584,4

22,54
50,53
14,51
2,34

Площа, з якої зібрано урожай, тис. га:
 зернові та зернобобові
 цукрові буряки
 соняшник
 кормові культури

559,6
117,9
1,1

478,7

576,8
39,3
5,7

221,8

534,3
27,5
39,0
103,5

95,5
23,3

3545,5
21,6

Розрахунок автора за джерелом [4]
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вані та передбачені програмними документами 
зрушення у аграрному секторі не варто розра-
ховувати.

Дослідження феномена ризикостійкості 
аграрних підприємств як інтегральної харак-
теристики підприємства (демонструє можли-
вості ефективного рівноважного безперебійного 
функціонування організації, протистояння 
ризикам та їхньому негативному впливу) пока-
зує, що організація умов, які сприяють ризи-
костійкості агропідприємства потребує узго-
дження дій усіх управлінських ланок. Особливо 
значна роль у підвищенні ризикостійкості нале-
жить особам, що приймають рішення. Загалом, 
це підтверджує гіпотезу про те, що ризикостій-
кість підприємств можна значно підвищити за 
рахунок активізації та зростання ефективності 
управлінської діяльності її керівників. Але 
для більш вагомих зрушень у плані зростання 
ризикостійкості в аграрній сфері виробництва 
необхідне здійснення антиризикових заходів на 
рівні держави.

Оцінка антиризикового змісту загальних і 
аграрних правових актів свідчить про суттєві 
зміни у державних регуляторах аграрного під-
приємництва (рис. 2).

Складовою антиризикових заходів держав-
ного регулювання аграрного підприємництва є 
Наукові основи агропромислового виробництва, 
розроблені у системі Національної академії 
аграрних наук, які є специфічним антиризико-
вим механізмом. Вони потребують узгодження 
із національною системою управління безпекою 
та якістю, визначеною законодавством і стан-
дартами України. Крім того, вимагають змін 
певні правові акти України загального і про-
фільного (галузевого) блоків. Бо від того, як 
будуть між собою взаємодіяти держава і під-
приємці, залежить перспектива сталого розви-
тку аграрної економіки.

Суттєвий вплив на систему державного регу-
лювання аграрного сектору здійснило приєд-
нання України до СОТ. Заходи з внутрішньої 
підтримки сільського господарства, за кла-
сифікацією СОТ, розподіляють до «жовтої», 

«синьої» та «зеленої скриньки». Які, відпо-
відно, включають: підтримку ринкових цін, 
прямі виплати виробникам відповідно до видів 
сільськогосподарської продукції, неспецифі-
ковані субсидії; внутрішню підтримку, прямі 
виплати за програмами обмеження виробни-
цтва, що прив’язані до конкретних площ та 
врожаїв, або чітко визначеної кількості голів у 
тваринництві; державні дослідницькі програми, 
програми боротьби зі шкідниками та захворю-
ваннями, послуги з навчання, розповсюдження 
інформації і консультативні послуги, послуги 
з інспектування, маркетингу та просування 
товару на ринок, у тому числі інформації про 
ринок, послуги з інфраструктури, витрати на 
надання продовольчої допомоги знедоленим 
верствам населення, виплати за програмами 
охорони навколишнього середовища тощо [4].

Взагалі, система механізмів державної під-
тримки аграрної сфери в розвинених зарубіж-
них країнах характеризується не стільки сти-
мулюванням виробництва, скільки рішенням 
соціальних завдань – підтримка рівня доходів 
фермерів, розвиток сільської інфраструктури й 
природоохоронні заходи. Щодо державної полі-
тики підтримки аграрного сектора в Україні, то 
вона повинна в сучасних умовах стосуватися, 
насамперед, стимулювання вітчизняного вироб-
ництва сільськогосподарської продукції та реа-
лізації експортноорієнтованої стратегії його 
розвитку, що слугуватиме поштовхом для зрос-
тання всієї економіки країни [5].

Становлення антиризикової функції держав-
ного регулювання аграрного підприємництва 
має здійснюватися з урахуванням вимог ризик-
менеджменту. Держава повинна мотивувати 
орієнтацію аграрних підприємців на суспільні 
інтереси. Тим більше що здійснення державою 
економічної стратегії і тактики у сфері госпо-
дарювання спрямовується на створення таких 
умов, за яких усі підприємці враховуватимуть 
у своїй діяльності суспільні інтереси (показ-
ники прогнозних і програмних документів еко-
номічного і соціального розвитку).

Мінагрополітики та продовольства має забез-
печувати виконання антиризико-
вих функцій, таких як контроль 
за використанням та охороною 
земель, охороною праці в аграр-
ному секторі економіки, якістю 
та безпечністю сільськогосподар-
ської продукції та ін. Крім того, 
даний орган має затверджувати 
вимоги до введення системи ана-
лізу ризиків і контролю у кри-
тичних точках або аналогічних 
систем забезпечення безпеки при 
виробництві харчових продук-
тів, тобто системи, яка визнача-
ється ДСТУ ISO 22000 «Система 
управління безпечністю харчо-
вих продуктів». ДСТУ ISO 22000 
узгоджений із ДСТУ ISO 9001 
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включення продовольчої безпеки у завдання безпеки, економічної і національної  

Четвертий етап (2005–2015 рр.): 
введення механізму державної підтримки страхування ризиків і державного 

контролю за ризиками аграрного підприємництва на основі системи стандартів  

Рис. 2. Етапи зосередження системи державного регулювання 
на різних антиризикових аспектах аграрного підприємництва
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«Системи управління якістю» та ДСТУ-П 
IWA 4. «Настанови щодо застосування ISO 9001 
в суб’єктах місцевого самоврядування». Проте 
аграрна політика держави, яка передбачає удо-
сконалення функцій галузевого міністерства 
при поглибленні адаптації їх до міжнародних 
стандартів менеджменту, орієнтує на запрова-
дження стандартів ризик-менеджменту (рис. 3).

На основі детального вивчення ситуації, що 
має місце у функціонуванні АПК України, вва-
жаємо, що на рівні регіонів актуальним є ство-
рення відповідної Державної системи сприяння 
і безпеки агропідприємництва (ДССБАП) [5]. 
За умов, що склалися, реальним напрямом є 
функціональна перебудова наявних структур 
і механізмів управлінського апарату аграрної 
сфери виробництва на основі залучення квалі-
фікованих спеціалістів, використання сучасних 
систем отримання, нагромадження, зберігання 
та формування інформації, впровадження інно-
ваційних методів управління, зокрема ситуа-
ційного.

Серед широкого спектра завдань, вирішення 
яких покладається на систему сприяння і без-
пеки аграрного підприємництва, фундаменталь-
ною є агробезпека регіонів. Основними складо-
вими агробезпеки окремого регіону і держави 
в цілому є природно-кліматична, економічна, 
енергетична, технологічна, техногенна, інф-
раструктурна, інвестиційна, соціальна, демо-
графічна, зовнішньо-торговельна, фінансова, 
кадрова, інноваційна, наукового забезпечення 
та інші види безпеки. Недостатня увага хоча б 
одній із них, як це доводить теорія і практика, 
зазвичай призводить до виникнення загроз і 
ризиків для регіонального аграрного виробни-
цтва.

Також вважаємо, що серед заходів держав-
ного регулювання аграрного підприємництва 
важливу роль відіграє порів-
няльна оцінка агробезпеки регі-
онів України. Це необхідно для 
поліпшення контролю продо-
вольчої стабільності держави, 
забезпечення наукового під-
ґрунтя для залучення інвесторів, 
створення умов для ефективного 
сільськогосподарського виробни-
цтва в регіонах через виділення 
бюджетних коштів на запобі-
гання ризиковим ситуаціям та 
пом’якшення наслідків агрори-
зиків, розробки державних і регі-
ональних програм, спрямованих 
на підвищення рівня виробничої 
стійкості підприємств сільського 
господарства.

Актуальність створення про-
понованої ДССБАП зумовлена 
потребою у невідкладному вжитті 
заходів для забезпечення сталого 
розвитку сільського господарства 
і сільських територій. Проект 

розбудови системи узгоджується із стратегією 
трансформаційного розвитку агропромислового 
потенціалу України на основі запровадження 
інноваційних управлінських інструментів. 
Робота ДССБАП сприятиме надходженню інвес-
тицій (високотехнологічних) в аграрний сектор, 
розвитку галузей – партнерів сільського госпо-
дарства, ефективному використанню земель-
ного фонду держави, сприятиме повноцінному 
харчуванню населення України, дасть змогу 
знизити загальнодержавні збитки в аграрному 
секторі за рахунок попередження ризикових 
ситуацій і оптимізації ризиків агропромисло-
вого виробництва (виведення його ризиків на 
прийнятний рівень).

Ефективність функціонування державної 
системи сприяння і безпеки агропідприємни-
цтва та здатність її оперативно і адекватно реа-
гувати на різні коливання зовнішнього і вну-
трішнього середовища значною мірою залежить 
від наявності та досконалості відповідних сис-
тем збору, систематизації і обробки великих 
обсягів інформації. Така робота може бути реа-
лізована в рамках діючих систем моніторингу, 
які відслідковують необхідні характеристики 
аграрних формувань чи територій і здійснюють 
оцінку їх безпеки. У зв’язку з цим доцільно 
залучити досвід, який напрацьований у рамках, 
по-перше, реалізації програми інформатизації, 
по-друге, здійснення моніторингу у рамках реа-
лізації інноваційних пріоритетів.

Висновки. Успішність функціонування 
аграрної сфери виробництва є запорукою про-
довольчої безпеки держави. Велика роль в роз-
витку аграрного сектора належить підприємни-
цтву, яке, як і сільське господарство в цілому, 
є ризиковим. Тому, якщо держава прагне залу-
чити підприємницький потенціал, вона пови-
нна забезпечити йому реалізацію режиму від-

Рис. 3. Схема доповнення переліку завдань Мінагрополітики  
та продовольства на основі застосування стандарту ISO 31000
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повідного сприяння і комплексу антиризикових 
заходів. Визначальною рисою підприємця є 
його інноваційна сутність. Незважені іннова-
ційні рішення містять ризики аграрних криз 
і катастроф. Існує також ризик проявів нега-
тивів егоїзму підприємців (надмірний тиск на 
людину і екологію, зниження якості продукції). 
Для приведення таких ризиків до суспільно-
прийнятного рівня держава має здійснювати 
регулювання діяльності аграрних підприємців, 
у процесі якого стає доцільним застосування 
правових і стандартизаційних складових наці-
ональної системи безпеки і якості. Підпри-
ємництво може відігравати формоутворюючу 
роль на галузевому і національному рівні. Але 
завжди існують ризики як успішності, так і 
неуспішності таких формоутворень. Держава 
зацікавлена в тих із них, які забезпечують ста-
лий розвиток територій і вимагають мінімаль-
ної підтримки з її боку. Тому для підприємців 
і держави доцільна система взаємодії, де дер-
жава бере на себе частину підприємницьких 
ризиків, а підприємці у своїй діяльності вра-
ховують суспільні інтереси, відображені у про-
грамних документах держави.

Значною перешкодою нормальному розви-
тку аграрних підприємств стає, по-перше, домі-
нування рослинництва над тваринництвом, 
по-друге, перевага у рослинницькій галузі тих 
культур, які за умови порушення оптимальних 
сівозмін і без дотримання агротехнічних вимог 
призводять до виснаження ґрунтів з відповід-
ними ризиками і загрозами втрати їх природ-
ного потенціалу продуктивності і катастрофіч-
ними наслідками.

Система державного регулювання аграр-
ного підприємництва поступово нарощує свій 
антиризиковий потенціал шляхом запрова-
дження відповідних стратегій, програм і стан-
дартів. Проте розробка і прийняття цих типів 
документів ніяк не узгоджується. Тобто, як 
офіційно визнано на рівні держави, існує пев-
ний ризик безсистемності та некомплексності 
розв’язання завдань аграрної реформи. За 
таких умов необхідно розробляти не окремі 
антиризикові державні заходи у аграрному 
секторі економіки, а систему таких заходів, 
узгоджену із сукупністю чинних стратегій, 
програм і стандартів.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
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АНОТАЦІЯ
У статті надано аналіз сучасного стану та тенденцій розви-

тку харчової промисловості України. Проаналізовано проблеми 
та наведено шляхи їх вирішення. Обґрунтовано та ствердже-
но необхідність створення в Україні стабільних темпів розви-
тку сировинної бази для формування продовольчого фонду і 
експортного потенціалу галузі. Шляхом міркувань і результатів 
досліджень зроблено висновки та визначено комплекс заходів, 
спрямованих на забезпечення та розвиток харчової промисло-
вості в Україні. 

Ключові слова: харчова промисловість, тенденції та пер-
спективи розвитку, виробництво, експорт, імпорт, глобалізація, 
продовольчі і сільськогосподарські товари.

АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ современного состояния 

и тенденций развития пищевой промышленности Украины. 
Проанализированы проблемы и приведены пути их решения. 
Обоснована и подтверждена необходимость создания в Укра-
ине стабильных темпов развития сырьевой базы для форми-
рования продовольственного фонда и экспортного потенциа-
ла отрасли. Путем рассуждений и результатов исследований 
сделаны выводы и определен комплекс мер, направленных на 
обеспечение и развитие пищевой промышленности в Украине.

Ключевые слова: пищевая промышленность, тенденции 
и перспективы развития, производство, экспорт, импорт, глоба-
лизация, продовольственные и сельскохозяйственные товары.

АNNOTATION
The article analyzes the current state and trends of the 

domestic food industry in Ukraine. The problems and solutions 
are presented. Is stated and proved the need for a stable rate 
in Ukraine of raw materials for food fund formation and export 
potential of the industry. By reasoning and conclusions of research 
results and identified a set of measures aimed at ensuring and 
development of food industry in Ukraine.

Keywords: food industry, trends and prospects, production, 
export, import, globalization, food and agricultural products.

Постановка проблеми. Харчова промисло-
вість є невід’ємною складовою всієї промисло-
вості України, яка представляє собою важливу 
частину національного господарства країни. 
Провідна роль галузі зумовлена тим, що вона 
виготовляє більшу частину матеріальних цін-
ностей, що призначені для забезпечення і задо-
волення потреб населення держави.

Забезпечення населення країни якісними 
продуктами харчування, що відповідають наці-

ональним стандартам та вимогам європейських і 
міжнародних нормативних документів, є одним 
з важливих напрямків соціально-економічного 
розвитку для будь-якої держави. В Україні є всі 
необхідні передумови, щоб створити розвинену 
та конкурентоспроможну індустрію продуктів 
харчування, яка здатна задовольнити як вну-
трішні потреби населення у продовольстві, так 
і забезпечити значні валютні надходження від 
його реалізації на світовому ринку. 

Харчова промисловість є однією з важли-
вих сфер повсякденного життя суспільства, яка 
забезпечує виробництво продукції для всього 
населення країни. Отже, вагомим є подаль-
ший аналіз її діяльності, дослідження темпів 
її розвитку, збільшення кількості і підвищення 
якості різних видів продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Стан харчової промисловості України, фактори, 
тенденції та перспективи її розвитку досліджу-
ються такими вченими, як: Сичевський М.П. 
та Юзефович А.Е. [1, с. 46–52], Пашнюк Л.О. 
[2, с. 60–63], Крисанов Д.Ф. [3, с. 5–12], Тара-
сюк Г.М. [4, с. 274], Дейнеко Л.В. [5, с. 120], Лукі-
нов І.І. [6, с. 794], Олійничук С.Т. [7, с. 14–16], 
Купчак П.М. [8, с. 152] та ін. 

Крисанов Д.Ф. проаналізував процес рефор-
мування національної системи технічного регу-
лювання за її основними складовими: законо-
давчо-нормативна база; національні стандарти 
та їх гармонізація з вимогами європейських і 
міжнародних нормативних документів; тех-
нічні регламенти; акредитація органів з оцінки 
відповідності; процедури підтвердження відпо-
відності; державний ринковий нагляд та контр-
оль за виконанням обов’язкових вимог. 

Дейнеко Л.В. у своїй праці висвітлила про-
блеми ефективного використання виробничого 
та кадрового потенціалу харчової промисло-
вості, виявила тенденції та закономірності роз-
витку галузі в умовах сучасних трансформацій-
них процесів. 
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Купчак П.М. свою роботу присвятив погли-
бленню теоретико-методологічних засад дослі-
дження функціонування харчової промис-
ловості в умовах активізації інтеграційних 
процесів, науковому обґрунтуванню стратегіч-
них пріоритетів її розвитку та розробці прак-
тичних рекомендацій щодо їх реалізації.

Отже, з вищесказаного можна зробити 
висновок, що основну увагу науковці приділя-
ють національним стандартам щодо якості про-
дукції харчової промисловості; аналізу різних 
аспектів становлення харчової промисловості, її 
підгалузей в різні періоди часу; пропонуються 
практичні рекомендації щодо провідної галузі 
господарського комплексу країни. 

Важливою причиною, що змушує науковців 
аналізувати сучасний стан харчової промисло-
вості, розглядати тенденції її розвитку, знахо-
дити способи підвищення ефективності її діяль-
ності, є постійна зміна умов функціонування 
цієї сфери в економічних реаліях, що й зумов-
лює актуальність даної статті.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Розгляд динаміки обся-
гів виробництва основних видів продук-
ції харчової промисловості та визначення її 
конкурентоспроможності на продовольчому 
ринку товарів.

Мета статті полягає в оцінці сучасного 
стану та тенденцій розвитку вітчизняної хар-
чової промисловості; з’ясуванні проблем, що 
стримують розвиток харчової промисловості з 
метою пошуку заходів вирішення; визначенні 
перспектив розвитку галузі; вивченні основних 
видів продукції та їх ролі у забезпеченні потреб 
суспільства та досягнення стабільної діяльності 
цієї сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Харчова промисловість – одна із провідних та 
найвагоміших галузей промисловості України, 

від розвитку якої залежать соціальний рівень 
життя населення та продовольча безпека дер-
жави в цілому. 

Україна характеризується значними за сві-
товими мірками обсягами виробництва різних 
видів продовольчої продукції, такими як: зер-
нові та зернобобові культури, цукрові буряки, 
соняшник і соняшникова олія, картопля та 
деякі молочні продукти, мед. Серед інших 
країн світу Україна має найбільш сприятли-
вий природний, людський, геополітичний і 
ресурсний потенціали для розвитку харчової 
промисловості, раціональне використання яких 
забезпечило б їй провідне місце на світовому 
й регіональних продовольчих ринках. За рів-
нем виробництва продукції на душу населення 
Україна не поступається як країнам Європи, 
так і світу, однак постерігається неоднорідність 
розвитку цієї галузі та, як наслідок, її недо-
ліки. 

За даними Держкомстату, індекси вироб-
ництва продукції харчової промисловості за 
2000–2014 рр. представлено у вигляді графіка 
на рис. 1 [9].
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Рис. 1. Динаміка індексів виробництва продукції 
харчової промисловості протягом 2000–2014 рр. 

Таблиця 1
Динаміка обсягів виробництва основних видів продукції харчової промисловості за 2006–2014 рр.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Виробництво м’яса 
та м’ясних продуктів, 
тис. т

1244,8 1501,8 1442,8 1352,4 1450,8 1439,7 1450,8 1439,7 1405,9

Перероблення та 
консервування овочів та 
фруктів, 
тис. т

934,5 1199,7 1151,6 919,6 924,2 851,2 924,2 851,2 686,0

Виробництво олії та 
жирів, тис. т 2391,0 2545,0 2183 3149,0 3393,0 3529,2 3393,0 3529,2 4630,0

Виробництво молочних 
продуктів та морозива, тис. т 1843,3 1932,0 1852,9 1734,6 1730,0 1691,1 1730,0 1691,1 1908,7

Виробництво продуктів 
борошномельно-круп’яної 
пром. та ін., тис. т

3018,0 3226,0 3393,0 3131,0 2972,0 2569,1 2972,0 2569,1 4454,0

Виробництво ін. харч. прод., 
тис. т 5741,0 4951,0 4631,0 4146,0 4699,0 5326,0 4699,0 5326,0 5330,0

Виробництво напоїв, 
млн. дал. 674,9 774,9 745,9 666,9 687,9 644,3 687,9 644,3 517,3

Виробництво сигарет, 
млрд. шт. 120,0 129,0 130,0 114,0 103,0 95,5 103,0 95,5 86,0
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Таким чином, можна виокремити деякі про-
блеми, що стримують розвиток харчової про-
мисловості у країні:

• падіння обсягів реалізації продукції пере-
робних та харчових підприємств на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках;

• низька платоспроможність населення 
країни в цілому та області зокрема;

• ріст роздрібних цін на продовольчі товари;
• забезпечення виробництва якісної, без-

печної та конкурентоспроможної харчової про-
дукції;

• забезпечення підприємств для виробни-
цтва вищезазначеної продукції якісною сирови-
ною та у обсягах, які відповідали б потужнос-
тям підприємств;

• імпорт м’ясопродуктів та іншого продо-
вольства з низькими товарними кондиціями 
на територію країни, що негативно впливає на 
якість готової продукції та не дає можливості 
конкурувати за ціновими показниками продук-
ції, виробленої з вітчизняної сировини і т. д.

Важливість галузі для економіки нашої кра-
їни обумовлена її питомою вагою в загальних 
обсягах виробництва і реалізації промислової 
продукції, експортним потенціалом та обся-
гами податкових надходжень, які вона забезпе-
чує. У 2013 р. харчова промисловість займала 
друге місце за обсягами реалізованої продукції 
(перше місце традиційно посідає металургійне 
виробництво). Її частка становила 16%, вклю-
чаючи напої і тютюнові вироби [10]. Однак, як 
засвідчують дані, представлені в таблиці 1 [11], 
починаючи з 2008 р. в Україні спостерігається 
зниження обсягів виробництва продуктів хар-
чування. 

У 2014 р. було вироблено 1405,9 тис. т м’яса 
та м’ясних продуктів, що на 33,8 тис. т менше, 
ніж у 2013 р. Найбільші обсяги виробництва 
даної продукції в аналізованому періоді були у 
2009 р. – 1501,8 тис. т. 

Також відбувся спад обсягів перероблення 
та консервування овочів та фруктів, у 2013 р. 
було виготовлено 851,2 тис. т консервів, що 
на 165,2 тис. т менше, ніж у 2014 р., де цей 
показник склав 686,0 тис. т. Найбільшими 
обсягами виробництва консервів відзначилися 
2007–2008 рр. – 1199,7 тис. т та 1151,6 тис. т 
відповідно. 

Таким чином, тенденцією до зменшення 
позначилося виробництво м’яса та м’ясних 
продуктів, перероблення та консервування ово-
чів та фруктів, а також виробництво напоїв та 
сигарет.

Але помітно зросли обсяги виробництва 
олії та жирів. Так, у 2014 р. було виготовлено 
4630 тис. т, що на 1037,8 тис. т більше, ніж у 
попередньому 2013 р., де цей показник стано-
вив 3529,2 тис. т. Загалом у даній галузі протя-
гом 2006–2014 рр. спостерігається тенденція до 
поступового нарощування обсягів виробництва. 
Загалом таке зростання зумовлено її експорт-
ним потенціалом. 

За даними Державної служби статистики 
України, рентабельність виробництва харчо-
вих продуктів є достатньо низькою. У 2013 р. 
вона становила лише 4,5%, що на 1,3%, 2,1% 
та 10,3% нижче, ніж рентабельність целю-
лозно-паперової галузі, машинобудування та 
діяльності, пов’язаної із видобуванням усіх 
видів корисних копалин відповідно. У зв’язку 
з цим постійно зростає кількість харчових під-
приємств, які за результатами своєї діяльності 
зазнають збитків. Якщо частка збиткових під-
приємств харчової промисловості України у 
2008 р. становила 33,2%, то за підсумками 
2013 р. вже 41,1% підприємств галузі завер-
шили рік із від’ємним фінансовим результа-
том [11]. 

Як наслідок, число підприємств – виробни-
ків харчової продукції, а, відповідно, і кіль-
кість зайнятих на них постійно скорочуються. 
Зокрема, у 2008 р. у цій галузі працювало 
454 тис. осіб, а за наступні роки їх кількість 
скоротилася на 67 тис. і у 2013 р. склала 
387 тис. (13,6% загальної кількості зайнятих у 
промисловості) [11]. 

Тенденції зовнішньої торгівлі продукцією 
продовольчих товарів (табл. 2) характеризують 
рівень конкурентоспроможності харчової про-
мисловості України. 

Отже, експорт харчової продукції переважає 
над імпортом. Загальна тенденція експорту має 
мінливий характер: у 2009 р. обсяги експорту 
продукції харчової промисловості були значні-
шими, ніж у 2010 та 2011 рр., така динаміка 
обумовлена світовою фінансовою кризою. Але 
в 2012 р. Україна експортувала продовольчої 
продукції на 5 076 488 тис. дол. США більше, 
ніж у 2011 р. В 2013 р. обсяги експорту дещо 
скоротилися у порівнянні з 2012 р. і склали 
17 024 350,2 тис. дол. США.

В умовах глобалізації агропродовольчих рин-
ків необхідно визначити перелік стратегічних 
галузей сільського господарства, провести гли-
боку діагностику їх стану і відповідних сегмен-
тів з метою максимальної адаптації до конку-
рентних умов зовнішнього середовища, а також 

Таблиця 2
Обсяги зовнішньої торгівлі продукцією харчової промисловості України  

за період 2009–2013 рр., тис. дол. США
2009 2010 2011 2012 2013

Експорт 14514936,9 9936093,5 12804109,1 17880597,4 17024350,2
Імпорт 4936049,7 5761877,1 6346705,8 7519661,1 8184036,8
Сальдо зовнішньої торгівлі 9578887,2 4174216,4 6457403,3 10360936,3 8840313,4
Узагальнено автором за джерелом: [11]
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створення глобальних продуктів. ФАО (продо-
вольча і сільськогосподарська організація ООН) 
щорічно складає рейтинг «Топ-20» найважли-
віших продовольчих і сільськогосподарських 
товарів для кожної країни. Відносно України, 
до даного рейтингу у першу п’ятірку потрапили 
молоко, пшениця, соняшник, куряче м’ясо та 
картопля (табл. 3) [12].

Таблиця 3
Продукція 20 найважливіших продовольчих і 
сільськогосподарських товарів для України за 

даними FAO, 2013 р.

Ранг Товарна продукція
Виробництво

млн. дол. 
США тис. т

1 Молоко коров’яче 
(цільне свіже) 2872,2 10804

2 Пшениця 2428,1 22323,6
3 Насіння соняшнику 2328,5 8670,5
4 Куряче м’ясо 1282 900,1
5 Картопля 1149,5 2424,8

6 М’ясо великої рогатої 
худоби 1077,6 398,9

7 Свинина 1073,6 698,4
8 Яйця курячі 868,5 1064,2
9 Помідори 780,4 2111,6
10 Кукурудза 699,4 22837,9
11 Ячмінь 440 9097,7
12 Яблука 390,8 954,1
13 Цукровий буряк 371 18740
14 Ріпак 358,7 1437,5
15 Виноград 298,3 521,9
16 Цибуля 246,6 1174,9
17 Морква і ріпа 195,7 864,2
18 Огірки і корнішони 191,8 966
19 Соєві боби 188,6 2264,4
20 Мед натуральний 176,4 70,3

Україна інтегрована у глобальний світо-
вий ринок, і вже на разі її пропозиція щодо 
глобальних продовольчих продуктів складає 
більше 20 товарних позицій, проте переважа-
ють товари сировинного походження. 

Виробництва галузі характеризуються зна-
чно меншою порівняно з іншими галузями 
залежністю від кон’юнктурних змін на зовніш-
ніх ринках завдяки значній ємності внутріш-
нього ринку та низькій еластичності попиту на 
продовольчу продукцію. У 2011–2013 рр. показ-
ники індексу капітальних інвестицій у харчо-
вій галузі демонстрували переважно позитивну 
динаміку – після суттєвого зростання у 2011 р. 
до рівня 137,3% у 2012 р. відбулося незначне 
падіння індексу – до 96,6%, проте вже у 2013 р. 
показник індексу капітальних інвестицій від-
новив зростання до 112,8%. У 2014 р. кри-
зові тенденції в українській економіці спричи-
нили падіння індексу капітальних інвестицій у 
галузі – за підсумками січня-вересня 2014 р. він 
впав до рівня 72,1%. Аналіз показників дина-

міки капітальних інвестицій у харчову промис-
ловість свідчить, що протягом 2010–2013 рр. 
до підприємств галузі надходило в середньому 
14,2% від загальних обсягів капітальних інвес-
тицій у промисловість, причому частка харчової 
промисловості скоротилася з 15,3% у 2010 р. до 
14,5% у 2013 р. Обсяги капітальних інвести-
цій у харчову галузь протягом 2010–2013 рр. 
постійно зростали, у 2013 р. збільшившись в 
1,8 рази порівняно з 2010 р. Основним джере-
лом фінансування інвестицій у харчовій про-
мисловості є власні кошти підприємств, частка 
яких у структурі фінансування капітальних 
інвестицій у галузі у 2010–2013 рр. у серед-
ньому становила 87,3%, продемонструвавши 
зростання з 84,6% у 2010 р. до 92,2% у 2013 р. 
Частка кредитів у структурі капітальних інвес-
тицій у харчову промисловість у 2010–2012 рр. 
коливалася у межах 10–13 %, скоротившись 
у 2013 р. до 6,5%, а частка коштів іноземних 
інвесторів не перевищувала 3,3 %.

За цих умов актуальності набуває проблема 
формування конкурентних переваг харчових та 
аграрних підприємств і розвитку конкурент-
них відносин у контексті євроінтеграційних 
перспектив і посилення інтеграційних зв’язків 
України.

Висновки. Проведений економічний аналіз 
харчової промисловості свідчить про наявність 
певних передумов для формування позитивної 
динаміки обсягу виробництва, рівня рента-
бельності, обсягу інвестиційної та інноваційної 
діяльності, однак значна кількість показників 
залишається на недостатньому рівні.

Для ефективного розвитку та функціону-
вання харчової промисловості України необ-
хідно виокремити такі чинники, як прискорення 
та стабілізація темпів розвитку сировинної 
бази, проведення послідовної політики пере-
орієнтації господарських процесів за умов зміц-
нення принципів раціонального використання 
різноманітних видів ресурсів, економічного та 
фінансового механізму для господарювання 
харчових підприємств. Харчова промисловість 
здатна забезпечити не лише потреби населення 
в основних видах продуктів харчування, але й 
сформувати продовольчий фонд і експортний 
потенціал України. Тому підвищення ефектив-
ності виробництва харчової промисловості є 
стратегічним завданням для країни, вирішення 
якого забезпечить умови для збільшення та 
покращення кількісних та якісних показників 
її розвитку.

Таким чином, викладені в статті теоретичні 
положення та наведені статистичні дані щодо 
сучасного стану харчової промисловості висвіт-
лили основні проблеми, що стримують розви-
ток цієї галузі, розв’язання яких є необхідним 
для досягнення конкурентних переваг на про-
довольчому ринку. Саме тому подальше дослі-
дження харчової промисловості є актуальним 
для виявлення перспектив галузі та стимулю-
вання її розвитку.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності 

в аграрній сфері України та Миколаївської області. Проаналі-
зовано основні конкурентні переваги України в залученні іно-
земного капіталу. Визначено динаміку надходжень іноземних 
інвестицій в економіку області. Розглянуто основні проблеми 
залучення інвестицій в аграрну сферу Миколаївської області.

Ключові слова: аграрна сфера, інвестиційна діяльність, 
іноземні інвестиції, конкурентні переваги, інвестиційна прива-
бливість.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано современное состояние инвести-

ционной деятельности в аграрной сфере Украины и Нико-
лаевской области. Проанализированы основные конкурент-
ные преимущества Украины в привлечении иностранного 
капитала. Определена динамика поступлений иностранных 
инвестиций в экономику области. Рассмотрены основные 
проблемы привлечения инвестиций в аграрную сферу Ни-
колаевской области.

Ключевые слова: аграрная сфера, инвестиционная де-
ятельность, иностранные инвестиции, конкурентные преиму-
щества, инвестиционная привлекательность.

ANNOTATION
This article investigates the current state of investment ac-

tivity in agrarian sphere of Ukraine and Mykolaiv region. Ana-
lyzed the main competitive advantages of Ukraine in attracting 
of foreign capital. Determined the evolution of incomes of for-
eign investment in the region’s economy. Considered the main 
problems in attracting foreign investment in the agrarian sphere 
of the Mykolaiv region. 

Keywords: agrarian sphere, investment activity, foreign in-
vestment, competitive advantages, investment attractiveness.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку аграрної сфери України важливу роль 
у забезпеченні позитивних результатів її функ-
ціонування відіграють інвестиції. Вони є голо-
вним джерелом технічного оснащення аграр-
них підприємств і освоєння нових технологій, 
формування виробничого потенціалу, основним 
механізмом реалізації стратегічних цілей еко-
номічного розвитку.

Разом з тим розвиток інвестиційної діяль-
ності в останні роки супроводжується рядом 
проблем. Відтак, необхідним є дослідження 
сучасного стану інвестиційної діяльності в 
аграрній сфері з метою виокремлення основних 
з них і обґрунтування способів їх подолання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальним питанням залучення іноземних 

інвестицій в економіку України, поліпшення 
її інвестиційного клімату присвячено чимало 
праць українських учених, зокрема Л. Борщ, 
О. Гаврилюка, А. Гайдуцького, В. Гейця, 
А. Дуки, Ю. Козака, О. Малютіна, В. Новиць-
кого, А. Пересади, А. Пехника, В. Жук, 
А. Філіпенка та ін. Проте питання сучасного 
стану інвестиційної діяльності в аграрній сфері 
потребують подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сучасного стану інвестиційної діяльності 
в аграрному секторі Миколаївської області задля 
виокремлення основних проблем, що стримують 
процес залучення іноземного капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема залучення інвестиційних ресурсів і 
ефективного їх використання у сучасних кри-
зових умовах є однією з головних в аграрній 
сфері, оскільки без її вирішення розрахову-
вати на збільшення обсягів виробництва, під-
вищення ефективності функціонування сіль-
ськогосподарських підприємств і забезпечення 
продовольчої безпеки нашої країни є практично 
неможливими.

Події останнього року суттєво дестабілізу-
вали економічну систему України, призвели до 
її глибоких структурних деформацій. Зброй-
ний конфлікт на Сході України, політична й 
економічна нестабільність викликали відплив 
прямих іноземних інвестицій через відсутність 
гарантій безпеки для інвестора та високий сту-
пінь ризику.

Тому вкрай необхідно поступово поліпшу-
вати інвестиційну діяльність, у тому числі і 
державну політику у цій сфері.

З погляду функціонування і розвитку аграр-
ної сфери та її основної складової частини, 
ефективність залучення іноземних інвестицій 
перебуває у тісному зв’язку із підвищенням 
економічної ефективності галузі. При оцінці 
міжнародного співробітництва необхідно вра-
ховувати специфічні особливості діяльності в 
аграрній сфері. Адже ефективність діяльності 
аграрної сфери значною мірою залежить не 
лише від економічних, але й природно-кліма-
тичних, біологічних та інших чинників вироб-
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ництва. Надходження іноземних інвестицій 
поліпшує стан і результативність аграрної 
сфери, сприяє залученню інноваційних техно-
логій, поліпшенню якості переробки та збері-
гання продуктів сільського господарства, вико-
ристання ресурсів, насиченості внутрішнього 
ринку високоякісним продовольством, ство-
ренню нових робочих місць, нарощуванню екс-
портного потенціалу, налагодженню економіч-
них зв’язків між господарюючими суб’єктами 
тощо [6].

Залучення інвестицій, зокрема іноземних, є 
необхідною умовою економічного розвитку як 
України в цілому, так і Миколаївської області 
зокрема.

Першочерговим кроком для України зараз 
є необхідність формування інвестиційно при-
вабливого іміджу. Для покращення інвестицій-
ної привабливості наш уряд на деякий час має 
стати успішним маркетологом та піарщиком, 
для того щоб вдало продавати сильні сторони 
нашої країни.Проаналізуємо, які вихідні кон-
курентні переваги на сьогодні має Україна і 
чим варто заманювати іноземний капітал.

1. Одним із найважливіших показників у 
системі світової конкуренції є запаси сировини, 
якими володіє країна. Згідно із дослідженням 
Citigroup Inc. та Геологічної служби США поклади 
рудних (металічних) корисних копалин в Україні 
оцінюються в 510 млрд дол., що дозволяє нашій 
країні зайняти 4 місце в світі за цим показником. 
Величезні запаси сировини при низьких темпах 
її освоєння та розробки однозначно будуть при-
ваблювати іноземних інвесторів.

2. Сприятливі умови ведення сільського 
господарства. Крім чудових кліматичних умов 
в Україні сконцентровано близько 25% світо-
вого запасу чорноземів. Цей факт, наприклад, 
у 2014 році дозволив країні зайняти 2 місце 
у світі по експорту зернових, війти у топ 10 з 
виробництва цукру, рослинного масла та кар-
топлі. Нагадаю, що з усіх видів ґрунту чорно-
земи дають найбільший врожай при правильній 
обробці.

3. Показник індексу людського розвитку, 
який включає у себе рівень життя, грамотності, 
освіченості і довголіття як основних характерис-
тик людського потенціалу. У 2013 році за цим 
показником Україна займала 78 місце серед 
186 країн. Але оскільки цей показник інтеграль-
ний і враховує ряд факторів, то, наприклад, за 
рівнем освіченості українці стабільно входять 
в топ 30 світових країн, а за тривалістю життя 
вже займаємо останнє місце в Європі. Рівень 
грамотності та освіченості населення навіть не 
європейська, а світова конкурентна перевага 
нашої країни. Окрема увага – тому фактору, що 
за рівнем володіння населенням англійською 
мовою Україна займає 27 місце в світі.

4. Показники рівня розвитку науки та тех-
нологій. Згідно даних The Good Country Index 
у 2014 році по рівню розвитку науки та техно-
логії Україна зайняла 13 місце у світі, що від-

повідним чином впливає на рівень розробок та 
інновацій в різних секторах економіки, зокрема 
в IT-cекторі.

5. Низький рівень середньої заробітної 
плати. Після девальвації національної валюти 
у 2014 році на більш чим 75% середня заро-
бітна плата у доларовому еквіваленті стала най-
меншою у Європі і складає близько 320 дол. 
З одного боку, це низький рівень купівельної 
спроможності населення, а з іншого – дешева 
робоча сила робить привабливим варіант розмі-
щення в країні виробництва та промисловості.

Саме ці 5 факторів сьогодні складають кон-
курентну перевагу України в боротьбі за між-
народний капітал і саме на них має будуватися 
урядова інформаційна компанія по залученню 
інвесторів. Також кожен із цих факторів дає 
підказку, які сектори економіки варто розви-
вати у першу чергу: металургійну промисло-
вість, сільське господарство, IT-сектор та сферу 
послуг [1].

Обсяг залучених в економіку регіону інвес-
тицій – це один із критеріїв ефективності його 
функціонування. Для покращення своїх пози-
цій та здатності конкурувати на ринку одним 
із основних завдань підприємств є підвищення 
їхньої інвестиційної привабливості для вітчиз-
няних і іноземних інвесторів.

 Миколаївська область, як і весь південний 
регіон є привабливим для інвестування завдяки 
значному промисловому і науково-технічному 
потенціалу, вигідному географічному поло-
женню, розвинутій транспортній інфраструк-
турі, високому освітньому рівню населення, 
висококваліфікованим трудовим ресурсам, 
наявності природних багатств, доступності до 
ринків країн ближнього зарубіжжя, Європи, 
Азії й Африки. 

Миколаївщина традиційно вважається одним 
із регіонів інтенсивного землеробства в Україні, 
за наявністю потужного природно-ресурсного 
потенціалу та значних земельних ресурсів. За 
розмірами посівних площ область входить у 
першу десятку регіонів країни.

Конкурентні переваги українського аграр-
ного сектору економіки, в основному, визнача-
ються природними і історично сформованими 
умовами з яких можна виділити: вигідне гео-
економічне розташування країни, і зокрема, 
Миколаївської області; численні трудові ресурси 
з достатньою професійною підготовкою в аграр-
ному виробництві; наявність унікальних розро-
бок в рослинництві та тваринництві; потужний 
родючий земельний ресурс [3].

За підсумками І півріччя 2015 року підпри-
ємствами і організаціями області за рахунок усіх 
джерел фінансування освоєно 2101,9 млн грн 
капітальних інвестицій, що на 3,1% більше 
від обсягу капітальних інвестицій за відпо-
відний період попереднього року (у І півріччі 
2014 року – на 42,5% менше). 

У загальнодержавному обсязі інвестицій 
частка Миколаївської області становила 2,1%, 
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що відповідає 14 місцю серед регіонів України.
Частка вкладень у підприємства сільського 

господарства, лісового господарства та рибного 
господарства Миколаївської області становила 
16,9% проти 15,4% у І півріччі 2014 року. 
Понад 20% інвестицій галузі забезпечено това-
риствами з обмеженою відповідальністю «Агро-
торгівельна фірма «Агро-Діло», приватним 
сільськогосподарським підприємством «Агро-
фірма «Роднічок», приватним підприємством 
«Аграрне підприємство «Благодатненський пта-
хопром», сільськогосподарським товариством з 
обмеженою відповідальністю «Промінь».

Обсяг залучених з початку інвестування пря-
мих іноземних інвестицій (акціонерного капі-
талу) в економіку області на 1 липня 2015 року 
становив 215,7 млн дол. США та в розрахунку 
на одну особу населення – 185,1 дол. США [4].

Іноземні інвестиції в економіку області 
надійшли з 50 країн світу. З країн ЄС з початку 
інвестування внесено 170,8 млн дол. США 
(79,2% загального обсягу акціонерного капі-
талу), з інших країн світу – 44,9 млн дол. США 
(20,8%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на 
які припадало 84,3% загального обсягу прямих 
інвестицій, входять: Кіпр – 96,1 млн дол. США, 
Нідерланди – 31,8 млн дол. США, Австрія – 
26 млн дол. США, Швейцарія – 14,6 млн дол. 
США та Бельґія – 13,4 млн дол. США [4].

Незначні за обсягами іноземні інвестиції 
(акціонерний капітал) внесені у підприємства 
інформації та телекомунікації; фінансової та 
страхової діяльності; мистецтва, спорту, роз-
ваг та відпочинку; охорони здоров’я та надання 
соціальної допомоги; з надання інших видів 
послуг (0,7 млн дол. США, або 0,4%).

Основними проблемами, що перешкоджа-
ють широкомасштабному залученню інвести-
цій в аграрний сектор Миколаївської області та 
потребують вирішення, нині є:

- нестабільність законодавчої бази;
- непрогнозованість інвестиційної діяльності 

як однієї із складових бізнесу;
- низький рівень правового та судового 

захисту прав інвесторів;
- негативний інвестиційний імідж країни в 

цілому.
У цілому інвестиційні процеси в галузі 

помітно активізувалися завдяки формуванню 
законодавчих і нормативних основ інвестицій-
ної діяльності, поліпшенню інвестиційного клі-
мату, а також реалізації системи заходів дер-
жавного характеру, спрямованих на підтримку 
сільського господарства, за рахунок як власних 
коштів підприємств, так і довгострокових кре-
дитів, іноземного капіталу [2].

При цьому основою нормативно-правого 
регулювання активізації діяльності в зазначе-
ній сфері є закони.

Одним із перших етапів щодо врегулювання 
відносин в інвестиційній сфері в Україні стало 
прийняття Верховною Радою України Законів 

України «Про захист іноземних інвестицій на 
Україні» від 10.09.1991 та «Про інвестиційну 
діяльність» від 18.09.1991. Основне спряму-
вання зазначених законів полягає у забезпе-
ченні рівного захисту прав, інтересів і майна 
суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно 
від форм власності та джерел походження 
(вітчизняного або іноземного), а також у забез-
печенні ефективного інвестування економіки 
України, розвитку міжнародного економічного 
співробітництва та інтеграції.

Також важливе значення має прийнятий 
15.03.2001 Закон України «Про інститути 
спільного інвестування (пайові та інвестиційні 
фонди)», який визначає правові та організа-
ційні основи створення, діяльності та відпо-
відальності суб’єктів спільного інвестування, 
особливості управління їх активами, встанов-
лює вимоги до складу, структури та зберігання 
активів, особливості розміщення та обігу цін-
них паперів інститутів спільного інвестування.

06.11.2014 Президент України Петро Поро-
шенко підписав закон України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо вдо-
сконалення оподаткування інвестиційної діяль-
ності». Законом, зокрема, запроваджено мож-
ливість покладення прав та обов’язків щодо 
сплати ПДВ за багатосторонньою угодою про 
розподіл продукції на кожного інвестора та/або 
на оператора у порядку, визначеному угодою.

Також президент підписав закон від 
07.04.2015 «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо захисту прав 
інвесторів». Зокрема, в законі визначено, що 
посадові особи відповідають за збитки, завдані 
ними господарському товариству.

Максимальне спрощення для суб’єкта інвес-
тиційної діяльності порядку отримання послуг, 
пов’язаних із підготовкою та реалізацією інвес-
тиційних проектів, шляхом запровадження 
принципу «єдиного вікна», покликаний забез-
печити Закон України «Про підготовку та реа-
лізацію інвестиційних проектів за принципом 
«єдиного вікна» від 21.10.2010. Зазначеним 
Законом визначаються правові та організаційні 
засади відносин, пов’язаних з підготовкою та 
реалізацією інвестиційних проектів за прин-
ципом «єдиного вікна», та передбачається, 
зокрема, покладання на уповноважений орган 
функцій взаємодії із суб’єктами надання адміні-
стративних і господарських послуг, що, у свою 
чергу, значно спростить порядок отримання 
послуг суб’єктом інвестиційної діяльності, 
необхідних для подальшої реалізації інвести-
ційного проекту. 22.12.2011 прийнято Закон 
України «Про внесення змін до Закону України 
«Про інвестиційну діяльність», яким передба-
чається приведення термінології у відповідність 
із чинним законодавством, визначення терміна 
«інвестиційний проект» і змісту складових час-
тин інвестиційного проекту, напрямів, шляхів 
та заходів державної підтримки і стимулю-
вання інвестиційної діяльності, а також запро-
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вадження державної реєстрації інвестиційних 
проектів, які потребують державної підтримки 
та проведення оцінювання їх економічної ефек-
тивності.

Таким чином, система нормативно-правових 
актів свідчить про те, що в Україні законодавчо 
сформовано сприятливий інвестиційний клі-
мат та умови здійснення інвестиційної діяль-
ності шляхом закріплення на законодавчому 
рівні принципів і правил її здійснення. Проте 
одночасно з позитивними тенденціями в інвес-
тиційному забезпеченні розвитку сільськогос-
подарських підприємств мають місце негативні 
явища і умови, зумовлені невідповідністю фак-
тичних обсягів інвестицій з їх потребою, що не 
дає можливості забезпечувати зростання вироб-
ництва [5].

Також відоме на весь світ рейтингове агент-
ство «Standard & Poor’s» (S&P) у 2015 році 
збільшило довгострокові та короткострокові 
кредитні рейтинги України в іноземній валюті 
відразу на шість та сім пунктів, що свідчить 
про покращення інвестиційного рейтингу Укра-
їни в очах іноземних інвесторів. 

Крім того, розвивати інвестиційну діяль-
ність для надходження іноземних інвестицій в 
Миколаївську область можна беручи участь у 
міжнародних виставках-ярмарках та форумах.

Так, 9 жовтня 2015 року в м. Миколаєві 
Миколаївської області відбувся інвестиційний 
Форум «Миколаївщина – надійний партнер», 
метою якого є поширення позитивного досвіду 
регіону з реалізації інвестиційних проектів за 
участю іноземних та вітчизняних інвесторів.

До участі у Форумі було запрошено представ-
ників державних та місцевих органів влади, 
дипломатичного корпусу, а також фінансових 
організацій, українських та зарубіжних компа-
ній, науковців та засоби масової інформації.

Під час форуму група компаній AGROFUSION 
презентувала проект «Можливості та проблеми 
інвестиційної діяльності», в якому було окрес-
лено пропозиції місцевій владі для залучення 
іноземних інвесторів:

– знизити рівень «тіньової» економіки шля-
хом встановлення однакових умов для сплати 
податків як для юридичних, так і фізичних осіб;

– запровадити додатковий податок для 
власника землі, якщо зрошувальна земля вико-
ристовується як богарна;

– віднести землі під переробними комплек-
сами до земель іншого сільськогосподарського 
призначення;

– відмінити плату за приєднання до елек-
тричних та газових мереж;

– зменшити відсоток пайової участі в роз-
витку інженерної інфраструктури населеного 
пункту або надати можливість розстрочки на її 
сплату.

При цьому було зазначено, що можуть дати 
інвестиції:

– сучасні технологій виробництва та пере-
робки сільськогосподарської продукції;

– прозорість ведення бізнесу;
– застосування міжнародних стандартів 

менеджменту, екологічної безпеки, охорони 
праці та якості продукції;

– нові робочі місця та зменшення рівня без-
робіття;

– додаткові податкові надходження.
Ми вважаємо, що однією із найефективніших 

форм залучення іноземних інвестицій є спільні 
підприємства. Через спільне підприємство в 
аграний сектор надходять прогресивні техноло-
гії, нова техніка, досконаліші форми організацій 
виробництва. На цій основі буде не тільки дося-
гатися вища ефективність виробництва, але й 
зростатимуть рівні організації, управління і ква-
ліфікації працівників. Надходження іноземних 
інвестицій може спричиняти прямі й непрямі 
ефекти. Прямий ефект характеризується зрос-
танням кількісних і якісних показників діяль-
ності вітчизняних підприємств з іноземними 
інвестиціями. Непрямий ефект проявляється 
через взаємодію вітчизняних підприємств аграр-
ного сектора з іноземним сектором, у результаті 
чого утворюється синергетичний ефект.

Висновки. Таким чином, економічний роз-
виток аграрної сфери Миколаївської області у 
довгостроковій перспективі потребує суттєвого 
покращення її інвестиційного забезпечення. 
Основними проблемами, що перешкоджають 
широкомасштабному залученню інвестицій 
в аграрний сектор Миколаївської області та 
потребують негайного вирішення, є: нестабіль-
ність законодавчої бази; низький рівень право-
вого та судового захисту прав інвесторів; нега-
тивний інвестиційний імідж країни в цілому. 
Хоча проблеми в аграрній сфері існують, проте 
політика держави спрямована на їх подолання. 
Для цього проводиться система заходів держав-
ного характеру, прикладом яких є проведення 
інвестиційних форумів, спрямованих на під-
тримку сільського господарства та поліпшення 
інвестиційного іміджу.
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РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

DEVELOPMENT INSTITUTES OF INNOVATION IN AGRICULTURE

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано підходи до трактування сутності 

поняття «інститут», означені інститути-функції, інститути-пра-
вила, інститути – організаційні одиниці інноваційного забезпе-
чення аграрної сфери, а також розроблені концептуальні за-
сади їх розвитку, які витікають із довгострокової мети, завдань 
та умов їх реалізації.

Ключові слова: інститут, інноваційна діяльність, інститути-
функції, інститути-правила, інститути – організаційні одиниці.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы подходы к трактовке сущности 

понятия «институт», указаны институты-функции, институты-
правила, институты – организационные единицы инноваци-
онного обеспечения аграрной сферы, а также разработаны 
концептуальные основы их развития, вытекающие из долгос-
рочной цели, задач и условий их реализации.

Ключевые слова: институт, инновационная деятель-
ность, институты-функции, институты-правила, институты – 
организационные единицы.

ANNOTATION
In the article the approaches to the interpretation of the es-

sence of the concept of «institution», these institutions function, 
institutions rules, institutions organizational units of innovation for 
the agricultural sector, as well as developed conceptual basis of 
their development arising from long-term goals, objectives and 
conditions of their implementation.

Keywords: Institute, innovative activity, institutions function, 
institutes rules, institutions organizational units.

Постановка проблеми. Виник-
нення і поглиблення проблем 
аграрної сфери значною мірою 
спричинено недостатнім розвитком 
інноваційної діяльності, її неадап-
тованістю до інституційного рин-
кового середовища, що призводить 
до нераціонального використання 
природних ресурсів, низького 
рівня конкурентоспроможності 
вітчизняних товаровиробників, 
зниження адаптивності суб’єктів 
внутрішнього продовольчого ринку 
до мінливого зовнішнього серед-
овища. У цьому контексті невід-
кладним вбачається пошук ефек-
тивних шляхів розвитку інститутів 
інноваційної діяльності, орієнтова-
них на сучасні виклики глобаль-
ного агропродовольчого ринку.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Вагомий внесок у роз-
робку теоретико-методологічних 

та практичних засад розвитку відносин еконо-
міки і соціуму належить великій когорті вче-
них: зарубіжних – Дж. Бюкенену, Т. Веблену, 
О. Вільямсону, Дж. Коммонсу, Р. Коузу, 
У. Мітчеллу, Дж. Нешу, Д. Норту, Г. Сай-
мону, Л. Твено, Дж. Ходжсону; вітчизняних – 
Ю. Губені, О. Гусаку, М. Данько, М. Жуку, 
О. Іншакову, Л. Курило, О. Лузану, М. Маліку, 
В. Рябоконю, С. Тивончуку, І. Федуну, Д. Фро-
лову та іншим. Однак проведені дослідження з 
інституційних питань не можна вважати завер-
шеними. Недостатньо розроблені підходи щодо 
формування ефективних інститутів розвитку 
інноваційної діяльності в аграрній сфері, що 
зумовило вибір мети наукового дослідження.

Постановка завдання. Головним завданням 
статті є означення інститутів інноваційного 
забезпечення аграрного виробництва, а також 
розробка концептуальних засад їх розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Складовою загальної концепції інновацій-
ного розвитку економіки України є концепція 
інноваційної діяльності в аграрній сфері, яку, 
на наш погляд, можна визначити як систему 
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Рис. 1. Складові концептуальних засад  
інноваційної діяльності в аграрній сфері

Сформовано за результатами проведених досліджень



293Глобальні та національні проблеми економіки

концептуальних засад, що витікають з довго-
строкової мети, а також завдань та умов їх реа-
лізації, спрямованих на головні елементи інно-
ваційного розвитку аграрної сфери – інститути 
інноваційної діяльності, наукове забезпечення 
аграрного виробництва, підприємництво, як 
джерело інноваційної діяльності (рис. 1).

Для розробки концептуальних засад розви-
тку інститутів інноваційної діяльності в аграр-
ній сфері необхідно визначити сутність поняття 
«інститут».

Вважаємо, що із-за нюансів перекладу з 
англійської мови слова «institution» виникло роз-
межування понять «інституція» та «інститут», 
внаслідок чого вони вживаються як синоніми, їх 
тлумачення є досить широким і не надто чітким. 
Так, відповідно до перекладу з англійської мови 
економічної праці Д. Норта, інституції – «це 
правила гри в суспільстві або, точніше, приду-

мані людьми обмеження, які спрямовують люд-
ську взаємодію у певне річище, ... визначають 
та обмежують сукупність варіантів вибору для 
індивідів» [7, с. 11-12]. Водночас Дж.М. Ходж-
сон наголошує, що «інститути – стійкі системи 
суспільних правил і звичаїв, які структурують 
соціальні взаємодії» [15]. При цьому Губені Ю. 
вважає, що «інституції – це сукупність діючих 
правових норм, звичаїв, традицій, стійких уяв-
лень та оформлених або неформалізованих орга-
нізаційних утворень і механізми їх функціону-
вання, співпраці та взаємовідносин» [1, с. 95], 
О. Іншаков і Д. Фролов визначають, що «інсти-
туції – це соціальні форми функцій суб’єктів, 
об’єктів, процесів і результатів економічної 
діяльності, що забезпечують еволюцію системи 
суспільного розподілу праці на підставі статусів, 
норм, правил, інструкцій, регламентів, контрак-
тів, стандартів і порядків» [4].
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Рис. 2. Інститути інноваційної діяльності в аграрній сфері
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При визначенні сутності поняття «інсти-
тут» об’єднаємо елементи, які консолідують і 
спрямовують взаємодії індивідів в економіці – 
інститути-функції, інститути-правила та інсти-
тути – організаційні одиниці (рис. 2).

До інститутів-функцій належать власність, 
ціна, управління, влада, праця, конкуренція, 
підприємництво та інновації. Інститути-пра-
вила представлені сучасною нормативно-право-
вою базою України стосовно науково-технічної 
та інноваційної діяльності, а саме: Конституція 
України, Кодекси України, Закони України, 
Укази Президента України, підзаконні акти 
у вигляді постанов Уряду, наказів і розпоря-
джень центральних органів виконавчої влади 
тощо, які визначають правові, економічні та 
організаційні засади державного регулювання 
інноваційної діяльності в країні, а також форми 
стимулювання державою інноваційних проце-
сів. Інститути як організаційні одиниці умовно 
можна поділити на чотири основні групи: дер-
жавні та регіональні органи влади у сфері інно-
ваційної діяльності, наукові та освітні уста-
нови, інноваційні підприємства, інноваційну 
інфраструктуру.

Прискоренню інноваційних процесів, більш 
швидкому засвоєнню суспільством результа-
тів інноваційної діяльності та комерційному 
успіхові всіх її учасників сприятиме розбудова 
інститутів інноваційної діяльності. Досвід еко-
номічно розвинутих країн підтверджує, що ево-
люційний процес в інноваційній діяльності від-
бувається саме через інститути, які сприяють 
модернізації, структурній перебудові та розви-
тку підприємництва як джерела інноваційної 
діяльності, а також науки як джерела іннова-
ційного продукту.

Основоположні інститути, що формують 
інституційне середовище, на жаль, не викону-
ють ролі стабілізаторів і каталізаторів розвитку 
інноваційної діяльності аграрного виробництва. 
Інституційне середовище є суперечливим, що 
проявляється у відсутності високотехнологіч-
ного виробництва, повільному розвиткові рин-
кової інфраструктури, поглибленні соціально-
економічних проблем сільських територій. На 
це вказують результати соціологічного анкет-
ного опитування, яке було проведено з метою 
ідентифікації проблем розвитку та визначення 
напрямків забезпечення ефективної іннова-
ційної діяльності в аграрній сфері Запорізької 
області. В якості респондентів виступали керів-
ники та спеціалісти 104 сільськогосподарських 
підприємств різних організаційно-правових 
форм господарювання, в тому числі 11 госпо-
дарських товариств (10,6%), 12 приватних під-
приємств (11,5%), 67 фермерських господарств 
(64,4%), 4 виробничих сільськогосподарських 
кооперативи (3,9%), 6 сільськогосподарських 
підприємств інших форм господарювання 
(5,8%), 4 державних підприємства (3,9%). Ста-
тистичні характеристики вибіркової сукупності 
свідчать про те, що вона є репрезентативною: 

безповторна вибірка з ймовірністю в 0,954 
забезпечує помилку 9,4% (звичайна надій-
ність припускає до 10%), тобто отримані данні 
достатньо об’єктивно відображають проблеми 
інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств Запорізької області. 

Розподіл відповідей респондентів щодо захо-
дів, які будуть сприяти впровадженню іннова-
цій в аграрній сфері, за умови можливості оби-
рати більше одного заходу, відбувався таким 
чином: найбільша питома вага відповідей рес-
пондентів приходилась на вдосконалення інсти-
туційного середовища інноваційної діяльності 
(80,8%) та вдосконалення законодавчої бази 
(76,0%), найменша – на покращення діяльності 
інформаційно-консультаційної служби (32,7%) 
та інші заходи (13,5%) (рис. 3).

При цьому господарські товариства в 90,9% 
відповідей відмітили вдосконалення законо-
давчої бази, в 63,6% – вдосконалення інсти-
туційного середовища інноваційної діяльності; 
приватні підприємства також віддали перевагу 
вдосконаленню законодавчої бази (75,0% від-
повідей) та інституційного середовища інно-
ваційної діяльності (66,7%); респонденти фер-
мерських господарств в більшості відповідей 
(86,6%) вказали вдосконалення інституційного 
середовища інноваційної діяльності; вироб-
ничі кооперативи в 100,0% відповідей вка-
зали необхідність вдосконалення законодавчої 
бази, економічного стимулювання інноваційної 
діяльності та вдосконалення інституційного 
середовища інноваційної діяльності; підприєм-
ства інших форм господарювання в 66,7% від-
повідей відмітили необхідність вдосконалення 
інституційного середовища інноваційної діяль-
ності, державні підприємства в 100,0% відпові-
дей вказали на економічне стимулювання інно-
ваційної діяльності.
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Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів  
щодо заходів, які будуть сприяти впровадженню 

інновацій в аграрній сфері, %
Складено на основі опитування, проведеного серед 
керівників та спеціалістів сільськогосподарських 
підприємств Запорізької області

Відповіді респондентів щодо інноваційних 
підприємств, створення та функціонування 
яких сприятиме більш широкому впрова-
дженню інновацій в аграрній сфері, розподі-
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лилися таким чином: за науковий парк висло-
вилося 27,9% респондентів, за регіональний 
інноваційний кластер – відповідно, 23,1%, за 
інноваційний центр – 15,4%. Меншу зацікавле-
ність респонденти виявили до центру трансферу 
технологій, технологічного парку та іннова-
ційного бізнес-інкубатору – відповідно 10,6%, 
9,6% та 5,8%. Вагалися з відповідями 5 рес-
пондентів, або 4,8% (рис. 4).

Проведене анкетне опитування керівників 
та спеціалістів сільськогосподарських підпри-
ємств різних організаційно-правових форм гос-
подарювання в Запорізькій області виявило 
можливі напрями забезпечення розвитку інно-
ваційної діяльності в аграрній сфері.
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Підтримуємо їхню думку про те, що вдо-
сконалення інституційного середовища інно-
ваційної діяльності в аграрній сфері шляхом 
створення наукового парку або регіонального 
інноваційного кластера дозволить ефективно 
поєднати науку, освіту та виробництво, спри-
ятиме створенню інноваційного продукту, 
використанню і комерціалізації результатів 
наукових досліджень та розробок, що зумо-
вить випуск на ринок інноваційної продукції – 
нових конкурентоспроможних товарів і послуг, 
що призведе до підвищення ефективності сіль-
ськогосподарських підприємств регіону.

Нами розроблені концептуальні засади роз-
витку інноваційної діяльності в аграрній сфері 
стосовно одного з головних її елементів – інсти-
тутів (рис. 5). Для досягнення мети – розви-
тку інноваційної діяльності в аграрній сфері 
на основі формування та забезпечення раціо-
нального функціонування відповідних інсти-
тутів – необхідно поступово розвивати інсти-
тути-функції, інститути-правила, а також 
інститути-організаційні одиниці.

Розвиток інститутів-функцій передбачає, 
в першу чергу, вдосконалення відносин щодо 
власності, ціноутворення, управління, влади, 
праці. При цьому вдосконалення відносин 

власності потребує всебічного врегулювання 
питань доступу до відповідних ресурсів, упо-
рядкування відносин між окремими агентами 
або суб’єктами правового поля. Особливої уваги 
заслуговують земельні відносини, захист прав 
орендодавців та орендарів.

Подальший розвиток відносин щодо ціни та 
ціноутворення передбачає підтримку паритету 
цін на сільськогосподарську продукцію, а також 
на продукцію промисловості, яка споживається 
у сільському господарстві. Для цього необхідно 
ширше застосовувати агропромислову інтегра-
цію, де розподіл прибутку між сільгоспвиробни-
ками, переробними та торговельними підприєм-
ствами здійснюється за кінцевим результатом.

Ціна в сільському господарстві, як і в інших 
галузях матеріального виробництва, повинна 
відшкодовувати середньогалузеві витрати, а 
також забезпечувати прибуток, достатній для 
розширеного відтворення та вирішення соціаль-
них питань, тому ціноутворення на сільсько-
господарську продукцію повинно відбуватися 
на основі показника норми прибутку до всього 
авансованого капіталу, який враховуватиме 
термін його обороту, а також вартість землі. 
Вважаємо, що вартість землі необхідно встанов-
лювати на основі витрат на її відтворення.

Крім цього, актуальним питанням відносин 
ціни та ціноутворення залишається викорис-
тання державою механізму заставних цін на 
сільськогосподарську продукцію, які можуть 
стати в Україні дієвим стимулом для виробни-
цтва якісної продукції, ефективно допомагати 
в подоланні негативного впливу сезонних і 
кон’юнктурних коливань цін на ринку, спри-
яти стабілізації отримання прибутку.

Тій же меті слугуватиме поступове скоро-
чення переліку об’єктів державного цінового 
регулювання і способів адміністративного регу-
лювання цін, переходу до регулювання обсягів 
виробництва (на основі продуктових балансів) 
із залученням саморегулівних об’єднань сіль-
ськогосподарських товаровиробників та вико-
ристанням механізму проведення товарних і 
фінансових інтервенцій [11].

Вдосконалення управління передбачає раціо-
нальне поєднання державного та недержавного 
регулювання аграрного сектору та розвитку 
сільських територій, створення інформаційної 
системи для оперативних та якісних підготовки, 
прийняття, реалізації та корекції управлінських 
рішень на різних рівнях (місцевому, національ-
ному, глобальному), формування відповідної дер-
жавної кадрової політики в галузі (модернізація 
системи підготовки і перепідготовки управлін-
ських кадрів, фахівців, науковців), яка відпові-
дає вимогам глобалізації, а саме євроінтеграцій-
ній орієнтації України та її членству в світовій 
організації торгівлі. Особливої уваги заслуговує 
створенні правових, економічних і організацій-
них умов для розвитку та ефективного функці-
онування системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення реалізації державної інноваційної 
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політики та моніторингу стану інноваційного 
розвитку економіки як основи реалізації такої 
державної політики [2].

Реформування влади потребує удоскона-
лення структурної та функціональної побудови 
системи Міністерства аграрної політики та про-
довольства України, обласних управлінь агро-
промислового розвитку та районних управлінь 
сільського господарства і продовольства шля-
хом реформування й координації у сфері раці-
онального природокористування та охорони 
навколишнього середовища, зовнішньоеконо-
мічної діяльності, інвестування та інновацій-
ної діяльності, координації діяльності інших 

органів державного влади в питаннях розвитку 
сільських територій та ефективного функціону-
вання аграрного ринку.

Покращення відносин відносно праці перед-
бачає поєднання заходів державного, регіо-
нального та місцевого рівнів в єдину систему 
регулювання ринку праці; прийняття програми 
забезпечення зайнятості в сільській місцевості, 
яка включає розвиток на селі інфраструктури 
соціально-комунального призначення; еконо-
мічну допомогу розвитку приватної власності; 
житлове будівництво; розвиток сільського гос-
подарства і раціональне природокористування в 
сільській місцевості; працевлаштування грома-
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Сформовано за результатами проведених досліджень
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дян на основі використання резервів та пере-
розподілу робочих місць; створення додаткових 
робочих місць шляхом надання дотацій робото-
давцям; організація громадських робіт; профе-
сійна підготовка та перепідготовка кадрів у від-
повідності до попиту на робочу силу, сприяння 
самозайнятості та підприємницької діяльності 
за рахунок одноразової допомоги.

Подальший розвиток інститутів-правил ґрун-
тується на забезпеченні гармонізації законодав-
ства з питань інноваційного розвитку, тому що 
«…неузгодженість законодавства в інноваційній 
сфері насамперед з корпоративним, інвестицій-
ним, податковим, соціальним законодавством, 
невідповідність норм підзаконних актів прогре-
сивним нормам чинних законів, … не забезпе-
чує практичне введення останніх у дію» [9].

Розвиток інститутів-організаційних одиниць 
включає заходи щодо покращення діяльності 
державних та регіональних органів влади, нау-
кових та освітніх установ, інноваційних підпри-
ємств, а також інноваційної інфраструктури.

Реформування діяльності державних та 
регіональних органів влади у сфері інновацій 
передбачає вдосконалення структури держав-
ного управління у сфері науково-технічної та 
інноваційної діяльності в напрямі чіткого роз-
межування та уникнення дублювання функцій 
центральних органів виконавчої влади, запрова-
дження принципів одноосібної відповідальності 
і стабільності системи державного управління у 
цій сфері; підвищення кваліфікації державних 
службовців, діяльність яких пов’язана з форму-
ванням та реалізацією державної інноваційної 
політики [9].

Розвиток наукових та освітніх установ пови-
нен забезпечувати генерування інновацій у 
сфері сталого розвитку; забезпечення якості 
людського життя шляхом створення новітніх 
корисних винаходів та розробок удосконалення 
механізму комерціалізації результатів науко-
вих досліджень та розробок і впровадження їх 
у виробництво [8].

Створення та ефективне функціонування 
інноваційних підприємств передбачає «…забез-
печення розвитку та оптимізації інноваційної 
інфраструктури, інноваційних підприємств 
(інноваційних центрів, технопарків, технополі-
сів, інноваційних бізнес-інкубаторів), наукових 
парків, центрів трансферу технологій і промис-
лових кластерів» [8]; «створення економічних 
стимулів розвитку наукових парків на базі 
вищих навчальних закладів, технологічних 
парків, технополісів та інноваційних структур 
інших типів» [5].

Для розвитку інноваційної інфраструктури 
необхідно формування адекватної інфраструк-
тури ринку інновацій, здатної забезпечити опе-
ративний і ефективний трансфер інновацій; а 
також «…забезпечення розвитку мережі спеці-
алізованих небанківських інноваційних фінан-
сово-кредитних установ, їх ефективної діяль-
ності та розширення прав зазначених установ 

на участь у створенні корпоративних інвести-
ційних фондів» [5].

Висновки. Таким чином, можна зробити 
висновок про те, що розвиток інноваційної 
діяльності в аграрній сфері – це системна про-
блема, яка потребує комплексного вирішення. 
Створення та забезпечення ефективного функ-
ціонування відповідних інститутів сприятиме 
зростанню добробуту нації через підвищення 
конкурентоспроможності національного вироб-
ництва завдяки впровадженню новітніх тех-
нологій, застосуванню альтернативних джерел 
енергії, нових форм організації та управління 
господарською діяльністю тощо.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS  
ON THE PROGRESS OF THE ENTERPRISES OF HOTEL  

AND RESTAURANT BUSINESS IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізований вплив факторів зовнішнього се-

редовища на розвиток готельно-ресторанного господарства 
України. Розглянуто основні перешкоди, що суттєво гальмують 
готельно-ресторанний бізнес. Зокрема, особливу увагу приді-
лено проблемам інвестування, державному регулюванню під-
приємств готельно-ресторанного господарства та розглянута 
державна політика регулювання підприємницької діяльності 
на прикладі європейських країн. Надано рекомендації щодо 
загального розвитку та економічного зростання діяльності під-
приємств готельно-ресторанного господарства.

Ключові слова: підприємства готельно-ресторанного гос-
подарства, індустрія гостинності, фактори зовнішнього серед-
овища, інвестування, державне регулювання.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано влияние факторов вне-

шней среды на развитие гостинично-ресторанного хозяйства 
Украины. Рассмотрены основные препятствия, которые су-
щественно тормозят гостинично-ресторанный бизнес. В част-
ности, особое внимание уделено проблемам инвестирования, 
государственному регулированию предприятий гостинично-
ресторанного хозяйства и рассмотрена государственная по-
литика регулирования предпринимательской деятельности 
на примере европейских стран. Даны рекомендации относи-
тельно общего развития и экономического роста деятельности 
предприятий гостинично-ресторанного хозяйства.

Ключевые слова: предприятия гостинично-ресторанно-
го хозяйства, индустрия гостеприимства, факторы внешней 
среды, инвестирование, государственное регулирование.

ANNOTATION
The article focuses on the analysis the influence of external 

factors on the development of the hotel and restaurant business in 
Ukraine. The main obstacles that inhibit the hotel and restaurant 
business, in particular, special attention is paid to the problems 
of investment, state regulation of business hotel and restaurant 
management and reviewed public policy regulating entrepreneurial 
activity on the example of European countries. In article 
recommendations concerning the general progress and economic 
growth of activity of the enterprises of hotel and restaurant 
business are offered.

Keywords: enterprises of a hotel and restaurant business, 
industry of hospitality, factors of progress, investment, state 
regulation.

Проблема у загальному вигляді та її зна-
чення. На ефективність функціонування під-
приємств готельно-ресторанного господарства 
впливає безліч факторів. Через негативний 
вплив факторів зовнішнього середовища та 
розгалужену систему державного регулювання 
України готельно-ресторанний бізнес втра-
чає усі можливості на стабільний розвиток. 
Нелегка ситуація, яка склалася нині в Укра-
їні, значно гальмує процес розвитку управління 

підприємствами готельно-ресторанного госпо-
дарства. Проблема розвитку індустрії гостин-
ності є досить актуальною, виходячи з її еко-
номічного та соціального значення. Саме тому 
є актуальним розгляд аналізу впливу факторів 
зовнішнього середовища на розвиток готельно-
ресторанного господарства України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання впливу факторів зовнішнього серед-
овища на розвиток готельно-ресторанного 
господарства України знайшли своє відобра-
ження у працях таких учених: Н.В. Антонюк, 
А.В. Бакурова, В.В. Бородіна, А.В. Діденко, 
О.І. Гулич, Ю.С. Занько, С.В. Максименко, 
М.О. Корнілевська, В.О. Ткач.

Постановка завдання. Метою статті є про-
ведення аналізу впливу факторів зовнішнього 
середовища на розвиток готельно-ресторанного 
господарства України.

Виклад основного матеріалу й обґрунту-
вання отриманих результатів дослідження. 
У зв’язку з останніми подіями в Україні еконо-
міка країни зазнає значних втрат. Негативний 
вплив факторів зовнішнього середовища зумов-
люють нестабільну ситуацію в Україні. Галузі 
господарства перебувають у «підвішеному» 
стані, вплив факторів зовнішнього середовища 
та їх підсумок, тобто той стан речей, який від-
бувся негативно вплинули, зокрема, і на функ-
ціонування підприємств готельно-ресторанного 
господарства. У таблиці 1 показані основні фак-
тори зовнішнього середовища та їх вплив на 
розвиток України в цілому.

Виходячи із негативного впливу факторів 
зовнішнього середовища на загальний стан 
України, однозначно можна зробити висновок, 
що суттєвих втрат зазнала і сфера гостинності. 
Підприємства готельно-ресторанного господар-
ства зменшуються у своїй кількості, втрача-
ють закордонних інвесторів (ті, що вкладали 
інвестиції в український бізнес, зупинили свої 
валютні надходження через загрозу стати бан-
крутом та усвідомлення, що конфліктна ситу-
ація може зачепити власне підприємство, а 
потенціальні інвестори просто стали дезінфор-
мованими та наляканими тим, що нині відбу-
вається в Україні), відбуваються кардинальні 
зміни в керівному апараті готельно-ресторан-
них підприємств; велика кількість робочого 
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персоналу потрапила під скорочення; зміню-
ються форми власності; втрачена велика кіль-
кість приїжджих туристів тощо.

Фактори, що наведені у таблиці 1, входять 
до PEST-аналізу, який, за оцінками зарубіж-
них спеціалістів, є найважливішим з погляду 
впливу на діяльність окремих підприємств.

Зміна макросередовища впливає на страте-
гічні позиції підприємства на ринку та на еле-
менти мікросередовища.

Підприємства готельно-ресторанного біз-
несу повинні здійснювати збирання страте-
гічної інформації про зовнішнє середовище, 
яке найчастіше будується на неформальній 
та індивідуальній основі. Джерелами такої 
інформації можуть бути спеціальні органи 
(спілка споживачів, державні й муніципальні 
органи), постачальники і посередники, спо-
живачі послуг, обслуговуючі організації 
(банки, рекламні, аудиторські організації). 
Важливим джерелом інформації про зовнішнє 
середовище є також спеціалісти й працівники 
підприємства [3].

Важливою перепоною у розвитку готельно-
ресторанного бізнесу є інвестування. Стимулю-
вання інвестиційної та туристичної діяльності в 
Україні здійснюється положенням державного 
регулювання інвестиційної діяльності, які міс-
тяться в низці нормативних актів. Насамперед 
варто назвати Конституцію України.

З метою захисту суспільних інтересів у про-
цесі здійснення інвестиційної діяльності як різ-
новиду господарської діяльності Конституцією 
України (ст. 13) передбачається забезпечення 

державою соціальної орієнтації економіки 
України, в яку запроваджуються ринкові еле-
менти господарювання.

Закон України «Про інвестиційну діяль-
ність» від 18 вересня 1991 р.:

• закріплює форми державного регулювання 
інвестиційної діяльності (ст. 12);

• передбачає порядок прийняття рішень 
щодо республіканських державних інвестицій 
(ст. 13) та порядок розміщення державного 
замовлення (ст. 14);

• визначає основні засади здійснення держав-
ної експертизи інвестицій будівництва (ст. 15);

• передбачає регулювання інвестиційної 
діяльності не лише в масштабі країни, але й 
окремих регіонів шляхом надання відповідних 
повноважень Верховній Раді Автономної Рес-
публіки Крим та органам місцевого самовряду-
вання (ст. 16);

• визначає основні засади ціноутворення у 
сфері інвестування (ст. 17).

Закон України «Про режим іноземного інвес-
тування» від березня 1996 р:

• передбачає обов’язкову державну реєстра-
цію іноземних інвестицій (ст. 13) та підстави 
відмови у такій реєстрації (ст. 14);

• закріплює обов’язковість статистичної звіт-
ності про іноземні інвестиції з боку органів, що 
здійснюють державну реєстрацію таких інвес-
тицій, підприємств з іноземними інвестиціями, 
податкових органів і установ банку (ст. 15);

• визначає специфіку регулювання інозем-
них інвестицій у вільних економічних зонах 
(ст. 25).

Таблиця 1
Фактори зовнішнього середовища та їхній вплив на розвиток України

Фактори 
зовнішнього 
середовища

Характеристика Результат впливу факторів зовнішнього 
середовища на розвиток України

1. Економічні фактори, що пов’язані з обігом грошей, 
товарів, інформації та енергії.

Спад національної валюти – гривні та підви-
щення курсу долара; знижується купівельна 
спроможність; продукцію і послуги підпри-
ємства, вимушене скорочення обсягу вироб-
ництва продукції й надання послуг.

2. Політичні

фактори, що впливають на політичні 
погляди та поділяють людей на окремі 
політичні групи і знаходять вираження 
в діяльності та прийнятті рішень 
місцевими органами влади та уряду.

Зміна керівного апарату країни та заго-
стрення політичної ситуації як всередині 
країни, так і між відносинами України та 
Росії; воєнний конфлікт.

3. Соціально-
демографічні

фактори, що впливають на рівень 
і тривалість життя людей, а також 
формують їхню ціннісну орієнтацію.

Введення реформ, що негативно відобра-
жаються на соціально-демографічному 
становищі суспільства; підвищення пенсій-
ного віку; введення нових податків, які не 
обґрунтовані владою щодо своєї необхід-
ності; воєнний конфлікт. 

4. Технологічні

фактори, що пов’язані з розвитком 
техніки, обладнання, інструментів, 
процесів обробки та виготовлення 
продуктів, матеріалів і технологій, а 
також know-how.

Зниження рівня науково-технічного про-
гресу, через втрату країн-партнерів, що 
відмовилися або призупинили свою діяль-
ність на території нашої держави; закриття 
значної кількості вищих учбових закладів; 
зупинення функціонування багатьох підпри-
ємств та заводів тощо.

5. Географічні

фактори, пов’язані з розміщенням, 
топографією місцевості, кліматом і 
натуральними ресурсами (зокрема, 
корисними копалинами).

Географічні зміни територіальної цілісності 
країни. 
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Стимулювання інвестиційної та туристич-
ної діяльності в Україні декларується низкою 
нормативно-правових актів, серед яких Закони 
України «Про режим іноземного інвестування», 
«Про інвестиційну діяльність», «Про податок 
на додану вартість» та «Про туризм». Проте 
прийняті та схвалені закони та нормативні 
акти досі не виконуються. В Україні відсутня 
чітка державна програма розвитку курортів, 
відсутній державний моніторинг курортних 
територій. За останні 15 років орган держав-
ного управління туризмом зазнав загалом 
дев’ять реорганізацій, з них три – у 2005 році: 
в лютому туристична галузь підпорядковува-
лася Міністерству економіки, в квітні – Мініс-
терству культури та мистецтв, і тільки в липні 
2005 року була створена Державна служба 
туризму і курортів. Протягом туристичного 
сезону 2005 р. чотири рази змінювалися умови 
оподаткування туристичних послуг. Крім того 
підвищивши податок на землю, держава збіль-
шила тим самим і вартість путівок у санато-
рії, будинки відпочинку, ціни на проживання 
в готелях. Ще однією проблемою для суб’єктів 
туристичного ринку, які займаються в’їзним 
туризмом є протиріччя в Законі України «Про 
податок на додану вартість» (ВВР, 1997, № 21, 
ст.156). У ньому зазначено, що експорт това-
рів та послуг здійснюється за нульовою став-
кою, але на експорт туристичних послуг це не 
поширюється.

Інвестиційна діяльність є одним з найбільш 
складних і ризикових видів бізнесу. Її резуль-
тати мають значний вплив на ефективність під-
приємництва в цілому. 

Основна проблема полягає в тому, що дер-
жава управляє туризмом, а туристська актив-
ність вимагає втручання з боку держави.

Основними напрямами державної політики в 
галузі туризму є:

- залучення громадян до раціонального вико-
ристання вільного часу, проведення змістовного 
дозвілля, ознайомлення з історико-культурною 
спадщиною, природним середовищем, органі-
зація оздоровлення населення та забезпечення 
прав громадян на відпочинок;

- забезпечення раціонального використання 
та збереження туристичних ресурсів, станов-
лення туризму як високорентабельної галузі 
економіки України, створення ефективної сис-
теми туристичної діяльності для забезпечення 
потреб внутрішнього та іноземного туризму;

- створення та вдосконалення нормативно-
правової бази в галузі туризму відповідно до 
чинного законодавства України, міжнародних 
норм і правил;

- захист прав та інтересів держави в галузі 
туризму;

- створення сприятливого для розвитку 
туризму податкового, валютного, митного, при-
кордонного та інших видів контролю; створення 
економічних умов, які стимулюють розвиток 
туризму в Україні;

- запровадження пільгових умов для органі-
зації туристичної та екскурсійної роботи серед 
дітей, підлітків, молоді, інвалідів та малозабез-
печених верств населення;

- заохочення національних та іноземних 
інвестицій у розвиток туристичної індустрії;

- встановлення порядку стандартизації, сер-
тифікації та ліцензування в галузі туризму;

- впровадження системи статистичної звіт-
ності суб’єктів туристичної діяльності;

- визначення порядку управління державою 
власністю в галузі туризму;

- створення рівних можливостей на ринку 
туристичних послуг для суб’єктів підприємни-
цтва незалежно від форми власності;

- сприяння розвитку конкуренції, забезпе-
чення дотримання у цій галузі антимонополь-
ного законодавства;

- забезпечення безпеки туристів, захист їхніх 
прав, інтересів і майна;

- підтримка розвитку туризму в регіонах, 
визначення статусу окремих туристичних цен-
трів, створення умов для пріоритетного розви-
тку туристичної індустрії;

- організація та розвиток системи наукового 
забезпечення галузі туризму, підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації турис-
тичних кадрів;

- розвиток співробітництва з зарубіжними 
країнами та міжнародними організаціями, 
участь у міжнародних програмах розвитку 
туризму, розробка та укладання міжнарод-
них двосторонніх і багатосторонніх договорів у 
галузі туризму та визначення механізму їх реа-
лізації [1].

Україна має дуже сприятливі умови і багаті 
рекреаційні ресурси для розвитку туристичного 
бізнесу, але законодавча база та несприятлива 
ситуація в країні зупиняють процес розвитку 
готельно-ресторанної індустрії. Тобто для вирі-
шення питання розвитку готельно-ресторанного 
бізнесу необхідно стабілізувати надзвичайний 
стан в країні, налагодити економіко-політичну 
ситуацію в країні та оновити і покращити зако-
нодавчу базу управління туристичної діяль-
ності, що дасть змогу для підвищити ефектив-
ність ведення готельно-ресторанного бізнесу та 
залучити закордонні та вітчизняні інвестиції.

Досвід різних країн свідчить, що успіх роз-
витку туризму прямо залежить від того, як 
на державному рівні сприймається ця галузь, 
наскільки вона користується державною під-
тримкою. Варто зазначити, що сфера туризму 
як багатогалузевий комплекс має потребу в 
координації своєї господарської діяльності 
набагато сильніше, ніж будь-яка інша.

Яскравим прикладом розвитку та держав-
ного регулювання підприємницької діяльності, 
зокрема готельно-ресторанного бізнесу, можна 
назвати Чехію, яка у 1993 році відокремилася 
від Словаччини та стала незалежною країною. 
Успішному функціонуванню готельно-ресто-
ранної індустрії сприяла низка факторів. І най-
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важливіший із них полягає в тому, що вже на 
початковому етапі трансформації були створені 
нормативно-правові та інституційні рамки роз-
витку підприємництва, спирається на державну 
підтримку. У 1992 р. був прийнятий «Закон про 
державну підтримку малого і середнього під-
приємництва», спрямований на стимулювання 
розвитку цієї форми господарської діяльності.

У законі визначені конкретні напрями діяль-
ності державних органів щодо надання під-
тримки малому і середньому бізнесу:

1) заходи щодо підвищення капіталізації 
підприємств: пільгові кредити за пільговою 
процентною ставкою та пільговим терміном 
погашення; субсидування частини відсотків за 
кредитами; прямі дотації;

2) підтримка програм підвищення освітнього 
та кваліфікаційного рівня. Державна підтримка 
підготовці учнів, підвищенню рівня спеціальної 
підготовки як підприємців, так і працівників, 
зайнятих у сфері малого і середнього бізнесу. 
Підтримка надається у формі фінансових дота-
цій підприємствам або організаціям, що нада-
ють підприємствам малого і середнього бізнесу 
послуги з підвищення кваліфікаційного рівня;

3) підтримка служб, що надають економічні 
і технічні консультаційні послуги підприєм-
ствам малого та середнього бізнесу;

4) підтримка послуг по збору, обробці та 
поширенню інформації, необхідної МСП;

5) підтримка прикладних досліджень і тех-
нічного розвитку;

6) підтримка створення нових робочих місць, 
особливо для категорій осіб з обмеженою пра-
цездатністю;

7) підтримка економічного розвитку регіо-
нів. Фінансові субсидії можуть надаватися під-
приємствам в економічно відсталих областях з 
серйозними соціальними та економічними про-
блемами;

8) підтримка співробітництва з іноземними 
партнерами, участі у виставках, у тому числі 
міжнародних;

9) підтримка результатів досліджень з про-
блематики малого і середнього бізнесу.

Також важливим етапом у розвитку підпри-
ємництва стало прийняття законодавчих актів 
про заохочення приватної ініціативи, якими 
були зняті обмеження на діяльність приватних 
осіб, розширені їхні права у зовнішньоеконо-
мічній сфері.

Ще однією найважливішою формою під-
тримки малого і середнього бізнесу в Чехії є 
надання йому фінансової допомоги в рамках 
державних цільових програм, щорічно прийма-
ються Міністерством промисловості і торгівлі 
та Міністерством місцевого самоврядування, 
реалізатором яких виступає все той же Чесько-
моравський банк гарантій і розвитку.

Привабливість Чехії як місця ведення бізнесу 
обумовлена тим, що в цій країні іноземні фізичні 
та юридичні особи при реєстрації підприємства 
мають ті ж права, що і чехи. При цьому рівень 

життя в Чехії набагато перевищує український: 
так, у 2012 році ВВП на душу чеського насе-
лення склав понад 27 тис. дол. США, тоді як в 
Україні – лише 7,5 тис. дол. США.

Водночас Словаччина позиціонує себе як 
туристична країна. І не безпідставно: на 5 млн 
словаків припадає понад 60 гірськолижних 
курортів. Крім того, в країні є безліч цілоріч-
них термальних курортів. Як наслідок –турис-
тична ніша для бізнесу в Словаччині більш ніж 
приваблива.

Створення підприємства займає від 15 до 
25 днів. Дві найбільш популярні форми сло-
вацьких підприємств, доступних для створення 
іноземними бізнесменами:

1. Закрита компанія з обмеженою відпові-
дальністю – це аналог ТОВ. Засновниками ком-
панії можуть виступати від 1 до 50 фізичних 
або юридичних осіб. Мінімальний статутний 
капітал – 5 тисяч євро, при цьому на кожного 
акціонера повинно припадати не менше 750 
євро.

2. Відкрите акціонерне товариство Словач-
чини може бути створено двома і більше учас-
никами: як фізичними, так і юридичними 
особами. Мінімальний статутний капітал – 
25 тисяч євро.

Чинне законодавство України нечітко визна-
чає готельно-ресторанне підприємство, його 
приналежність до сфери туристичних послуг та 
відомчого підпорядкування [2].

Висновки. Економічне зростання діяльності 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу в 
Україні стримується низкою причин. Негатив-
ний вплив факторів зовнішнього середовища 
і недосконала законодавча база регулювання 
готельно-ресторанного бізнесу суттєво погіршу-
ють сучасний стан речей.

Для належного розвитку готельно-ресто-
ранних підприємств необхідна розробка зако-
нодавчих актів, які передбачали б доцільне 
регулювання підприємств готельно-ресторан-
ного бізнесу, спрощення процесу реєстрації 
підприємства, створення цільових програм 
на підтримку готельно-ресторанного бізнесу, 
спрощення системи оподаткування, фінансову 
підтримку з боку держави, інвестування у 
готельно-ресторанний бізнес, тобто якщо Укра-
їна зможе застосувати зарубіжний європей-
ський досвід, що у свою чергу буде стимулято-
ром розвитку туризму та зовнішньоекономічної 
діяльності в країні. Тобто якщо Україна засто-
сує позитивний зарубіжний досвід регулювання 
державної політики, то відбудеться активний 
розвиток індустрії гостинності та інших сфер 
господарства.
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ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

VALUE-BASED APPROACH TO THE DEFINITION  
OF THE ENTERPRISE’S ECONOMIC SECURITY 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено існуючі підходи до визначення понят-

тя «економічна безпека підприємства». Виявлено переваги та 
недоліки розглянутих підходів. Запропоновано досліджувати 
економічну безпеку підприємства на основі управління його 
вартістю. Обґрунтовано переваги концепції вартісно-орієнто-
ваного управління для забезпечення економічної безпеки під-
приємства. На основі аналізу існуючих підходів дослідження 
економічної безпеки та переваг запропонованого вартісного 
підходу сформовано авторське визначення поняття «еконо-
мічна безпека підприємства». 

Ключові слова: економічна безпека, вартість підприєм-
ства, підприємство, підходи, поняття.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы существующие подходы к опреде-

лению понятия «экономическая безопасность предприятия». 
Выявлены преимущества и недостатки рассмотренных под-
ходов. Предложено исследовать экономическую безопас-
ность предприятия на основе управления его стоимостью. 
Обоснованы преимущества концепции стоимостно-ориенти-
рованного управления для обеспечения экономической без-
опасности предприятия. На основе анализа существующих 
подходов исследования экономической безопасности и пре-
имуществ предложенного стоимостного похода сформирова-
но авторское определение понятия «экономическая безопас-
ность предприятия».

Ключевые слова: экономическая безопасность, стои-
мость предприятия, предприятие, подходы, понятие.

АNNOTATION
In the article approaches of definition «economic security of 

the enterprise» are investigated. Advantages and disadvantаges 
of the considered approaches are revealed. Enterprise value as 
an approach of management of economic security was suggest-
ed. The advantages of the concept of value-based management to 
ensure the economic security of the enterprise were substantiated. 
Author’s definition of «economic security» was suggested.

Keywords: economic security, cost of the enterprise, enter-
prise, approaches, defenition.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення 
одним з ключових завдань діяльності підпри-
ємства поряд із забезпеченням рентабельності, 
платоспроможності, фінансової стійкості та ін. 
є забезпечення економічної безпеки. Дослі-
дження концепції економічної безпеки під-
приємства стрімко розвиваються та набувають 
особливої актуальності, зважаючи на дедалі 
складніші умови та зовнішнє середовище діяль-

ності підприємств останніх років. Проте єдиної 
думки до визначення категорії «економічна без-
пека» немає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Велика кількість науковців, таких як В. Там-
бовцев, С. Покропивний, О. Раздіна, Н. Капус-
тін, С. Дубецька, О. Нусінова, Ю. Бровкіна, 
Г. Козаченко та багато інших [1–5; 8; 10; 11], 
займаються пошуком універсального визна-
чення поняття економічної безпеки. За весь час 
дослідження даного питання була сформована 
велика кількість визначень поняття «еконо-
мічна безпека підприємства», які на сьогодніш-
ній день об’єднуються у певні підходи. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Існує необхідність у фор-
мулюванні поняття «економічна безпека під-
приємства» та формуванні якісно нового під-
ходу дослідження концепції, що гарантувало б 
ефективне управління та забезпечення еконо-
мічної безпеки, у більш повній мірі характери-
зувало стан економічної безпеки та відповідало 
вимогам всіх типів підприємств. 

Мета статті полягає в аналізі існуючих під-
ходів до визначення поняття економічної без-
пеки, виявленні їх переваг та недоліків для 
формулювання якісно нового підходу, заснова-
ного на використанні концепції вартісно-орієн-
тованого управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз економічної літератури дозволив вия-
вити підходи до вивчення категорії «еконо-
мічна безпека підприємства».

Системний підхід: даний підхід базується на 
властивостях притаманних поняттю «система». 
Тобто економічна безпека підприємства вивча-
ється з позиції її взаємопов’язаних елементів, 
що взаємодіють із середовищем.

Результатом застосування системного під-
ходу має стати отримання цілісних характе-
ристик функціонування підприємства з ура-
хуванням впливу зовнішніх та внутрішніх 
факторів, що, в свою чергу, сприятиме забез-
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печенню відповідного рівня економічної без-
пеки шляхом захисту від потенційних та наяв-
них ризиків [1].

До представників системного підходу можна 
віднести В. Тамбовцева, який вважає, що еко-
номічна безпека підприємства – це сукупність 
властивостей стану виробничої підсистеми, які 
забезпечують досягнення цілей всієї системи 
[2]. Відповідно до визначення С. Дубецької, еко-
номічна безпека підприємства – це стан об’єкта 
в системі його зв’язків з точки зору стійкості 
(самовиживання) та розвитку в умовах вну-
трішніх і зовнішніх загроз, непередбачуваних 
дій і складно прогнозованих факторів [3].

Системний підхід вказує лише на наявність 
взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів 
економічної безпеки підприємства та харак-
теризує ефективність їх функціонування для 
забезпечення економічної безпеки. Відповідно, 
є важливою ознакою процесу забезпечення еко-
номічної безпеки та недостатньо висвітлює саму 
сутність даного поняття.

Захисний підхід є найбільш розповсюдженим 
для визначення поняття «економічна безпека». 
Його сутність треба розглядати з точки зору 
понятійного апарату, який він в собі містить. 
По-перше, захист – гарантія безпеки або ряд 
дій і заходів щодо забезпечення цієї гарантії. 
В свою чергу, безпека – це такий стан складної 
системи, коли дія зовнішніх і внутрішніх фак-
торів не призводить до погіршення системи або 
до неможливості її функціонування і розвитку; 
стан захищеності життєво-важливих інтересів 
особистості, суспільства, організації, підприєм-
ства від потенційно і реально існуючих загроз 
або відсутність таких загроз.

Отже, економічна безпека підприємства, від-
повідно до захисного підходу, розглядається як 
стан захищеності від впливу зовнішніх та вну-
трішніх загроз.

Економісти, які використовують даний під-
хід, досліджують різні об’єкти захищеності. 
Здебільшого досліджують захищеність діяль-
ності підприємства, також об’єктом захище-
ності розглядають життєво важливі інтер-
еси підприємства, досліджують захищеність 
потенціалу підприємства, бізнес-процесів та їх 
ресурсного забезпечення та ін. 

Захисний підхід найбільш повно відображає 
головну сутність економічної безпеки підприєм-
ства, тобто захист від загроз. Недоліками суто 
захисного підходу є: ігнорування ефективності 
діяльності як головної мети створення та існу-
вання підприємства; відсутність перспектив-
ності – розглядається стан об’єкта дослідження 
на теперішній момент часу; опосередковано 
враховується вплив зовнішнього середовища.

Наступний підхід до визначення економіч-
ної безпеки – ресурсно-функціональний, або 
ресурсний. Засновником даного підходу вва-
жається С. Покропивний [4], головною ідеєю 
підходу є найбільш ефективне використання 
ресурсів для запобігання загроз і забезпечення 

стабільного функціонування підприємства на 
теперішній час і в майбутньому.

Відповідно до даного підходу, виділяються 
ресурсно-функціональні складові економічної 
безпеки, як правило, їх сім: фінансова, кадрова, 
техніко-технологічна, правова, екологічна, 
інформаційна, силова. Набір ресурсно-функціо-
нальних складових варіюється в залежності від 
поглядів авторів. 

Найбільша перевага ресурсно-функціональ-
ного підходу – це його комплексність. В рамках 
даного підходу досліджуються всі складові, що 
забезпечують діяльність підприємства. Аналі-
зується розподіл та використання ресурсів під-
приємства, що забезпечує, в свою чергу, його 
ефективну діяльність та досягнення основних 
цілей бізнесу – отримання прибутку.

Та все ж даний підхід має вагомі недоліки. 
Ефективне використання ресурсів не дозволяє 
в повній мірі стверджувати про економічно без-
печне становище підприємства, а зводиться до 
оцінки ефективності його діяльності. В даному 
підході здебільшого контролюється внутрішнє 
середовище підприємства, тоді як зовнішні 
загрози ігноруються

Більш сучасним підходом до визначення 
економічної безпеки підприємства є гармоні-
заційний підхід. Відповідно до цього підходу, 
економічна безпека підприємства розглядається 
як міра гармонізації в часі й просторі еконо-
мічних інтересів підприємства з інтересами 
пов’язаних з ним суб’єктів зовнішнього середо-
вища, що діють поза його межами [5]. На нашу 
думку, гармонізація інтересів – це важливий 
інструмент у забезпеченні економічної безпеки 
підприємства, але самої суті даного поняття він 
не передає. Ні зовнішні, ні внутрішні загрози 
не досліджуються в рамках даного підходу, 
також не враховується досягнення основної 
мети діяльності підприємства.

Виділяють також ситуаційний підхід. Осно-
вною задачею даного підходу є здатність до 
швидкого реагування на ситуацію, в якій опи-
нилось підприємство, на конкретні обставини, 
які впливають на безпеку підприємства. Пред-
ставники даного підходу стверджують, що еко-
номічна безпека полягає в своєчасній реакції 
на зміни в зовнішньому середовищі, при яких 
забезпечується адаптація підприємства до умов 
його існування [6]. 

Здатність до швидкого реагування в кон-
кретній ситуації є якісною характеристикою та 
важливою функцією забезпечення економічної 
безпеки. Але цього недостатньо, щоб стверджу-
вати про безпечний стан підприємства. 

В економічній літературі часто виділяють 
стратегічний підхід до визначення економічної 
безпеки підприємства. Відносно змісту даного 
підходу виникають протиріччя серед дослідни-
ків поняття економічної безпеки підприємства. 
Одні розкривають зміст стратегічного підходу 
як захист від внутрішніх та зовнішніх загроз, 
інші стверджують, що для досягнення резуль-
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тату рекомендується дотримуватися стратегії, 
що створить умови підготовленості до можливих 
небажаних змін. Також існують думки, що у 
межах стратегічного підходу економічна безпека 
розглядається з точки зору досягнення підпри-
ємством цілей, стратегічних інтересів, забезпе-
чення тривалого виживання на ринку тощо.

Сама назва цього підходу походить від бага-
тозначної категорії – стратегії. Для кожного 
підприємства стратегічними є різні цілі та 
завдання. Можна виділити три типи стратегії 
безпеки, які відрізняються за своїм змістом. 
Перший тип – це стратегія, що пов’язана з необ-
хідністю раптово реагувати на реально виниклі 
загрози виробничій діяльності. Створені для 
вирішення цього завдання підрозділи, виділені 
сили і засоби можуть ослабити або запобігти дії 
загроз, і в той же час може виникнути ситуація, 
коли підприємству буде завданий збиток. Дру-
гий тип – це стратегія, орієнтована на прогно-
зування, своєчасне дослідження ситуації як у 
середині підприємства, так і в навколишньому 
його середовищі. Виділені для вирішення цього 
завдання фахівці, сформовані служби безпеки 
створюють можливість усвідомлено і цілеспря-
мовано проводити роботу з формування сприят-
ливих умов діяльності фірми. Третій тип – це 
стратегія безпеки, спрямована на відшкоду-
вання отриманого збитку. Даний тип стратегії 
застосовують, коли немає можливості здійснити 
стратегію першого і другого типів [7, с. 329]. 

Отже, стратегічний підхід може бути засто-
сований для визначення економічної безпеки 
підприємства, та при цьому з’являється необ-
хідність обґрунтування обраних стратегічних 
цілей та напрямків.

Проаналізувавши поняття економічної без-
пеки підприємства, протягом всього періоду 
економістами пропонується визначати еконо-
мічну безпеку як досягнення певних фінан-
сово-господарських характеристик діяльності 
підприємства. Так, наприклад, О. Раздіна [8] 
розглядає економічну безпеку як підвищення 
фінансової стійкості, Б. Губін [9] – як мініміза-
цію збитків, Н. Капустін [10] – як забезпечення 
незалежності, стійкості, здатності до прогресу. 
Більшість дослідників головною задачею еконо-
мічної безпеки вважають забезпечення стабіль-
ності функціонування. 

Достатньо новим та малодослідженим підхо-
дом до вивчення економічної безпеки підприєм-
ства є застосування показника вартості підпри-
ємства. В економічній літературі застосування 
вартості підприємства у контексті забезпечення 
економічної безпеки не знайшло достатнього 
відображення та розгляду. Тільки деякі науковці 
у своїх працях використовують даний показник. 
Так, на приклад, О.В. Нусінова [11] у своїй роботі 
наводить методичні рекомендації до оцінки еко-
номічної безпеки підприємства на підставі ета-
лонної та фактичної вартості. О.В. Макарюк [12] 
доводить, що саме вартість підприємства є осно-
вою розвитку та безпеки. Проте взаємозв’язок 

та взаємодія вартості та безпеки підприємства, 
діючі механізми управління безпекою, переваги 
та недоліки вартісного підходу є питаннями, які 
не знайшли свого вирішення та відображення на 
сьогоднішній день.

Управління вартістю підприємства саме по 
собі вирішує низку питань, пов’язаних з під-
вищенням ефективності та розвитком діяль-
ності підприємства. Вартість підприємства чи 
не єдиний показник, що містить в собі велику 
кількість факторів, які визначають дійсний та 
майбутній стан підприємства.

Управління, базоване на вартості, полягає в 
максимально ефективному використанні капі-
талу, коли вигода від наданого інвесторами 
капіталу перевищує очікувану вигоду від вкла-
день з аналогічним ризиком, коли підприємство 
здатне в довгостроковій перспективі приносити 
високі та стабільні доходи інвесторам.

Використання концепції вартісно-орієнтова-
ного управління для забезпечення економічної 
безпеки підприємства має низку переваг порів-
няно з підходами, розглянутими у статті.

Майже всі підходи до вивчення економічної 
безпеки для її управління та аналізу поклада-
ються на величину прибутку підприємства та 
використовують показники фінансової діяль-
ності. Здебільшого такий підхід до управління 
безпекою підприємства зводиться до фінансо-
вого аналізу господарської діяльності підприєм-
ства. Як вже було зазначено, показник чистого 
прибутку не може свідчити про ефективне забез-
печення економічної безпеки, а є лише пере-
думовою для подальших дій з її забезпечення. 
Управління вартістю підприємства ґрунтується 
на концепції вільних грошових потоків, що має 
ряд переваг порівняно з використанням показ-
ника чистого прибутку, в тому числі і для забез-
печення економічної безпеки підприємства. 

По-перше, звітний бухгалтерський прибуток 
не відображає ризиків його отримання. Тобто 
дані бухгалтерського обліку підприємства відо-
бражають те, що вже сталося, а не те, що могло 
статись. Як результат, у звітному прибутку немає 
ніякої інформації про ризики, які притаманні 
діяльності компанії. Традиційні розрахунки при-
бутку не включають альтернативну вартість, 
пов’язану з інвестиціями власників в компа-
нію. На звітний прибуток підприємства впливає 
метод ведення бухгалтерського обліку, який на 
підприємствах може відрізнятись і відображати 
недостатньо достовірну інформацію про дійсне 
фінансово-господарське становище підприємства. 
Бухгалтерські показники не враховують тимча-
сової вартості грошей, яка відіграє важливу роль 
для максимізації акціонерного капіталу.

Концепція вартісно-орієнтованого управ-
ління дозволяє оптимально поєднувати дов-
гострокові й короткострокові цілі бізнесу 
шляхом поєднання показників вартості та еко-
номічного прибутку.

Вартісний підхід вимагає здійснення постій-
ного і максимально повного моніторингу діяль-
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ності компанії, що значно підвищує якість і 
ефективність оцінки та управління безпекою 
підприємства. Використання ключових показ-
ників вартості дозволяє визначити не тільки 
всі точки «зростання», але також врахувати всі 
витрати і ризики ведення бізнесу компанії.

Вартість підприємства є комплексним показ-
ником і включає в себе різні сфери діяльності 
підприємства подібно до ресурсно-функціональ-
ного підходу управління безпекою підприєм-
ства, який вважається найбільш популярним 
серед науковців саме через те, що передбачає 
забезпечення безпеки на всіх рівнях та сферах 
діяльності підприємства. Проте потребує залу-
чення великої кількості ресурсів, окремих під-
розділів, персоналу для ефективного управління 
кожною складовою, натомість управління вар-
тістю підприємства містить в собі першочергово 
такі складові, як фінансова, кадрова, інвести-
ційна, технологічна.

Висновки. Однією з основних переваг 
застосування концепції вартісно-орієнто-
ваного підходу є заміна показника чистого 
прибутку, як основоположного для управ-
ління економічною безпекою, на величину 
грошового потоку. Це дозволяє враховувати 
всі ризики та особливості діяльності підпри-
ємства, перейти від традиційного аналізу 
фінансових результатів за період та спів-
ставлення їх з аналогічними показниками в 
минулому до довгострокового прогнозу гро-
шових потоків та безперервному моніторингу 
випереджаючих нефінансових факторів.

Управління вартістю підприємства відпо-
відає управлінню безпекою підприємства за 
складовими відповідно до ресурсно-функціо-
нального підходу та знімає необхідність у гро-
міздкості завдань та залученні зайвих ресурсів.

Базуючись на вартісно-орієнтованій кон-
цепції управління вартістю підприємства, під 
категорією «економічна безпека підприємства» 
необхідно розуміти стан захищеності підпри-
ємства від зовнішніх і внутрішніх загроз, що 
забезпечується шляхом ефективного викорис-
тання ресурсів та зростання вартості підприєм-

ства з метою задоволення інтересів інвесторів 
або власників. 
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СУТНІСНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ  

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

ESSENTIAL APPROACHES OF DETERMINING THE EFFECTIVENESS  
OF LABOUR ACTIVITY OF WORKER AT INDASTRIAL ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто проблеми та особливості ефектив-

ності трудової діяльності працівників промислового підпри-
ємства. Обґрунтовано необхідність створення дієвої системи 
оцінки трудових показників ефективності праці. Визначено 
результативність використання системи оцінки трудових по-
казників на практиці.

Ключові слова: трудова діяльність, ефективність, трудові 
показники, діяльність підприємства.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены проблемы и особенности эффек-

тивности трудовой деятельности работников промышленного 
предприятия. Обоснована необходимость создания действен-
ной системы оценки трудовых показателей эффективности 
труда. Определена результативность использования системы 
оценки трудовых показателей на практике.

Ключевые слова: трудовая деятельность, эффектив-
ность, трудовые показатели, деятельность предприятия.

ANNOTATION
The problems and peculiarities of work efficiency of labour ac-

tivity of worker at industrial enterprise are considered. The neces-
sity of creating an effective system for evaluating labour indicators 
of efficiency is grounded. The performance evaluation system of 
employment indicators in practice is defined.

Keywords: employment, efficiency, labor indicators, the company.

Постановка проблеми. Сьогодні, на жаль, 
немає єдиного підходу до виміру ефективності 
трудової діяльності працівників. Складність 
полягає в тому, що процес трудової діяльності 
персоналу і управління тісно пов’язаний з 
виробничим процесом і його кінцевими резуль-
татами, соціальною діяльністю суспільства, 
економічним розвитком організації.

Про актуальності теми свідчить, зокрема, 
той факт, що результати виробничо-госпо-
дарської діяльності, виконання бізнес-плану, 
динаміка виконання плану виробництва багато 
в чому визначаються ефективністю трудової 
діяльності. Крім того, розвиток господарської 
ініціативи трудових колективів спонукає до 
підвищення економічної ефективності виробни-
цтва та якості продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сучасному етапі трудова діяльність стала 
об’єктом дослідження таких учених, як Колпа-
ков В.М., Грішнова О.А., Мерзляк А.В., Михай-

лов Є.П., Корецький М.Х. [1; 6]. Ефективність 
трудової діяльності досліджували: Богиня Д.П., 
Гончаров В.М., Радомський С.Й. та ін.

Мета статті полягає у формулюванні сутніс-
них підходів до визначення ефективності тру-
дової діяльності працівників промислового під-
приємства. Для того щоб досягти мети роботи, 
необхідно виконати низку завдань:

1) розглянути теоретичні аспекти трудової 
діяльності працівників на промисловому під-
приємстві;

2) дослідити різні підходи та особливості 
ефективності трудової діяльності працівників;

3) охарактеризувати фактори, що обумовлю-
ють ефективність трудової діяльності персоналу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У трудовій діяльності в найбільш досконалих 
її формах виражається вся багатогранна сут-
ність людини. Саме в трудовій діяльності, у 
творчій праці знаходять свій дійовий вияв усі 
душевні сили, наміри, почуття особистості. 
Трудова діяльність як прерогатива виключно 
людини характеризується тим, що людина ще 
на початку процесу праці уже уявляє собі її 
кінцевий результат.

Трудова діяльність (праця) – це форма діяль-
ності, спрямована на виробництво визначених 
суспільно-корисних продуктів (цінностей), що 
задовольняють матеріальні та духовні потреби 
людини [1, с. 194].

Саме трудова діяльність спрямована на 
створення необхідного продукту (речі, енергії, 
інформації). Продукт, що його виробляє кон-
кретна людина, може бути зовсім не потрібним 
власне їй. Трудова діяльність орієнтується на 
потреби суспільства в цілому, не визначаючись 
потребами лише окремої особистості. Таким 
чином, трудова діяльність за своєю природою є 
суспільною.

Дослідження трудової діяльності та рекомен-
дації з її раціоналізації повинні ґрунтуватися на 
закономірностях взаємодії психічних і фізіологіч-
них процесів, що є основою трудової діяльності, 
з предметами праці та оточуючим середовищем. 
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У формалізованому вигляді трудову 
діяльність можна уявити як динамічну 
структуру, що здійснює перетворення 
інформації та енергії [1, с. 345].

Загалом трудову діяльність та її 
раціоналізацію можна розглядати як 
похідну у сфері фізичної і розумової 
праці, тобто працю робітників, техніч-
них виконавців, спеціалістів і керів-
ників [2]. Особливою рисою розумової 
праці, тобто праці керівників, спеціа-
лістів і технічних виконавців, є те, що 
її результати використовуються для 
організації праці інших працівників.

Успішність будь-якої трудової 
діяльності характеризується її ефек-
тивністю. Під ефективністю трудо-
вої діяльності необхідно розуміти 
соціально-економічну категорію, що 
визначає ступінь досягнення тієї чи 
іншої мети (чи рішення задачі), спів-
віднесену зі ступенем раціональності 
витрат використаних при цьому ресур-
сів [2, c. 202]. Таке визначення харак-
теризує поняття ефективності з якіс-
ної сторони як співвідношення між 
результативністю праці й економіч-
ністю виробничих витрат. З кількісної 
сторони поняття ефективності визна-
чається як частка від ділення отрима-
ного ефекту (результату) на витрати.

Головну мету діяльності організації 
доцільно розподілити на окремі част-
кові цілі, щоб на їх виконанні можна 
було зосереджувати людські та інші 
ресурси (рис. 1).

Особливу роль в даному випадку 
відіграє персонал підприємства, 
оскільки він здатний впливати не лише 
на кількісні, а й на якісні результати 
діяльності організації. Саме трудові 
показники й характеризують результа-
тивність діяльності працівників органі-
зації, а їх планування й аналіз прово-
дяться з метою здійснення постійного 
контролю ходу виконання плану з 
праці і заробітної плати та виявлення 
внутрішніх резервів підвищення ефек-
тивності виробництва [3].

Оскільки працівники є і рушієм, і 
барометром успішної діяльності під-
приємства, то перш за все потрібно 
створювати умови, необхідні для їх 
ефективної роботи. Створення умов 
для ефективної діяльності персоналу 
має починатися з визначення її мети. 
Це повинно бути принципове, ретельно 
обґрунтоване рішення вищого керів-
ництва організації, яке базується на 
дослідженні ринку, вивченні наявних 
і потенційних конкурентів та влас-
них можливостей. Правильно обрана, 
усебічно обґрунтована мета діяльності 

Визначення мети 
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Планування 
діяльності
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забезпечення
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Інженерно -
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забезпечення 
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обслуговування 

виробничих і 
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Облік, контроль та 
оцінювання 
результатів 
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трудова діяльність 

персоналу

Підтримання 
установленого 

ритму 
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Рис. 1. Умови забезпечення ефективної трудової діяльності 
працівників промислового підприємства 

Джерело: сформовано автором на основі [4]
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Рис. 2. Система трудових показників оцінки результатів праці 
персоналу промислового підприємства

Джерело: сформовано автором на основі [6]
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організації є необхідною передумовою її посту-
пального розвитку [4, c. 111]. 

Якщо в сучасних складних умовах господа-
рювання роботодавцю необхідно мати найбільш 
повну та достовірну інформацію про діяльність 
усіх підрозділів, то існує необхідність у розробці 
системи трудових показників, яка б комплексно 
характеризувала не лише функціональні аспекти 
діяльності персоналу, а й трудового потенціалу 
підприємства та рівень вмотивованості праців-
ників й ступінь їх зацікавленості у досягненні 
певних результатів, виконанні завдань.

Трудові показники – це сукупність якісних 
і кількісних вимірників ступеня ефективності 
використання живої праці в процесі виробни-
цтва [5, c. 125]. За допомогою системи трудо-
вих показників роботодавець може оцінити 
діяльність працівників та розробити необхідні 
заходи, що сприяли б підвищенню результатив-
ності їх роботи та вдосконаленню мікросередо-
вища підприємства.

В умовах ринку роль і значення трудових 
показників суттєво підвищились. Вони прямо 
впливають на кінцеві результати діяльності під-
приємства, а саме на обсяг виробництва, собі-
вартість, прибуток, рентабельність. Тому аналіз 
трудових показників має надзвичайно важливе 
значення при плануванні економічного і соці-
ального розвитку підприємства.

Виділяють дві групи трудових показників: 
узагальнюючі та часткові (рис. 2).

Порівняльний аналіз існуючих систем пока-
зав, що найбільш вдалою можна назвати сис-
тему трудових показників Грішнової О.А. [5], 
незважаючи на те, що вона є дещо застарілою. 
Тобто, на думку Барського Ю. і Саган М.В., 
система трудових показників має містити: уза-
гальнювальні показники, показники фонду 
робочого часу, показники продуктивності праці 
(рис. 3) [6].

Узагальнювальні показники відображають 
трудовий потенціал підприємства, ефективність 
та продуктивність праці, рівень матеріального 
стимулювання та оплати праці, а також ступінь 
використання фонду робочого часу [7].

Показники фонду робочого часу є основою 
для обґрунтування виробничої програми під-
приємства.

Показники продуктивності праці характери-
зують ефективність праці, кількість та якість 
виконаної роботи за одиницю часу або витрати 
часу на виконання одиниці роботи.

Таким чином, саме за допомогою усіх вище-
названих трудових показників можна з усіх 
сторін охарактеризувати не лише діяльність 
персоналу, але й сам персонал, що дасть змогу 
роботодавцю раціонально оцінювати власних 
працівників [8].

Як об’єкт аналізу ефективності трудової 
діяльності нами було обрано ДП »Новатор» 
(рис. 4–7). Основними напрямками діяльності 
підприємства є виробництво побутових контр-
ольно-вимірювальних пристроїв та лиття, 

кування, штампування, оброблення, покриття 
та інші операції з оброблення металів.

Чисельність 

Фонд робочого часу

Продуктивність праці

Обсяг робіт в 
натуральному вираженні 
або в норм-год.

Затрати робочого часу

Витрати на оплату 

Рентабельність витрат 
на персонал, %

Якість праці

ЧастковіУзагальнюючі

Система трудових показників

Фондоозброєність

Зарплатомісткість

Витрати на персонал

Витрати на соціальний 
розвиток  колективу

Витрати на навчання 
персоналу

Рис. 3. Система трудових показників оцінки 
ефективності трудової діяльності працівників 

промислового підприємства

Основними показниками, які характеризу-
ють ефективність трудової діяльності працівни-
ків на ДП «Новатор», на нашу думку, є:

– величина чистого прибутку;
– показник корисного фонду робочого часу;
– показник фонду оплати праці»
– динаміка чисельності працівників.

 Рис. 4. Динаміка чистого прибутку  
ДП «Новатор» за 2012–2014 рр.

 
Рис. 5. Динаміка корисного фонду робочого часу 

ДП «Новатор» за 2012–2014 рр.

Чистий прибуток у 2014 р. порівняно з 2012 р. 
значно зменшився та становив 8195 тис. грн., 
що є негативним явищем.

Аналіз діаграми 5 показав, що протягом 
досліджуваного періоду відбулося зростання 
величини корисного фонду робочого часу, що 
є позитивним результатом, так як робітники 
корисно використовують свій робочий час, 
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що призводить до підвищення продуктивності 
праці та збільшення доходу підприємства.

Аналіз діаграми 6 показав, що протя-
гом досліджуваного періоду відбулося зрос-
тання величини фонду оплати праці під-
приємства. У 2012 р. його розмір становив 
53 741,8 тис. грн., у 2013 р. – 61 366,1 тис. грн., 
у 2014 р. – 69 343,1 тис. грн., що є позитивним 
результатом для ефективності трудової діяль-
ності. Працівників почали краще стимулювати 
за рахунок заробітної плати, відповідно, виріс 
рівень продуктивності праці.

 
Рис. 6. Динаміка фонду оплати праці  

ДП «Новатор» за 2012–2014 рр.

 
Рис. 7. Динаміка чисельності працівників  

ДП «Новатор», які підвищували кваліфікацію 
у 2012–2014 рр.

Як видно із діаграми 7, у 2012 р. кваліфі-
кацію підвищила велика кількість осіб, тому її 
рівень значно зріс, проте у 2013 р. цей показ-
ник знизився, але вже у 2014 р. чисельність 
працівників, які підвищили кваліфікацію, ста-
білізувалась, що позитивно вплинуло на ефек-
тивність трудової діяльності працівників.

Проаналізувавши трудові показники 
ДП «Новатор», можна сказати, що особливу 
увагу слід звернути на темпи росту продуктив-
ності. Із зростанням продуктивності праці ство-
рюються реальні передумови для підвищення 
рівня її оплати. При цьому засоби на оплату 
праці необхідно використовувати таким чином, 
щоб темпи росту продуктивності праці виперед-
жали темпи росту її оплати. Керівництво пови-
нно забезпечити працівників можливостями й 
умовами вдосконалення професійних знань та 
навичок. Спрямування фінансових коштів на 
розвиток працівників не тільки сприяє забезпе-
ченню стабільності персоналу, а й ще створює 
умови формування та розвитку трудового потен-

ціалу безпосередньо на виробництві, що є важ-
ливим фактором задоволеності потреб працівни-
ків у самореалізації та кар’єрному зростанні.

Висновки. Отже, успішність будь-якої тру-
дової діяльності характеризується її ефектив-
ністю. Під ефективністю трудової діяльності 
необхідно розуміти соціально-економічну кате-
горію, що визначає ступінь досягнення тієї чи 
іншої мети, співвіднесену зі ступенем раці-
ональності витрат використаних при цьому 
ресурсів.

Особливу роль в даному випадку відіграє 
персонал підприємства, оскільки він здатний 
впливати не лише на кількісні, а й на якісні 
результати діяльності організації. Саме трудові 
показники й характеризують результативність 
діяльності працівників організації.

В процесі аналізу трудових показників 
потрібно здійснювати науково обґрунтовану 
вибірку із загального масиву показників най-
більш результативних з точки зору їх впливу на 
результативність і прибутковість підприємства. 
Процес можна технічно спростити і змістовно 
посилити, якщо структурувати його по укруп-
неним блокам при акцентуванні уваги на скла-
дових в процедурах розрахунків та оцінки – 
кількості та якості.

Аналіз трудових показників не повинен 
стати самоціллю підприємства. Він має викону-
вати головні функції в системі управління під-
приємством: удосконалення планування, регу-
лювання, керівництво.
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THE ESSENCE OF LOGISTIC CONTROLLING  
AND ITS ROLE IN THE PROCESS OF ENTERTAINMENT REGULATION

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано теоретичні підходи до трактування 

поняття «логістичний контролінг». Визначено роль логістично-
го контролінгу в ефективному управлінні підприємством, зо-
крема, в складних фінансово-економічних умовах. Наведено 
переваги логістичного контролінгу та перелік показників від-
повідно до напрямів логістичної діяльності (закупівельна ло-
гістика, виробнича логістика, логістика складування, логістика 
дистрибуції, транспортна логістика, інформаційна логістика).

Ключові слова: логістика, контролінг, логістичний контр-
олінг, оптимізація, ефективність, логістична діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы теоретические подходы к 

трактовке понятия «логистический контроллинг». Определена 
роль логистического контроллинга в эффективном управле-
нии предприятием, в частности, в сложных финансово-эконо-
мических условиях. Приведены преимущества логистического 
контроллинга и перечень показателей в соответствии с на-
правлениями логистической деятельности (закупочная логи-
стика, производственная логистика, логистика складирования, 
логистика дистрибуции, транспортная логистика, информаци-
онная логистика).

Ключевые слова: логистика, контроллинг, логистический 
контроллинг, оптимизация, эффективность, логистическая де-
ятельность.

АNNOTATION
The article analyzes theoretical approaches to the interpreta-

tion of the term logistics controlling. The role of logistics controlling 
in effective management, particularly in difficult financial and eco-
nomic conditions are observed. Also, the article provides logistic 
advantages for controlling and performance according to the direc-
tions of the logistics activities (procurement logistics, production 
logistics, logistics, warehousing, logistics, distribution, transport 
logistics, information logistics).

Keywords: logistics, controlling, logistics controlling, optimiza-
tion, efficiency, logistics activities.

Постановка проблеми. Складні умови функ-
ціонування вітчизняних підприємств, зни-
ження рівня їх конкурентоспроможності, зни-
ження рівня ділової активності зумовлюють 
актуальність дослідження ролі логістичного 
контролінгу в процесі управління підприєм-
ством. Передумовами впровадження логіс-
тичного контролінгу в систему управління 
підприємством є насамперед науково-техніч-
ний прогрес і, як наслідок, еволюція процесу 
управління, зростання рівня наукомісткості 
управління, постійне ускладнення виробни-
чих процесів тощо. Зважаючи на вищенаве-
дені твердження, актуальність дослідження 
поняття логістичного контролінгу як одного з 
ефективних методів управління підприємством 
не викликає сумнівів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика логістичного контролінгу є предме-
том дослідження багатьох вітчизняних вчених, 
зокрема, варто відзначити праці Н.М. Гаври-
люк, А. Дайле, В.В. Верещагіної, Л. Кіндраць-
кої, Н.В. Максимова, Л.М. Малярець, Г.Л. Мат-
вієнко-Біляєвої, А.В. Ніколаєнко, Р. Патора, 
Н.Ю. Петрусевич, Н.В. Поліщук, О.О. Тере-
щенко, Л.П. Радецької, Н.П. Шульги та ін.

Незважаючи на значну кількість праць, при-
свячених даному поняттю, сутність логістич-
ного контролінгу потребує більш ґрунтовного 
вивчення та уточнення.

Мета статті полягає в аналізі теоретичних 
підходів до пояснення сутності поняття логіс-
тичний контролінг та обґрунтуванні його ролі в 
ефективному управлінні підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світова економіка на сучасному етапі харак-
теризується мінливістю та виникненням зна-
чної кількості фінансових та політичних 
криз. Україна як повноправний учасник між-
народних економічних відносин також пере-
живає складний період. Стрімке погіршення 
макроекономічної ситуації наприкінці 2013 р., 
викликане конфліктом на сході України та 
нестабільністю економічної та політичної сис-
тем, значно погіршили становище вітчизняних 
підприємств. Підвищення рівня конкуренції, 
зниження внутрішнього попиту на товари та 
послуги, зниження рівня платоспроможності 
населення, підвищення вартості сировини та 
погіршення умов доступу до зовнішніх фінансо-
вих активів – у таких складних умовах підпри-
ємства змушені змінювати підходи до управ-
ління бізнесом задля утримання достатніх або 
хоча б позитивних рівнів прибутковості. Тому 
роль логістичного контролінгу значно зростає, 
а отже, визначення сутності даного поняття є 
вкрай необхідним.

Насамперед доцільно навести визначення 
вітчизняних та зарубіжних вчених (табл. 1). 
Цікавим, на наш погляд, є визначення 
Р. Манна та Є. Майнера, які трактують логіс-
тичний контролінг як систему забезпечення 
здатності підприємства до виживання. Про-
блематику логістичного контролінгу ґрунтовно 
дослідила Н.В. Поліщук. Науковець визначила, 
що в межах підприємства логістичний контро-
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лінг дає кількісну та якісну оцінки логістичної 
діяльності, зокрема, організації просторового 
розміщення виробничих об’єктів і матеріальних 
потоків; транспортуванню вантажів і підготовці 
їх до перевезення; організації фінансової діяль-
ності підприємства щодо логістичних процесів; 
екологістиці, тобто вивозу і утилізації відхо-
дів виробництва та організації використання 
вторинної сировини; управлінню інформацій-
ними потоками; забезпеченню узгодженого 
постачання; плануванню, загальному контр-
олю виробництва та управління запасами тощо 
[10]. Натомість Л.П. Радецька на основі аналізу 
сфери застосування логістичного контролінгу 
на підприємстві стосовно логістики і конт-
ролінгу обґрунтувала, що логістичний конт-
ролінг – це насамперед управління витратами, 
найбільш важливими для підприємства (плану-
вання логістичних витрат; контроль логістич-
них витрат), коригування логістичних рішень, 
ланцюговий обрахунок вартості логістичних 
робіт (за місцем виникнення або за продукцією) 
[12]. А.В. Ніколаєнко виділяє таке поняття, 
як «контролінг логістичних систем». На думку 
автора, це впорядкований і по можливості без-
перервний процес обробки логістичних даних 
для виявлення відхилень або розбіжностей між 
плановими і фактичними значеннями логістич-
них показників, а також аналіз цих відхилень 
для виявлення причин розбіжностей, який про-
ходить певний ряд етапів [8].

Цікавий підхід до пояснення суті контр-
олінгу логістичної діяльності запропонували 
Л.М. Малярець та Г.Л. Матвієнко-Біляєва. 
Науковці здійснили ґрунтовне дослідження 
підходів вітчизняних та зарубіжних вчених 
до трактування понять «логістика» та «контр-
олінг» та визначили, що до кола завдань логіс-
тичного контролінгу входять [13]:

– інтеграція функцій управління за її 
видами; координація матеріальних, фінансових 
та інформаційних потоків на підприємстві;

– контроль, аналіз показників логістичної 
діяльності підприємства;

– синтез інформації для ухвалення управлін-
ських рішень;

– визначення результативності та ефектив-
ності логістичної діяльності.

Отже, логістичний контролінг поєднує в собі 
функції і логістики, і контролінгу, а його осно-
вною метою є забезпечення прибуткового функ-
ціонування підприємства згідно із завданнями 
стратегічного менеджменту підприємства. Підсу-
мовуючи всі наведені визначення контролінгу та 
узагальнюючи проведений аналіз, автором про-
понується розуміти контролінг як орієнтовану на 
майбутнє інтегровану систему, яка являє собою 
синтез елементів обліку, аналізу, контролю, 
планування та забезпечує інноваційно спрямо-
ване консультування з метою досягнення цілей 
і результативності діяльності підприємства [6]. 
Таке уточнення, по-перше, визначає спрямова-
ність дій керівників підприємства на майбутнє, 

по-друге, забезпечує врахування загальних тен-
денцій розвитку підприємства та підприємництва 
в цілому. Завдяки інноваційному консультуванню 
відбувається формування нових поглядів саме на 
новітні управлінські структури та методи, які 
зменшують витратність бізнесу та підвищують 
ефективність управлінської діяльності.

Таблиця 1
Теоретичні підходи  

до пояснення сутності контролінгу
№ 
з/п Науковець Дже-

рело Дефініція

1

Е.А. Ананькіна, 
С.В. Данілоч-
кін, Н.Г. Дані-
лочкіна

5
Механізм саморегу-
лювання на підпри-
ємстві

2 Р. Манн, 
Є. Майнер 7

Система забезпечення 
здатності підприєм-
ства до виживання. 
Контролінг забезпечує 
концентрацію контр-
ольних дій, своєчасне 
фіксування відхилень 
та прийняття опера-
тивних управлінських 
рішень

3 Л. Кіндрацька 4

Управління та спосте-
реження на засадах 
планування, обліку, 
аналізу, контролю

4 Економічна 
енциклопедія 3

Позафункціональний 
інструмент управ-
ління

5 Н.В. Поліщук 10

Інтегрована функція 
логістики, що забез-
печує ефективне 
оперативне та стра-
тегічне планування, 
контроль та регулю-
вання логістичних 
процесів

6 А. Дайле 2
Процес володіння 
економічною ситуа-
цією на підприємстві

7 Н. П. Шульга 14

Сервісна підтримка 
визначення трьох 
площин управління 
(портфельного, про-
цесного, композицій-
ного)

Джерело: систематизовано автором

При формуванні на вітчизняних підприєм-
ствах систем логістичного контролінгу необ-
хідно дотримуватись декількох визначальних 
принципів:

1. Погодженість дій. В межах системи необ-
хідно погоджувати дії кожної з компонент даної 
системи, оскільки кожна з цих компонент від-
повідає за певний ступінь ефективності.

2. Націленість на інтегральну ефективність. 
Діяльність кожної з компонент спрямоване на 
досягнення оптимального чи максимального 
ефекту.

3. Функціональна взаємодія. Кожен елемент 
системи повинен відповідати за виконання своєї 
специфічної функції.
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4. Досягнення синергетичного ефекту. 
Об’єднані в систему компоненти, діючи на ком-
бінованій основі, в результаті дають кращий 
підсумковий результат, ніж коли вони діють 
на індивідуальній основі. Приріст результату 
називають синергетичним ефектом, або ефек-
том взаємодії [10].

Застосування логістичного контролінгу на 
підприємстві спрямоване на:

– оптимізацію логістичних витрат (витрат 
зберігання, транспортування та витрат, 
пов’язаних із сезонними коливаннями попиту 
на товари і послуги тощо);

– максимізацію прибутку підприємства за 
рахунок використання логістичного контр-
олінгу в аспекті стратегічного менеджменту та 
росту рентабельності діяльності завдяки регу-
люванню величини запасів, визначенню чіткої 
послідовності перебігу логістичних операцій 
тощо;

– збільшення тривалості життєвого циклу 
підприємства, забезпечуючи конкурентоспро-
можність функціонування та швидку реакцію 
на тенденції розвитку ринку [12].

Інтеграція логістики і контролінгу як функ-
цій менеджменту дасть змогу підприємству:

1. Оптимізувати витрати, пов’язані із збері-
ганням, транспортуванням, сезонними коливан-
нями попиту на товари і послуги, виробничими 
простоями тощо для досягнення найменших 
логістичних витрат.

2. Максимізувати прибуток підприємства.
3. У результаті професійного ставлення до 

розроблення стратегічного плану підвищити 
рентабельність виробництва за рахунок усу-
нення надлишкових запасів тощо [10].

Застосування контролінгу в логістичній 
діяльності підприємства є фактором забез-
печення успішної діяльності підприємства. 
Зокрема, результатом запровадження системи 
контролінгу логістичної діяльності є [13]:

1) можливість швидко і точно зробити роз-
рахунок ціни на прийняте замовлення при 
договірній ціні, а також прийняти замовлення 
при фіксованій ціні у разі, якщо ціну пропонує 
замовник;

2) створення формалізованих інформаційних 
потоків (документообігу), що дає змогу опера-
тивно фіксувати поточний стан виконання тих 
або інших показників;

3) можливість спланувати поточну діяль-
ність та передбачити її результати, побудувати 
модель майбутнього стану підприємства;

4) забезпечення поточного контролю та ана-
лізу результатів фінансово-господарської діяль-
ності підприємства;

5) можливість визначення реальних причин 
тих або інших явищ і формування стилю управ-
ління;

6) автоматизація функції обліку, контролю, 
аналізу та планування діяльності підприємства.

Для здійснення контролінгу логістичної 
діяльності на підприємстві використовують 

певну систему показників. Ці показники ство-
рюють базу для комплексного дослідження 
стану логістичної діяльності підприємства. 
Найчастіше на підприємствах використову-
ються такі показники за видами логістичної 
діяльності:

1. Закупівельна логістика (обсяги матері-
альних витрат, періодичність поставок, коефі-
цієнт забезпеченості матеріальними ресурсами, 
коефіцієнт надійності постачальників, обсяги 
постачання, кількість постачальників, витрати 
на постачання і т.д.).

2. Виробнича логістика (коефіцієнт вико-
нання виробничого плану, рівень ритмічності 
виробництва, рівень завантаження виробничих 
ресурсів, рівень витратоємності, фондовіддача, 
матеріалоємність і т.д.).

3. Логістика складування (витрати на скла-
дування, термін складського зберігання, обсяги 
готової продукції на складі, складський вантажо-
обіг, коефіцієнт використання площі складу під-
приємства, фактично зайнята складська площа).

4. Логістика дистрибуції (витрати на збут, 
рівень надійності доставки, кількість рекла-
мацій (повернень), рівень якості доставки, 
загальна кількість замовлень, що надійшли, 
коефіцієнт точності прогнозування попиту, 
надання знижки, еластичність збуту, рівномір-
ність поставок, частка ринку, виручка від реа-
лізації, рентабельність продажів і т.д.).

5. Транспортна логістика (обсяги транспорт-
них перевезень, загальний обсяг транспортних 
витрат, віддаленість транспортних маршрутів, 
коефіцієнт технічної готовності парку автомобі-
лів за один робочий день).

6. Інформаційна логістика (кількість джерел 
виникнення інформації, швидкість докумен-
тообігу, рівень інформаційного забезпечення, 
кількість споживачів інформації, напрям руху 
потоку інформації і т.д.).

Логістичний контролінг спрямований на 
забезпечення керівників різних ланок управ-
ління актуальною інформацією про стан логіс-
тичних процесів підприємства в макро- та 
мікросередовищі тощо. Нами представлено про-
цес впровадження системи логістичного контр-
олінгу на підприємстві.

Функціонування логістичного контролінгу 
традиційно пов’язане зі збором інформації, її 
обробленням, аналізом та формуванням висно-
вків. Діяльність контролінгу на підприємстві – 
це безпосередня робота з цифрами, тому ймовір-
ність допущення помилок дуже висока. Коли 
зібрані дані будуть помилковими, то висновки 
на основі цих даних будуть більше шкідли-
вими, ніж корисними. Отже, процес реалізації 
логістичного контролінгу необхідно побуду-
вати таким чином, щоб мінімізувати рутинові 
дії людини, що зменшить кількість помилок і, 
відповідно, підвищить ефективність функціону-
вання логістичного контролінгу.

Процес організації роботи логістичного 
контролінгу пов’язаний із інсталяцією двох 
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основних блоків реалізації логістичного конт-
ролінгу. По-перше – це обік даних, по-друге – 
аналіз даних [9].

Висновки. Отже, логістичний контролінг 
відіграє важливу роль в забезпеченні координа-
ції усіх процесів на підприємстві. Саме тому, що 
на підприємстві кожен підрозділ виконує свою 
функцію, забезпечення менеджменту інформа-
цією для прийняття рішень і вибір адекватних 
інструментів контролінгу або управлінських 
рішень, регулює логістичні витрати на підпри-
ємстві. Необхідність впровадження нових під-
ходів до управління на вітчизняних підпри-
ємствах обумовлюється структурною кризою 
в економіці України, низьким рівнем конку-
рентоспроможності підприємств, порушенням 
економічних взаємовідносин з партнерами, 
неплатоспроможністю підприємств та іншими 
негативними явищами, що склалися на даний 
час в суспільстві.
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АНОТАЦІЯ 
Розвиток інтенсивного лісового господарства – одне з най-

важливіших питань сучасного виробництва. У статті розгляну-
то основні теоретичні визначення та показники, які дозволяють 
сформувати уявлення про інтенсифікацію саме лісового секто-
ру національної економіки. Визначено основні ознаки інтенси-
фікації діяльності підприємств лісового господарства. 

Ключові слова: інтенсивність, інтенсифікація, лісове гос-
подарство, ефективність, інтенсифікація лісового господарства. 

АННОТАЦИЯ 
Развитие интенсивного лесного хозяйства – один из важ-

нейших вопросов современного производства. В статье рас-
смотрены основные теоретические определения и показатели, 
которые позволяют сформировать представление об интенси-
фикации именно лесного сектора национальной экономики. 
Определены основные характеристики интенсификации дея-
тельности предприятий лесного хозяйства.

Ключевые слова: интенсивность, интенсификация, лесное 
хозяйство, эффективность, интенсификация лесного хозяйства.

АNNOTATION 
The development of intensive forest – one of the most import-

ant issues of modern production. In the article the basic theoretical 
definitions and indicators to form a picture of the forest sector is 
intensifying the national economy. Also the main features of the 
intensification of forestry enterprises.

Keywords: intensity, intensification, forestry, efficiency, inten-
sification of forestry.

Постановка проблеми. Існуюча в Україні екс-
тенсивна модель лісового господарства та лісо-
користування передбачає задоволення потреб в 
деревині майже виключно за рахунок насаджень 
природного походження. Площі лісу, які були 
вирублено за такої технології, на невизначено 
довгий термін вибувають з господарського вико-
ристання. При цьому такий стан ще погіршу-
ється через значні втрати деревини при поже-
жах, пошкодженні лісів комахами-шкідниками, 
хворобами та іншими несприятливими факто-
рами. Саме тому зараз виникає необхідність 
переходу до інтенсивної технології ведення лісо-
вого господарства. Але цей процес може бути 
ускладнений тим, що не визначено теоретичні 
аспекти інтенсифікації лісового господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань, пов’язаних з інтен-
сивним лісокористуванням, приділяється 
багато уваги в науковій літературі. Зокрема, 
значний внесок у цьому напрямку зробили 
І.Я. Антоненко, О.М. Дзюбенко, В.М. Горбик, 

М.В. Чернявський, Я.Я. Дяченко, Я.В. Коваль, 
А.М. Царенко, С.О. Мельник, О.А. Литви-
ненко, Є.В. Мішенін, Н.А. Бурдин, О.М. Шуба-
лий, іноземні науковці у сфері раціонального 
використання природних ресурсів: О. Оуен, 
Е. Альфред та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Основна частина авторів 
зводить економічне зростання лісогосподар-
ської галузі до збільшення обсягів виробни-
цтва і забезпечення його стабільності, що не 
в повній мірі відповідає змісту інтенсифікації 
лісового господарства. Тому це питання потре-
бує подальшого вивчення та розробки. 

Мета статті полягає у дослідженні, аналізі 
та визначенні теоретичної складової категорії 
«інтенсифікація лісового господарства». 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «інтенсифікація» походить від латин-
ського intension, fakio та означає «посилення», 
«напруга». У простому розумінні – це засто-
сування більш прогресивних форм у виробни-
цтві, а також його розширення. Це може бути 
новітня технологія всього процесу виробництва, 
яка передбачає застосування сучасних матері-
алів, останніх зразків техніки та обладнання, 
підвищення кваліфікації персоналу, а це, в 
свою чергу, призводить до підвищення продук-
тивності праці і, як завершальний етап, – до 
збільшення випуску продукції. В результаті 
інтенсифікації поліпшується використання 
сировинних ресурсів, тобто шляхом глибокої 
переробки сировини зникає проблема з нелік-
відними залишками. 

Процес інтенсифікації як соціально-еконо-
мічне явище має багатофакторний характер 
і тому потребує системного підходу до його 
дослідження й виявлення комплексного впливу 
сукупності чинників на обсяги та ефективність 
аграрного виробництва.

Існує багато визначень категорії «інтенсифі-
кація». Розглянемо деякі з них, аби мати най-
повніше уявлення про предмет цього явища. 

В.С. Горбачов дає таке визначення інтен-
сифікації: інтенсифікація виробництва пред-
ставляє собою комплексний, багатофакторний 
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процес застосування ефективних і екологічно 
безпечних засобів та технологій, заснованих 
на досягненнях науково-технічного прогресу, 
інноваційних розробках, використанні більш 
досконалих форм організації і оплати праці, 
управління та ефективних ринкових відносин 
[7, с. 128].

Під інтенсивністю розуміють концентрацію 
до оптимального рівня авансованого капіталу 
на гектар земельних угідь, що забезпечує випе-
реджаюче збільшення виробництва продукції 
з цієї площі і підвищення ефективності вико-
ристання вкладених ресурсів. Саме таке визна-
чання дає український економіст П.С. Березів-
ський [4, с. 18]. 

Ще одне визначення запропонував І.М. Синя-
кевич: інтенсифікація – це багатогранний про-
цес формування інтенсивного типу розвитку 
шляхом комплексної механізації та автоматиза-
ції виробництва, його хімізації й електрифіка-
ції, впровадження енерго-, водо- і ресурсозбері-
гаючих технологій та біотехнологій, меліорації 
землі, вдосконалення організації праці та мате-
ріального стимулювання, поглиблення спеці-
алізації виробництва і досягнення його раціо-
нальної концентрації [6, с. 116].

Найбільш повним та вдалим, на нашу думку, 
є визначення інтенсифікації як концентрації 
до оптимального рівня авансованого капіталу і 
живої праці на одиницю земельної площі, що 
забезпечує випереджаюче збільшення вироб-
ництва продукції з цієї площі і підвищення 
раціональності вкладених ресурсів. Основною 
метою інтенсифікації лісогосподарських під-
приємств є приріст високоякісної продукції та 
підвищення ефективності виробництва на заса-
дах сталого розвитку, зниження матеріально-
грошових і трудових затрат на одиницю про-
дукції внаслідок якісного удосконалення всіх 
сторін виробництва. Чинниками інтенсифікації 
можуть бути лише ті, які є продуктом науково-
технічного прогресу і забезпечують необхідне 
зростання ефективності підприємства.

Визначивши, що таке інтенсифікація як 
загальне поняття, перейдемо до визначення 
категорії «інтенсифікація лісового господар-
ства», тому що ця галузь народного господар-
ства має свої певні особливості. 

На думку економістів, за основу сучасних 
уявлень про інтенсифікацію лісового господар-
ства доцільно взяти методологію продуктивної 
теорії, яка передбачає як більш інтенсивну екс-
плуатацію створеного ресурсного потенціалу, 
так і залучення у господарський обіг більш про-
дуктивних додаткових ресурсів.

FAO (Продовольча і сільськогосподарська 
організація ООН) дає наступне визначення 
інтенсивного лісового господарства (2005 р.): 
«Intensive forest management. A regime of 
forest management, where silvicultural practices 
define the structure and composition of forest 
stands. A formal or informal forest management 
plan exists. Explanatory note: a forest is not 

under intensive management, if mainly natural 
ecological processes define the structure and 
composition of stands».

Приблизний переклад: «Інтенсивне лісове 
господарство – режим лісового господарства, 
при якому лісівничі заходи визначають струк-
туру і склад лісових насаджень, офіційний чи 
неофіційний план ведення лісового господар-
ства. Пояснення: якщо структура і склад лісо-
вих насаджень визначається переважно природ-
ними екологічними процесами, господарство в 
такому лісі не рахується інтенсивним» [3].

Інтенсифікація лісового виробництва – це 
процес його розвитку, впровадження нової тех-
нології, досягнень науки, що супроводжується 
збільшенням виробництва продуктів і ціннос-
тей на 1 га лісової площі при зменшенні затрат 
праці на одиницю продукції. Інтенсивність 
лісового господарства – це рівень інтенсифіка-
ції на певний момент. Таке визначення цього 
поняття запропонував В.Р. Вільямс [6].

Дане визначення неповне і не дозволяє про-
вести чітку межу між екстенсивним та інтен-
сивним лісовим господарством. Узагальнивши 
визначення, які найбільш часто зустрічаються 
про інтенсифікацію у лісовому господарстві, 
можна дати йому більш повне і розгорнуте 
визначення.

На нашу думку, більш конкретну інтерпре-
тацію терміну «інтенсифікація» стосовно лісо-
господарського виробництва дає М. Лобас. Він 
відзначає, що відмінною особливістю інтенсив-
ного розвитку є якісне удосконалення продук-
тивних сил і виробничих відносин на основі 
впровадження у виробництво більш досконалої 
техніки, технологій, форм власності та органі-
зації праці, нових, більш продуктивних сортів 
лісових культур, підвищення рівня кваліфіка-
ції і професійної майстерності робітників, висо-
кої трудової і виконавчої дисципліни, матері-
альної зацікавленості тощо [1].

Інтенсивне лісове господарство – система 
ведення господарства в лісах, що дозволяє 
постійно (протягом часу вирощування більш 
ніж одного покоління дерев) отримувати з лісо-
вої ділянки максимально можливу для кон-
кретних лісорослинних умов кількість товарної 
деревини за рахунок:

– ефективного лісовідновлення (мінімізації 
термінів існування непокритих лісом площ, 
формування молодняків з господарсько цінних 
дерев зі сприятливими спадковими властивос-
тями, запобігання небажаної зміни порід);

– ефективного догляду (підтримки наса-
джень у стані, що забезпечує максимальний 
приріст і використання деревини в перерахунку 
на оборот господарства);

– мінімізації втрат (від пожеж, шкідників і 
хвороб, пошкоджень вітром і інших несприят-
ливих впливів).

Інтенсивне лісокористування є лише одним 
з елементів інтенсивного лісового господар-
ства. При відсутності інших елементів інтен-
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сивного лісового господарства (ефективного 
лісовідновлення, догляду та мінімізації втрат) 
інтенсивне лісокористування може забезпечу-
ватися тільки за рахунок розорення і висна-
ження лісів.

Рівень інтенсивності лісового виробництва 
визначається витратами на одиницю площі і 
характеризується такими показниками з роз-
рахунку на 1 га лісової площі, як: сума опера-
ційних витрат; вартість основних виробничих 
фондів лісопромислового виробництва, випуск 
товарної продукції. Додаткові показники рівня 
інтенсивного лісового господарства: обсяг меха-
нізованих робіт; охоплення лісової площі актив-
ним господарським впливом; чисельність робіт-
ників на 100 га лісової площі та ін. Перші три 
показники характеризують потенційні можли-
вості лісового господарства, решта показників 
відображає результативність інтенсифікації, 
зростання продуктів і цінностей у лісовому гос-
подарстві. Відношення результатів (продукції) 
до ресурсів, що їх зумовили, дає змогу визна-
чити економічну ефективність інтенсифікації. 

Виділяють наступні ознаки інтенсифікації 
діяльності підприємств лісового господарства:

– додаткові вкладення засобів виробництва і 
живої праці на одиницю земельної площі;

– збільшення вкладень супроводжується 
підвищенням їх якості (вдосконалюється сор-
товий склад лісових культур; запроваджуються 
нові машини, нові технології для догляду за 
посадковим матеріалом);

– вдосконалюються форми і методи органі-
зації праці та ведення господарства, підвищу-
ється кваліфікація кадрів.

Висновки. Визначення інтенсифікації лісо-
вого господарства не має певного сформованого 
єдиного визначення, а отже, може включати в 
себе різноманітні сфери діяльності певних під-
приємств. Так як лісогосподарська галузь має 

свої певні особливості і характеристики у межах 
своєї діяльності, їх потрібно враховувати при 
аналізі, розвитку та вдосконаленні підприєм-
ства лісового господарства. Розглянувши деякі 
ознаки інтенсифікації підприємств лісового гос-
подарства, бачимо, що цей перелік не є вичерп-
ним, а отже, маємо можливість доповнити його 
наступними характеристиками: зростання кое-
фіцієнту вирощування деревних порід, зрос-
тання продуктивності лісу, зростання загальної 
економічної ефективності лісовий культур. 
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ФАКТОРИ, ЩО СТРИМУЮТЬ РОЗВИТОК  
ТА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

FACTORS HINDERING THE DEVELOPMENT  
AND USAGE OF INNOVATIVE HUMAN POTENTIAL 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто зв’язок розвитку та використання інно-

ваційного людського потенціалу та інноваційного розвитку під-
приємства. Визначено фактори, що стримують розвиток та ви-
користання інноваційного людського потенціалу підприємства. 
Запропоновано класифікацію факторів за рівнями економічно-
го впливу, а також за сферою їх дії. Встановлено взаємозалеж-
ність груп факторів на різних рівнях.

Ключові слова: інноваційний людський потенціал, фактор, 
інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, підприємство.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена связь развития и использования 

инновационного человеческого потенциала и инновационного 
развития предприятия. Определены факторы, сдерживающие 
развитие и использование инновационного человеческого по-
тенциала предприятия. Предложена классификация факто-
ров по уровням экономического влияния, а также по сфере их 
действия. Установлена взаимозависимость групп факторов на 
разных уровнях.

Ключевые слова: инновационный человеческий потенци-
ал, фактор, инновационное развитие, инновационный потен-
циал, предприятие.

ANNOTATION
The article deals with the relationship between development 

and usage of innovative human potential and innovative develop-
ment of the enterprise. The factors that hinder the development 
and usage of innovative human potential of the enterprise are de-
termined. Classifications of the factors on the levels of exposure 
and scope of activity are proposed. 

Keywords: innovative human potential, factor, innovative de-
velopment, innovative potential, enterprise.

Постановка проблеми. Успіх економічного 
та інноваційного розвитку суб’єктів господарю-
вання неможливий без формування найважли-
вішого стратегічного ресурсу – інноваційного 
потенціалу людини, здатної гнучко реагувати 
на зміни зовнішнього середовища і схильної до 
інноваційного мислення. З однієї сторони, роз-
виток та ефективне використання інноваційного 
людського потенціалу сприяє активізації інно-
ваційних процесів суб’єкта господарювання. 
З іншої сторони, зростання ролі інноваційної 
діяльності в системі економічних інтересів під-
приємства потребує реалізації нових інновацій-
них підходів до управління людським потен-
ціалом, адже, як зазначає Галиця І.О., самі 
по собі інновації не виникають, а формуються 
завдяки інтелектуальній діяльності інноваторів 
(авторів інновацій) [1]. Серед невирішених та 
дискусійних проблем на сьогодні все ж залиша-
ється низка питань стосовно аналізу факторів, 
які мають вплив на розвиток та використання 

інноваційного людського потенціалу підпри-
ємств, що зумовлює доцільність подальших 
досліджень у даному напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблематики розвитку та вико-
ристання інноваційної складової людського 
потенціалу присвячені дослідження багатьох 
учених-економістів, які вживають також такі 
категорії, як «інноваційний потенціал пра-
цівників» [2, с. 266; 3, с. 79], «інноваційний 
потенціал персоналу» [4, с. 16], «інноваційний 
кадровий потенціал» [5], «інноваційний тру-
довий потенціал» [6]. Результати проведеного 
контент-аналізу дефініцій дозволили зробити 
висновок, що інноваційний людський потенціал 
є найширшою категорією та являє собою сукуп-
ність професійних, інтелектуальних, творчих 
здібностей людей, що за певних умов можуть 
активно продукувати, сприймати та впроваджу-
вати інноваційні ідеї [7, с. 35]. 

Варто відмітити, що дослідженням питань, 
пов’язаних із впливом факторів на інноваційну 
діяльність на різних економічних рівнях, при-
свячено чимало праць українських і зарубіжних 
вчених, серед яких Маслак О.О. [8], Кузьмін О. 
[9], Городинський Т.І. [10], Казмірчук С. [11], 
Тельнов А.С. [12] та ін. Також науковці зосе-
реджують увагу на вивченні впливу факторів на 
людський потенціал, серед яких Гриневич С.С. 
[13], Забродська Г.І. [14], Мішковець Л.В. [15], 
Рапіцький Т.І. [16], Рудич Л.В. [17]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте потребують подаль-
шого вирішення і уточнення питання щодо 
визначення факторів впливу на інноваційний 
людський потенціал, оскільки поки що не роз-
роблено єдиної системи їх класифікації, що 
породжує необхідність проведення подальших 
досліджень у даному напрямку.

Мета статті полягає у визначенні факторів 
впливу на інноваційний людський потенціал, 
що стримують його реалізацію і розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційний розвиток є досить складним про-
цесом формування, а також впровадження 
інновацій, що має на меті якісні зміни об’єкта 
керування та отримання соціального, еконо-
мічного, екологічного, науково-технічного чи 
іншого виду ефекту як необхідної умови вижи-
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вання підприємств у динамічному зовнішньому 
середовищі, а також їх розвитку у довгостроко-
вій перспективі.

Однією з характеристик, які визначають здат-
ність підприємства до інноваційної діяльності, є 
ефективне використання та розвиток інновацій-
ного людського потенціалу, що є складовою час-
тиною інноваційного потенціалу підприємства. 
З іншої сторони, інноваційний людський потен-
ціал розглядається як компонент структури 
людського потенціалу підприємства [18, с. 88]. 
Таким чином, розвитку та використанню інно-
ваційного людського потенціалу, спрямованого 
на розроблення та впровадження інноваційних 
ідей, перешкоджає ряд факторів, що мають 
вплив як на розвиток інноваційної діяльності, 
так і використання людського потенціалу та 
можуть бути визначені на макро-, мезо-, мікро- 
та нанорівнях [7, с. 35]. За спрямованістю фак-
торів їх поділяють на стимулюючі та стримуючі. 
Зважаючи на сповільнення інноваційної актив-
ності промислових підприємств протягом остан-
ніх років, вважаємо за необхідне більш детально 
здійснити аналіз факторів, що перешкоджають 
розвитку та використанню інноваційного люд-
ського потенціалу, при цьому поділивши їх 
також за сферами дії на фінансово-економічні, 
нормативно-правові, організаційно-технічні, 
соціально-психологічні (табл. 1).

Таким чином, можемо відзначити 
взаємозв’язок діяльності інноваційно-активної 
особистості з характеристиками мікро-, мезо- 

та макросередовища, що визначаються, в свою 
чергу, діяльністю суб’єктів та інститутів, яка 
спрямована або перешкоджає здійсненню інно-
ваційної діяльності. З іншої ж сторони, іннова-
ційна діяльність окремих осіб також визначає 
інноваційну спрямованість підприємства, регі-
ону чи держави загалом. А отже, усі фактори 
взаємопов’язані та взаємозалежні між собою.

Висновки. Здійснений аналіз чинників дово-
дить, що в Україні поки не створено соціальних, 
економічних та організаційно-правових переду-
мов, необхідних для розвитку та ефективного 
використання інноваційного людського потен-
ціалу. Така ситуація перешкоджає підвищенню 
інноваційної активності, що гальмує процеси 
модернізації та зростання конкурентоспромож-
ності як окремих суб’єктів господарювання, так 
і держави в цілому. Адже аналіз інноваційного 
розвитку в Україні дає змогу відзначити, що 
останніми роками понад 80% промислових під-
приємств не займаються інноваційною діяль-
ністю. Так, за даними Держкомстату України, 
у 2014 р. інноваційною діяльністю займалися 
1 609 підприємств, або 16,1% промислових під-
приємств (проти 1 715 підприємств, або 16,8%, 
у 2013 р. та 1 758 підприємств, або 17,4%, у 
2012 р.). Впроваджували інновації у минулому 
році тільки 12,1% підприємств, а питома вага 
реалізованої інноваційної продукції в обсязі 
промислової склала 2,5%. При цьому іннова-
ційна діяльність в основному фінансується за 
рахунок власних фінансових ресурсів, частка 

Таблиця 1 
Фактори, що стримують розвиток та використання інноваційного людського потенціалу

Рівні

Фактори
Макрорівень Мезорівень Мікрорівень Нанорівень

Фінансово-
економічні

нестабільність еконо-
мічної ситуації в кра-
їні, недостатнє фінан-
сування державою 
інноваційної актив-
ності підприємств

- недостатність інно-
ваційних інвестицій 
в регіоні, (низька 
інвестиційна прива-
бливість регіону)

- відсутність достатніх 
власних коштів у підпри-
ємств,
- високі економічні 
ризики;
- низька загальна плато-
спроможність підприємства

- відсутність 
матеріальних 
стимулів;
- відсутність 
фінансових 
ресурсів для 
реалізації інно-
ваційної ідеї

Організа-
ційно-тех-
нічні

- відсутність інтегро-
ваного управління 
інноваційною інфра-
структурою;
- низький рівень нау-
ково-технічної бази,
- нерозвиненість інф-
раструктури ринку 
інноваційної праці

- відсутність у регіоні 
підприємств, вироб-
нича база та техно-
логічний рівень яких 
дозволяє запрова-
джувати інновації й 
виробляти в достатніх 
обсягах інноваційну 
продукцію

- відсутність власних 
прогресивних технологій 
виробництва інноваційної 
продукції;
- недостатність матері-
ально-технічної бази

- відсутність 
умов творчої 
праці та реалі-
зації інновацій-
них ідей 

Нормативно-
правові

- недосконалість зако-
нодавчої бази з питань 
інноваційної та інвес-
тиційної діяльності; з 
питань охорони інте-
лектуальної власності

- недостатність зако-
нодавчих документів 
у регіоні, що регулю-
ють та стимулюють 
інноваційну діяль-
ність

- недостатня кількість 
податкових пільг і суб-
сидій для стимулювання 
інноваційної активності 
підприємств

- незахищеність 
результатів 
інтелектуальної 
наукової праці

Соціально-
психологічні

- низький соціальний 
захист населення;
- зростання безробіття;
- зниження життєвого 
рівня населення 

- низька ефективність 
проведення соціаль-
ної політики в регіоні

- несприятливий інновацій-
ний клімат;
- низький рівень соціальної 
відповідальності суб’єкта 
господарювання

- боязнь неви-
значеності;
- опір змінам 

Джерело: сформовано автором на основі проведених досліджень
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яких у загальній сумі витрат на інноваційну 
діяльність у 2014 р. склала 85% [19]. Таким 
чином, визначені бар’єри розвитку і викорис-
тання інноваційного людського потенціалу під-
приємства дозволяють по-новому подивитись 
на проблему управління інтелектуальним та 
творчим розвитком людей, а також розробити 
управлінські рішення у напрямі підвищення 
ефективності використання інноваційного люд-
ського потенціалу та активізації інноваційних 
процесів суб’єктів господарювання.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

RESEARCH METHODS OF FINANCIAL RISK ASSESSMENT

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено підходи науковців до оцінювання фі-

нансового ризику. Визначено основні методики оцінювання 
фінансових ризиків. Обґрунтовано важливість фінансової звіт-
ності в оцінюванні фінансових ризиків. Наведено переваги і не-
доліки методів оцінювання.

Ключові слова: фінансовий ризик, методи оцінювання, 
фінансовий важіль, фінансова звітність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы подходы ученых к оценке финансо-

вого риска. Определены основные методики оценки финансо-
вых рисков. Обоснована важность финансовой отчетности в 
оценке финансовых рисков. Приведены преимущества и не-
достатки методов оценки.

Ключевые слова: финансовый риск, методы оценки, фи-
нансовый рычаг, финансовая отчетность.

ANNOTATION
The research work of scientists to assess the financial risk was 

allowed them to simply access. Were identified the main methodolo-
gies for assessing financial risks. In evaluating the most of the finan-
cial risk was justified the use of the financial statements. Analysis of 
financial risk assessment methodologies was allowed us to estimate 
the benefits and drawbacks of these methods of evaluation.

Keywords: financial risk evaluation methods, financial lever-
age, the financial statements.

Постановка проблеми. Особливої уваги в 
сучасних кризових умовах господарювання набу-
ває управління фінансовим ризиком. Фінансові 
ризики є важливою частиною господарських 
ризиків і впливають на різноманітні аспекти 
фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства. Для ефективної діяльності підприємств 
необхідними умовами виступають вірна іден-
тифікація та оцінювання фінансових ризиків. 
Оцінювання фінансових ризиків проводиться з 
метою визначення ймовірності та розміру втрат, 
що характеризують величину ризику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями діагностики та оцінювання 
ризику, зокрема фінансового, займались чис-
ленні вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як 
І. Бланк, Н. Брегін, Т. Головач, Л. Донцова, 
А. Камінський, В. Лук’янова, І. Ніколаєв, 
В. Ступаков, А. Шеремет. 

Мета статті полягає у дослідженні методів 
оцінювання фінансового ризику та визначенні 
їх недоліків і переваг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз літературних джерел дозволив виді-
лити основні методи оцінювання фінансових 
ризиків. Зокрема, І.А. Бланк [1] пропонує такі 
основні підходи до кількісної оцінки рівня 
фінансового ризику, як економіко-статистичні 

(визначення рівня фінансового ризику, дис-
персії, середньоквадратичного відхилення, кое-
фіцієнта варіації, бета-коефіцієнта); експертні 
(базуються на опитуванні кваліфікованих спе-
ціалістів з подальшою математичною обробкою 
результатів опитування); аналогові (дозволяють 
визначити рівень ризику по окремих найбільш 
масових операціях підприємства, використову-
ючи власний та зовнішній досвід).

Для оцінки рівня ризику фінансового інвес-
тування використовується бета-коефіцієнт, 
який дозволяє оцінити індивідуальний або 
портфельний фінансовий ризик окремих цін-
них паперів по відношенню до рівня ризику 
фінансового ринку в цілому:
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де β – бета-коефіцієнт;
К – ступінь кореляції між рівнем прибутко-

вості індивідуального виду цінних паперів (або 
їх портфелю) та середнім рівнем прибутковості 
даної групи фондових інструментів по ринку в 
цілому;

σi – середньоквадратичне (стандартне) відхи-
лення прибутковості індивідуального виду цін-
них паперів (або їх портфелю в цілому);

σp – середньоквадратичне (стандартне) від-
хилення прибутковості по фондовому ринку в 
цілому.

Рівень фінансового ризику окремих цінних 
паперів визначається на основі наступних зна-
чень бета-коефіцієнтів:

β = 1 – середній рівень;
β > 1 – високий рівень;
β < 1 – низький рівень.
Перевагами економіко-статистичного методу 

оцінки ризику є його точність та нескладність 
математичних розрахунків, а недоліком – необ-
хідність великої кількості вихідних даних.

Метод експертних оцінок являє собою комп-
лекс логічних і математичних процедур, спря-
мованих на отримання висновку експерта з 
певного кола питань. Експертні методи оцінки 
застосовуються в тому випадку, якщо відсутні 
необхідні статистичні дані для здійснення роз-
рахунків економіко-статистичними методами. 
У процесі експертної оцінки кожному експерту 
пропонується оцінити рівень можливого ризику 
за певною бальною шкалою.

Перевагою цього методу виступають можли-
вість використання досвіду та інтуїції компе-
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тентного фахівця для прийняття оптимальних 
управлінських рішень, відсутність необхідності 
точних даних та програмних засобів, простота 
розрахунків. Недоліки – складність у залученні 
незалежних експертів і об’єктивність їх оцінок.

А.Б. Камінський виділяє чотири основні 
концепції в оцінці фінансових ризиків [4]: 

– концепція збитків у несприятливій ситу-
ації; 

– концепція варіативності; 
– концепція вимірювання фінансових ризи-

ків в рамках теорії сподіваної корисності; 
– концепція чутливості.
Н.А. Брегін для оцінки фінансових ризиків 

пропонує використовувати якісній та кількіс-
ний аналізи. Якісний аналіз полягає в оцінці 
умови виникнення ризиків і визначення їх 
впливу на діяльність підприємства. Завдання 
кількісного аналізу полягає в чисельному 
вимірі впливу факторів ризику на ефективність 
функціонування підприємства [2]. Кількісний 
аналіз полягає у числовому вимірі впливу фак-
торів ризику на ефективність функціонування 
підприємства. Найбільш широко серед методів 
кількісного аналізу використовуються еконо-
міко-статистичні методи, серед яких, крім мате-
матичного очікування, коефіцієнта варіації, 
слід відмітити показник Value-at-Risk (VaR).

Під VaR розуміють максимально можливі 
при заданому рівні довіри (довірчої ймовір-
ності) втрати в порівнянні з найбільш ймовір-
ним варіантом розвитку подій. Традиційно VaR 
характеризується трьома параметрами, такими 
як часовий горизонт (залежить від конкрет-
ної ситуації, найчастіше – один день); рівень 
довіри (рівень ризику, що допускається, най-
більш поширені величини – 95% або 99%); 
базова валюта [7].

О.С. Стоянова, крім відомих економіко-ста-
тистичних методів оцінки ризику, пропонує 
додатково використовувати ефект фінансового 
важеля та силу дії фінансового важеля для 
оцінки фінансового ризику [9]. 

Зокрема, за допомогою фінансового важеля 
(левериджу) можна оцінити фінансову стійкість 
підприємства та вплив фінансового ризику на 
його фінансовий стан. Дія фінансового важеля 
полягає у тому, що підприємство, яке викорис-
товує позиковий капітал, змінює чисту рента-
бельність власного капіталу та свої дивідендні 
можливості.

Відповідно, ефект фінансового важеля розра-
ховується за формулою:
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де СПП – ставка податку на прибуток, вира-
жена в долях одиниці;

ЕРА – економічна рентабельність активів, %;
ССПК – середньорозрахункова ставка по 

позикових коштах, %;
ПК – сума позикового капіталу;
ВК – сума власного капіталу.
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де По – операційний прибуток підприємства;
A – сума активів підприємства.
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де ФВ – фінансові витрати підприємства 
(сума сплачених відсотків за користування 
позиковим капіталом).

Позитивний ефект фінансового важеля 
виникає за рахунок позитивного значення 
диференціалу – відхилення між економічною 
рентабельністю та ціною займаних коштів 
(середньорозрахунковою ставкою по позикових 
коштах). Таким чином, підприємству необхідно 
напрацювати таку економічну рентабельність, 
щоб коштів вистачило хоча б для виплати від-
сотків за позику.

Ефект виявляється тільки в тому випадку, 
коли рівень операційного прибутку забезпечує 
такий рівень рентабельності активів підприєм-
ства, який перевищує середній розмір відсотка 
за кредит, одержаний підприємством (включа-
ючи не тільки пряму ставку, але й інші витрати, 
що пов’язані із його залученням, страхуванням, 
обслуговуванням). За цих умов диференціал 
фінансового важеля є позитивною величиною. 
Чим більше позитивне значення диференціала 
фінансового важеля, тим вищим буде його ефект.

Крім того, ризик кредитора виражається 
розміром диференціалу: чим більший диферен-
ціал, тим менший ризик; чим менший диферен-
ціал, тим більший ризик.

У зв’язку з високою динамічністю цього 
показника він потребує постійного моніторингу 
у процесі управління ефектом фінансового 
важеля. Цей динамізм обумовлений діяльністю 
певних факторів.

По-перше, в період погіршення кон’юнктури 
фінансового ринку вартість позикових коштів 
може різко вирости і перевищити рівень рента-
бельності активів.

По-друге, зниження фінансової стійкості під-
приємства в процесі збільшення частки позико-
вого капіталу призводить до збільшення ризику 
банкрутства, а це змушує кредиторів підвищувати 
рівень ставки відсотка за кредит, враховуючи в 
ній премію за додатковий фінансовий ризик.

По-третє, в період погіршення кон’юнктури 
товарного ринку зменшується обсяг реалізації 
продукції, тобто зменшується і розмір при-
бутку підприємства від операційної діяльності. 
У таких умовах від’ємна величина диференці-
ала фінансового важеля формується навіть при 
незмінних ставках процента за кредит за раху-
нок зниження рентабельності активів.

В усіх цих випадках використання підприєм-
ством позиченого капіталу призводить до нега-
тивного (від’ємного) ефекту. Це значно знижує 
дивідендні можливості підприємства і при залу-
ченні грошових коштів на тривалу перспективу 
може стати причиною зниження ринкової вар-
тості підприємства та його банкрутства.
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Плече фінансового важеля характеризує від-
ношення між позиковими і власними коштами, 
підсилює позитивний або негативний ефект, 
який отримується за рахунок відповідного зна-
чення диференціалу. При позитивному зна-
ченні диференціала приріст плеча фінансового 
важеля буде позитивно впливати на підвищення 
приросту коефіцієнта рентабельності власного 
капіталу, і, навпаки, – при негативному зна-
ченні диференціалу приріст плеча фінансового 
важеля збільшить темп зниження коефіцієнта 
рентабельності власного капіталу. 

Для більшості виробничих підприємств 
плече фінансового важеля не повинно переви-
щувати 1, оскільки при такому значенні дотри-
мується співвідношення 50/50 (50% власних 
коштів, 50% – позикових коштів). Зростання 
плеча фінансового важеля призводить до зрос-
тання ризику втрати фінансової стійкості.

Для оцінки фінансового ризику може засто-
совуватись також сила дії фінансового важеля, 
яка відображає відсоткову зміну чистого при-
бутку на акцію в результаті відсоткової зміни 
операційного прибутку підприємства і розрахо-
вується за наступною формулою:
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Таким чином, чим більший розмір відсотків 
за кредит, тим більшою буде сила дії фінан-
сового важеля. Чим більше сила дії фінансо-
вого важеля, тим більший фінансовий ризик, 
пов’язаний з підприємством, оскільки зростає 
ризик неповернення кредитів з відсотками для 
кредитора та зростає ризик падіння дивідендів 
і курсу акцій для інвестора.

Авторами [6] пропонуються наступні крите-
рії для оцінки ступеня ризику:

СВФВ = 1 – ризик відсутній (щодо запозиче-
ного капіталу);

1 ˂ СВФВ ˂ 1,25 – ризик мінімальний;
1,25 ˂ СВФВ ˂ 1,5 – ризик малий;
СВФВ=1,5 – ризик середній;
1,5 ˂ СВФВ ˂ 1,75 – ризик допустимий;
1,75 ˂ СВФВ ˂ 2 – ризик максимальний;
2 ˂ СВФВ ˂ 3 – ризик критичний;
СВФВ ˃ 3 – ризик катастрофічний.
Для оцінки ступеня ризику втрати фінансо-

вої стійкості можуть застосовуватись різні мето-
дики. В залежності від розмірів і структури обо-
ротних активів В.В. Ковальов [5] виділяє чотири 
рівня фінансової стійкості і, відповідно, ступені 
фінансового ризику: абсолютна стійкість фінан-
сового стану (низький фінансовий ризик), нор-
мальна стійкість фінансового стану (середній 
фінансовий ризик), нестійкий фінансовий стан 
(високий фінансовий ризик), кризисний фінан-
совий стан (критичний фінансовий ризик).

На тих же принципах побудований метод 
аналізу доцільності витрат, який полягає у вста-
новленні «зон ризику» шляхом аналізу фінан-
сової стійкості підприємства (забезпеченість 
наявними засобами для поточної діяльності) на 
основі даних бухгалтерської звітності [10].

На основі даних фінансової звітності також 
можна оцінити ступінь ризику зниження ліквід-
ності. Для цього необхідно активи розподілити за 
ступенем ліквідності, а пасиви – за терміновістю.

За ступенем ліквідності розрізняють активи:
А1. Найбільш ліквідні. До них належать гро-

шові кошти, їх еквіваленти та поточні фінан-
сові інвестиції.

А2. Активи, що швидко реалізуються. До 
таких активів належать дебіторська заборгова-
ність та інші оборотні активи.

АЗ. Активи, що повільно реалізуються. До 
них відносяться запаси підприємства.

А4. Активи, що важко реалізуються. Вони 
включають нематеріальні активи, незавершене 
будівництво, основні засоби, довгострокові 
фінансові інвестиції та інші необоротні активи, 
тобто повністю перший розділ активу балансу.

Зобов’язання підприємства за ступенем тер-
міновості їх погашення розподіляють на групи:

П1. Найбільш термінові зобов’язання. До них 
належать поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями, поточні зобов’язання 
підприємства за розрахунками.

П2. Короткострокові зобов’язання. До них 
належать короткострокові кредити банків, векселі 
видані, кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги та інші короткострокові пасиви.

П3. Довгострокові зобов’язання. Вони вклю-
чають довгострокові кредити банків та усі інші 
довгострокові зобов’язання.

П4. Постійні пасиви. До них належать дже-
рела власних коштів підприємства, тобто влас-
ний капітал (розділ 1 пасиву).

Ідеальним вважається стан, коли спосте-
рігається система співвідношень: А1>=П1, 
А2>=П2, А3>=П3, А4<=П4. Однак при цьому 
можна визначити і рівень ліквідності, і ступінь 
ризику втрати ліквідності (табл. 1).

У цілому моделі оцінки фінансових ризи-
ків, як правило, включають групи показників, 
що характеризують діяльність підприємства 
в цілому. Серед можливого набору моделей 
автори [8] виділяють наступні:

– моделі комплексної бальної оцінки фінан-
сового стану підприємства;

– моделі рейтингового фінансового аналізу і 
оцінки відхилень фактичного фінансового стану 
від еталонного; 

– дискримінантні факторні моделі прогнозу-
вання ризику фінансової неспроможності (бан-
крутства);

– моделі діагностики банкрутства підпри-
ємства;

– моделі прогнозування відновлення плато-
спроможності. 

Сутність моделі комплексної бальної оцінки 
фінансового стану підприємства полягає у кла-
сифікації підприємства за рівнем фінансового 
ризику, тобто будь-яке підприємство може бути 
віднесено до певного класу в залежності від набра-
ної кількості балів, виходячи з фактичних значень 
її фінансових коефіцієнтів. Інтегральна бальна 
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оцінка фінансового стану організації представлена 
Л.В. Донцовою та Н.О. Нікіфоровою (табл. 2).

Відповідно до представлених критеріїв, 
визначаються сума балів та клас організа-
ції. Характеристику фінансового стану та зон 
ризику представлено у таблиці 3.

Крім розглянутої моделі, існують й інші 
моделі комплексної бальної оцінки наслідків 
ризику погіршення фінансового стану підпри-
ємств. У роботі В.С. Ступакова та Г.С. Токаренко 
[8] пропонується модель оцінки фінансового 
ризику, в якій в якості факторів-ознак виділені 
такі важливі сторони діяльності підприємства:

– ефективність бізнесу (показник – рента-
бельність власного капіталу, який дозволяє оці-
нити ефективність вкладень у певні підприєм-

ства чи інші фінансові активи. Орієнтиром може 
виступати мінімальна безризикова доходність);

– ризикованість бізнесу (показник – рівень 
власного капіталу або коефіцієнт фінансової 
незалежності, що характеризує відношення 
власних коштів до загальної суми джерел 
фінансування підприємства. Для забезпечення 
фінансової стійкості підприємства рекоменду-
ється значення 50–60%;

– оцінка довгострокових перспектив пла-
тоспроможності (показник – покриття необо-
ротних активів довгостроковим капіталом (як 
власним, так і позиковим). Рекомендоване зна-
чення становить більше одиниці);

– короткострокові перспективи платоспро-
можності (показник – тривалість обороту кре-

Таблиця 1
Визначення рівня ліквідності та ступеня ризику

Рівень ліквідності 
підприємства Характеристика рівня ліквідності Оцінка 

ризику Умова

Абсолютна ліквід-
ність

Стан абсолютної ліквідності. Підприємство в будь-
який момент часу здатне погасити свої зобов’язання

Безризикова 
область

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; 
А3 ≥ П3; А4 ≤ П4

Допустима ліквід-
ність

Стан нормальної ліквідності. Підприємство відчу-
ває складності сплачувати зобов’язання в часовому 
інтервалі до трьох місяців через недостатнього отри-
мання коштів

Допустимий 
ризик

А1 < П1 А2 ≥ П2; 
А3 ≥ П3; А4 ~ П4

Порушена ліквід-
ність

Стан порушеної ліквідності. Підприємство обмежено 
у можливостях сплачувати зобов’язання в часовому 
інтервалі до шести місяців

Критичний 
ризик

А1 < П1; А2 < П2; 
А3 ≥ П3; А4 ~ П4

Кризисна ліквід-
ність

Стан кризової ліквідності. Підприємство не здатне 
погашати зобов’язання не тільки в теперішньому 
часі, але й в найближчому періоді (до одного року 
включно)

Катастрофіч-
ний ризик 

А1 < П1; А2 < П2; 
А3 < П3; А4 > П4

Джерело: сформовано на основі [8; 11]

Таблиця 2
Границі класів відповідно критеріям оцінки фінансового стану

Показник 
фінансового стану

Умови зниження 
критерію

Границі класів відповідно критеріям
1-й клас 2-й клас 3-й клас 4-й клас 5-й клас

Коефіцієнт абсолют-
ної ліквідності

За кожні 0,01 п 
знімається 0,3 бала

≥0,7 0,69-0,5 0,49-0,3 0,29-0,1 ˂0,1
14 балів 13,8-10 балів 9,8-6 балів 5,8-2 бали 1,8-0 балів

Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 0,01 п – 0,2 бала

≥1 0,99-0,8 0,79-0,7 0,69-0,6 ˂0,59
11 балів 10,8-7 балів 6,8-5 балів 4,8-3 бали 2,8-0 балів

Коефіцієнт поточної 
ліквідності 0,01 п – 0,3 бала

≥2 (20 балів) 1,69-1,5 1,49-1,3 1,29-1,0 ˂0,99
1,7-2,0 (19 

балів) 18,7-13 балів 12,7-7 
балів

6,7-1,0 
бал 0,7-0 балів

Доля оборотних 
коштів в активах -

≥0,5 0,49-0,4 0,39-0,3 0,29-0,2 ˂0,20
10 балів 9-7 балів 6,5-4 бали 3,5-1 бал 0,5-0 балів

Коефіцієнт забез-
печеності власними 
засобами

0,01 п – 0,3 бала
≥0,5 0,49-0,40 0,39-0,20 0,19-0,10 ˂0,1

12,5 балів 12,2-9.5 бала 9,2-3.5 
бала

3,2-0,5 
бала 0,2 бала

Коефіцієнт капі-
талізації (плече 
фінансового 
важеля)

0,01 п – 0,3 бала

˂0,7 (17,7 
балів) 1,01-1,22 1,23-1,44 1,45-1,56 ≥1,57

0,7-1,0 
(17,1-17,4 

балів

17,0-10,7 
балів

10,4-4,1 
бал

3,8-0,5 
балів 0,2-0 балів

Коефіцієнт фінансо-
вої незалежності 0,01 п – 0,4 бала

˃0,5-0,60 0,49-0,45 0,44-0,40 0,39-0,31 ˂0,3
9-10 балів 8-6,4 балів 6-4,4 бали 4-0,8 балів 0,4-0 балів

Коефіцієнт фінансо-
вої стійкості 0,01 п – 0,3 бала

≥0,8 0,79-0,7 0,69-0,6 0,59-0,5 ˂0,49
5 балів 4 бали 3 бали 2 бали 1-0 балів

Границі класів 
(бали) 100-97,6 93,5-67,6 64,4-37 33,8-10,8 7,6-0

Джерело: [3]
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диторської заборгованості, що характеризує час 
її погашення. Рекомендоване значення стано-
вить не більше 60 днів);

– якість управління бізнесом (показник – 
тривалість обороту чистого виробничого обо-
ротного капіталу, під яким розуміється сума 
запасів і дебіторської заборгованості за вира-
хуванням кредиторської (нефінансової) забор-
гованості. При раціональному управлінні обо-
ротним капіталом ця тривалість повинна бути 
позитивною, але близькою до нуля. Від’ємне 
значення показника свідчить про відсутність 
власних оборотних коштів і характеризує міні-
мальну суму кредиту на їх поповнення).

Для всіх представлених показників розро-
блений діапазон значень, що характеризують 
чотири інтервали (класи) фінансово-економіч-
ного стану і перспектив розвитку [8]. На основі 
розрахунку даних показників може бути запро-
понована система розподілу підприємств за кла-
сами (інтервалом) та побудована шкала оцінки 
ризику зміни фінансового стану.

Таким чином, розглянуті комплексні моделі 
бальної оцінки дозволяють врахувати різно-
манітні напрями діяльності підприємства та 
достовірно оцінити ризик зміни фінансового 
стану. Недоліком даних моделей є їх статич-
ність, оскільки вони відображають минулий час 
і застосовуються в більшій мірі для поточного 
моніторингу, чим для прогнозування ризику 
фінансової неспроможності.

Для оцінки фінансового ризику можуть 
застосовуватись і моделі рейтингового фінан-
сового аналізу [8]. В даних моделях фактори-
ознаки характеризують, як правило, такі 
основні характеристики, як ліквідність і пла-

тоспроможність, фінансова стійкість, ділова 
активність та рентабельність. Основою мето-
дики є порівняння фактичного фінансового 
стану із еталонним.

Еталонний фінансовий стан характеризу-
ються тим, що фінансові показники, які вхо-
дять до рейтингової моделі, мають нормативні 
(рекомендовані) значення. Ступінь ризику 
визначається за шкалою оцінки, яка враховує 
ступінь відхилення фактичного рейтингового 
значення від еталонного. Чим більше відхи-
лення, тим більший ступінь ризику. Градацією 
оцінки є підхід, що характерний для відносних 
показників, зокрема для коефіцієнта ризику.

Рейтингові моделі оцінки близькі до бальних 
моделей, оскільки враховують значення показ-
ників лише на момент аналізу і не розглядають 
динаміку показників в часі. 

Прогнозувати фінансовий ризик можливо 
за допомогою моделей прогнозування ризику 
фінансової неспроможності [8]. До найбільш 
популярних моделей відносяться моделі, роз-
роблені Альтманом, Бівером, Лісом, Тофле-
ром тощо.

Висновки. Аналіз представлених методик 
оцінювання фінансових ризиків довів, що 
методика повинна відповідати таким вимогам, 
як достовірність та об’єктивність висновків, 
точність, економічна доцільність (витрати на 
проведення аналізу не повинні перевищувати 
додаткових доходів від використання результа-
тів оціночної діяльності).

Підприємство може обирати будь-які методи 
оцінювання ризиків, при цьому на вибір методу 
буде впливати можливість кількісної оцінки, 
можливість якісної оцінки, простота розрахун-

Таблиця 3
Визначення рівня фінансової стійкості та ступеня ризику

Клас організації 
та кількість балів

Рівень фінансового 
стану підприємства Характеристика рівня фінансової стану Оцінка 

ризику

1-й клас
(100–97 балів)

Абсолютна стійкість 
та платоспроможність

Підприємство має раціональну структуру активів 
і пасивів, характеризується високою платоспро-
можністю та фінансовою стійкістю

Безри-
зикова 
область

2-й клас
(96–67 балів)

Нормальний фінансо-
вий стан

Показники оцінки фінансового стану знаходиться 
близько до оптимальних, але по деяких показни-
ках присутнє відставання. Підприємство харак-
теризується нормальною платоспроможністю і 
рентабельністю, однак має неоптимальну струк-
туру капіталу з переважанням частки позикового 
капіталу

Допусти-
мий ризик

3-й клас
(66–37 балів)

Середній фінансовий 
стан

Характеризується певними слабкими місцями: 
або низька ліквідність і платоспроможність у 
поєднанні з нормальною фінансовою стійкістю 
чи, навпаки, низька фінансова стійкість у поєд-
нанні з середньою платоспроможністю. Підпри-
ємство здатне погашати свої зобов’язання, але не 
завжди у визначений термін

Високий 
ризик

4-й клас
(36–11 балів)

Нестійкий фінансовий 
стан

Незадовільна структура капіталу, критична 
платоспроможність, відсутність чи низькій рівень 
прибутку, високий ризик кредиторів втратити не 
лише відсотки, але і сам капітал

Критичний 
ризик

5-й клас
(10–0 балів)

Кризовий фінансовий 
стан

Підприємство збиткове, неплатоспроможне та 
абсолютно нестійке, характеризується високим 
ризиком банкрутства

Катастро-
фічний 
ризик

Джерело: сформовано автором на основі [3]
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ків, доступність інформації, можливість оцінки 
в динаміці. При цьому оцінювання фінансових 
ризиків має велике значення для ефективного 
управління ними.
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АНОТАЦІЯ
Уточнено понятійний апарат конкурентоздатності підпри-

ємства, розмежено близькі за змістом поняття «конкурентоз-
датність», «конкурентоспроможність», «конкурентостійкість». 
Конкретизовано методи оцінки її рівня. Досліджено стан під-
приємств хлібопекарської галузі. Виявлені причини неприбут-
ковості даного сектору економіки та надано рекомендації щодо 
напрямів зміцнення конкурентних переваг хлібопекарських 
підприємств у сучасних економічних умовах. 

Ключові слова: конкурентоздатність підприємства, кон-
курентоспроможність, конкурентостійкість, методи оцінки, під-
приємство хлібопекарської галузі, хлібозавод, шляхи підви-
щення.

АННОТАЦИЯ 
Уточнен понятийный аппарат конкурентоспособности 

предприятия, разгарничены близкие по содержанию понятия 
«конкурентоспособность», «возможность конкурировать», 
«конкурентоустойчивость». Конкретизированы методы оценки 
ее уровня. Исследовано состояние предприятий хлебопекар-
ной отрасли. Выявлены причины неприбыльности данного сек-
тора экономики и даны рекомендации относительно направ-
лений укрепления конкурентных преимуществ хлебопекарных 
предприятий в современных экономических условиях. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, 
возможность конкурировать, конкурентоустойчивость, методы 
оценки, предприятие хлебопекарной отрасли, хлебозавод, 
пути повышения.

АNNOTATION
Refined conceptual framework of the competitiveness 

of enterprises, differentiated similar to the concept of 
"competitiveness", the "opportunity to compete", "competitive 
stability". Specific valuation techniques of its level. The reasons 
of unprofitability of this sector and recommendations on ways of 
strengthening the competitive advantages of the baking enterprises 
in modern economic conditions. 

Keywords: competitiveness of enterprises, the ability to 
compete, competitive stability, methods of an estimation, the 
enterprise of baking industry, bakery, ways to improve.

Постановка проблеми. Нестабільність і 
складність нинішньої економічної ситуації в 
країні та жорстка конкуренція на ринку хліба, 
викликана скороченням споживання та змі-
ною кон’юнктури даного ринку, обумовлюють 
актуальність питання конкурентоздатності хлі-
бопекарських підприємств. Для забезпечення 
свого стійкого розвитку підприємствам, що 

виробляють продукти, які входять до основного 
продуктового кошику і, відповідно, відіграють 
суттєву роль у забезпеченні соціально-еконо-
мічної стабільності суспільства, важливо врахо-
вувати вимоги споживачів щодо якості продук-
ції, проводити постійний аналіз особливостей 
та тенденцій розвитку хлібозаводів з метою 
виявлення проблем та обґрунтування напрямів 
підвищення конкурентоздатності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Класичними роботами з питань дослідження 
конкурентоздатності є роботи І. Ансоффа, 
П. Діксона, П. Друкера, М. Мескона, Г. Мінц-
берга, М. Портера, А. Томпсона та А. Стрі-
кленда. На ці роботи посилаються українські 
(О. І. Амоша, А. Е. Воронкова, Б. В. Губський, 
С. Б. Довбня, Ю. Б. Іванов, О. Б. Чернега, 
В. А. Павлова, О. А. Похильченко, Є. В. Кри-
кавський, М.С. Рахман та інші) та російські 
вчені (Р. Фатхутдінов, Є. Голубков, Х. Фас-
хієв та інші) [1; 7; 15]. Актуальним питанням 
оцінювання конкурентоздатності підприємств 
харчової промисловості значну увагу приді-
лено у роботах П.П. Борщевського, О.Б. Бут-
нік-Сіверського, Т.А. Говорушко, Л.В. Гринів, 
Л.В. Дейнеко, С.В. Климчук, Д.Ф. Крисанова, 
О.Ю. Ничипорук, П.В. Осіпова, С.В. Позняк, 
М.П. Сичевського, А.В. Череп, Л.Г. Чернюк та 
інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасні вчені підкреслю-
ють актуальність проблем дослідження конку-
рентоздатності на різних рівнях. При цьому 
найбільшу увагу приділено вивченню конку-
рентоздатності товарів та послуг, в той же час 
практичні аспекти конкурентоздатності підпри-
ємств розкриті менше. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження понятійного апарату конкурентоздат-
ності підприємства, конкретизація методів 
оцінки та обґрунтування шляхів її підвищення 
на прикладі хлібопекарських підприємств.
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Виклад основного матеріалу. Конкурентоз-
датність виступає складним і багатоаспектним 
поняттям, що в перекладі з латинської мови 
означає боротьбу, суперництво за досягнення 
найкращих результатів. Конкурентоздатність 
виявляється лише в умовах конкуренції і через 
конкуренцію (підприємства самого з собою 
(співставлення результатів, досягнутих в попе-
редній період своєї діяльності, з результатив-
ністю за аналогічний останній період); один з 
одним (суперництво за досягнення будь-чого); 
колективу з колективом; продукції даного виду 
з аналогічною продукцією і таке інше).

Існуючі у науковій літературі визначення 
поняття конкурентоздатності характеризу-
ються неоднозначністю та розмаїттям. Кожне 
з визначень інтерпретується та аналізується в 
залежності від економічного об`єкту, який роз-
глядається; охоплює ту чи ту сторону конкурен-
тоздатності, або робить спробу її комплексної 
характеристики. Так, для характеристики фено-
мена конкурентоздатності використовуються 
поняття порівняльних витрат (Д. Рікардо), 
порівняльних переваг (Є. Хекшер, Б. Олін), 
порівняння конкурентних переваг, чинників 
управління та продуктивності використання 
ресурсів (М. Портер), конкурентного статусу 
фірми (І. Ансофф) [1; 3]. 

Аналіз та узагальнення існуючих визначень 
конкурентоздатності дозволили виділити такі 
її класифікації: за масштабами (регіональний, 
національний або світовий ринки (підприєм-
ство, галузь, країна)); за сферами наукової 
діяльності (філософська категорія, ринкова, 
економічна, соціальна); за сферами управління 
діяльністю підприємства (залучення інвести-
цій, менеджмент організацій); за науковими 
рівнями або категоріями (конкурентний статус, 
конкурентний рівень, позиції, засіб, процес).

Критерії, характеристики і фактори дина-
міки конкурентоздатності на рівні підпри-
ємства мають свою специфіку. Так, на думку 
Захарчина Г. М. конкурентоздатність підпри-
ємств – це отримання прибутку [10, с. 13], а 
на думку Арестенко В.В. – здатність витримати 
конкуренцію у порівняні з аналогічними під-
приємствами [2, с. 12].

У якості факторів формування конкурентоз-
датності Сладкевич В.П. [18] вказав складові 
конкурентоздатності підприємства (зовнішній 
та внутрішній ринки). При цьому рівень конку-
рентоздатності визначено ним стосовно конку-
рентів, що діють на тому ж ринку.

На думку Трухан О.Л. [3], конкурентоздат-
ність досягається лише у випадку, коли підпри-
ємство володіє рядом конкурентних переваг. 
Тому підприємство повинно піклуватися про те, 
щоб покращувати ці переваги, щоб завжди бути 
попереду конкурентів, оскільки кожна перевага 
рано чи пізно буде перейнята конкурентами.

До конкурентних переваг підприємства 
уключаються: ресурси підприємства; його 
висока компетентність в певній галузі, що ство-

рює найкращі можливості перемагати інші під-
приємства, залучати покупців і зберігати їх при-
хильність до продукції підприємства; цінність, 
якою володіє підприємство та яка надає йому 
перевагу над іншими; ключові фактори успіху 
(конкурентні можливості, прибутковість).

Отже, конкурентоздатність підприємства 
можна розуміти як реальну здатність, а також 
наявні для цього можливості підприємства 
вивчати попит (ринок), проектувати, виготов-
ляти та реалізувати товари, які за своїми пара-
метрами у комплексі більш прийнятні для спо-
живачів, ніж товари конкурентів [15]. Також її 
можна розглядати як уміння виробляти і реа-
лізувати швидко та дешево якісну продукцію в 
достатній кількості.

Характерними рисами конкурентоздатного 
підприємства є: здатність конкурувати та отри-
мувати перевагу в конкурентній боротьбі; здат-
ність виробляти конкурентоздатні товари; здат-
ність забезпечувати високі життєві стандарти 
своїх працівників; здатність високопродуктив-
ного використання наявних ресурсів.

Наслідком реалізації механізму конкурен-
тоздатності є стійкий фінансовий стан, стійка 
ринкова позиція та наявність потенціалу для 
подальшого зростання у суб’єкта, який володіє 
цією здатністю. Тобто конкурентоздатним є під-
приємство (фірма), що здатне довгий час зали-
шатися прибутковим в умовах відкритої ринко-
вої економіки.

Аналіз та узагальнення основних категорій 
щодо конкурентоздатності підприємства дозво-
ляє охарактеризувати поняття як відносну 
комплексну характеристику, що виражає від-
мінність у розвитку конкретного підприємства 
від розвитку інших за ступенем задоволення 
товарами потреб споживачів і за ефективністю 
виробничої діяльності. До кола показників, які 
визначають конкурентоздатність підприємств, 
включаються: частка на ринках; чистий доход 
на одну зайняту ринкову нішу; чисельність 
зайнятих ринкових ніш; кількість основних 
конкурентів.

Внутрішня і зовнішня ефективність діяль-
ності підприємства, проявом якої є конкурен-
тоздатність, тісно взаємопов’язані. Внутрішня 
ефективність є дзеркальним відображенням її 
зовнішньої складової, оскільки, якщо підпри-
ємство раціонально використовує свої фінан-
сові, матеріальні, технічні, трудові ресурси, 
має ефективну структуру управління тощо, то 
воно найчастіше створює товари, які відпові-
дають ринковим потребам і пропонує їх ринку 
через відлагоджену збутову систему. «Ідеаль-
ний товар», тобто товар, який максимально 
задовольнить ринкові потреби, може виник-
нути лише у випадку, якщо при його створенні 
та подальшому просуванні будуть задіяні кон-
курентоздатні партнери: постачальники, посе-
редники тощо. Отже, підприємство буде конку-
рентоздатним, якщо будуть конкурентоздатні 
всі його партнери, оскільки в іншому випадку 
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не можна отримати вчасно якісні сировину та 
матеріали за найнижчими цінами, забезпечити 
ефективний збут товарів до закінчення терміну 
їх реалізації тощо. Конкурентоздатність і ефек-
тивність – поняття близькі, але не тотожні, 
оскільки можна, наприклад, розглядати ефек-
тивність діяльності підприємства-монополіста, 
проте не можна розрахувати його конкурентоз-
датність, бо у нього не має конкурентів.

У працях вчених-економістів зустрічаються 
близькі за змістом до поняття «конкурентоз-
датність» поняття «конкурентоспроможність» 
та «конкурентостійкість».

Серед небагатьох економістів, які підкрес-
люють необхідність розгляду відмінностей 
між зазначеними термінами, уваги заслуговує 
погляд О. В. Дейнеги. Спираючись на лінг-
вістичний аналіз даних термінів, він дає таке 
визначення: конкурентоспроможність – це 
комплекс характеристик об’єкта (товару, під-
приємства, регіону, країни), який визначає 
його потенційний результат на ринку; конку-
рентоздатність – це здатність певного об’єкта 

(товару, підприємства, регіону, країни) витри-
мувати конкуренцію порівняно із аналогічними 
об’єктами на ринку [7, с. 62]. Тобто, конкурен-
тоздатність є категорією, яку в більшій мірі 
слід застосовувати до об’єктів, які вже діють 
на ринку, а конкурентоспроможність до ново-
створених об’єктів, які тільки мають виходити 
на ринок.

Разом з тим, обидва наведені визначення 
є статичними. Вони не враховують динаміку 
досліджуваного поняття, здатність підприєм-
ства ефективно адаптуватися до умов зовніш-
нього середовища, і трансформувати потенційні 
можливості у фактичні. Динаміку змін кон-
курентоздатності відображає таке поняття, як 
конкурентостійкість. Під конкурентостійкістю 
підприємства розуміють можливість підприєм-
ства втримати свою нішу на ринку товарів та/
або розширити її [3].

Досягнення підприємством конкурентостій-
кості ґрунтується на поєднанні конкурентоз-
датності та конкурентоспроможності підпри-
ємства: потенційні можливості підприємства 

Таблиця 1
Систематизація існуючих методів оцінки конкурентоздатності підприємства

Найменування 
групи методів

Основні 
представники Основні недоліки Основні переваги

Застосовність 
для оцінки 

конкурентоздатності 
підприємства

Методи, засновані 
на оцінці конку-
рентоспроможності 
товару

Р.А. Фатхутдінов

Не оцінюються 
фактори конкуренто-
спроможності підпри-
ємства

Можливе викорис-
тання для оцінки 
реалізації конку-
рентного потенціалу 

Непридатна, 
оскільки не дає 
змоги виявити вузькі 
місця в потенціалі 
підприємства

Методи, засновані 
на теорії ефективної 
конкуренції

Консультативна 
фірма "Даненд 
Бредстрит" 
І. Максимова

Оцінка конкуренто-
спроможності під-
приємства ототож-
нюється з оцінкою 
ефективності роботи 
підприємства

Можливе викорис-
тання для оцінки 
ефективності роботи 
підприємства всере-
дині галузі

Непридатна, 
оскільки відсутня 
оцінка всіх факторів 
конкурентоспромож-
ності підприємства, 
його потенціалу

Оцінка конкурент-
ного статусу під-
приємства на основі 
його стратегічних 
потенціалів

А.П. Градов

Складна в практич-
ному застосуванні, 
труднощі з підбором 
експертів, орієнтова-
них на довготривалий 
проміжок часу; вклю-
чає ретроспективу та 
перспективу під-
приємства, складні 
формулювання

Підхід теоретично 
дає змогу оцінити 
конкурентний ста-
тус підприємства та 
його перспективи

Підхід занадто 
складний у практич-
ному застосуванні

Матричні методи

"Бостон кон-
салтинг груп", 
компанія "Мак-
Кінзі", І. Ансофф

Матриця БКГ відо-
бражає резуль-
тат конкурентної 
боротьби, не роз-
криває факторів 
конкурентоспромож-
ності підприємства; 
матриця "Мак-Кінзі" 
складна у застосу-
ванні, ускладнено 
отримання необ-
хідної інформації, 
відсутнє одно-
значне трактування 
понять"оптимальна 
стратегія" та "кри-
тичний рівень капі-
тальних вкладень"

Матрицю БКГ 
можна використо-
вувати для розпо-
ділу фінансів між 
різними товарними 
групами; матриця 
"Мак-Кінзі" тео-
ретично дає змогу 
уявити конкурент-
ний статус підпри-
ємства

Матриця БКГ непри-
датна, оскільки не 
розкриває факторів 
конкурентоспромож-
ності підприємства; 
матриця "Мак-Кінзі" 
– через складність 
застосування
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(конкурентоспроможність) можуть трансформу-
ватись у реальні (конкурентоздатність) тільки 
за умови конкурентостійкості. 

Приведення механізму конкурентоздатності 
в дію потребує проведення серйозних дослі-
джень у цій області, вивчення і систематизації 
факторів, що впливають на неї. Нині у таких 
дослідженнях усе більшого поширення набува-
ють методи конкурентного аналізу, які дозволя-
ють виявити порівняльні переваги підприємств 
та їхній конкурентний потенціал. 

Методи оцінки конкурентоздатності вироб-
ника досить різноманітні – по порівняльних 
перевагах; по факторах виробництва; по рин-
кових позиціях підприємства; по якості про-
дукції; матричний метод. Ці методи досить 
докладно проаналізовані у літературі, напри-
клад, у роботі професора Н. К. Моісєєвої [12]. 
Враховуючи досить значну кількість різнома-
нітних методів оцінки конкурентоздатності під-
приємства, вважаємо за доцільне їх системати-
зувати (табл. 1).

Знання власних сильних сторін за різними 
аспектами господарської діяльності дозволяє 
виробляти ефективні та дієві стратегії майбут-
нього розвитку, виявляти резерви підвищення 
ефективності господарської діяльності в цілому. 

Результати дослідження конкурентного 
середовища та сучасного стану підприємств хлі-
бопекарської галузі наведені нижче.

Особливості виробництва та споживання 
хлібобулочних виробів визначаються вподобан-
нями покупців, демографічною структурою та 
кількістю населення, рівнем доходів, іншими 
соціальними та виробничими умовами. В сучас-
них умовах ринку хлібопекарських виробів 
України притаманні тенденції постійного ско-
рочення офіційних обсягів виробництва. Так, 
з 1990 року по 2012 рік промислове виробни-
цтво хліба та хлібобулочних виробів знизилося 
майже в 4 рази, а темпи зниження обсягів 
виробництва хлібобулочних виробів виперед-
жають темпи зниження кількості населення в 
Україні (табл. 2) [8]. 

Однією з основних причин постійного ско-
рочення обсягів виробництва хліба та хлібо-
булочних виробів є скорочення чисельності 

населення. Однак, окрім цієї проблеми, нині 
додається проблема скорочення реальних 
доходів громадян. Лише в 2014 році інфляція 
склала майже 25%. Це позначилося на ринку 
хлібовиробів. Так, за даними Державної служби 
статистики України (оцінка Pro-Consulting), у 
листопаді 2014 року виробництво хліба та хлі-
бобулочних виробів було на 10,4% меншим, 
ніж у листопаді 2013 року і становило 1010,6. 
тис. тон) [13]. Найбільший негативний вплив 
припав на цінові сегменти «середній» і «вище 
середнього». Сильніше всього споживчі настрої 
погіршилися у найбільш економічно активних 
громадян у віці 31-45 років. Саме в 2009 році 
ринок хлібобулочних виробів вперше продемон-
стрував падіння. Ця тенденція спостерігається 
дотепер.

Важливою сучасною тенденцією розвитку 
конкурентного середовища підприємств хлібо-
пекарської галузі є нестримне зростання цін на 
хліб та хлібобулочні вироби. Так, відповідно 
до даних Державної інспекції України з контр-
олю за цінами станом на 30.09.2014 на під-
приємствах торгівлі середня роздрібна ціна по 
Україні на три основні види хліба, які мають 
найвищий інтерес серед споживачів, зросла на 
17,6% (0,95 грн./кг) по відношенню до ціни на 
кінець 2013 року. Фактично, тільки за 2014 рік 
ціни на хліб зросли більше ніж на 30% по від-
ношенню до 2013 року. Ця негативна тенденція 
зростання цін на хліб продовжується і нині. 

Експерти пояснюють це зростання, по-перше, 
зростанням цін на основні складові собівар-
тості, і, зокрема, на борошно, а, по-друге, збіль-
шенням частки виробів середнього та преміум 
сегментів, який корелює із зростанням частки 
сучасних торговельних форматів, коли кожен 
другий покупець готовий сплачувати більше за 
більш якісний хліб [9]. 

Важливим фактором зниження попиту на 
хлібовироби є також зміна раціону харчування, 
який з підвищенням добробуту населення змі-
щується в бік інших продуктів. Населення все 
більше тяжіє до так званого здорового харчу-
вання. 

Вагомою причиною скорочення обсягу вироб-
ництва промислового виробництва хлібовиробів 

Таблиця 2
Динаміка виробництва хлібобулочних виробів промисловими підприємствами України

Рік Виробництво, 
тис. тн

% до 
попереднього 

періоду

Середньорічна 
чисельність 
населення, 
тис. чол.

% до 
попереднього 

періоду

Виробництво 
на 1 особу, кг

% до 
попереднього 

періоду

1990 6701 51557 130,0
1991 6685 99,8 51624 100,1 129,5 99,6
1997 3060 88,6 50400 97,6 60,7 46,9
2001 2449 80,0 48664 96,6 50,3 82,9
2008 1978 80,8 46192 94,9 42,8 85,1
2009 1828 92,4 45963 99,5 39,8 92,9
2010 1807 98,9 45783 99,6 39,5 99,2
2011 1694 93,7 45598 99,6 37,2 94,1
2012 1679 99,1 45453 99,7 36,9 99,4
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став і перерозподіл хлібопекарського ринку між 
великими та малими підприємствами, міні-
пекарнями, власними пекарнями супермаркетів 
та домашніми господарствами. Так, за даними 
Об’єднання підприємств хлібопекарної промис-
ловості «Укрхлібпром», близько 65% хлібопе-
карських виробів в 2012 році вироблялось поза 
статистичною звітністю, тобто підприємствами, 
що не проходили державну реєстрацію, а отже 
на офіційних виробників даного продукту при-
ходилося лише 35% [6; 11; 20]. Це значно впли-
ває на рівень конкурентоздатності хлібозаводів.

Офіційно в Україні вироблено менше потен-
ційної ємності даного ринку, яка розрахована, 
виходячи із середньозваженої норми спожи-
вання хліба на одну особу на рік [8; 17]. Проте, 
у цілому, попит на хліб в Україні задовольня-
ється. 

В основі нинішньої ситуації на досліджу-
ваному ринку хлібобулочних виробів лежить 
досить жорстке адміністративне регулювання, 
яке стосується регламентації рівня рентабель-
ності на соціальні сорти хліба. Так, Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку формування цін на продовольчі 
товари, щодо яких запроваджено державне 
регулювання» від 17.04.2008 р. № 373 [16] міс-
цевим державним адміністраціям надані повно-
важення встановлення граничних рівнів рен-
табельності на соціальні сорти хліба з метою 
регулювання цін на них.

Наслідком такого регулювання є, безумовно, 
збитковість галузі та низький рівень її розви-
тку, що обумовлено «часткою хліба, який під-
лягає регулюванню, яка складає 75,5% загаль-
ного обсягу виробництва хлібопекарських 
виробів. А на окремих підприємствах регульо-
вані види продукції становлять 90%. В резуль-
таті знижується рентабельність виробництва та 
унеможливлюється оновлення матеріально-тех-
нічної бази» [14, с. 57].

За даними Державної служби статистики 
України за період з 2007 р. по 2012 р. питома 
вага хлібопекарських підприємств, які отри-
мали збиток у 2011 р., порівняно з 2007 р. 
збільшилась на 11,7% і склала 38,2% загаль-
ної кількості підприємств (табл. 3). У 2012 році 

сума збитку хлібопекарських підприємств ста-
новила 320,5 млн. грн. 

Подібна ситуація гальмує технічне переосна-
щення хлібопекарських підприємств, більше 
65% обладнання яких фізично та морально 
застаріло. Українським хлібопекарським під-
приємствам (саме промисловим хлібозаводам) 
притаманний такий технічний стан, як: знос 
будівель – 40%, споруд – 48%, технологічного 
обладнання – 68%, в тому числі основного тех-
нологічного обладнання печей та тістомісильних 
машин – від 60% до 80%. Більшість промисло-
вих хлібопекарських печей (близько 60%) нее-
фективні з точки зору енергозбереження [5, с.7].

У таких умовах навіть на найпотужніших 
підприємствах за останні роки майже не було 
нововведень, що на фоні висококонкурентних 
передових технологій та інновацій, які викорис-
товують зарубіжні підприємства, свідчить про 
дуже низькі конкурентні позиції національних 
хлібопекарських підприємств [14, с. 57].

Висновки. Нині хлібопекарське промислове 
виробництво є неприбутковим сектором еко-
номіки з високим ступенем державного регу-
лювання. Йому притаманні: зниження обсягів 
виробництва та погіршення структури спожи-
вання хліба та хлібопекарських виробів, зни-
ження якості хлібної продукції, погіршення 
фінансового стану підприємств, низькі темпи 
модернізації технологічних ліній при високому 
ступені їх зносу. 

Серед найважливіших передумов підви-
щення конкурентоздатності підприємств в 
хлібопекарській промисловості України, про-
понується впровадити низку заходів, а саме: 
встановлення рівня рентабельності виробництва 
хліба (на масові сорти), який би забезпечував 
необхідні ресурси для техніко-технологічного 
оновлення застарілого обладнання; звільнення 
від сплати або хоча б зменшення ставки ПДВ 
та спрямування вільних від цього коштів на 
впровадження та розвиток нових технологій; 
звільнення від оподаткування частини податку 
на прибуток, яку підприємства повинні будуть 
спрямовувати виключно на технічне переосна-
щення фізично зношеного та застарілого облад-
нання, а також впровадження енергозберігаю-

Таблиця 3
Окремі фінансові показники хлібопекарських підприємств в Україні за 2007-2012 роки

Рік

Чистий 
прибуток 
(збиток), 
млн. грн.

Підприємства, які одержали 
прибуток

Підприємства, які одержали 
збиток Рівень 

рентабельності 
(збитковості) 
операційної 
діяльності,%

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат, 
млн. грн.

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат, 
млн. грн.

2007 -10,3 65,8 122,6 34,2 132,9 1,2
2008 -197,9 65,2 131,5 34,8 329,5 0,8
2009 - 86,4 65,2 118,9 34,8 205,4 1,2
2010 - 21,8 60,0 137,9 40,0 159,7 1,1
2011 -257,1 61,8 188,0 38,2 445,1 0,2
2012 -320,5 60,1 152,2 39,9 472,7 0,6

Джерело: [19]
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чих технологій [14, с. 61]; функціонування в 
галузі вертикально-інтегрованих комплексів, 
що буде сприяти підвищенню рентабельності 
хлібопекарського виробництва. Їх частка на 
даному ринку складає 25-30% [4, с. 5]. 

До зазначених заходів варто додати: підви-
щення якості хлібопродукції за рахунок харчо-
вих добавок при забезпеченні порівняно низь-
ких витрат на всіх стадіях виробничого циклу; 
більш чітка організація збуту (власна мережа, 
ефективна реклама, широкий товарний асорти-
мент, красива упаковка); творче використання 
корисного досвіду конкурентів; уміле маніпу-
лювання ціновими чинниками конкурентної 
боротьби на не основні хлібобулочні вироби.
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тивного управління підприємством. Визначено основні підхо-
ди щодо класифікації індикаторів корпоративного управління. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье определены основные теоретические аспекты 

корпоративного управления предприятием. Определены ос-
новные подходы к классификации индикаторов корпоратив-
ного управления. Приведены направления осуществления 
рейтинговой оценки корпоративного управления. Проанализи-
рованы основные подходы к их классификации. Исследованы 
основные показатели эффективности корпоративного управ-
ления предприятием.

Ключевые слова: корпорация, корпоративное управле-
ние, эффективность корпоративного управления, рейтинг эф-
фективности корпоративного управления, показатели корпо-
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ANNOTATION 
In the article the basic theoretical aspects of corporate man-

agement. The main approaches to corporate governance. The 
basic approaches to its classification. The basic corporate perfor-
mance management.

Keywords: сorporation, corporate governance, corporate gov-
ernance effectiveness, efficiency rating of corporate governance, 
performance management corporate governance.

Постановка проблеми. Сучасною тенденцією 
розвитку вітчизняної економіки стає форму-
вання великої кількості корпоративних утво-
рень, переважно у формі акціонерних товариств. 
Тому від ефективності функціонування та ква-
ліфікації управлінського апарату, від впрова-
дження нових принципів корпоративного управ-
ління та від участі підприємств корпоративного 
сектора в політичному та соціальному житті 
країни залежить рівень її економічного розви-
тку. Однією з головних проблем у підвищенні 
рівня корпоративного управління є відсутність 
єдиної методики, яка дозволяє оцінити ефектив-
ність корпоративного управління. Проблема кор-
поративного управління зумовлена також неуре-
гульованістю корпоративних відносин. Отже, 
виникає необхідність щодо розробки механізму 
корпоративного управління, який враховував 
би всі особливості функціонування підприємств 
корпоративного сектора та інтереси всіх зацікав-
лених суб’єктів корпоративних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значним теоретико-методологічним внеском 
з питань корпоративного управління є роботи 
таких науковців: О.М. Анісімова, Б.М. Андруш-
ків, Т.Р. Антошко, О.Г. Білорус, Ю.Б. Вин-
слов, С.М. Девіс, А. Демб, Л.В. Довгань, 
В.А. Євтушевський, Г.В. Козаченко, О.Г. Коше-
лєва, О.Р. Кібенко, М.І. Книш, Р.Р. Ларіна, 
О.А. Лобанова, Т.Г. Логутова, М.Ю. Міляв-
ський, О.В. Мороз, Ф. Найбаер, Г.В. Наза-
рова, М.І. Небава, І.Л. Сазонець, Дж. Салівен, 
В.Г. Федоренко, А.В. Череп.

Мета статті полягає у визначенні основних 
аспектів ефективності корпоративного управ-
ління на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблеми розвитку корпоративного сектора 
висвітлено науковцями в різних аспектах, а саме: 
правове регулювання відносин, формування 
інформаційного поля корпорацій, управління 
фінансовими ресурсами корпорацій, управління 
розвитком корпорацій та гармонізація інтер-
есів учасників корпоративного управління, роз-
будова системи корпоративних відносин, яка 
дозволяє повною мірою використовувати всі 
переваги акціонерної форми власності.

Корпорація – це організаційна структура, 
яка об’єднує необхідні ресурси для виробни-
цтва товарів та надання послуг населенню. Така 
форма господарювання в умовах економічної 
нестабільності та мінливості має певні переваги:

1) мінімізує фінансовий ризик акціонерів 
внаслідок виключення за чинним законодав-
ством їхньої відповідальності перед кредито-
рами товариства за межами капіталу, що роз-
міщений в акціях;

2) сприяє вигідному отриманню інвестицій;
3) дозволяє здійснювати підприємницьку 

діяльність після зміни складу акціонерів;
4) пропонує працівникам участь у розподілі 

прибутків і дає змогу власникам корпорацій 
успішно реалізовувати стратегічні плани на 
засадах колективних інтересів тощо [3].

Система корпоративного управління перед-
бачає розподіл прав та обов’язків між різними 
учасниками корпоративних відносин. Оскільки 
дивідендна політика є одним із проявів корпо-
ративного управління, то в залежності від того, 
як саме здійснюватиметься така політика, буде 
залежати розвиток підприємства.
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У вузькому розумінні корпоративне управ-
ління полягає у забезпеченні діяльності мене-
джерів щодо управління підприємством в 
інтересах власників-акціонерів. У широкому 
розумінні корпоративне управління – це захист 
та врахування інтересів як фінансових, так і 
нефінансових інвесторів, що роблять свій вне-
сок у діяльність корпорації. 

Таким чином, корпоративне управління – це 
управління організаційно-правовим полем біз-
несу, оптимізацією організаційних структур, 
побудова внутрішньо- та міжфірмових відносин 
компанії відповідно до прийнятих цілей. Такий 
погляд на сутність корпоративного управління 
відображає взаємозв’язок корпоративного 
управління та управління інтегрованими кор-
поративними структурами [1].

Цілями корпоративного управління є підви-
щення ефективності функціонування корпора-
ції і створення балансу інтересів зацікавлених 
сторін. Досягнення цих двох цілей стимулює 
добробут і розвиток суспільства, створює і під-
тримує ділове середовище, максимізує прибу-
ток і прибутковість інвестицій, забезпечує дов-
гостроковий ріст продуктивності. Дотримання 
вимог міжнародних стандартів гарантує від-
повідність інтересів корпорацій, інвесторів і 
суспільства, обмежуючи зловживання владою, 
перекачування активів, фінансові і моральні 
ризики, розтрату корпоративно-керованих 
ресурсів, що можуть бути викликані корисли-
вою поведінкою корпоративних інсайдерів на 
шкоду інвесторам і суспільству. В остаточному 
підсумку проблема ефективності зводиться до 
корпоративної відповідальності й ефективного 
захисту інтересів інвесторів і суспільства.

Контроль і оцінка діяльності корпорації 
пов’язані з досить складною процедурою визна-
чення критеріїв якості. Критеріями успіш-
ної діяльності виступають основні показники 
фінансового стану компанії. Однак роль най-
важливіших критеріїв може змінюватися 
залежно від того, яке значення надається цілям 
діяльності компанії та обов’язкам її керівників.

Єдиної моделі корпоративного управління, 
що працює у всіх країнах, немає. У той же час 
існують визначені стандарти, що застосовуються 
у всіляких правових, політичних і економічних 
контекстах. На основі цих стандартів рейтингові 
агентства, консультаційні фірми, дослідницькі 
центри розробляють інформаційно-аналітичні 
продукти, що тією чи іншою мірою характери-
зують якість корпоративного управління як в 
окремих компаніях, так і в країні в цілому.

На сьогоднішній день у світі існує декілька 
рейтингів та велика кількість інших різнома-
нітних індикаторів, що характеризують ефек-
тивність корпоративного управління. Викорис-
тання системного підходу до аналізу існуючих 
індикаторів корпоративного управління дозво-
лило систематизувати їх за такими критеріями:

1) в залежності від суб’єктів, що їх розра-
ховують:

– іноземні;
– вітчизняні.
До основних зарубіжних індикаторів слід 

віднести рейтинги агентства Standard & 
Poor’s, CORE-рейтинг, рейтинг Brunswick UBS 
Warburg, Російського інституту директорів і 
рейтингового агентства «РІД – Експерт РА» 
тощо [1; 2]. До вітчизняних – Індекс корпора-
тивного управління в Україні (УІРФР) та Рей-
тинг корпоративного управління підприємства 
рейтингового агентства «Кредит-рейтинг» [6];

2) в залежності від виду індикатора:
– рейтинг;
– індекс;
– коефіцієнт;
– ренкінг;
– інші індикатори.
3) в залежності від комплексності проведе-

них розрахунків:
– макроіндикатори – дозволяють оцінити 

рівень корпоративного управління на основні 
нормативно-правових актів та їх відповідності 
міжнародним стандартам [2];

– мікроіндикатори – оцінюють лише якість 
корпоративного управління в окремому акціо-
нерному товаристві [2];

– комплексні індикатори – оцінюють як 
стан державного регулювання корпоративного 
управління, так і якість корпоративного управ-
ління в окремому акціонерному товаристві.

4) в залежності від інформації, що викорис-
товується при розрахунках:

– ґрунтується лише на публічній інформації, 
яка відкрито оприлюднюється в засобах масової 
інформації та мережі Інтернет;

– ґрунтується як на публічній інформації, 
так і на інсайдерській інформації, отриманої 
від керівництва акціонерного товариства.

Ефективність корпоративного управління 
визначають як результат поєднання чотирьох 
факторів, які застосовують відповідно до націо-
нальної або регіональної специфіки: особливості 
національного законодавства, тип власності, 
органи управління, суспільний тиск. Вивчаючи 
їх, можна досягнути глибшого розуміння наці-
онального «регуляційного» середовища, з яким 
взаємодіють корпорації. 

Концептуалізація корпоративного управ-
ління за цими уявленнями дозволяє дослідити 
та зрозуміти сили, які впливають на компанію. 

Можна ідентифікувати сили, від яких зале-
жить поведінка компанії, і розглянути супер-
ечливі вимоги, що впливають на її діяльність. 
Звичайно, ці елементи постійно змінюються. 
Причому не існує критеріїв, за якими можна 
скласти «рейтинг» регуляційних законів і 
норм, типів власності чи суспільних традицій 
як джерел впливу на корпорацію [1]. 

Рейтинг корпоративного управління перед-
бачає проведення аналізу за такими двома 
напрямками:

1. Корпоративне управління у внутрішньому 
середовищі компанії, тобто аналіз ефективності 
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взаємодії між керівником, радою директорів, 
акціонерами, менеджерами та працівниками 
компанії. Головними об’єктами вивчення є 
внутрішня структура і методи корпоративного 
управління в компанії, співвідношення з кра-
щими зразками світової практики. Поза межами 
такого аналізу залишаються зовнішні зацікав-
лені сторони – громадськість, місцева адміні-
страція, держава, споживачі, постачальники.

2. Корпоративне управління у зовнішньому 
середовищі, тобто аналіз ефективності право-
вої, регулюючої й інформаційної інфраструк-
тури конкретної країни. Об’єктом вивчення є 
ступінь можливого виливу зовнішніх факторів 
макроекономічного рівня на якість корпоратив-
ного управління в тій чи іншій компанії.

 Виділено три основні групи показників, які 
є необхідними та достатніми при оцінці ефек-
тивності корпоративного управління: 

1. Показники, що відображають ступінь 
дотримання в компанії принципів корпоратив-
ного управління:

– ступінь захищеності прав акціонерів; 
– рівень участі зацікавлених осіб, ступінь 

розкриття інформації; 
– рівень захисних заходів від поглинання 

компанії; 
– рівень керівництва компанії; 
– якісний рівень проведення аудиту та фор-

мування бухгалтерської звітності. 
2. Показники, що характеризують результати 

фінансово-господарської діяльності компанії:
– динаміка обсягу реалізації товарів; 
– динаміка прибутку від звичайної діяль-

ності до оподаткування; 
– динаміка статутного капіталу; 
– динаміка рентабельності акціонерного 

капіталу; 
– динаміка рентабельності праці робітників 

апарату управління; 
– динаміка показника дивідендної прибутко-

вості акції; 
– динаміка показника дивідендного виходу; 
– динаміка ринкової капіталізації компанії. 
3. Показники, що відображають ризики кор-

поративного управління:
– рівень ризику «розмивання» частки акціо-

нерів в статутному капіталі;
– ступінь обґрунтованості введення транс-

фертного ціноутворення;
– ступінь імовірності банкрутства;
– рівень ризику від реорганізації компанії;
– рівень ризику від зміни корпоративної 

структури компанії (незавершеність консоліда-
ції холдингів);

– рівень ризику від відсутності представ-
ників міноритарних акціонерів у складі ради 
директорів;

– рівень ризику, пов’язаний з участю в акці-
онерних товариствах держави як акціонера.

Основним принципом корпоративного управ-
ління є розкриття інформації, що є інстру-
ментом виміру «прозорості» компанії. У даній 

групі розглядаються питання, пов’язані з вико-
нанням компанією вимог законодавства до роз-
криття інформації на ринку цінних паперів і з 
наданням додаткової інформації на добровіль-
ній основі з метою більш повного інформування 
зацікавлених осіб про свою діяльність. Пред-
ставлена емітентом інформація повинна бути 
достатньою, щоб інвестор міг скласти уявлення 
про діяльність компанії.

При розрахунку рейтингу досліджуються 
питання, що стосуються розкриття додаткової 
інформації на добровільній основі з метою більш 
повного інформування про свою діяльність заці-
кавлених осіб. У першу чергу визначається, чи 
надає компанія акціонерам яку-небудь додат-
кову інформацію, крім установленої законом, 
будь-які роз’яснення, що стосуються її діяль-
ності, чи розкриває інформацію про стратегічні 
напрямки своєї діяльності і т.п. З’ясовується, 
чи існує в акціонерів можливість ставити ком-
панії питання й одержувати на них відповіді. 
Для цього в акціонерні товариства надсила-
ються листи з проханням повідомити, як вирі-
шується та чи інша проблема.

Порушення, що допускаються в галузі роз-
криття інформації, а також інформаційна 
закритість можуть свідчити про несумлінну 
практику корпоративного управління.

Аналіз відповідей на запитання щодо струк-
тури капіталу дозволяє встановити, наскільки 
акціонер має можливість орієнтуватися в струк-
турі акціонерного капіталу компанії, оцінювати 
ризики, пов’язані з можливістю прийняття 
рішень в інтересах якихось визначених груп 
акціонерів. Для оцінки структури акціонерного 
капіталу вивчається надана товариством інфор-
мація про акціонерів, визначається, чи дозво-
ляє інформація, що розкривається емітентом, 
зробити висновок про склад акціонерів, а також 
про можливість зосередження контрольного 
пакета акцій у власності однієї особи чи групи 
пов’язаних між собою осіб.

У системі корпоративного управління радам 
директорів відводиться важлива роль як меха-
нізму, що забезпечує управління компанією в 
інтересах акціонерів. Передбачається, що рада 
директорів несе відповідальність за стратегію 
розвитку компанії, контролює діяльність мене-
джерів, підтримує роботу системи внутрішнього 
регулювання діяльності компанії для забез-
печення надійності інвестицій її акціонерів, а 
також активів компанії. При цьому неминуче 
можуть виникати конфлікти інтересів акціоне-
рів, ради директорів і менеджменту.

Оцінка ради директорів і менеджменту здій-
снюється на основі аналізу статуту і внутрішніх 
положень компанії, що регулюють діяльність 
її органів управління, зокрема, досліджується 
відповідність порядку обрання і припинення 
повноважень органів управління (ради дирек-
торів, виконавчих органів) вимогам законодав-
ства. Крім того, оцінюється роль ради дирек-
торів в управлінні компанією, розглядаються 
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питання, пов’язані з розподілом повноважень 
між радою директорів і виконавчим органом 
управління. Крім цього, з’ясовується, чи сфор-
мовані в раді директорів спеціальні комітети, 
наприклад, комітет з питань аудиту, у функції 
якого входять аналіз і нагляд за процесом під-
готовки і складання фінансової звітності і сис-
темою внутрішнього контролю. Досліджуються 
періодичність проведення засідань ради дирек-
торів, участь у голосуванні всіх членів ради 
директорів, питання, розглянуті на засіданнях. 
На підставі статуту й інших документів, що 
регламентують діяльність виконавчих органів 
управління, аналізуються питання, віднесені до 
їхньої компетенції.

Корпоративне управління повинне забезпе-
чувати захист прав акціонерів, рівне ставлення 
до всіх акціонерів, у тому числі дрібних та іно-
земних. У методиці оцінюється, чи забезпечує 
корпоративне управління компанії захист осно-
вних прав акціонерів, визначених у базових 
Принципах корпоративного управління ОЕСР, 
зокрема права голосу (участь в загальних збо-
рах акціонерів), а також права на отримання 
дивідендів.

Щоб скласти уявлення про політику компа-
нії стосовно акціонерів, вивчаються статут та 
інші внутрішні документи компанії, відкриті 
для акціонерів. На основі опитувань аналіти-
ків, що професійно займаються дослідженням 
діяльності компанії, з’ясовується, чи існують 
штучні бар’єри для участі акціонерів у загаль-
них зборах. Ряд питань стосуються практики 
виплати дивідендів.

У окремому розділі оцінюються ризики «роз-
мивання» частки акціонерів у статутному капі-
талі, трансферного ціноутворення, виведення 
активів, банкрутства, реорганізації, можли-
вості зміни корпоративної структури компанії, 
а також ризики, пов’язані з участю в акціонер-
них товариствах держави як акціонера. Спеці-
ально розглядаються питання можливості «роз-
мивання» частки акціонерів у результаті емісії. 
Для цього встановлюється, до чиєї компетенції 
віднесені питання збільшення статутного капі-
талу. Визначається, чи встановлено заборону 
на оплату розташовуваних акцій негрошовими 
засобами, чи існують інші положення, що пере-
шкоджають «розмиванню».

Щоб оцінити ступінь ризикованості компанії 
для акціонерів, аналізується можливість при-
йняття її органами управління рішень в інтере-
сах якої-небудь однієї групи афілійованих осіб. 
Для цього встановлюється, чи є в статуті кор-
порації положення про необхідність розкриття 
членами ради директорів інформації про мож-
ливий конфлікт інтересів.

Участь держави як акціонера несе в собі для 
інших акціонерів компанії визначені ризики. 
Це пов’язано з неможливістю впливати на полі-
тику держави стосовно її власності, неефектив-
ністю управління державними пакетами акцій, 
прийняттям рішень, виходячи з політичної, а 
не економічної доцільності, а також існуван-
ням конфлікту інтересів держави як власника, 
як споживача послуг (продукції) компанії і як 
регулятора ринку.

В оцінці якості корпоративного управління 
важливу роль відіграє ринкова історія конкрет-
ної компанії. В окремому розділі рейтингу роз-
глядаються питання, що стосуються аудитора, 
ревізійної комісії, випадки застосування санк-
цій, досліджується практика підготовки фінан-
сової звітності за міжнародними стандартами.

Висновки. Таким чином, корпоративне 
управління підприємством – це система вза-
ємовідносин яка регулює правила та процедури 
щодо прийняття управлінських рішень, що сто-
сується діяльності підприємства та здійснення 
контрольних процедур, а також розподіл прав 
та обов’язків між підрозділами відповідно до 
підприємства. Його ефективність полягає у 
підвищенні рівня конкурентоспроможності та 
прибутковості підприємства завдяки забезпе-
ченню: рівноваги впливу та балансу учасників 
корпоративних відносин, фінансової прозорості 
та впровадження правил ефективного менедж-
менту й належного фінансового контролю.

Основними показниками ефективності корпо-
ративного управління на підприємстві є показ-
ники, які відображають ступінь дотримання в 
компанії принципів корпоративного управління, 
що характеризують результати фінансово-госпо-
дарської діяльності компанії та відображають 
ризики корпоративного управління.
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ОЦІНКА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

THE VALUATION OF THE INTENSIFICATION OF EMPLOYMENT  
OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES  

IN KHARKIV OBLAST

АНОТАЦІЯ
У статті проведено оцінку інтенсифікації використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Хар-
ківської області методом статистико-математичного аналізу. 
Визначено динаміку змін земельних ресурсів області протягом 
досліджуваного періоду 2008–2014 рр., що свідчить про висо-
кий рівень розораності території. Результатом високого госпо-
дарського освоєння земельного фонду є розвиток деградацій-
них процесів земель, що створює загрозу продовольчій безпеці 
області. Проведений аналіз свідчить про позитивну тенденцію 
до підвищення економічної ефективності інтенсифікації вико-
ристання земельних ресурсів с.-г. підприємств області.

Ключові слова: інтенсифікація, земельні ресурси, резуль-
тативні складники, матеріально-речові складники, економічна 
ефективність інтенсифікації.

АННОТАЦИЯ
В статье проведена оценка интенсификации использова-

ния земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий 
Харьковской области методом статистико-математического 
анализа. Определена динамика изменений земельных ресур-
сов области в течение исследуемого периода 2008–2014 гг., 
что свидетельствует о высоком уровне распаханности терри-
тории. Результатом высокого хозяйственного освоения земель-
ного фонда является развитие деградационных процессов 
земель, что создает угрозу продовольственной безопасности 
области. Проведенный анализ свидетельствует о положитель-
ной тенденции к повышению экономической эффективности 
интенсификации использования земельных ресурсов сельско-
хозяйственных предприятий области.

Ключевые слова: интенсификация, земельные ресурсы, 
результативные составляющие, материально-вещественные со-
ставляющие, экономическая эффективность интенсификации.

ANNOTATION
In the article the valuation of the intensification of employment 

of land resources of agricultural enterprises of Kharkiv oblast 
was done by the method of statistical and mathematical analysis. 
Changes the dynamics of the land resources of area is certain 
during the investigated period 2008-2014, that testifies to the high 
level of thrown open of territory. The result of the high economic 
mastering of the land fundis development of degradation process-
es of land, that creates a threat to food safety in oblast. The con-
ducted analysis has pointed the positive tendencies to the raising 
of the economical efficiency of the intensification of employment of 
land resources of agricultural enterprises in oblast.

Keywords: intensification, the land resources, effective con-
stituents, materially-material constituents, economic efficiency of 
intensification.

Постановка проблеми. Існуючий двоїстий 
характер інтенсифікації використання земель-
них ресурсів полягає у одночасному отриманні 
як позитивного, так і негативного ефекту від 
впливу на агроекологічну систему. Позитивна 
його сторона полягає у зростанні економічної 

ефективності, негативна, особливо при не раці-
ональному використанні, проявляється в погір-
шенні кругообігу органічних речовин, руйну-
ванні родючості ґрунту, зменшенні в ньому 
гумусу і підвищенні щільності, зменшенні біо-
логічної активності рослин і тварин, зниженні 
їх стійкості до різних хвороб, порушенні біо-
логічної рівноваги і водного балансу тощо [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам інтенсифікації використання земель-
них ресурсів та раціонального землекористу-
вання присвячено значну кількість наукових 
праць та розробок відомих учених, у роботах 
яких висвітлені питання ефективності інтен-
сифікації сільськогосподарського виробництва, 
оцінки інтенсифікації використання та охо-
рони земельно-ресурсного потенціалу. Питання 
інтенсифікації використання земельних ресурсів 
розглядалися у працях таких відомих учених, 
як І.І. Лукінов, О.М. Онищенко, Т.І. Олійник, 
А.Я. Радченко, І.Н. Романенко, О.О. Сторожук, 
Г.М. Підлісецький, В.І. Перебийніс, П.Т. Саблук, 
О.Ю. Ермаков, О.В. Ульянченко, І.І. Червен, 
В.Й. Шиян, В.С. Шебанін та інші дослідники. 
Проте проблема залишається невирішеною, а в 
існуючих точках зору є розбіжності.

Мета статті полягає у визначенні динаміки 
змін складу і структури земельних ресурсів та 
темпів трансформації орних земель сільськогос-
подарських підприємств Харківської області, 
проведенні оцінки і аналізу результативних 
та матеріально-речових складників економіч-
ної ефективності інтенсифікації використання 
земельних ресурсів методом статистико-матема-
тичного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Слобожанщина традиційно є стратегічним регі-
оном для аграрної сфери України. Питома вага 
Харківської області в структурі земельного 
фонду країни становить 5,2%, причому на с.-г. 
угіддя у 2014 р. припадало 5,8%, на лісовкриті 
площі – 3,9%, на забудовані землі – 4,8%, на 
відкриті заболочені землі – 3,2%, на відкриті 
землі без рослинного покриву або з незначним 
рослинним покривом – 3,3%, на інші землі – 
4,9%. Уже на підставі цих даних бачимо, що 
в цілому структура земельного фонду області 
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визначається відносно вищим сільськогоспо-
дарським освоєнням території, ніж у країні. 

Склад і структура земельних угідь Харків-
ської області протягом останніх років у цілому 
не зазнали суттєвих змін (табл. 1), однак темпи 
трансформації орних земель в інші види угідь 
не можна визнати задовільними. При цьому 
багато дослідників вважають, що тенденція 
надмірного екологічно необґрунтованого сіль-
ськогосподарського освоєння території області 
зберігається до цього часу, із чим можна пого-
дитися лише частково, оскільки за екологобез-
печного використання с.-г. угідь екологічних 
проблем не виникає. 

У динаміці зміни земельних ресурсів Хар-
ківської області протягом 2008–2014 рр. спо-
стерігалося скорочення площі с.-г. угідь на 
5,2 тис. га за одночасного збільшення лісо-
вкритих і забудованих земель, відповідно, 
на 1,2 тис. га й 2,9 тис. га. Аналіз структури 
земельного фонду області (рис. 1) свідчить, 
що у 2014 р. 76,8% території області було 
зайнято с.-г. угіддями, під лісами й іншими 
лісовкритими площами зайнято 13,3% терито-
рії, забудовані землі займали 3,9%, землі під 

пісками, ярами й іншими відкритими землями 
без рослинного покриву – 1,1%, відкриті забо-
лочені землі – 1,0%, під водою – 1,9%, інші 
землі – 1,9% території області. 

Рівень розораності території Харківської 
області становить 61,4%, а рівень лісистості – 
13,3%. Інтенсивне використання земельного 
фонду в регіоні значною мірою визначає еколо-
гічну ситуацію й негативно впливає на наступ-
ний її розвиток стосовно земельних ресурсів.

Так, наприклад, у 2010 р. на території Хар-
ківської області обліковувалось 1192,4 тис. га 
земель, підданих ерозії, що становить 38,0% 
від загальної площі області, та 13,7 тис. га під-
топлених земель або 0,4% [4].

У ґрунтовому покриві Харківської області 
переважають чорноземи типові (39,4%), зви-
чайні глибокі (34,6%), звичайні (11,7%) та 
опідзолені (6,4%). Найродючішими є чорноземи 
типові й опідзолені ґрунти. Чорноземи звичайні 
глибокі та звичайні внаслідок більшої посуш-
ливості кліматичних умов мають меншу родю-
чість. У ґрунтовому покриві області 40% площі 
займають ксероморфні види основних типів 
ґрунтів. Вони внаслідок формування на схилах 

Таблиця 1
Земельний фонд Харківської області й динаміка його зміни (станом на 1 січня), тис. га

Види земельних угідь 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Сільськогосподарські угіддя 2419,0 2418,8 2419,0 2418,7 2418,7 2416,2 2413,8
Лісовкриті площі 416,5 415,5 416,4 416,6 416,5 416,9 417,7
Забудовані землі 120,2 121,2 120,6 121,3 121,3 123,1 123,1
Відкриті заболочені землі 30,8 30,6 30,6 30,7 30,6 31,4 31,9
Відкриті землі без рослин-
ного покриву 34,2 33,8 34,0 33,6 33,8 33,6 33,6

Інші землі 60,4 61,1 60,0 60,1 60,1 60,1 61,1
Води 60,7 60,8 61,2 60,8 60,8 60,5 60,6
Усього 3141,8 3141,8 3141,8 3141,8 3141,8 3141,8 3141,8
Джерело: авторські розрахунки на основі даних [2; 3]

2008 р.                                             2014 р.
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Рис. 1. Структура земельного фонду в Харківській області у 2008 та 2014 рр., %
Джерело: побудовано автором на основі даних таблиці 1



340

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

і, відповідно, гіршого вологозабезпечення мають 
менший на 15–30% потенціал продуктивності. 
Серед інших менш поширених ґрунтів області 
в сільськогосподарському виробництві викорис-
товують лучно-чорноземні та лучні переважно 
солонцювато-солончакуваті ґрунти (23 тис. га), 
чорноземи на пісках (7,7 тис. га) тощо. Лучно-
болотні та болотні ґрунти (0,07 тис. га) фактично 
не використовують. Серед орних земель області 
нараховують 152,2 тис. га кислих і 58,5 тис. га 
солонцевих ґрунтів, які потребують постійної 
хімічної меліорації. Загальна облікова площа 
зрошуваних земель становить 90,7 тис. га, які 
є значним резервом збільшення валового збору 
сільгосппродукції, проте їх ґрунтово-меліора-
тивний стан не відповідає сучасним науковим і 
технологічним умовам [4].

Із загальної площі с.-г. угідь Харківської 
області, яка у 2014 р. дорівнювала 2416,6 тис. га, 
рілля становило 79,8% (1928,6 тис. га), сінокоси 
та пасовища – 17,5% (424,1 тис. га), перелоги – 
0,7% (14,5 тис. га), багаторічні насадження – 
2,0% (49,4 тис. га), що наочно відображено на 
рисунку 2. Рівень розораності сільгоспугідь, 
на думку вчених, перевищує екологічно допус-
тимі норми через екстенсивний спосіб ведення 
землеробства та нераціональну структуру с.-г. 

угідь за надзвичайно низької частки природних 
кормових угідь, на які припадає лише 11,8%. 

79,8%

2,0% 17,5%0,7%

Рілля Сінокоси і пасовища Перелоги Багаторічні насадження

Рис. 2. Структура сільськогосподарських угідь 
Харківської області у 2014 р., %

Джерело: побудовано автором на основі даних [5]

За роки земельної реформи в структурі с.-г. 
угідь Харківської області відбулися деякі зміни. 
Так, питома вага ріллі в площі с.-г. угідь змен-
шилася відповідно з 81,0% у 1992 р. до 79,8% 
у 2014 р., водночас з’явилися перелоги загаль-
ною площею 14,5 тис. га. Тобто спостерігаються 
незначні позитивні тенденції в зміні структури 
угідь, що ведуть до зменшення розораності 
земель області, яка все ще залишається висо-

Таблиця 2
Матеріально-речовий складник інтенсифікації використання земельних ресурсів  

у сільськогосподарських підприємствах Харківської області

Показники
Роки

Тенденція зміни
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ступінь господарського вико-
ристання землі, %* 69,1 69,3 69,3 69,4 69,7 69,4 69,1 у = 69,23 + 0,021 t

Ступінь розораності, %* 83,6 83,6 83,9 83,9 84,0 84,2 83,6 у = 83,64 + 0,046 t
Ступінь меліорованості, % 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 у = 4,3 – 6Е-16
Питома вага інтенсивних культур 
у загальній посівній площі, % 31,2 28,8 45,9 41,0 47,3 44,6 46,2 у = 29,57 + 2,79 t

Інтегральний коефіцієнт інтен-
сивності використання землі 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,191 0,190 у = 0,190 + 7Е-0,5 t

Щільність поголів’я, ум. гол.
Унесено на 1 га посівної площі: 
органічних добрив, т 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 -

мінеральних добрив, кг д. р. 58 49 54 54 60 68 67 у = 48,43 + 2,54 t
Припадає на 1 га с.-г. угідь:
виробничих витрат, грн. 2996 3010 3652 4643 5399 6080 7382 у = 1731 + 751,6 t
поточних витрат, грн. 2830 2815 3431 4390 5083 5719 6944 у = 1630 + 707,2 t
енергетичних ресурсів, кВт 2,5 2,4 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 у = -2,44 – 0,111 t
Припадає на 1 га ріллі в рос-
линництві, грн.:
виробничих витрат 2308 2138 2575 3614 4287 4641 5732 у = 1186 + 606,8 t
поточних витрат 2168 1975 2393 3398 4023 4322 5340 у = 1111 + 565,7 t
витрат на мінеральні добрива 413 333 371 578 643 679 809 у = 239,1 + 76,86 t
Виробничі витрати на 1 га 
посіву, грн.: 
зернових 2000 1953 2216 3180 3685 4183 4909 у = 1067 + 523,4 t
соняшнику 2580 2240 2206 3293 4108 4545 5112 у = 1425 + 503,9 t
картоплі 9642 10420 10862 16191 21564 15105 19413 у = 7687 + 1764 t
цукрових буряків 5264 5506 5623 6339 7790 7147 11806 у = 3486 + 895,5 t
* Сільськогосподарські підприємства та господарства населення
Джерело: авторські розрахунки на основі даних [6–10]
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кою. Проте цей процес ще недостатньо впливає 
на загальний екологічний стан сільськогоспо-
дарських угідь.

Внесення органічних добрив за аналізова-
ний період перебувало на рівні 0,4 т/га посівної 
площі, а мінеральних – зростало в середньому 
на 2,5 кг д. р./га посівної площі (R2 = 0,609), 
і становило у 2014 р. 67 кг д. р., що на 26,4% 
більше, ніж у 2008 р., але на 18,3% менше, 
ніж в Україні. Сільськогосподарські підприєм-
ства Харківської області мають вищі показники 
землезабезпеченості, ніж в Україні, і характе-
ризуються тенденцією до зростання, зокрема, 
навантаження на одного працівника с.-г. угідь 
щороку підвищувалося на 1,27 га (R2 = 0,798), у 
тому числі ріллі – на 1,33 га (R2 = 0,821). Енер-
гозабезпеченість сільськогосподарських підпри-
ємств Харківської області щороку знижувалася 
на 0,11 кВт/га (R2 = 0,572), при цьому якщо у 
2008 р. обласні показники переважали націо-
нальні, то у 2014 р. ситуація була протилежною.

У 2014 р. на 1 га ріллі в рослинництві при-
падало 5 732 грн. виробничих витрат, у тому 
числі 5 340 грн. поточних витрат, з яких 
809 грн. – витрати на мінеральні добрива, що 
у 2,5 рази, 2,5 та 2 рази більше, ніж у 2008 р., 
при цьому вони в середньому за рік зростали на 
607 грн. (R2 = 0,941), 566 (R2 = 0,937) і 77 грн 
(R2 = 0,866) відповідно. Як і в Україні, сіль-
ськогосподарські підприємства Харківської 
області серед досліджуваних культур найбільше 
витрачають коштів під час вирощування карто-
плі, проте майже вдвічі менше, ніж у цілому 
в державі; менш інтенсивно вкладають кошти 
у вирощування цукрових буряків і зернових, 
проте більше затрачають на вирощування 
соняшника. На 1 га посіву зернових вироб-

ничі витрати у 2014 р. становили 4 909 грн., 
соняшника – 5 112 грн., картоплі – 19 413 грн., 
цукрових буряків – 11 806 грн., що у 2,5 рази, 
2,0, 2,0 та 2,2 рази більше, ніж у 2008 р. 

Отже, сільськогосподарські підприємства 
Харківської області менш інтенсивно вико-
ристовують земельні ресурси, ніж у цілому в 
Україні, однак у часі інтенсивність землекорис-
тування підвищувалася. Тож цілком логічно 
припустити, що й результативність інтенсифі-
кації використання земельних ресурсів у під-
приємствах області буде нижчою, ніж у серед-
ньому в господарствах держави (табл. 3). 

Аналізуючи результативний складник інтен-
сифікації використання земельних ресурсів, 
слід зазначити, що сільськогосподарські під-
приємства Харківської області поступаються 
середньоукраїнським даним за врожайністю 
зернових, цукрових буряків і картоплі, а за 
врожайністю соняшника мають певні переваги.

При цьому середньорічний приріст уро-
жайності зернових (1,89 ц/га (R2 = 0,203)) та 
картоплі (5,29 ц/га (R2 = 0,180)) залишається 
меншим за середні в Україні показники, а за 
середньорічним приростом урожайності соняш-
ника (1,91 ц/га (R2 = 0,756)) та цукрових буря-
ків (33,4 ц/га (R2 = 0,528)) область випереджає 
середньонаціональні показники. На відміну від 
середніх даних в Україні в Харківській області 
виробництво приросту живої маси ВРХ з роз-
рахунку на 100 га с.-г. угідь зростало на 0,19 ц 
щороку в середньому (R2 = 0,307) й досягло 
у 2014 р. 10,8 ц, що на 11,3% більше, ніж у 
2008 р., та на 22,7% більше за аналогічний 
показник в Україні. Виробництво молока на 
100 га с.-г. угідь щороку зростало на 11,2 ц 
(R2 = 0,851) й сягнуло 206,8 ц у 2014 р., що на 

Таблиця 3
Результативний складник інтенсифікації використання земельних ресурсів  

у сільськогосподарських підприємствах Харківської області

Показники
Роки

Тенденція зміни
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Урожайність, ц/га:
зерна 39,2 27,0 19,3 37,5 28,5 39,9 45,2 у = 26,23 + 1,89 t
соняшнику 18,5 18,3 16,6 24,7 23,2 28,8 27,1 у = 14,83 + 1,91 t
цукрових буряків 301 203 146 272 351 365 437 у = 162,7 + 33,4 t
картоплі 92 60 57 122 62 106 109 у = 65,71 + 5,29 t
Вироблено на 100 га с.-г. 
угідь, ц: 
приросту ж. м. ВРХ

9,7 9,2 9,3 8,4 9,6 10,1 10,8 у = 8,81 + 0,193 t

молока 134,6 148,6 150,3 142,5 174,2 185,3 206,8 у = 118,3 + 11,21 t
вовни 0,017 0,018 0,017 0,017 0,014 0,013 0,013 у = 0,019 – 0,0009 t
Вироблено на 100 га ріллі, 
ц: зерна 2732,8 1759,0 879,6 2320,2 1723,8 2686,3 3018,1 у = 1652 + 126,9 t

цукрових буряків 627,9 377,8 362,4 690,5 581,8 223,8 729,2 у = 482,6 + 7,69 t
свинини 8,3 10,7 13,9 11,1 7,2 16,9 20,6 у = 6,59 + 1,52 t
Вироблено на 100 га посіву 
зернових:
яєць, тис. шт. 77,2 84,0 132,2 127,3 109,6 110,2 97,4 у = 92,5 + 3,23 t
приросту ж. м. птиці, ц 29,4 34,5 42,1 28,1 29,6 35,9 38,7 у = 31,4 + 0,65 t
Джерело: авторські розрахунки на основі даних [11]
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53,6% більше проти 2008 р. та на 42,2% більше 
за аналогічний показник в Україні. Таким 
чином, загалом інтенсифікація використання 
земельних ресурсів у сільськогосподарських 
підприємствах Харківської області була резуль-
тативною, причому в часі результативність під-
вищувалася, однак за багатьма показниками 
вона була менш результативною, ніж у цілому 
в Україні. Як результат, за багатьма показни-
ками, але не за всіма, економічна ефективність 
інтенсифікації використання земельних ресур-
сів виявилася нижчою в підприємствах області 
за середній рівень у країні (табл. 4).

Аналізуючи показники виробництва вало-
вої, товарної та чистої продукції з розрахунку 
на 100 га с.-г. угідь, слід зазначити, що вони 
мають чітку тенденцію до зростання, яке 
становило в середньому за рік, відповідно, 
77,2 тис. грн. (R2 = 0,859), 100,0 (R2 = 0,928), 

44,4 (R2 = 0,891) та 22,0 тис. грн. (R2 = 0,681), 
що забезпечило збільшення цих показників у 
звітному році порівняно з базисним відповідно 
у 2,4 рази, 3,2, 3,6 та 7,7 рази відповідно. 
Показники землевіддачі за валовою, товар-
ною та чистою продукцією й прибутком хоч і 
коливалися за роками, проте загалом мали тен-
денцію до підвищення. Аналогічний висновок 
можна зробити й стосовно коефіцієнтів окуп-
ності усіх виробничих витрат. У 2014 р. на 
100 га ріллі було одержано 660,5 тис. грн. вало-
вої продукції рослинництва, 723,4 тис. грн. 
товарної продукції, 345,4 тис. грн. чистої про-
дукції та 157,3 тис. грн. прибутку, що, відпо-
відно, в 1,4 рази, 3,4, 3,9 та 7,6 рази більше 
проти показників 2008 р., тобто в середньому за 
рік вони, відповідно, зростали на 40,5 тис. грн. 
(R2 = 0,491), 82,1 (R2 = 0,901), 40,1 (R2 = 0,872) 
та 19,6 тис. грн. (R2 = 0,636). 

Таблиця 4
Економічна ефективність інтенсифікації використання земельних ресурсів  

у сільськогосподарських підприємствах Харківської області

Показники
Роки

Тенденція зміни
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Одержано на 100 га с.-г. угідь, тис. 
грн.: вал. прод. в пост. цінах 2010 р. 298,8 248,3 399,4 617,5 531,0 652,7 706,0 у = 184,5 + 77,21 t

товарної продукції 278,2 318,7 358,0 497,7 653,9 639,0 899,5 у = 120,7 + 100 t
чистої продукції 105,9 103,1 168,3 237,0 283,9 246,8 385,5 у = 41,24 + 44,35 t
прибутку 22,1 9,5 52,5 104,6 119,4 60,3 171,1 у = -10,86 + 21,98 t
Землевіддача за: валов. прод. в 
пост. цінах 2010 р. 0,328 0,237 0,360 0,556 0,272 0,335 0,362 у = 0,32 + 0,0075 t

товарною продукцією 0,306 0,304 0,322 0,448 0,335 0,328 0,461 у = 0,283 + 0,019 t
чистою продукцією 0,116 0,098 0,152 0,213 0,146 0,127 0,198 у = 0,11 + 0,0106 t
прибутком 0,024 0,009 0,047 0,094 0,061 0,031 0,088 у = 0,015 + 0,009 t
Коефіцієнт окупності усіх виробн. 
витрат: валов. прод. в пост. цінах 
2010 р.

0,997 0,825 1,094 1,330 0,984 1,074 0,956 у = 0,99 + 0,0095 t

товарною продукцією 0,929 1,059 0,980 1,072 1,211 1,051 1,219 у = 0,92 + 0,039 t
чистою продукцією 0,354 0,342 0,461 0,511 0,526 0,406 0,522 у = 0,35 + 0,025 t
прибутком 0,074 0,032 0,144 0,225 0,221 0,099 0,232 у = 0,049 + 0,024 t
Одержано на 100 га ріллі, тис. грн.: 
валов. прод. рослин-ва в пост. цінах 
2010 р.

466,7 357,9 288,1 501,7 427,6 564,9 660,5 у = 304,6 + 40,53 t

товарної продукції рослин-ва 214,6 248,0 264,6 385,5 543,5 494,1 723,4 у = 82,31 + 82,05 t
чистої продукції рослинництва 89,6 89,2 143,7 213,7 254,2 211,8 345,4 у = 32,07 + 40,11 t
прибутку рослин-ва 20,7 14,8 49,9 103,5 114,2 51,6 157,3 у = -5,1 + 19,56 t
Коефіцієнт окупності виробничих 
витрат у рослинництві: валов. прод. 
в постійних цінах 2010 р.

2,022 1,674 1,119 1,388 0,997 1,217 1,152 у = 1,888 – 0,130 t

товарною продукцією 0,930 1,160 1,028 1,067 1,268 1,065 1,262 у = 0,962 + 0,037 t
чистою продукцією 0,388 0,417 0,558 0,591 0,593 0,456 0,603 у = 0,41 + 0,0 27 t
прибутком 0,090 0,069 0,194 0,286 0,266 0,111 0,274 у = 0,083 + 0,025 t
Коефіцієнт окупності поточних 
витрат у росли-ві: валов. прод. в 
пост. цінах 2010 р.

2,152 1,812 1,204 1,476 1,063 1,307 1,237 у = 2,02 – 0,139 t

товарною продукцією 0,989 1,256 1,106 1,134 1,351 1,143 1,355 у = 1,031 + 0,040 t
чистою продукцією 0,413 0,452 0,601 0,629 0,632 0,490 0,647 у = 0,436 + 0,029 t
прибутком 0,095 0,075 0,209 0,305 0,284 0,119 0,295 у = 0,088 + 0,027 t
Рівень рентабельності с.-г. виробни-
цтва, % 9,0 3,2 17,6 27,5 23,0 10,8 24,2 у = 7,01 + 2,36 t

у т. ч.: рослинництва 10,7 6,3 23,3 36,7 26,6 11,7 27,8 у = 11,1 + 2,34 t
Джерело: авторські розрахунки на основі даних [11]
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Висновки. Таким чином, коефіцієнти окуп-
ності виробничих витрат у рослинництві вало-
вою продукцією, на жаль, мають негативну 
тенденцію, однак за товарною та чистою про-
дукцією й прибутком вони зростають. Анало-
гічна ситуація спостерігається й у динаміці 
коефіцієнтів окупності поточних витрат у рос-
линництві. Рівень рентабельності сільськогоспо-
дарського виробництва, у тому числі рослинни-
цтва, має позитивну тенденцію, підвищуючись 
у середньому за рік на 2,3%. 

Отже, статистико-математичний аналіз 
засвідчив наявність позитивної тенденції до 
підвищення економічної ефективності інтен-
сифікації використання земельних ресурсів у 
сільськогосподарських підприємствах Харків-
ської області.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено розробці методичних рекомендацій 

щодо оцінювання персоналу підприємства на основі компетент-
нісного підходу, які дозволяють визначити вплив кожної окремої 
компетенції, а також їх груп на загальний рівень оцінки стану 
персоналу. Особливу увагу приділено визначенню вагомостей 
окремих компетенцій в загальній моделі, що дає можливість 
отримання об’єктивної оцінки за достатньо широким переліком 
складових. Використання запропонованих рекомендацій дозво-
ляє визначити пріоритетні напрями управління персоналом.

Ключові слова: персонал, оцінювання, компетенції, ком-
петентнісний підхід, цілі управління персоналом.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена разработке методических рекоменда-

ций для оценки персонала предприятия на основе компетент-
ностного подхода, которые позволяют определить влияние 
каждой отдельной компетенции, а также их групп на общий 
уровень оценки состояния персонала. Особое внимание уде-
лено определению весомостей отдельных компетенций в об-
щей модели, что дает возможность получения объективной 
оценки достаточно широким перечнем составляющих. Исполь-
зование предложенных рекомендаций позволяет определить 
приоритетные направления управления персоналом.

Ключевые слова: персонал, компетенции, компетент-
ностный подход, цели управления персоналом.

АNNOTATION
The article is given over development of best practices of per-

formance appraisal based on competency approach intended to 
determine the impact of each individual competencies and their 
groups to the overall assessment of the staff. Particular attention 
is given to the importance of individual competence in the general 
model, which makes it possible to obtain an objective assessment 
for wide list of components. Using the proposed guidelines to de-
termine priority areas of personnel management.

Keywords: staff, competence, competence approach, pur-
pose of personnel management. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
глобальної конкуренції успіх діяльності орга-
нізації значною мірою залежить від потенці-
алу персоналу. Так, саме персонал є основним 
елементом внутрішнього середовища, який 
спроможний сформувати та реалізувати конку-
рентні переваги організації.

Головним завданням сучасного етапу розви-
тку економіки України є подолання фінансово-
економічної кризи та забезпечення економіч-
ного зростання. Його вирішення неможливе без 
підвищення ефективності діяльності персоналу 
організацій на основі використання сучасних 
управлінських концепцій та підходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розгляду окремих організаційних та соці-

ально-економічних аспектів управління персо-
налом присвячено праці Е. Альтмана, М. Арм-
стронга, Р. Беккера, Г. Десслера, А. Маршалла, 
А. Маслоу, М. Мескона, М. Мілера, Х. Мінц-
берга, М. Портера та ін. Серед вітчизняних 
учених проблеми діяльності персоналу дослі-
джували В.Л. Андрущенко, І.Т. Балабанов, 
С.Б. Барнгольц, Т.Б. Бердикова, Т.В. Білорус, 
М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, О.Д. Василик, 
Г.Л. Вознюк, В.Г. Герасимчук, М.І. Горбатюк, 
А.В. Єфімов, А.Г. Загородній, І.Ф. Зинов’єв, 
І.В. Зятковська, Е.А. Ігнатова, В. Подольська, 
В.М. Порохня, К.Д. Скрипник та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак при всій важли-
вості проведених досліджень ряд положень 
щодо діяльності персоналу залишаються 
невизначеними і потребують подальшого 
вивчення. Розробка концептуальних підхо-
дів до розгляду діяльності персоналу усклад-
нена відсутністю достатньої інформації. Все 
це обумовлює необхідність подальшого розви-
тку теоретичних і прикладних досліджень з 
питань управління персоналом. 

Мета статті полягає у розробці методичних 
рекомендацій щодо обґрунтування цілей управ-
ління персоналом на основі компетентнісного 
підходу та визначенні можливості практичного 
застосування цих рекомендацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогоднішній день практика прийняття 
кадрових рішень показує, що більшість з них 
приймаються інтуїтивно, без використання 
будь-яких наукових методів та інструментів. 
У своєму дослідженні ми хотіли б звернути 
увагу на компетентнісний підхід та можливості 
його використання у прийнятті відповідних 
управлінських рішень.

За останні 20 років компетентнісний підхід 
обґрунтовано став одним з найбільш ефективних 
та популярних методів в управлінні персона-
лом. Поряд з цим, як це не дивно, не існує єди-
ної позиції науковців як до розуміння сутності 
компетенцій, так і до їх класифікації. Також 
в теорії та практиці управління практично від-
сутні науково-обґрунтовані методи прийняття 
кадрових рішень на основі компетентнісного 
підходу. Аналіз останніх досліджень виявив 
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нестабільність в підходах до розробки моделі 
компетенцій та, як результат, наявність різних 
авторських моделей.

В основу розробленого нами методичного 
підходу покладено модель компетенцій, запро-
поновану Г.Р. Латфулліною та ін. у підручнику 
«Організаційна поведінка» (рис. 1), яка перед-
бачає аналіз і подальшу оцінку успішності 
роботи працівника керівної ланки за 20 ком-
петенціями, що поділені на п’ять груп: управ-
лінські навички, навички прийняття рішень, 
мотивація, індивідуальні риси та міжособис-
тісні навички [1].

Для того щоб процес управління персоналом 
був об’єктивнішим і систематичним, треба засто-
сувати формальний аналіз рішень, який об’єднує 
судження та оцінки респондентів (експертів) в 
одне ціле і передбачає застосування ряду моде-
лей рішень. У теорії прийняття рішень це були 
моделі, які пов’язані з вибором кращої альтер-
нативи із наперед визначеної сукупності альтер-
натив. Дотримання такого принципу щодо при-
йняття кадрового рішення дає саме застосування 
методу аналізу ієрархій [3, с. 12].

Метод аналізу ієрархій є математичною 
процедурою для ієрархічного представлення 
елементів, які визначають суть будь-якої про-
блеми, тому для дослідження був обраний саме 
цей метод. Він складається з декомпозиції про-
блеми на простіші складові частини і подальшої 
обробки суджень особи, яка приймає рішення, 
по парним порівнянням. В результаті може бути 
відображено відносний ступінь (інтенсивність) 
взаємодії елементів в ієрархії. Ці судження 
потім відображаються в вигляді чисел [4].

Метод передбачає проведення аналізу ієрар-
хій в декілька етапів. 

Першим етапом застосування методу аналізу 
ієрархій є структурування проблеми у вигляді 

ієрархій або сітки. В найбільш елементарному 
вигляді ієрархія будується з вершини (цілі – з 
точки зору управління), через проміжкові рівні 
(критерії, від яких залежать наступні рівні) 
до самого нижчого рівня, який в загальному 
випадку є набором альтернатив.

За основу візьмемо п’ять груп компетенцій:
• управлінські навички: планування та 

організація, управління людьми, розвиток під-
леглих, лідерство;

• навички прийняття рішень: аналіз про-
блем, збір інформації, комерційне мислення, 
системність мислення;

• мотивація: ініціативність, орієнтація на 
якість, націленість на результат, саморозвиток;

• індивідуальні риси: стресостійкість, адап-
тивність, відповідальність, позитивне мислення;

• міжособистісні навички: міжособистісне 
розуміння, робота в команді, переконлива 
комунікація, побудова взаємовідносин.

На наступному етапі виокремлені підсистеми 
порівнюються попарно по відношенню до їх дії 
на процес розвитку персоналу організації. Сис-
тема попарних порівнянь приводить до резуль-
тату, який може бути представлений у вигляді 
зворотньосиметричної квадратичної матриці. 
Елементом матриці a (i, j) є інтенсивність про-
яву елементу ієрархії i до елементу ієрархії j, яка 
оцінюється за шкалою інтенсивності від 1 до 9, де 
бальні оцінки мають наступне значення [3, с. 14]:

1 – рівна можливість; 
3 – помірна перевага одного елементу над 

іншим; 
5 – суттєва або сильна перевага; 
7 – значна перевага; 
9 – більш значна перевага; 
2, 4, 6, 8 – проміжні значення. 
Побудова матриці попарних порівнянь від-

бувається на основі принципу дискримінації та 

Міжособистісні навички

5 групкомпетенцій моделі «20 граней»

Управлінські навички Мотивація

Планування і організація
Управління людьми
Розвиток підлеглих
Лідерство

Ініціативність 
Орієнтація на якість
Націленість на результат
Саморозвиток

Навички прийняття рішень Індивідуальні риси

Аналіз проблем
Збір інформації
Комерційне мислення
Системність мислення

Міжособистісне розуміння
Робота в команді
Переконлива комунікація
Побудова взаємовідносин

Стресостійкість
Адаптивність
Відповідальність
Позитивне мислення

Рис. 1. Модель компетенцій керівника [2]
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порівняння суджень. Якщо при порівнянні пер-
шого судження і з другим судженням j отрима-
ємо значення a (i, j) = b, то при порівнянні дру-
гого судження з першим отримаємо кількісну 
оцінку a (i, j) = 1/b. 

При порівнянні суджень ставляться питання: 
яка з підсистем переважає? яка з них найбільш 
ймовірнісна? яка з них більш вагома? 

Матриця попарних порівнянь будується як на 
верхньому, так і на нижньому рівнях ієрархії. 
На верхньому рівні будується квадратна матриця 
основних підсистем відносно груп компетенцій, 
а також матриця складових, що впливають на 

процес вибору напряму розвитку персоналу, а на 
нижньому – декілька матриць попарних порів-
нянь в різних комбінаціях відносно вибору варі-
антів поведінки з урахуванням пріоритетів осно-
вної матриці верхнього рівня.

В результаті проведеного дослідження було 
побудовано матриці попарних порівнянь для 
груп компетенцій персоналу, згідно з обраною 
моделлю компетенцій, а також для їх складо-
вих (табл. 1, 2).

Обробка результатів матриць (табл. 1, 2) 
дозволяє отримати основні параметри матриці 
суджень та побудувати вектор пріоритетів 

Таблиця 1
Матриця 1-го рівня порівняння складових окремих груп компетенцій персоналу

Управлінські навички
Планування та 

організація
Управління 

людьми
Розвиток 
підлеглих Лідерство

Планування та організація 1 1 3 1/3
Управління людьми 1 1 5 1/5
Розвиток підлеглих 1/3 1/5 1 3
Лідерство 3 5 1/3 1

Навички прийняття рішень

Аналіз проблем Збір інформації Комерційне 
мислення

Системність 
мислення

Аналіз проблем 1 3 5 1/3
Збір інформації 1/3 1 3 5
Комерційне мислення 1/5 1/3 1 3
Системність мислення 3 1/5 1/3 1

Мотивація

Ініціативність Орієнтація на 
якість

Націленість на 
результат Саморозвиток

Ініціативність 1 1/3 1/3 1/5
Орієнтація на якість 3 1 1/3 5
Націленість на результат 3 3 1 1/5
Саморозвиток 5 1/5 5 1

Індивідуальні риси

Стресостійкість Адаптивність Відповідальність Позитивне 
мислення

Стресостійкість 1 1/3 1/3 1/3
Адаптивність 3 1 1/5 1/3
Відповідальність 3 5 1 5
Позитивне мислення 5 1/5 5 1

Міжособистісні навички
Міжособистісне 

розуміння Робота в команді Переконлива 
комунікація

Побудова 
взаємовідносин

Міжособистісне розуміння 1 1/3 1/3 1/3
Робота в команді 3 1 1/5 1/3
Переконлива комунікація 3 5 1 5
Побудова взаємовідносин 3 3 1/5 1

Таблиця 2
Матриця 2-го рівня порівняння груп компетенцій персоналу

Управлінські 
навички

Навички при-
йняття рішень Мотивація Індивідуальні 

риси
Міжособис-

тісні навички
Управлінські навички 1 3 2 2 3
Навички прийняття рішень 1/3 1 1/3 1/5 1/5
Мотивація 1/2 3 1 1/3 3
Індивідуальні риси 1/2 5 3 1 5
Міжособистісні навички 1/3 5 1/3 1/5 1
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(вагомостей окремих компетенцій та їх груп) 
(табл. 3).

Таблиця 3
Результати розрахунку вектору пріоритетів

Складова Вектор пріоритетів Вагомість
Управлінські 
навички X1 0.3313

Планування та 
організація Y1 0,2402

Управління 
людьми Y2 0,2402

Розвиток підле-
глих Y3 0,1605

Лідерство Y4 0,3591
Навички при-
йняття рішень X2 0,0548

Аналіз проблем Y1 0,2901
Збір інформації Y2 0,2901
Комерційне мис-
лення Y3 0,1297

Системність мис-
лення Y4 0,2901

Мотивація X3 0,1755
Ініціативність Y1 0,0851
Орієнтація на 
якість Y2 0,3297

Націленість на 
результат Y3 0,2554

Саморозвиток Y4 0,3297
Індивідуальні риси X4 0,3341
Стресостійкість Y1 0,0791
Адаптивність Y2 0,1205
Відповідальність Y3 0,5306
Позитивне мис-
лення Y4 0,2695

Міжособистісні 
навички X5 0,1043

Міжособистісне 
розуміння Y1 0,0842

Робота в команді Y2 0,1283
Переконлива 
комунікація Y3 0,5650

Побудова взаємо-
відносин Y4 0,2223

Спираючись на отримані результати, можна 
зробити висновок, що домінуючими (найбільш 
вагомими) компетенціями, які треба врахову-
вати для оцінювання та вибору стратегічного 
напряму розвитку персоналу, є індивідуальні 
риси та управлінські навички.

На наступному етапі побудовано матрицю 
попарних порівнянь, яка демонструє порів-
няльні характеристики компетенцій окремих 
груп компетенцій персоналу (табл. 4).

Останнім етапом процесу вибору стратегіч-
ного напряму розвитку управлінського персо-
налу є розрахунок глобального пріоритету, на 
основі якого приймається рішення.

На основі отриманих значень пріоритетів 
можна зробити висновок що найбільше зна-
чення у розвитку персоналу має розвиток окре-

мих груп його компетенцій. Також, спираючись 
на результати методу аналізу ієрархій, можна 
сказати, що залежно від того, яку мету переслі-
дує керівництво організації стосовно персоналу, 
йому необхідно звертати більшу увагу на ту чи 
іншу групу компетенцій. Так, за результатами 
аналізу можна побудувати наступну ієрархічну 
структуру пріоритетних компетенцій залежно 
від цілей організації (рис. 2).

Таблиця 4
Матриця 3-го рівня порівняння складових 

окремих груп компетенцій персоналу

Управлінські навички
Напрям 1 2 3 Вектор пріоритетів

1 1 7 6 0,766
2 1/7 1 3 0,166
3 1/6 1/3 1 0,068

Навички прийняття рішень
Напрям 1 2 3 Вектор пріоритетів

1 1 5 7 0,715
2 1/5 1 5 0,218
3 1/7 1/5 1 0,067

Мотивація
Напрям 1 2 3 Вектор пріоритетів

1 1 1/3 5 0,265
2 3 1 7 0,618
3 1/5 1/7 1 0,117

Індивідуальні риси
Напрям 1 2 3 Вектор пріоритетів

1 1 1/3 7 0,304
2 3 1 7 0,633
3 1/7 1/7 1 0,063

Міжособистісні навички
Напрям 1 2 3 Вектор пріоритетів

1 1 5 7 0,715
2 1/5 1 5 0,218
3 1/7 1/5 1 0,067

Таблиця 5
Визначення глобального пріоритету

Група компетенцій 
персоналу

Пріоритет
Розви-

ток
Збере-
ження

Реструк-
туризація

Управлінські навички 
(0,3313)

0,766 0,166 0,068

Навички прийняття 
рішень (0,0548)

0,715 0,218 0,067

Мотивація (0,1755) 0,265 0,618 0,117
Індивідуальні риси 
(0,3341)

0,304 0,633 0,063

Міжособистісні нави-
чки (0,1043)

0,715 0,218 0,067

Глобальний пріоритет 0,6047 0,3208 0,0755

Наступним етапом нашого дослідження є 
ідентифікація цілей управління персоналом 
залежно від стану окремих груп компетенцій. 
З цією метою нами було проведене опитування 
керівників та працівників компанії, які виста-
вили бальну оцінку (за п’ятибальною шкалою) 
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кожній з груп компетенції. Отримані резуль-
тати опитування представлено в таблиці 6.

Цілі управління персоналом

Розвиток 
персоналу

Реструктуризація 
персоналу

1. Мотивація
2. Управлінські 

навички
3. Навички прийняття 

рішень
4. Міжособистісні 

навички
5. Індивідуальні риси

Збереження 
фактичного стану 

персоналу

1. Індивідуальні риси
2. Мотивація
3. Навички 

прийняття рішень
4. Міжособистісні 

навички
5. Управлінські 

навички

1. Управлінські 
навички

2. Навички прийняття 
рішень

3. Міжособистісні 
навички

4. Індивідуальні риси
5. Мотивація

Рис. 2. «Дерево» компетенцій персоналу  
згідно з цілями управління ним

Достатньо важливим та практично необхід-
ним є визначення якісної характеристики рівня 

компетентності персоналу. Нами запропоновано 
виокремлення чотирьох граничних інтервалів 
із градацією на низький, середній, підвище-
ний і високий (в основу покладено градацію, 
запропоновану М. Овчаренко та С. Червяковою) 
[5, с. 132] (табл. 7).

Як бачимо із таблиці 7, фактичний рівень 
розвитку компетенцій персоналу організації, 
за оцінками його керівників та працівників, 
відрізняється, але незначно. Керівники вва-
жають, що на підприємстві питанням під-
вищення рівня компетенцій приділяється 
достатньо уваги, та оцінюють їх рівень як 
високий. Працівники підприємства оціню-
ють рівень компетенцій персоналу як під-
вищений.

Бажаний рівень розвитку компетенцій пер-
соналу, визначений експертним шляхом, набу-
ває значення вище за 4,7 бали.

Співвідношення фактичного рівня до бажа-
ного дозволить зробити висновок щодо іденти-

Таблиця 6
Оцінка рівня компетенцій персоналу підприємства

Групи компетенцій та 
їх складові Вагомість

Значення рівня розвитку 
компетенцій персоналу 

організації, на думку керівників

Значення рівня розвитку 
компетенцій персоналу 

організації, на думку працівників
факт факт*ваг факт факт*ваг

Управлінські навички 0.3313 4,4007 1,4580 3,8395 1,2720
Планування та орга-
нізація 0,2402 4 0,9608 4 0,9608

Управління людьми 0,2402 5 1,2010 4 0,9608
Розвиток підлеглих 0,1605 5 0,8025 3 0,4815
Лідерство 0,3591 4 1,4364 4 1,4364
Навички прийняття 
рішень 0,0548 4,7099 0,2581 4,2901 0,2351

Аналіз проблем 0,2901 4 1,1604 4 1,1604
Збір інформації 0,2901 5 1,4505 4 1,1604
Комерційне мислення 0,1297 5 0,6485 4 0,5188
Системність мислення 0,2901 5 1,4505 5 1,4505
Мотивація 0,1755 4,6698 0,8195 3,9996 0,7019
Ініціативність 0,0851 5 0,4255 4 0,3404
Орієнтація на якість 0,3297 5 1,6485 4 1,3188
Націленість на резуль-
тат 0,2554 5 1,2770 4 1,0216

Саморозвиток 0,3297 4 1,3188 4 1,3188
Індивідуальні риси 0,3341 4,9194 1,6436 3,9197 1,3096
Стресостійкість 0,0791 4 0,3164 3 0,2373
Адаптивність 0,1205 5 0,6025 4 0,4820
Відповідальність 0,5306 5 2,6530 4 2,1224
Позитивне мислення 0,2695 5 1,3475 4 1,0780
Міжособистісні нави-
чки 0,1043 4,9990 0,5214 4,2117 0,4393

Міжособистісне розу-
міння 0,0842 5 0,4210 5 0,4210

Робота в команді 0,1283 5 0,6415 5 0,6415
Переконлива комуні-
кація 0,5650 5 2,8250 4 2,2600

Побудова взаємовід-
носин 0,2223 5 1,1115 4 0,8892

Рівень розвитку персоналу орга-
нізації 4,7006 3,9579
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фікації цілей управління персоналом за наступ-
ною шкалою:

• більше 95% – збереження існуючого рівня 
компетенцій персоналу;

• 50–95% – розвиток компетенцій персо-
налу підприємства;

• менше 50% – реструктуризація персоналу 
підприємства.

Розрахунок співвідношень (за оцінками 
керівників – 100%; за оцінками працівників – 
85%) говорить про те, що керівництву підпри-
ємства, що аналізувалося, необхідно працювати 
над збереженням існуючого рівня розвитку 
компетенцій персоналу. 

Висновки. Таким чином, проведені дослі-
дження дозволили:

• оцінити фактичний рівень розвитку персо-
налу організації за компетенціями;

• ідентифікувати цілі управління персона-
лом організації за рахунок ефективного вико-
ристання його компетенцій;

• прийняти більш ефективні управлінські 
рішення щодо стратегічних напрямів роботи з 
персоналом організації. 

Проведення оцінки рівня розвитку компе-
тенцій персоналу було ускладнене недоско-

налістю інформаційного забезпечення (від-
сутність практично будь-якої інформації про 
реальний стан окремих компетенцій). Також 
недоліком проведеної оцінки є використання 
бальних оцінок, що є доволі суб’єктивним та 
неточним. Тому ми вважаємо за необхідне 
зосередити увагу в наступних дослідженнях 
саме на цих напрямах роботи.
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Таблиця 7
Граничні інтервали оцінки стану рівня розвитку компетенцій персоналу підприємства

Рівень Граничні інтервали Характеристика
Високий  [4,2–5] Такі працівники характеризуються високим рівнем потенціалу: всі 

функціональні компетенції розвинені та відповідають встановленим 
вимогам; зусилля працівника спрямовані на постійний розвиток 
власних компетенцій

Підвищений  [3,4–4,2] Такі працівники характеризуються достатнім рівнем потенціалу. 
Але існує широкий спектр компетенцій, якими повинен оволодіти 
працівник для покращення свого рівня компетенцій

Середній  [2,6–3,4] Рівень компетенцій оцінюється як задовільний. Це свідчить про 
те, що інколи рішення та дії працівника можуть бути помилко-
вими, що в майбутньому буде мати негативний вплив на результати 
діяльності

Низький  [0–2,6] Рівень компетенцій достатньо низький: робота таких працівників 
пов’язана зі значним ступенем прийняття хибних рішень та дій, 
що є загрозою для підприємства
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ  
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

METHODICAL SUPPORT OF THE CHOICE OF ENTERPRISE’S  
STRATEGY OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемам вибору стратегії організа-

ційного розвитку підприємства та необхідності формування 
методичного забезпечення такого вибору. Пов’язуючи органі-
заційну стратегію із формуванням ефективної організаційної 
структури, оптимізацією внутрішніх бізнес-процесів, створен-
ням ефективної моделі бізнесу, методичне забезпечення її ви-
бору повинно включати комплекс аналітичних інструментів, які 
дозволяють формувати альтернативні стратегії, обирати опти-
мальні з них, а також оцінювати ефективність їх реалізації.

Ключові слова: стратегія, організаційний розвиток, вибір, 
методичне забезпечення, аналітичний інструмент, оцінка, під-
приємство.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам выбора стратегии органи-

зационного развития предприятия и необходимости форми-
рования методического обеспечения такого выбора. Связывая 
организационную стратегию с формированием эффектив-
ной организационной структуры, оптимизацией внутренних 
бизнес-процессов, созданием эффективной бизнес-модели, 
методическое обеспечение ее выбора должно включать ком-
плекс аналитических инструментов, которые позволяют фор-
мировать альтернативные стратегии, выбирать оптимальные 
из них, а также оценивать эффективность их реализации.

Ключевые слова: стратегия, организационное развитие, 
выбор, методическое обеспечение, аналитический инстру-
мент, оценка, предприятие.

ANNOTATION
The article is devoted to the problems of choice of organiza-

tional development strategy of an enterprise and the necessity of 
formation of methodological support for this choice. Linking orga-
nizational strategy with the formation of an effective organizational 
structure, optimizing internal business processes, creating effec-
tive business models, methodological support of its choice must 
include a set of analytical tools which enable to develop alternative 
strategies, choose the best of them and also to evaluate the effec-
tiveness of their implementation.

Keywords: strategy, organizational development, choice, 
methodological support, analytical tools, evaluation, enterprise.

Постановка проблеми. Сучасне промис-
лове підприємство являє собою складну 
соціально-економічну систему, сукупність 
взаємопов’язаних бізнес-процесів, які у нероз-
ривному зв’язку здатні забезпечити йому стійкі 
конкурентні переваги на ринку. Однак складні 
умови господарювання, наростаюча нестабіль-
ність, часто змінювана поведінка конкурентів 
спричиняють появу усе нових і нових підпри-
ємств, більш швидких та мобільних. Проак-
тивна поведінка на ринку передбачає безпе-
рервний інноваційний розвиток, організаційні 
трансформації, побудову оптимальної бізнес-

моделі, у якій підприємство буде розглядатися 
як центр комунікацій усіх учасників ринку.

У таких жорстких умовах підвищуються 
вимоги до стратегій підприємства – класичні 
стратегії у чистому вигляді стають менше ефек-
тивними та потребують модифікації, перетво-
рення та доповнення. Так, теорія стратегічного 
управління пропонує численну кількість різних 
стратегій, які у своєму логічному поєднання 
утворюють стратегічний набір підприємства. 
Причому усі вони поділяються залежно від 
управлінського рівня, продукту, типу ресур-
сів, взаємовідносин із групами стратегічного 
впливу тощо. Протягом останніх десятиліть 
увагу науковців прикуто до стратегії органі-
заційного розвитку підприємства, яка агрегує 
у собі як загальні конкурентні стратегії, так і 
стратегії створення оптимальної та ефективної 
організаційної структури та моделі бізнесу.

Аналіз останніх досліджень публікацій. 
Питання розробки стратегії організаційного 
розвитку підприємства знаходять своє відобра-
ження у роботах таких відомих учених-класи-
ків із стратегічного управління, як Д. Аакер, 
І. Ансоф, Р. Акоф, Е. Вебстер, X. Віссема, 
Р. Грант, П. Іденбург, Ф. Котлер, Г. Мінцберг, 
Т. Левіт, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, 
Г. Хеміл та багато інших. Значна увага науков-
ців прикута до методів стратегічного аналізу, 
стратегічного позиціонування, розробки конку-
рентних та товарних стратегій підприємства, 
проведення стратегічних змін на підприємстві. 
Разом з тим стратегії організаційного розви-
тку відведено досить скромну роль. На тепе-
рішній час не достатньо розкрита сутність 
та зміст стратегії організаційного розвитку, 
її узгодження із організаційними стратегіями. 
Удосконалення потребує також методичне 
забезпечення розробки та реалізації страте-
гій організаційного розвитку на підприємстві. 
Таким чином, обрана тема статті є актуальної, 
а її мета полягає у формуванні методичного 
забезпечення вибору стратегії організаційного 
розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз літератури зі стратегічного управління 
дав змогу прийти до висновку, що у вітчизня-
ній та світовій практиці поняття «організаційні 
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стратегія» та «стратегія організаційного роз-
витку» розглядаються як тотожні. Займаючи 
належне важливе місце у стратегічному наборі 
підприємства, стратегії організаційного розви-
тку покликані забезпечити [1]:

– швидке пристосування підприємства до 
складних умов господарювання та змін на ринку;

– внутрішню інтеграцію структур, підроз-
ділів та процесів підприємства на досягнення 
єдиних цілей та загальної стратегії;

– формування стратегічних господарських 
центрів, орієнтованих на кінцеві цілі підпри-
ємства шляхом виявлення стратегічних зон гос-
подарювання.

Автор роботи [2], спираючись на проведе-
ний ним глибокий аналіз робіт зі стратегічного 
управління, розглядає стратегію організацій-
ного розвитку як таку, що вимагає формування 
концептуалізованого формалізованого підходу 
до оцінки поточного стану підприємства, сег-
ментації його продуктів, виділення областей 
для розподілу інвестицій, а також виявлення 
характеристик для прогнозування розвитку 
підприємства. З таких позицій організаційний 
розвиток є центральним об’єктом розгляду, 
багатогранним поняттям, яке стосується струк-
тури управління, бізнес-процесів підприємства, 
окремих підрозділів та підприємства в цілому.

Таким чином, можна говорити про те, що 
стратегії організаційного розвитку підприєм-
ства пов’язані із формуванням раціональної та 
ефективної організаційної структури, оптимі-
зацією внутрішніх бізнес-процесів, створенням 
ефективної моделі бізнесу, а також застосуван-
ням ефективних способів взаємодії як підпри-
ємства із зовнішнім середовищем, так і окре-
мих елементів всередині самого підприємства.

Розгляд «організації» з позицій функціональ-
ного її використання дає змогу через сутнісну 
характеристику сформувати результативну сис-
тему управління підприємствами і, зокрема, 
організаційним розвитком за схемою: цільо-
вої спрямованості, місця в системі управління, 
напрямів розвитку, критеріїв результативності.

При формуванні результативної системи 
організаційної взаємодії варто враховувати і 
низку інших факторів впливу, а саме: реорга-
нізацію підприємств, розвиток інтеграційних 
виробничих процесів, розвиток корпоративних 
відносин [3].

Розробка стратегії організаційного розви-
тку підприємства являє собою складний про-
цес пошуку найбільш раціональних напрямів 
функціонування, пошуку нових можливостей 
для створення стійких конкурентних переваг, 
забезпечення бажаної позиції підприємства на 
ринку. На наш погляд, цей процес повинен 
бути розділений на ключові етапи та завдання, 
вирішення яких дозволить сформувати набір 
стратегічних заходів для реалізації загально 
корпоративної стратегії підприємства у частині 
відповідності її організаційної структури.

Етапи, завдання, методи, а також очікувані 
результати при вирішенні кожного з завдань 
представлені у таблиці 1. Причому її етапи 
повинні стати логічним продовженням процесу 
стратегічного планування. Так, вихідним поло-
женням розробки та вибору стратегій повинен 
стати аналіз стану організаційного розвитку під-
приємства. І тут доцільно використання моделей 
організаційного розвитку Л. Грейнера, концеп-
ція життєвого циклу організації тощо [4].

Перший етап являє собою всебічний страте-
гічний аналіз, методи, підходи та прийоми якого 

Таблиця 1
Методичне забезпечення вибору стратегії організаційного розвитку підприємства

Етап Завдання Методи та підходи Результат

1
Стратегічний аналіз 
діяльності підпри-
ємства

Екран бізнесу GE, модель п’яти сил кон-
куренції М. Портера, аналіз стратегічних 
груп конкурентів, аналіз розбіжностей, 
STEEP-аналіз, матриця BCG (Бостонської 
консалтингової групи), матриця SPACE, 
SWOT-аналіз, аналіз ланцюга вартості 
тощо.

Розуміння та оцінка стратегіч-
них можливостей підприємства, 
ефективності попередньої стра-
тегії, достатності ресурсів для 
реалізації бажаних цілей;
Визначення ключових чинни-
ків, які визначають успіх під-
приємства на ринку

2

Розробка альтерна-
тивних стратегій 
організаційного роз-
витку

методи визначення конкурентних пози-
цій підприємства, матричні методи, метод 
ключових факторів успіху, метод Іденбурга 
тощо. 

Формування набору базових 
стратегій організаційного розви-
тку підприємства

3 Вибір стратегії орга-
нізаційного розвитку

Методи аналізу ієрархій, експертні методи, 
ранжування альтернатив, сценарне прогно-
зування

Затвердження стратегії орга-
нізаційного розвитку підпри-
ємства

4
Визначення шляхів 
реалізації обраної 
стратегії

Внутрішній розвиток, зовнішній розвиток 
(злиття та спільні підприємства), партнер-
ство.

Створення ефективної бізнес-
моделі, яка дозволяє підпри-
ємству сконцентрувати увагу 
на ключових компетенція та 
конкурентних перевагах

5 Оцінка стратегічного 
вибору

Критеріальний підхід до обраної стратегії, 
що дозволяє оцінити її доцільність, про-
стоту реалізації (можливість повного фінан-
сування), очікувану ефективність тощо;
методи фінансово-економічного аналізу.

Корегування цілей та стратегії 
організаційного розвитку під-
приємства, узгодження страте-
гічних та оперативних цілей.
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усебічно описані у роботах [5; 6]. Так, класич-
ними інструментами є такі, як SWOТ-аналіз 
(виявлення сильних та слабких сторін діяльності 
підприємства та їх використання з метою пошуку 
нових можливостей для розвитку), аналіз страте-
гічних зон господарювання (що дає уявлення про 
цільові ринки підприємства), аналіз за моделлю 
п’яти сил конкуренції Портера (коли стратегія 
розглядається с позиції впливу на діяльність під-
приємства споживачів, конкурентів, постачаль-
ників, товарів-замінників та бар’єрів входу на 
ринок) та багато інших методів.

Результатом першого етапу розробки стра-
тегії організаційного розвитку підприємства 
мають стати чітке розуміння і вірна оцінка стра-
тегічних можливостей підприємства, критич-
ний аналіз попередньої стратегії (чи була вона 
ефективною, чи вдалося реалізуватися усе, що 
планувалося, тощо), достатності ресурсів для 
реалізації бажаних цілей, а також визначення 
ключових чинників, які визначають успіх під-
приємства на ринку (стратегічні компетенції 
підприємстві, його конкурентні переваги).

На другому етапі формується простір альтер-
нативних цілей та орієнтирів подальшого розви-
тку. Тут широко застосування набули матричні 
методи аналізу, методи визначення конкурент-
них позицій підприємства, метод Іденбурга 
тощо. Основне завдання полягає у виборі най-
більш перспективних напрямів подальшого роз-
витку і формуванні стратегічних цілей. Основне 
питання – яким ми хочемо бачити наше підпри-
ємство у майбутньому.

Виходячи з цього, результат передбачає фор-
мування кількох альтернативних стратегій.

Автор роботи [7] описує процес створення 
стратегії як «золотий трикутник» таких еле-
ментів: раціональний аналіз, передбачення 
майбутнього та соціальні процеси. Обрана стра-
тегія буде відповідати одному із двох напрямів: 
концентрації на цілі або концентрації на про-
цесі. Так, відповідно до підходу, сформованого 
П. Іденбургом, можна виділити чотири варі-
анти розвитку стратегії (рис. 1).

Концентрація на цілі
Сильна Слабка

Концен-
трація на 
процесі

Сильна Додаткова 
логіка

Процес 
навчання

Слабка Раціональне 
планування

Спонтанна 
стратегія

Рис. 1. Чотири варіанти розвитку стратегій  
за П. Іденбургом

Концентрація на цілі являє собою узго-
дження стратегічного розвитку підприємства 
із його майбутнім положенням. Якщо маємо 
сильну концентрацію, то таке підприємство 
буде постійно переслідувати поставлену голо-
вну мету, яка буде визначати та коригувати 
тактичні дії.

Концентрація на процесі передбачає активне 
усвідомлене спілкування між людьми з метою 

отримання правильного уявлення про май-
бутнє, його розвиток та способи досягнення 
бажаних цілей. Результат є незапланованим, 
має вторинне значення та не підлягає довго-
строковому передбаченню.

Як показано на рисунку, два варіанти кон-
центрації утворюють чотири типові напрями 
розробки стратегії. Одночасна сильна кон-
центрації на цілі та на процесі призводить до 
додаткової логіки. Тут процес розробки стра-
тегії є складним та вкрай важливим. До нього 
залучаються досвідчені фахівці та зовнішні 
консультанти. Орієнтація на бажаний резуль-
тат висуває низку нових вимог до підприємства 
та його структури, а тому процеси стратегічних 
змін носять регулярний характер.

У свою чергу слабка концентрація на процесі 
та на цілі надає процесу стратегічного управ-
ління нерегулярного характеру. Стратегія може 
виникнути спонтанно як реакція на непередба-
чувані зміни зовнішнього середовища. 

Сильна концентрація на мету та протилежна 
їй концентрації на процесі визначає процес 
планування на підприємстві як раціональний. 
У такому аспекті внутрішній культурі та рівню 
комунікацій не приділяється багато уваги. 
Ключовим завданням для підприємства та його 
робітників є досягнення запланованих показни-
ків діяльності з метою забезпечення бажаного 
положення підприємства на ринку.

Остання з можливих альтернатив розробки 
стратегії розвитку підприємства передбачає 
акцентування уваги на процесі, тоді як основна 
мета може змінюватися та не є жорсткою. Така 
стратегія характерна для азіатських компаній, 
центральним поняттям управління якими є 
навчання та розвиток, ефективні комунікації, 
управління знаннями, формування корпоратив-
ної культури нового рівня із високою лояль-
ністю підприємства.

Взагалі, поняття організаційного розви-
тку охоплює усі аспекти підприємства як від-
критої соціально-економічної системи. Разом з 
тим такий розвиток повинен узгоджуватися із 
вимогами зовнішнього середовища, адже кар-
динальні та неочікувані зміни вимагають від 
підприємств вжити адаптивних заходів.

Наявність сформованих альтернативних 
стратегій ще не гарантує того, що вибір буде 
оптимальним. Тому виникає необхідність вико-
ристання спеціальних методів, які передбача-
ють критеріальний підхід, ранжування та вста-
новлення пріоритетів. Так, поступове попарне 
порівняння альтернативних стратегій між 
собою із використанням цілого набору крите-
ріїв, оцінених не одним, а групою компетент-
них експертів за умови узгодженості їхніх від-
повідей, дозволяє знижувати ризики прийняття 
неправильних рішень та не тих стратегій.

Після вибору стратегії організаційного роз-
витку її необхідно реалізувати. Із реаліза-
цією в сьогоднішніх умовах господарювання 
пов’язують створення ефективної бізнес-моделі 
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підприємства, формування стійких комуніка-
цій між учасниками ринку та групами стра-
тегічного впливу (конкурентами, клієнтами, 
постачальниками, партнерами, державою).

Завершальним етапом методичного забез-
печення є розробка аналітичних інструментів, 
які дозволяють оцінити ефективність обра-
ної організаційної стратегії. Тут можливим 
є застосування критеріального підходу для 
встановлення ступеня відхилення фактичного 
стану підприємства від очікуваного за певним 
набором параметрів, а також методів фінан-
сово-економічного аналізу, які дозволять за 
ключовими показниками ефективності бізнесу 
у динаміці дозволять оцінити дієвість реалізо-
ваної стратегії.

Висновки. Проблема вибору стратегії орга-
нізаційного розвитку підприємства нині є 
вкрай актуальною для промислових підпри-
ємств. Перебуваючи у стані обмеженості перш 
за все фінансових та інформаційних ресурсів, 
ключові стратегічні рішення повинні забезпе-
чувати стійкий розвиток підприємства, підви-
щення його конкурентоспроможності. З таких 
позицій процедура вибору стратегій повинна 
бути підкріплена не одним, а цілим набором 
аналітичних інструментів, які у комплексному 
застосуванні дозволили б виявляти усі можли-
вості для подальшого розвитку, а також від-
дати перевагу тій з них, яка принесе найви-
гідніший для підприємства результат. Таке 
методичне забезпечення містить методи стра-

тегічного аналізу, фінансово-економічного 
аналізу, експертні методи оцінювання, методи 
аналізу ієрархій, засновані на багатокритері-
альному виборі та ранжуванні.
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ  
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OF THE ENTERPRISE’S STRATEGIC CHANGES POTENTIAL

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання аналізу та оцінювання потенці-

алу підприємства до проведення стратегічних змін. Потенціал 
розглядається з позиції готовності підприємства до розробки 
проектів змін, їх реалізації та оцінювання ефективності. Сфор-
мовано методичне забезпечення аналізу потенціалу стратегіч-
них змін, яке дозволяє комплексно аналізувати та оцінювання 
необхідність змін, достатність усіх видів ресурсів для прове-
дення змін, готовність персоналу до наслідків проведених змін.

Ключові слова: стратегічні зміни, стратегія, потенціал, го-
товність, методичне забезпечення, аналіз, оцінка.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы анализа и оценивания по-

тенциалы предприятия к проведению стратегических измене-
ний. Потенциал рассматривается с позиции готовности пред-
приятия к разработке проектов изменений, их реализации и 
оценивания эффективности. Сформировано методическое 
обеспечение анализа потенциала стратегических изменений, 
которое позволяет комплексно анализировать и оценивать не-
обходимость изменений, достаточность всех видов ресурсов 
для проведения изменений, готовность персонала к послед-
ствиям проведенных изменений.

Ключевые слова: стратегические изменения, стратегия, по-
тенциал, готовность, методическое обеспечение, анализ, оценка.

ANNOTATION
The article considers the issues of analysis and evaluation of 

enterprise’s potential for strategic changes. The potential is con-
sidered from the position of enterprise’s readiness for the projects 
of changes developments, its implementation and evaluation. Me-
thodical support of analysis of the potential for strategic change 
was formed. It provides the comprehensive analysis and assess-
ment of the need for changes, the sufficiency of all kinds of re-
sources for change, the staff willingness to the consequences of 
the ongoing changes.

Keywords: strategic changes, strategy, potential, readiness, 
methodical support, analysis, evaluation.

Постановка проблеми. Концепція організа-
ційних змін виникла у 70–80 роках ХХ сто-
річчя, однак особливої популярності набула 
протягом останніх десятиріч, що обумовлено 
стрімкою зміною ринкових умов господарю-
вання, прискоренням науково-технічного про-
гресу, загостренням конкуренції майже у 
всіх галузях промисловості. Досвід світових 
компаній демонструє той факт, що питання 
вибору (змінюватися чи не змінюватися) вже не 
є актуальним. Нині нові умови господарювання 
вимагають змін уже не часткових, а системних 
та постійних. Зміни для сучасних підприємств 
стають невід’ємною частиною їхньої діяльності 
та вимагають формування додаткової управлін-
ської компетентності, а саме управління змі-
нами на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання стратегічних змін знаходять своє 
відображення у роботах численних світових та 
вітчизняних науковців, серед яких на особливу 
увагу заслуговують роботи І. Адізеса, А. Арме-
накіса, Б. Вейнера, С. Гарріса, П. Кулікова, 
К. Левіна, Б. Мильнера, М. Шифріна, К. Фрай-
лінгера, М. Епштейна та ін. Переважно увагу 
прикуто до сутності та змісту поняття «стра-
тегічні зміни підприємства», типології та кла-
сифікації стратегічних змін, а також розвитку 
методичних засад оцінки готовності підприєм-
ства до проведення стратегічних змін. Таким 
чином, обрана для статі тема є актуальною.

Мета статті полягає у розвитку методич-
них засад та обґрунтуванні методичного забез-
печення аналізу потенціалу стратегічних змін 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідність проведення змін на підприємствах 
сьогодення не викликає сумніву. Проте, разом 
з тим, постає питання яких саме змін потребує 
підприємство та чи є в нього можливість для їх 
проведення. 

Щодо першої частини питання, то класичним 
є виділення таких змін, як: модернізація, тех-
нічне переозброєння, реконструкція, реінжині-
ринг, реорганізація, реформування, реструкту-
ризація, організаційні зміни тощо [1]. Усі вони 
стосуються різних аспектів діяльності підпри-
ємства. Однак, говорячи про стратегічні зміни, 
найчастіше мають на увазі зміни у стратегії під-
приємства (рефреймінг), його бізнес моделі (реор-
ганізація), ключових бізнес-процесах на підпри-
ємстві (реструктуризація та реформування).

Що стосується другої частини питання щодо 
наявності можливостей на підприємстві для 
проведення стратегічних змін, то вони цілко-
вито залежать від стану потенціалу стратегіч-
них змін у підприємства.

Під потенціалом розуміють можливості, 
наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути 
використані. Також із ним часто пов’язують 
інші категорії, а саме: «ресурс», «резерв», 
«можливість», «результат діяльності», «влас-
тивість», «здатність».

Таким чином, не претендуючи на унікаль-
ність, потенціал стратегічних змін підприєм-
ства можна розглядати як:
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– стан основних ресурсів підприємства, необ-
хідних для проведення стратегічних змін;

– здатності управлінської системи до органі-
зації та реалізації стратегічних змін на підпри-
ємстві;

– накопичені знання та досвід, які створю-
ють резерв для створення стійких конкурент-
них переваг, за умови проведення необхідних 
змін на підприємстві.

Стратегічні зміни мають системний харак-
тер. В силу цього вони зачіпають всі сторони 
підприємства. Разом з тим можна виділити два 
зрізи організації, які є основними при прове-
денні стратегічних змін. Перший зріз – це орга-
нізаційна структура, другий – організаційна 
культура.

Стратегічні зміни в організаційній структурі 
дозволяють [2]:

– створити сучасну організаційну структуру, 
що адекватно й оперативно реагує на зміни в 
навколишньому середовищі;

– реалізувати обрану стратегію, що сприяє 
ефективній діяльності організації у довгостро-
ковому періоді;

– звільнити вищих керівників від повсяк-
денної рутинної роботи, що пов’язана з опера-
тивним управлінням;

– підвищити оперативність прийнятих 
рішень;

– втягнути у творчу діяльність широке коло 
працівників організації, здатних своєю діяль-
ністю підвищити її конкурентоспроможність.

Стратегічні зміни в організаційній 
культурі дозволяють [2]:

– сформулювати нову філософію 
організації;

– сформулювати нові цінності, які 
приймаються керівництвом при при-
йнятті управлінських рішень і біль-
шістю працівників при їх виконанні;

– сформулювати нові норми і пра-
вила поведінки працівників як усеред-
ині організації, так і за її межами;

– скоординувати цілі та очікування 
як окремих працівників організації, 
так і різних груп.

Проведення необхідних змін сприяє 
тому, що на підприємстві створюються 
умови, необхідні для здійснення обра-
ної стратегії. Зміни не є самоціллю. 
Необхідність і ступінь змін залежать 
від того, наскільки підприємство 
готове до ефективного здійснення 
стратегії [3], тобто наскільки сформо-
ваний та у якому стані перебуває його 
потенціал стратегічних змін.

Процес розвитку організації вклю-
чає такі стадії [2]:

– визначення потреби у зміні, діа-
гноз проблеми;

– аналіз функціональних зон орга-
нізації і факторів зовнішнього сере-
довища;

– планування діяльності та створення готов-
ності до змін;

– здійснення змін, перехід до іншого стану;
– оцінка, контроль і закріплення.
Останні три з наведених стадій прямо 

пов’язані із станом потенціалу змін на підпри-
ємстві, а тому потребують відповідного мето-
дичного забезпечення.

Планування змін завжди будується на гли-
бокому стратегічному аналізу внутрішнього за 
зовнішнього середовища господарювання, фак-
торів, які обумовлюють, або, навпаки, стриму-
ються зміни на підприємстві.

Нині усі підприємства стоять перед пробле-
мою модифікації існуючих і досі незайманих 
організаційних структур. При цьому приводи і 
причини можуть бути різними [4]:

– занадто швидке зростання;
– умови, що змінилися, на ринку;
– нові стратегічні напрями;
– технологічні інновації;
– тиск витрат;
– необхідність раціоналізації;
– санація.
Виявити та описати усі фактори, що визнача-

ють необхідність проведення стратегічних змін 
на підприємстві, можна за допомогою таких 
класичних інструментів стратегічного аналізу, 
як PEST-аналіз та SWOT-аналіз. Перший зосе-
реджує увагу на стані зовнішнього середовища, 
вагомості та сили впливу політичних, еконо-
мічних, соціальних та техніко-технологічних 

усвідомлення необхідності проведення 
змін;

організаційна криза;

старіння продукції, технології;

зміни законодавчих і економічних важелів;

зміни цінностей та норм у працівників;

зниження продуктивності праці, якості 
продукції;

зміни стилю управління;

поширення та опанування концепцій 
поведінкових шкіл.

 

бюрократична жорсткість структури;

суперечності в цілях;

організаційна інерція;

застарілі концепції управління або 
невизначеність управлінського стилю 
керівництва;

невдачі у впровадженні системних 
перетворень в організаціях;

опір і побоювання змін. 

Фактори стратегічних змін на підприємстві

Позитивні фактори
(сприяють змінам)

Негативні фактори
(стримують зміни)

Рис. 1. Фактори, які, за моделлю К. Левіна,  
можуть обумовлювати та стримувати стратегічні зміни  

на підприємстві
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факторів на діяльність підприємства, другий у 
свою чергу дає змогу ідентифікувати сильні та 
слабкі сторони підприємства, а також можли-
вості для підсилення сильних та нівелювання 
слабких сторін через пошук нових можливос-
тей для розвитку у зовнішньому середовищі.

Іншим методом, що довів свою ефективність 
при планування стратегічних змін на підпри-
ємстві, є модель поля сил К. Левіна. З метою 
ефективного впровадження змін К. Левін запро-
понував використовувати модель «силового 
поля». Згідно з цією моделлю об’єкти перебува-
ють у рівновазі, якщо алгебраїчна сума проти-
лежно спрямованих векторів є рівність. Якщо 
цей баланс порушено, об’єкт рухається в тому 
чи іншому напрямі, тобто розвивається чи дегра-
дує. Впроваджуючи стратегії, треба врахувати, 
що «позитивні та негативні» фактори (сили, век-
тори) будуть існувати завжди; їх треба ретельно 
досліджувати та балансувати [5]. Фактори, що 
сприяють чи протидіють проведенню організа-
ційних змін, представлено на рисунку 1.

Перед початком будь-яких організаційних 
перетворень необхідно оцінити, наскільки вони 
значимі і необхідні. Важливо врахувати стадію 
життєвого циклу, на якій знаходиться органі-
зація. З цією метою встановлюється показник 
ефективності її функціонування, оцінюється 
його динаміка протягом останніх років, на під-
ставі чого експертним шляхом робиться висно-
вок [1]. Такий підхід вимагає врахування стадії 
життєвого циклу галузі, підприємства, товарів 
підприємства.

Численна кількість науковців розглядає 
потенціал стратегічних змін підприємства як 
готовність його персоналу до проведення та 
наслідків таких змін. Так, у центрі уваги дослі-
джень стає поняття «опору» із поступовим 
виявленням причин такого опору та способів 
його подолання.

Серед причин опору стратегічним змінам 
можуть бути такі [3; 6]:

1. Егоїстичний інтерес. Співробітники став-
лять власні інтереси вище інтересів організації. 
Розвиток такої поведінки може призвести до 
виникнення неформальних груп, політика яких 
буде спрямована на перешкоджання в реаліза-
ції зміни.

2. Неправильне розуміння стратегії зазвичай 
виникає із-за недостатньої інформованості щодо 
цілей, шляхів реалізації стратегії і можливості 
оцінки наслідків стратегії.

3. Різна оцінка наслідків здійснення стра-
тегії пов’язана з неоднозначним сприйняттям 
стратегічних цілей.

4. Низька терпимість до змін притаманна 
через побоювання, що співробітники не змо-
жуть навчитися нових навичок або новій роботі. 
Такий опір найбільш характерний для випадків 
впровадження нових технологій, методів про-
дажу, нових форм звітності тощо.

Таким чином, методичне забезпечення ана-
лізу потенціалу стратегічних змін підприєм-

ства повинно включати сукупність методів, які 
б дозволили проаналізувати та оцінити його з 
усіх сторін, враховуючи як внутрішні, так і 
зовнішні фактори, а також стан готовності під-
приємства та його персоналу (табл. 1).

У роботі [7] готовність підприємства до зміни 
визначається гіпергенними (зовнішніми) і гіпо-
генними (внутрішніми) системами впливу на 
підприємство, «оскільки саме вони викликають 
процес усвідомлення необхідності здійснення 
трансформації системи». Найбільш значущий 
вплив на готовність підприємства до організа-
ційних змін чинять такі гіпергенні системи: 
економічна, політична, соціальна, екологічна, 
технологічна, регіональна, галузева та система 
стейкхолдерів.

Таблиця 1
Методичне забезпечення аналізу потенціалу 

стратегічних змін підприємства

Завдання, які 
можуть під-
лягати вирі-
шенню під 
час аналізу

Зміст
Методи, що 
можуть бути 
застосовані

Аналіз зна-
чущості та 
необхідності 
змін

Чи можливий 
подальший роз-
виток підпри-
ємства без про-
ведення змін

– аналіз стадій 
життєвого циклу,
– методи фінан-
сово-економіч-
ного аналізу

Аналіз фак-
торів, що 
визначають 
стратегічні 
зміни

Зовнішні та 
внутрішні 
фактори, що 
обумовлюють 
необхідність 
змін та мож-
ливості для їх 
проведення

– модель поля 
сил К. Левіна,
– PEST-аналіз,
– SWOT-аналіз

Аналіз 
ресурсів для 
проведення 
стратегічних 
змін

Достатність 
фінансових, 
інформаційних, 
технологічних, 
кадрових та 
інших видів 
ресурсів

– методи еконо-
мічного аналізу,
– методи статис-
тичної обробки 
даних (фактор-
ний, кластерний, 
кореляційно-
регресійний 
аналіз).

Аналіз готов-
ності підпри-
ємства до 
проведення 
стратегічних 
змін

Аналіз лояль-
ності персоналу

– експертні 
методи оціню-
вання, 
– атестація 
кадрів,
– опитування та 
анкетування,
– спостереження,
– інтегральний 
та таксономічний 
аналіз,
– індексний 
метод

Аналіз управ-
лінської компе-
тентності

Аналіз при-
чин можливого 
опору змінам

З гіпогенних систем найбільший вплив 
чинять фінансова, кадрова, виробнича, інно-
ваційна, маркетингова, інформаційна, управ-
лінська та забезпечує системи. Тому необхідно 
проводити аналіз впливу зазначених систем на 
готовність підприємства до реалізації організа-
ційних змін.
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По кожній із систем необхідно сформувати 
набір показників. Наприклад, для економічної 
системи це можуть бути темп інфляції, обсяг 
ВВП, обсяг зовнішньоторговельного обороту в 
структурі платіжного балансу, величина подат-
кових зборів інвестиційна активність тощо; для 
соціальної – показники, що характеризують 
демографічний рівень, рівень безробіття, серед-
ній рівень заробітної плати, соціальну структуру 
населення, рівень освіти тощо; кадрова – статево-
віковий склад працівників, рівень освіти, рівень 
кваліфікації, рівень плинності кадрів, середню 
заробітну плату тощо. Також фахівці включають 
в аналіз таких факторів, як життєвий цикл під-
приємства та комфортність середовища.

Поряд із використанням низки показників 
у літературі можна зустріти індексний метод, 
або використання методів повної та частко-
вої редукції даних, які дають змогу згорнути 
кілька показників в один із подальшою града-
цією на рівні.

Говорячи про готовність управлінської сис-
теми, а також персоналу підприємства до змін, 
необхідними для використання є такі методи, 
як спостереження та експертні оцінки (анкету-
вання та опитування). Такий підхід, перш за 
все, дає змогу оцінити лояльність персоналу 
до управлінської системи та підприємства в 
цілому, стан корпоративної культури, силу 
формальних та неформальних зв’язків.

Ресурсна складова потенціалу стратегічних 
змін підприємства може бути проаналізована 
за допомогою методів фінансово-економічного 
аналізу, методів статистичної обробки даних. 
Зокрема, кореляційно-регресійний аналіз дає 
змогу виявляти причинно-наслідкові зв’язки 
між факторами, зв’язок яких не прихованим 
(неявним); кластерний аналіз згрупує об’єкти 
за схожість ознак їхнього розвитку, факторний 
аналіз – виявить фактори, які обумовлюють стан 
потенціалу стратегічних змін на підприємстві.

Висновок. Таким чином, поняття потенці-
алу стратегічних змін підприємства необхідно 

розглядати з позиції здатності, можливостей 
та готовності підприємства до проведення 
стратегічних змін. Потенціал охоплює усі 
види ресурсів підприємства, фактори, які 
визначають та стримують розвиток підпри-
ємства, управлінську компетентність, лояль-
ність персоналу. З такого погляду, методичне 
забезпечення аналізу потенціалу стратегічних 
змін підприємства повинно містити класичні 
методи фінансово-економічного та стратегіч-
ного аналізу, методи статистичної обробки 
даних, експертні методи оцінювання тощо. 
Лише використання зазначених методів у 
сукупності дасть змогу у повному обсязі оці-
нити стан потенціалу змін та розробити ефек-
тивність заходи щодо його розвитку.
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN ENTERPRISES  
IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються питання формування системи 

управління якістю на підприємствах України. Визначено, що в 
умовах євроінтеграційних процесів саме системи управління 
якістю здатні забезпечити не тільки конкурентні переваги, але і 
сталий розвиток підприємства. Встановлено, що на сучасному 
етапі існує і використовується значна кількість різноманітних 
систем управління якістю, які є добровільними для впрова-
дження на підприємствах, але їх наявність обов’язково вима-
гають у зовнішньоекономічній діяльності. В європейських краї-
нах системи управління якістю є інтегрованими із концепціями 
корпоративної відповідальності, що дозволяє забезпечувати 
не тільки отримання прибутку, але і зростання соціально-еко-
номічного добробуту населення. Останнє десятиліття харак-
теризується впровадженням інтегрованих систем управління 
якістю на основні міжнародних стандартів якості, що дозволяє 
отримати низку як зовнішніх, так і внутрішніх переваг.

Ключові слова: міжнародні стандарти якості, система 
управління якістю, галузеві стандарти якості, конкурентні пе-
реваги, сталий розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется вопрос формирования системы 

управления качеством на предприятиях Украины. Определе-
но, что в условиях евроинтеграционных процессов системы 
управления качеством способны обеспечить формирование 
не только конкурентных преимуществ, но и устойчивое раз-
витие. Установлено, что на современном этапе существует 
и используется значительное количество различных систем 
управления качеством, которые внедряются на доброволь-
ных началах, но являются необходимыми и обязательными в 
процессе организации внешнеэкономической деятельности. 
В европейских странах системы управления качеством инте-
грированы с концепциями корпоративной ответственности, 
что позволяет обеспечивать не только получение прибыли, но 
и повышение социально-экономического благополучия насе-
ления. Последние десятилетие характеризуется внедрением 
интегрированных систем управления качеством на основе 
международных стандартов качества. Это позволяет обеспе-
чить определенное количество как внутренних, так и внешних 
конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: международные стандарты качества, 
система управления качеством, отраслевые стандарты каче-
ства, конкурентные преимущества, устойчивое развитие.

ANNOTATION
The article explores the formation of a quality management 

system in the enterprises of Ukraine. It was determined that in the 
European integration processes of the quality management sys-
tem able to ensure the formation of not only a competitive advan-
tage, but also sustainable development. It is established that at the 
present stage, there is used a number of different quality manage-

ment systems that are being introduced on a voluntary basis, but 
are necessary and required in the organization of foreign trade.
In European countries, the quality management system integrat-
ed with the concept of corporate responsibility, thus ensuring not 
only profit, but also to increase the social and economic well-being 
of the population. The last decade is characterized by the intro-
duction of the integrated quality management systems based on 
international standards of quality. This allows for a certain number 
of both internal and external competitive advantage.

Keywords: international quality standards, quality manage-
ment system, industry standard for quality, competitive advantag-
es, sustainable development.

Актуальність. Високий рівень конкуренції, 
процеси глобалізації і інтернаціоналізації зму-
шують підприємства та організації здійснювати 
пошук шляхів постійного забезпечення висо-
кого рівня конкурентоспроможності. Досвід 
ефективного управління свідчить, що саме сис-
тема управління якістю є тим чинником, який 
дозволяє формувати не тільки конкурентоспро-
можність продукції, але і формувати конку-
рентні переваги системи управління підпри-
ємством та створити передумови для сталого 
розвитку. Зокрема, впровадження міжнарод-
них систем безпечності харчових продуктів, які 
активно впроваджуються у світовій практиці 
господарювання на сучасному етапі для укра-
їнських підприємства відкривають нові між-
народні ринки для продуктів з високою додат-
ковою вартістю та підвищують ефективність 
місцевих ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий вклад у розвиток теорії і практики 
управління якістю внесли такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені: С. Бандура, Л. Басовський, 
Ю. Бібік, Д. Богиня, А. Булатов, Е. Векслер, 
В. Гиссин, О. Глічев, О. Грішнова, У. Демінг, 
Ю. Джерелюк, Дж. Джуран, Г. Дмитренко, 
М. Долішній, С. Ільєнкова, К. Ісікава, Ю. Койф-
ман, Д. Коршунов, Ф. Кросбі, В. Лапідус, 
В. Момот, В. Огвоздін, Р. Пірсінг, Н. Скрябі-
нова, Л. Стиренко, Р. Фатхутдінов, А. Фей-
генбаум, С. Фомічов, Д. Харрінгтон, О. Чала, 
Н. Чередниченко, Р. Шонбергер, У. Шухарт 
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та ін., у працях яких накопичені значні здо-
бутки. Однак нині, коли фактори зовнішнього 
середовища є динамічними і складно прогнозо-
ваними, саме проблеми впровадження системи 
управління якістю на підприємствах України є 
стратегічно важливими і потребують подальших 
досліджень з урахуванням галузевої специфіки, 
розрахунку її результативності й оптимальності.

Формування цілі статті. Метою статті є дослі-
дження сучасних систем управління якістю на 
підприємствах України з урахуванням сучас-
них викликів ринку та здобутків світової прак-
тики господарювання.

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розвитку України одним із основних стра-
тегічних напрямів як сфери обслуговування, 
так i сфери виробництва є якість, а не обсяг 
випуску продукції чи надання послуг, що буде 
забезпечувати сталий розвиток. Важливою умо-
вою задля довгострокового завоювання нових 
ринків збуту є більш висока якість з ураху-
ванням запитів споживачів, а не більш низькі 
ціни. Однак нині досягнення успіху 
можливе тільки завдяки запрова-
дженню системи управління, спрямо-
ваної на постійне поліпшення показ-
ників роботи організації та урахування 
потреб заінтересованих сторін, осо-
бливо для харчової галузі України.

Стратегічною передумовою вхо-
дження України до світової спіль-
ноти є прийняття й поступове впрова-
дження передових концепцій системи 
управління якістю, що викладені 
в міжнародних стандартах серії 
ISO 9000/9001. Застосування стандар-
тів – це перший крок до глобального 
управління підприємством і підви-
щення якості та конкурентоспромож-
ності його товарів і послуг на ринках 
збуту [5].

Нині стандарти ISO 9000 прийняті 
у понад 90 країнах світу, застосову-
ються будь- яким підприємством неза-
лежно від їхнього розвитку і сфери 
діяльності. Світовими лідерами у цій 
сфері є Китай, Італія, Японія, Велика 
Британія, США, Індія, Франція та 
Німеччина. Сучасна система управ-
ління якістю на підприємстві, неза-
лежно від форми власності і масш-
табу виробничої діяльності, повинна 
оптимально поєднувати дії, методи 
і засоби, які забезпечують, з одного 
боку, виробництво продукції, що 
задовольняє поточні запити і потреби 
ринку, а з іншого – розробку нової 
продукції, здатної задовольняти май-
бутні потреби і майбутні запити ринку 
(при цьому необхідно прямо орієнтува-
тися на характер потреб, їх структуру 
і динаміку, місткість і кон’юнктуру 
ринку) [1]. 

Світовий досвід сформував не тільки загальні 
признаки діючих систем управління якістю, але 
також принципи і методи, які можуть застосо-
вуватися в кожній з них, що знайшло відобра-
ження в міжнародних стандартах серії ІSO 9000. 
Головна цільова установка систем якості, побу-
дованих на основі цих стандартів – забезпечення 
якості продукції, яку вимагає замовник і надання 
йому доказів спроможності підприємства досягти 
цього. Механізм системи якості, методи і засоби 
орієнтовані на цю ціль. У більшості випадків 
створення систем управління якістю та її серти-
фікація носять добровільний характер.

Аналіз наукових праць [1-6; 8] дозволив 
визначити основні цілі та переваги від впро-
вадження сучасних систем управління якістю 
(рис. 1). Зокрема, їх доцільно також доповнити 
внутрішніми стимулами інтегрування та опти-
мізації систем управління якістю, які визна-
чила Л. Варава [2] для гірничодобувних під-
приємств. Проте вони є актуальними на нашу 
думку і для підприємств інших галузей:

Рис. 1. Сутність системи управління якістю на підприємстві 
[узагальнено на основі 1-6]

Цілями  впровадження системи управління якістю на підприємствах є:
1) отримання сертифікату якості;
2) виведення підприємства на нові, у тому числі міжнародні ринки з 

відповідною ціновою політикою;
3) підвищити конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки; 
4) забезпечити лояльність потенційних споживачів, клієнтів і партнерів;
5) орієнтувати всі виробничі процеси на підвищення якості та безпечності.

Основними складовими системи 
управління якістю є: 

1) забезпечення якості;
2) управління якістю;
3) поліпшення якості. 

Основними перевагами від впровадження системи управління якістю є: 
1) підвищення якості та продуктивності; 
2) зниження витрат;
3) підвищення конкурентоспроможності підприємства;
4) поліпшення виробничого клімату та створення комфортного 

психологічного клімату в компанії;
5) задоволеність споживачів; 
6) відповідність законам;
7) зміцнення економічної стабільності; 
8) охорона навколишнього середовища; 
9) підвищення лояльності споживачів, що веде до повторення бізнесу і 

гарних відкликів; 
10) підвищення виробничої і фінансової дисципліни;
11) збільшення задоволеності вимог персоналу; 
12) можливість отримати переваги в тендерах, у залученні кредитів та 

інвестицій;
13) можливість використання сертифікату в рекламних цілях.

Основними перепонами (причинами) на шляху впровадження систем управління 
якістю на підприємствах України є: 

1) економічні (у більшості випадків відсутність коштів для фінансування 
даних систем, низький рівень оплати праці);

2) технічні;
3) людські (відсутність розуміння необхідності їх впровадження, сумніви 

щодо впровадження, низький рівень професійної компетентності); 
4) організаційні.

Система управління якістю –
це сукупність 
взаємопов’язаних або 
взаємодійних елементів, що 
дають змогу встановити 
політику та цілі і досягати 
поставлених цілей. Вона 
спрямовує і контролює 
діяльність організації щодо 
якості. 
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– по-перше, вдале впровадження стандартів 
управління якістю гарантує створення системи, 
що забезпечує поступове зростання показників 
бізнесу. За рахунок реінжинірингу потребую-
чих цього процесів, можливості їх швидкого 
і кардинального покращення зростання може 
бути в деяких випадках навіть різким;

– по-друге, завдяки стандартизації процедур 
відбуваються чіткий поділ і підвищення відпо-
відальності учасників сертифікованих процесів.

Система менеджменту якості орієнтована, з 
одного боку, на виявлення ініціативних пра-
цівників, їх ефективну ротацію, з іншого, 
дозволяє виключати дублювання функцій. 
У результаті підвищується загальна керова-
ність організацією;

– по-третє, за статистикою, при впрова-
дженні систем управління якістю відбувається 
зниження частки браку на 25%. Вимогою стан-
дарту є здійснення поетапного контролю якості 
продукції на усіх стадіях життєвого циклу;

– по-четверте, використання маркетингу 
не як збуту продукції, а як способу дізнатися, 
якою має бути продукція, щоб її купили.

Знову ж усвідомлення керівником марке-
тингової служби місії та концепції маркетингу, 
орієнтованих не на бажання продати те, що 
підприємство може зробити, а на необхідність 
зробити, те, що потрібно замовнику, здатне зро-
бити прорив [2].

Поряд із тенденціями розвитку сучасних 
систем управління якістю важливу роль остан-
німи роками відіграють:

1) галузеві стандарти, які розробляють пере-
важно асоціаціями підприємств та мають під-
тримку на регіональному і міжнародному рів-
нях. Їх поділяють на дві групи:

1.1) галузеві стандарти менеджменту якості 
в основу яких покладені ISO серії 9000 та осо-
бливості забезпечення безпеки, управління 
якістю у певних галузях економіки. Серед стан-
дартів цієї групи TL 9000 (у сфері телекомуні-
кацій), AS 9100 (в аерокосмічній галузі), ІSO 
13485: 2003 (медична продукція), ISO 22000 
(харчова промисловість), ISO 16949 (автомо-

більна галузь). Крім цього у дану групу вхо-
дять стандарти IWA (International Workshop 
Agreement) – Міжнародна робоча угода, яка 
передбачала створення альтернативи для між-
народних стандартів. Наприклад: IWA 4:2009 
«Системи менеджменту якості. Настанови 
щодо застосування ISO 9001:2008 в місцевих 
органах влади» (Quality management systems – 
Guidelines for the application of ISO 9001:2008 
in local government).

1.2) Галузеві стандарти менеджменту якості, 
в основі яких лежать виключно особливості 
забезпечення безпеки, управління якістю в кон-
кретних галузях економіки. Наприклад: GMP 
(фармацевтична промисловість), НАРСР (хар-
чові продукти) [3, с. 156].

 2) стандарти забезпечення здоров’я, безпеки 
і соціальної відповідальності, зокрема до них 
відносять:

2.1) OHSAS (Occupational Healch and Safety 
Assessment Series) 18001-99 «Система менедж-
менту в сфері промислової безпеки і охорони 
праці». Основна мета цього стандарту – забез-
печення контролю факторів ризику на про-
мисловості, які є загрозою для персоналу під-
приємства. Зокрема, С. Ізотов [6] зазначає, 
що основним напрямом політики організації 
в області охорони праці є забезпечення пріо-
ритету збереження життя і здоров’я працівни-
ків перед результатом господарської діяльності 
(рис. 2). Це можливо стає завдяки саме дотри-
манню міжнародних стандартів.

Ці стандарти можуть використовувати для 
будь-якої організації, яка прагне: створювати 
систему управління охороною працею з метою 
усунення або зведення до мінімуму ризику для 
працівників і інших зацікавлених сторін; впро-
ваджувати, підтримувати у робочому стані і 
постійно покращувати систему управління охо-
роною працею; забезпечити свою відповідність 
встановленій політиці в сфері охорони праці; 
проводити самооцінку і декларування у відпо-
відності з даним стандартом; намагатися, щоб 
сертифікацію системи охорони праці проводила 
незалежна сторона [6].

2.2) До цієї групи також відно-
сять стандарт SA 8000: 2001 «Система 
соціального і етичного менеджменту». 
Ціль даного стандарту – покращення 
умов праці і життєвого рівня праців-
ників. Впровадження даного стан-
дарту створює конкурентні переваги 
як для працівників, так і підприєм-
ства в цілому.

2.3) міжнародний стандарт 
ISO 26000: 2010 «Керівництво по соці-
альній відповідальності» (КСВ). Стан-
дарт визначає відповідальність органі-
зації за вплив її рішень та діяльності 
на окрему людину, трудовий колек-
тив, місцеву громаду, суспільство і 
навколишнє середовище, що реалізу-
ється через прозору та етичну пове-

Рис. 2. Цілі та стратегічні напрями діяльності  
з охорони праці [6]

Цілі в області сфери 
охорони праці

Робота без 
травматизму 

Виключення 
випадків 

професійних 
захворювань

Постійне 
покращення умов 

праці 

Основні напрями діяльності з охорони праці

Управління ризиками в області безпеки і здоров’я 
працівників 
Робота з працівниками у відповідності до норм 
Забезпечення робітників якісними і надійними 
засобами захисту 
Планування і фінансування заходів з охорони 
праці 
Забезпечення працівників нормативною 
документацією з охорони праці 
Проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту 
стану охорони праці, експертизи умов праці 
Впровадження міжнародних стандартів 
забезпечення професійної безпеки і здоров’я 
працівників 
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дінку, відповідає сталому розвитку і добробуту 
суспільства, враховує очікування зацікавлених 
сторін. КСВ містить, зокрема, такі компоненти, 
як захист прав людини, навколишнього при-
родного середовища, безпеку праці, права спо-
живачів та розвиток місцевих громад, а також 
організаційне управління та етику діяльності 
[7]. Стандарт ISO 26000:2010 може застосову-
ватися для досягнення взаємної довіри із заці-
кавленими сторонами всіма типами організацій, 
зокрема урядовими і неурядовими організаці-
ями, оскільки всі вони впливають на суспільне 
і природне довкілля. Соціально відповідальна 
діяльність будь-якої організації єдино мож-
лива лише за умови трьох видів узгоджень чи 
взаємозв’язків:

– між організацією і суспільством щодо їх 
очікувань та взаємного впливу їх рішень і дій 
(відповідальної поведінки);

– між організацією та її зацікавленими сто-
ронами щодо етично відповідального потенцій-
ного чи реального впливу на приватних осіб і 
організації;

– між зацікавленими сторонами і суспіль-
ством щодо узгодження, відповідності інтересів 
зацікавлених сторін, на які впливає організа-
ція, та очікуваннями суспільства, оскільки хоча 
зацікавлені сторони є частиною суспільства, 
вони можуть мати інтереси, які не відповіда-
ють очікуванням суспільства [7]. Таким чином, 
у практиці господарювання система управління 
якістю створила передумови для формування 
концепції соціальної відповідальності, основні 
напрями якої полягають у такому:

– розвиток традицій чесного підприємництва, 
відмова від тіньових операцій, затвердження у 
діловій практиці відносин, заснованих на гро-
мадянської відповідальності, чесності, взаємній 
довірі, високій моралі й етиці;

– забезпечення зайнятості шляхом збереження 
існуючих і створення нових робочих місць;

– забезпечення якості та безпеки продукції, 
дотримання прав споживачів;

- створення здорових і безпечних умов праці: 
підвищення рівня механізації й автоматизації, 
зниження питомої ваги важких і шкідливих робіт;

– гідна оплата праці на основі зростання її 
продуктивності, участь працівників у прибут-
ках підприємств;

– дотримання прав працівників у сфері 
соціально-трудових відносин, гарантія свободи 
діяльності профспілок;

– створення сприятливих умов для відтво-
рення і розвитку людського капіталу та його 
раціонального використання;

– удосконалення соціально-трудових відно-
син, розвиток соціального партнерства, впро-
вадження економічної демократії – залучення 
працівників до участі у власності і управлінні 
підприємствами;

– надання працівникам підприємств додат-
кового «соціального пакету» і різноманітних 
соціальних послуг;

– охорона природи і ресурсозбереження, 
організація екологічно безпечного виробництва;

– взаємодія з місцевими органами влади і 
громадськими організаціями з метою розвитку 
місцевого співтовариства, благоустрою терито-
рій, участь у здійсненні соціальних і природо-
охоронних проектів;

– добродійність – матеріальна підтримка 
наукових, культурних, просвітницьких, спор-
тивних програм і акцій;

– добровольча діяльність працівників з охо-
роні громадського порядку, благоустрою тери-
торій, просвіті, науково-технічній і художній 
творчості;

– розвиток соціального капіталу: впрова-
дження у ділову практику відносин, заснованих 
на громадянської відповідальності, чесності, 
взаємній довірі, високій моралі й етиці;

– створення на підприємстві сприятливого 
морально-психологічного клімату, виховання 
працівників у дусі гуманізму і соціальної 
справедливості, ініціативного і творчого від-
ношення до праці, групової та індивідуаль-
ної відповідальності за результати спільної 
діяльності; сприяння розкриттю інтелекту-
альних можливостей та етичного потенціалу 
кожної особи, задоволеності спільною працею 
[8]. Але найбільшою у світі глобальною добро-
вільною корпоративною громадянською іні-
ціативою є Глобальний Договір ООН. Десять 
принципів Глобального договору у сферах 
прав людини, трудових відносин, охорони 
навколишнього середовища та боротьби із 
корупцією знаходяться у загальному консен-
сусі та виходять із: загальної декларації прав 
людини; декларації Міжнародної організації 
праці про основоположні принципи і права на 
виробництві;декларації з навколишнього серед-
овища і розвитку (Ріо-де-Жанейро); конвенції 
ООН проти корупції. Зараз цей рух об’єднує 
близько 8000 організацій майже зі 150 країн 
світу (80 локальних мереж у різних країнах). 
Очікується, що до 2020 р. у світі 20000 органі-
зацій приєднаються до Глобального Договору. 
У відповідь на зростаючий інтерес до корпо-
ративної соціальної відповідальності у квітні 
2006 р. Мережа Глобального Договору ООН 
була створена в Україні і налічує зараз понад 
200 вітчизняних організацій-учасників дого-
вору [4]. Таким чином, даний стандарт дозво-
ляє керівництву на основі системи управління 
якістю формувати конкурентні переваги, які 
створюють передумови для сталого розвитку.

І логічним продовженням розвитку міжна-
родних стандартів якості є формування інте-
грованих систем управління якістю на основі 
ISO 9001, ISO 14001, ОНSАS 18001, SА 8000 
тощо. Це пояснюється тим, що принципи і 
вимоги міжнародного стандарту управління 
якістю багато в чому схожі із принципами 
загального менеджменту підприємства (табл. 1) 
[9]. Спільним для цих стандартів є також засто-
сування циклу Демінга РDСА.
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Створення інтегрованої системи менедж-
менту організації дозволяє отримати низку 
переваг: орієнтація на досягнення цілей діяль-
ності з урахуванням інтересів зацікавлених 
сторін; ефективне та раціональне використання 
ресурсів; зменшення можливих протиріч між 
різними аспектами діяльності організації; зни-
ження витрат на розроблення, функціонування 
і сертифікацію системи менеджменту організа-
ції; залучення більшої кількості співробітників 
до процесів поліпшення якості на підприємстві; 
створення єдиної системи управління докумен-
тацією і ведення записів тощо.

Висновки. Таким чином, інтегровані системи 
управління якістю є одним із показників зрі-
лості підприємства, який характеризує гнуч-
кість управління, здібність до змін задоволь-
няти вимогам різних стандартів менеджменту 
(ISO 9001, ISO 14001 тощо), але і наявність 
механізмів, що дозволяють найбільш ефектив-
ним чином використовувати загальні елементи 
побудови систем, зазначені у цих стандартах.
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Таблиця 1
Відповідність структури міжнародним стандартам

Об’єкти стандартизації 
Розділи та пункти стандартів

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SA 8000
Документування системи:
Створення документації 4.2, 4.2.1 4.4.4 4.4.4 9.1
Управління документацією 4.2.2 4.4.4 4.4.5
Управління записами 4.2.4 4.5.3 4.5.3 9.14
Відповідальність керівництва:
Політика 5.3 4.2 4.2 9.1
Цілі 5.4.1. 4.3.3 4.3.3
Планування 5.4.2 4.3.3 4.3.1. 9.5
Відповідальність і повноваження 5.5.1 4.4.1 4.4.1 9.5
Представник керівництва 9.5 4.4.1 4.4.1 9.3
Внутрішнє інформування 5.5.3 4.4.3 4.4.3
Аналіз з боку керівництва 5.6 4.6 4.6
Управління ресурсами 6.1-6.4 4.4.1, 4.4.2, 4.3, 4.4 4.4.2

Визначення вимог щодо продукції 7.2.1
7.5

охорони навколиш-
нього середовища 

4.3.1, 4.3.2

промислової без-
пеки та охорони 
праці 4.3.2, 4.4.6

Управління основною діяльністю 4.4.6

Управління невідповідною 
продукцією 8.3

діями в аварійних 
ситуаціях 4.4.7

діями в аварійних 
ситуаціях 4.4.7

Моніторинг та вимірювання 8.2 4.5.1 4.5.1
Внутрішній аудит 8.2.2 4.5.4 4.5.4
Корегувальні та попереджу-
вальні дії 8.5.2, 8.5.3 4.5.2 4.5.1, 4.5.2 9.11

Постійне покращення 8.5.1 4.3.4 4.3.4 9.1
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто погляди зарубіжних та вітчизняних вче-

них-економістів щодо сутності поняття грошових потоків під-
приємства. Запропоновано уточнене поняття грошових потоків 
на базі переліку сутнісних характеристик грошових потоків, 
виявлених в результаті критичного огляду попередніх дослі-
джень, а також визначених додаткових сутнісних характерис-
тик поняття грошового потоку.

Ключові слова: грошові потоки, сутнісні характеристики, 
обіг, рух ресурсів, надходження та видатки.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены взгляды зарубежных и отечествен-

ных ученых-экономистов относительно сущности понятия 
денежных потоков предприятия. Предложено уточненное 
понятие денежных потоков на базе перечня сущностных ха-
рактеристик денежных потоков, выявленных в результате кри-
тического обзора предыдущих исследований, а также опреде-
ленных дополнительных сущностных характеристик понятия 
денежного потока.

Ключевые слова: денежные потоки, сущностные характе-
ристики, оборот, движение ресурсов, поступления и расходы.

АNNOTATION
Іn the article, there are considered approaches of national and 

foreign scholars as to the identification of «cash flows». There is 
proposed the notion of the cash flows on the basis of the list of 
cash flow essential characteristics which were identified over the 
critical review of previous investigation and some suggested addi-
tional essential characteristics of cash flow.

Keywords: cash flow, essential characteristics, turnover, 
movement of resources, in come and expenditure.

Постановка проблеми. Грошові потоки 
є важливою категорією процесу здійснення 
управлінської діяльності на підприємстві. Для 
забезпечення фінансової стійкості підприємств 
та безперебійного процесу його функціонування 
та зростання необхідним є впровадження ефек-
тивної системи менеджменту грошових пото-
ків. Для реалізації цього завдання важливим 
є визначення сутності грошових потоків під-
приємства як комплексної та багатоаспектної 
ланки його фінансово-господарської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми визначення сутності грошових пото-
ків висвітлено у працях багатьох вітчизняних 
та зарубіжних вчених, серед них Е. Джонс, 
Ю. Брігхем, Б. Койлі, І.О. Бланк, В.В. Боча-
ров, Л.О. Лігоненко, А.М. Поддєрьогін, 
І.Я. Невмержицький, Г.В. Ситник, О.О. Тере-
щенко, С.І. Надточій, Т. Райс, Г.Г. Кірей-
цев, Г.В. Савицька, Р.Б. Тян, А. Дзюблюк, 
Дж.Ф. Маршалл, В.К. Бансал, І.Т. Балабанов, 
Г. Шамаєв, Л. Риндін, М.Д. Білик, А.М. Коз-

люк, О.В. Клименко, Е.М. Сорокіна, Э.В. Рога-
тенюк, Є.М. Заремба, О.В. Стащук, І.Ю. Єпі-
фанова, А.М. Хандучка, В.С. Андрієць, 
Ю.О. Єрешко, М.П. Федишин, С.М. Семенова. 

Позитивно оцінюючи попередні напрацю-
вання, необхідно зазначити, що широкі дослі-
дження даного питання спричинили наявність 
великої кількості точок зору, які ускладнюють 
розуміння поняття грошових потоків, тому 
потребують критичної оцінки та узагальнення.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Оскільки поняття гро-
шових потоків є комплексною категорією, то 
постає необхідність визначення сукупності 
сутнісних характеристик, що описують дане 
поняття та ідентифікують його як окремий еле-
мент управління.

Мета статті полягає у дослідженні та уточ-
ненні теоретичних аспектів визначення поняття 
грошових потоків підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Грошові потоки підприємства є важливою осно-
вою його фінансово-господарської діяльності, 
оскільки супроводжують практично всі його 
економічні процеси. Серед науковців сформува-
лася велика кількість різноманітних поглядів 
на визначення сутності поняття грошових пото-
ків. Здійснимо критичний огляд деяких з них.

Е. Джонс розглядає поняття грошового 
потоку наступним чином: «У бізнесі рух гро-
шей є ключовим чинником його прогресу та 
успіху. Ми називаємо це потоком грошових 
коштів» [1, с. 121]. Безперечно, грошові потоки 
підприємства відіграють важливу роль в його 
діяльності, проте таке їх визначення є надто 
узагальненим, воно не містить сутнісних харак-
теристик грошових потоків, за якими можна 
було б здійснити їх ідентифікацію та аналіз. 
Позитивним є те, що автор наголошує саме 
на важливості ролі грошових потоків в діяль-
ності підприємства, оскільки частина науков-
ців зовсім не виокремлюють поняття грошо-
вих потоків та здійснюють їх розгляд лише як 
частини грошових розрахунків, як наслідок, 
не враховується самостійність та важливість 
даного поняття.

Ю. Брігхем акцентує увагу, що «грошовий 
потік компанії зазвичай відрізняється від його 
балансового прибутку, оскільки деякі види 
доходів та витрат, перераховані у звіті про 
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доходи та витрати, не призводять до виплати 
коштів» [2, с. 73]. Наголошення на відмінності 
понять грошового потоку та прибутку підпри-
ємства, на наш погляд, доцільне, оскільки на 
практиці змішування даних понять є недопус-
тимим, так як може призвести до неправильної 
оцінки діяльності підприємства. Проте ототож-
нення грошових потоків лише з готівковими 
коштами є звуженим, не враховує комплек-
сності поняття грошових потоків, їх різнома-
нітних видів та складових.

Т. Райс та Б. Койлі не надають загального 
визначення поняттю грошовий потік, проте 
визначають його види та особливості управ-
ління, а також розглядають загальний гро-
шовий потік як «всі грошові надходження та 
витрати підприємства, а не лише пов’язані з 
проведенням комерційних операцій» [3, c. 542]. 
Автори слушно зазначають, що загальний гро-
шовий потік слід розглядати як сукупність 
надходжень та витрат, що пов’язані з різними 
видами діяльності підприємства, а не лише з її 
комерційною частиною, проте таке трактування 
не розкриває конкретних особливостей та сут-
нісних характеристик грошових потоків під-
приємства, відсутнє єдине визначення поняття 
при наявному розгляді його окремих видів.

На думку А. Дзюблюка, грошовий потік слід 
визначати як «базове джерело для погашення 
позик та спосіб оцінки кредитоспроможності» 
[4, c. 9]. На нашу думку, в даному трактуванні 
не розкрито сутності грошових потоків, при-
роди їх появи та призначення, хибним є розу-
міння під грошовим потоком лише джерела 
погашення позик, оскільки грошові потоки 
супроводжують різноманітні аспекти діяльності 
підприємства.

Дж.Ф. Маршалл, В.К. Бансал визначають 
грошовий потік наступним чином: «Грошовий 
потік (його ще називають потоком грошових 
коштів, або потоком готівки; cashflow) – це про-
сто платіж, здійснений або отриманий. Потік 
грошових коштів має три важливі характерис-
тики. Перша – розмір або величина. Друга – 
напрямок. І третя – час» [5, с. 100]. Уважа-
ємо недоцільним розглядати грошові потоки 
лише як платежі, оскільки потік є постійним 
переміщенням коштів і не обмежується лише 
платежами. При цьому визначення грошового 
потоку розширено трьома важливими сутніс-
ними характеристиками – розміром, напрям-
ком і часом, ми погоджуємося з необхідністю 
виділення таких сутнісних характеристик, 
оскільки вони вказують на те, що рух грошо-
вого потоку здійснюється у певному обсязі гро-
шових коштів, у визначеному напрямку, про-
тягом певного періоду часу.

На думку І.Т. Балабанова, «грошовий потік є 
оборот грошей, що протікає безперервно в часі» 
[6, с. 175]. В даному визначенні виділяється 
сутнісна характеристика грошових потоків як 
рух економічного блага у грошовій формі, що 
цілком відповідає їх сутності.

На думку А.М. Козлюка, «грошовий потік в 
управлінні фінансовою діяльністю підприємства 
слід розглядати як рух однієї з форм капіталу, 
це всього лише платіж, здійснений або отрима-
ний» [7, с. 19]. На нашу думку, не є доцільним 
порівняння грошового потоку з поняттям пла-
тежу, таке розуміння є досить звуженим, так як 
грошові потоки підприємства включають безліч 
їх видів і всі вони не можуть бути прирівняні до 
звичайних платежів, оскільки супроводжують 
господарську діяльність підприємства не лише 
у якості певної оплати. 

О.В. Клименко розглядає грошовий потік під-
приємства як «рух (надходження і витрачання) 
грошових коштів на розрахункових, валют-
них та інших рахунках і в касі підприємства 
в процесі його господарської діяльності, що в 
сукупності становить його грошовий обіг» [8]. 
В даному трактуванні грошовий потік ототож-
нюється з грошовим обігом підприємства, що, на 
нашу думку, надає однобічну та звужену харак-
теристику поняття. Дійсно, грошові потоки під-
приємства виникають в процесі грошового обігу 
підприємства, проте поняття грошового потоку 
є багатоаспектним та агрегованим і потребує 
більш детального розуміння з урахуванням усіх 
притаманних йому особливостей.

І.Ю. Єпіфанова вважає, що грошові потоки 
являють собою «надходження та вибуття гро-
шових коштів та їх еквівалентів» [9, c. 248]. 
У даному визначенні розглядаються грошові 
засоби та їх еквіваленти, що є доцільним, 
оскільки дозволяє охоплювати загальну сукуп-
ність грошових потоків підприємства, проте 
сформульоване розуміння, на наш погляд, 
не розкриває сутності поняття, як і в попере-
дньому, автором не враховано фактор часу. 

М.Д. Білик та С.І. Надточій надають таке 
визначення грошового потоку: «Грошовий 
потік – це динамічний показник, що характери-
зує постійний рух грошових ресурсів у резуль-
таті операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності підприємства, пов’язаний з над-
ходженням (вхідні грошові потоки) чи витра-
чанням (вихідні грошові потоки) грошових 
ресурсів підприємства, може мати готівкову й 
безготівкову форми вираження в національній 
чи іноземній валютах та пов’язаний з певним 
моментом часу, однак може бути приведеним 
до іншого тощо» [10, с. 140]. Грошовий потік 
описується вже згаданими характеристиками 
(рух ресурсів у грошовій формі, часова харак-
теристика), проте в даному визначенні також 
міститься опис існуючих видів грошових пото-
ків згідно з різними їх класифікаційними озна-
ками, що є громіздким та недоцільним, врахо-
вуючи різноманіття класифікаційних ознак та 
видів грошових потоків.

О.О. Терещенко при дослідженні механізму 
антикризового менеджменту розглядає грошові 
потоки як «індикатор фінансування підприємств 
за рахунок внутрішніх джерел» [11, c. 169]. 
Дійсно, грошові потоки можуть виступати вну-
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трішнім джерелом фінансової стабілізації під-
приємства, проте розгляд їх лише з цієї точки 
зору є звуженим, і до того ж у підприємства є й 
інші внутрішні стабілізаційні джерела. 

В.В. Бочаров під грошовим потоком розуміє 
«параметр, що відображає результат руху гро-
шових коштів корпорації за визначений період 
часу… це розподілені в часі і просторі суми над-
ходжень і виплат грошових коштів, утворених 
у виробничо-торговому процесі» [12, с. 478]. 
Грошові потоки розглядаються за такого під-
ходу і як певний результативний показник, і як 
суми надходжень та витрачань. На наш погляд, 
такий підхід не враховує, головним чином, 
того, що потік є в першу чергу рухом.

На думку Г. Шамаєва і Л. Риндіна, грошові 
потоки слід розглядати як «грошовий потік від 
поточної (інвестиційної, фінансової) діяльності 
є сумою надлишку (недостачі) коштів, отрима-
них у результаті зіставлення надходжень і від-
рахувань коштів у процесі операційної (інвес-
тиційної, фінансової) діяльності» [13, с. 147]. 
В даному визначенні грошовий потік визнача-
ється зі статичної точки зору, як певна сумарна 
результуюча, оскільки не враховано динамічну 
природу поняття грошових потоків. Таке розу-
міння не дає можливості в повноцінній оцінці 
фінансового стану підприємства у процесі його 
господарської діяльності. 

А.М. Поддєрьогін та Я.В. Невмержиць-
кий грошовий потік визначають як «сукуп-
ність послідовно розподілених у часі подій, які 
пов’язані із відособленим та логічно заверше-
ним фактом зміни власника грошових коштів 
у зв’язку з виконанням договірних зобов’язань 
між економічними агентами (суб’єктами гос-
подарювання, державою, домогосподарствами, 
міжнародним організаціями). Грошові потоки 
безпосередньо пов’язані з рухом коштів на під-
приємстві, який відображає надходження в роз-
порядження суб’єкта господарювання коштів 
та еквівалентів і їх використання» [14, c. 121]. 
Авторами виділена сутнісна характеристика 
грошового потоку – інструмент взаєморозра-
хунків. Слід зазначити, що у процесі діяльності 
підприємства дійсно відбувається перерозпо-
діл частини грошового потоку підприємства у 
процесі взаєморозрахунку з такими суб’єктами 
фінансових відносин, як страховики, праців-
ники та державні бюджетні й позабюджетні 
органи, що, безперечно, необхідно враховувати, 
проте це характеристика не поняття грошового 
потоку, а процесу його виконання, адже його 
рух може відбуватись і без розрахунків.

І.О. Бланк розглядає грошові потоки як 
«сукупність рознесених у часі протягом певного 
періоду надходжень та виплат грошових засобів, 
що створюються господарською діяльністю, яка 
пов’язана з чинниками часу, ризику та ліквід-
ності» [15, с. 263]. В даному визначенні виді-
ляється така сутнісна характеристика грошових 
потоків, як об’єкт фінансового управління гос-
подарською діяльністю підприємства. Справді, 

грошові потоки впливають на формування та 
подальші зміни різноманітних економічних 
зв’язків підприємства, супроводжують безліч 
аспектів його діяльності та безпосередньо впли-
вають на його становище на ринку. Проте вважа-
ємо виділення такої сутнісної характеристики, 
як ліквідність грошового потоку, недоцільним 
оскільки вона не характеризує самого поняття 
грошового потоку.

На думку Г.В. Ситник та Л.О. Лігоненко, 
«грошові потоки підприємства – це система 
розподілених у часі надходжень та видатків 
грошових коштів, що генеруються його госпо-
дарською діяльністю і супроводжують рух вар-
тості, виступаючи зовнішньою ознакою функ-
ціонування підприємства» [16, с. 6]. У даному 
трактуванні з’являється така характеристика 
грошового потоку, як «зовнішня ознака функ-
ціонування підприємства». На наш погляд, 
її виділення не є доцільним, оскільки ознак 
функціонування підприємства безліч.

Е.М. Сорокіна вважає, що грошовий потік 
являє собою «рух грошових коштів, тобто їх 
надходження (приток) і використання (відток) 
за певний період часу» [17, с. 31]. При такому 
розумінні підтримується точка зору, що грошо-
вий потік слід розглядати в динаміці, в той же 
час, по суті, розглядається рух капіталу підпри-
ємства в його найбільш ліквідній формі – грошо-
вій, що дещо звужує значення грошових потоків 
в господарській діяльності підприємства та не 
надає комплексної характеристики поняття.

Є.В. Рогатенюк, Є.Р Сеіт-Аблаєва та 
Є.М. Заремба [18; 19] дають однакові визна-
чення грошових потоків, що базуються на вже 
згаданих характеристиках: «грошовий потік» – 
це сукупність розподілених у часі надходжень 
і видатків грошових коштів та їхніх еквіва-
лентів, генерованих його господарською діяль-
ністю, рух яких пов’язаний з факторами часу, 
структури, ризику і ліквідності. 

О.В. Стащук та А.М. Хандучка [20, c. 46] 
також вказують на вже згадану іншими науков-
цями сутнісну характеристику грошових пото-
ків – рух ресурсів, що вливає на зміну струк-
тури капіталу та активів підприємства.

В.С. Андрієць визначає грошовий потік як 
«один з головних об’єктів фінансового менедж-
менту, безпосередньо пов’язаний з функціону-
ванням грошей і грошової системи країни, що 
представляється у грошовій формі і, викону-
ючи функцію інструменту взаєморозрахунків із 
суб’єктами фінансових відносин усіх видів його 
діяльності, пов’язаний з факторами ліквідності 
та ризику і впливає на рух активів і капіталу 
підприємства, характеризуючись відповідними 
розміром, напрямом і часом» [21, c. 19]. Дійсно, 
грошові потоки виступають об’єктом фінан-
сового менеджменту, проте вважаємо недо-
цільним розглядати його як один з головних, 
оскільки діяльність підприємства є багатогран-
ною та характеризується безліччю зв’язків між 
її елементами, кожен з яких потребує ефектив-
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ного управління. Виділення окремої сутнісної 
характеристики грошового потоку як інстру-
менту взаєморозрахунків вважаємо недоціль-
ним, оскільки це характеристика не поняття, 
а його використання, до того ж рух грошових 
потоків може відбуватись і без розрахунків.

Ю.О. Єрешко вважає, що «грошовий потік – 
двоїста категорія, система елементів грошових 
коштів, що визначає рух грошових коштів та 
їх еквівалентів, відображає обмін товарами й 
послугами і показує результати надходження 
і видатків грошових коштів. Грошові потоки 
являють собою сукупність пов’язаних у часі 
й просторі змін залишків грошових коштів і 
водночас є грошовими коштами, створеними у 
результаті господарської діяльності» [22, c. 42]. 
В даному трактуванні виявилась спроба поєд-
нати статичний та динамічний підходи до розу-
міння поняття грошових потоків. Пропонується 
досліджувати грошові потоки як в якості дина-
мічного явища, так і в якості результуючої 
величини у формі певних залишків грошових 
коштів. На нашу думку, таке поєднання не 
вирішує проблем визначення сутності поняття 
грошових потоків, оскільки по своїй суті оби-
два підходи є суперечливими, і ми вважаємо, 
що грошові потоки підприємства за своєю при-
родою потребують характеристики з точки зору 
їх зміни в просторі та часі та, відповідно, не 
можуть бути ототожнені з залишками грошо-
вих коштів. 

На думку М.П. Федишин, «грошовий потік – 
це інструмент взаєморозрахунків із суб’єктами 
фінансових відносин всіх видів його діяльності, 
представлений у грошовій формі і безпосеред-
ньо пов’язаний із функціонуванням грошей, із 
чинниками ліквідності та ризику, впливає на 
рух активів і капіталу підприємства, характе-
ризується відповідним розміром, напрямком і 
часом» [23, c. 48]. Дане визначення базується на 
більшості характеристик, згаданих іншими нау-
ковцями. Як зазначалося вище, на нашу думку, 
ототожнення грошового потоку з інструментом 
взаєморозрахунків спрощує розуміння поняття 
грошового потоку та не розкриває його суті.

Розглянувши підходи закордонних та вітчиз-
няних науковців, пропонуємо виділяти наступні 
сутнісні характеристики грошових потоків: 

– рух ресурсів у грошовій формі, пов’язаний 
з функціонуванням грошей і грошової системи 
країни;

– рух ресурсів, що характеризується певним 
обсягом;

– об’єкт фінансового менеджменту;
– рух ресурсів, що впливає на зміну струк-

тури капіталу та активів підприємства;
– рух ресурсів, що характеризується визна-

ченим напрямом;
– рух ресурсів, що має часову характерис-

тику.
Позитивно оцінюючи підходи науковців, 

вважаємо, що ці характеристики мають бути 
доповнені. З цією метою ми пропонуємо при 

визначенні поняття грошових потоків вклю-
чити наступні сутнісні характеристики.

Грошові потоки є елементом фінансової 
структури підприємства, вони відображають 
його поточні можливості.

Являючись складовим елементом фінансо-
вої структури, грошові потоки характеризують 
поточні можливості підприємства, оскільки 
завдяки здійсненню постійної оцінки особливос-
тей руху грошових коштів можливим стає при-
йняття різноманітних оперативних управлін-
ських рішень, зокрема, визначати можливість 
підприємства розрахуватися за своїми поточними 
зобов’язаннями, здійснювати контроль плато-
спроможності підприємства, виявити, які види 
діяльності генерують основний приток та від-
тік коштів, яке їх подальше використання, оці-
нити достатність власних оборотних коштів для 
інвестиційної діяльності, співвіднести резуль-
тати діяльності з цільовими показниками тощо. 
Результати господарської діяльності підприєм-
ства, показники структури господарської діяль-
ності зазнають значного впливу з боку особли-
востей динаміки грошових потоків, яка також 
може бути використана при розробці цільових 
показників діяльності, зокрема, чистого грошо-
вого потоку підприємства.

Грошові потоки є рухом ресурсів, що 
пов’язаний з реалізацією фінансової політики 
управління ресурсами підприємства.

Сутнісна характеристика грошових пото-
ків – рух ресурсів, пов’язаний з реалізацією 
фінансової політики управління ресурсами під-
приємства, вказує на постійний зв’язок між 
фінансовою політикою та відповідним рухом 
ресурсів. Жоден з видів поточних фінансових 
планів підприємства, жодна з великих госпо-
дарських його операцій не можуть бути розро-
блені поза зв’язком із планованими грошовими 
потоками по них. Більш ефективне управління 
грошовими потоками підвищує ступінь фінан-
сової та виробничої гнучкості компанії, при-
зводить до можливості швидкого реагування 
на зміни в ринковому середовищі, підвищення 
ліквідності підприємства, більшої ймовірності 
одержання кредитних ресурсів або інвестицій 
від потенційних партнерів, а отже, й більш 
виваженого стратегічного управління.

Введення таких характеристик дозволить 
більш повно визначити сутність грошових пото-
ків підприємств з позицій реального управління 
і планування зокрема.

З урахуванням розглянутих сутнісних харак-
теристик ми пропонуємо наступне визначення 
поняття: грошові потоки – рух ресурсів у гро-
шовій формі в процесі господарської діяльності 
підприємства, пов’язаний з функціонуванням 
грошей і грошової системи країни, з реаліза-
цією фінансової політики управління ресурсами 
підприємства, характеризує його поточні мож-
ливості, впливає на зміну структури капіталу 
та активів підприємства, характеризується від-
повідним розміром, напрямком і часом.
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Висновки. Розглянуті підходи науковців до 
питання визначення сутності поняття грошових 
потоків виявили наявність різних підходів до 
тлумачення даної категорії. На основі аналізу 
наукових праць визначено сукупність сутніс-
них характеристик поняття грошових пото-
ків підприємства, що дозволяють здійснювати 
ідентифікацію даного поняття відповідно до 
потреб подальшого управління фінансово-гос-
подарською діяльністю підприємства. Сформу-
льований перелік сутнісних характеристик дає 
змогу більш повно та структуровано визначати 
дане поняття. Грошовий потік підприємства є 
агрегованим поняттям, включає в себе різнома-
нітні види грошових потоків, що генеруються 
в процесі підприємницької діяльності, тому їх 
особливості та критерії виділення також потре-
бують подальшого дослідження. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ 
КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ESTIMATE OF MECHANISM EFFICIENCY  
IN RUGULATION OF COMPANIES’ CAPITAL OF FOOD INDUSTRY

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сутність та значення механізму 

управління фінансовими ресурсами у діяльності підприємств 
харчової промисловості. Проаналізовано і систематизовано 
основні підходи до оцінювання ефективності використання 
власного капіталу. Запропоновано використання економетрич-
ного моделювання для підвищення достовірності оцінювання 
механізму управління фінансовою політикою підприємств хар-
чової промисловості. 

Ключові слова: ефективність механізму управління влас-
ним капіталом, власний капітал, фінансові ресурси.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы сущность и значение механиз-

ма управления финансовыми ресурсами в деятельности пред-
приятий пищевой промышленности. Проанализированы и си-
стематизированы основные подходы к оценке эффективности 
использования собственного капитала. Предложено исполь-
зование эконометрического моделирования для повышения 
достоверности оценки механизма управления финансовой по-
литикой предприятий пищевой промышленности.

Ключевые слова: эффективность механизма управле-
ния собственным капиталом, собственный капитал, финан-
совые ресурсы.

ANNOTATION
The essence and meaning of mechanism of financial recours-

es regulation in the activity of food industry entertainments are an-
alyzed in the article. And also the main approaches to estimate 
of using efficiency of its’ own capital are considered and system-
atized. It’s offered the using of econometrical modulating for in-
creasing in estimate veracity of financial regulating policy of food 
industry enterprises.

Keywords: mechanism efficiency of its’ capital, own capital, 
financial resources.

Постановка проблеми. Окрім здійснення 
аналізу результатів роботи суб’єкта господа-
рювання, процес управління капіталом тісно 
пов’язаний з розробкою прогнозів на майбутнє. 
У структурі промисловості України галузь хар-
чової промисловості, яка є значною частиною 
економічного потенціалу країни, займає одне з 
ключових місць. Від рівня ефективності діяль-
ності підприємств харчової галузі залежить 
стан соціально-економічного розвитку країни в 
цілому. Необхідність дослідження процесів фор-
мування, розміщення та використання фінан-
сових ресурсів підприємств обумовлена насам-

перед основними принципами, пов’язаними з 
проблемами забезпечення ефективної діяльності 
та досягнення динамічної рівноваги із зовніш-
нім середовищем, пошуком шляхів виживання 
підприємств за умов розвитку ринку та інтегра-
ційних процесів, нових факторів їх успіху в кон-
курентному середовищі. Управління грошовими 
потоками, капіталом, фінансовими ресурсами є 
системоутворюючим чинником функціонування 
та розвитку підприємства. Вагомим резервом 
в напрямку покращення діяльності підпри-
ємств є підвищення ефективності використання 
їх фінансових ресурсів, які займають значну 
питому вагу в структурі активів підприємств.

Фінансова політика являє собою один з 
ключових факторів впливу на ефективність 
функціонування підприємства та досягнення 
ним стратегічних цілей, так як забезпечує 
ефективність використання фінансових ресур-
сів, перетворюючи їх у фінансовий потенціал 
підприємства. Досліджуючи питання фінан-
сування підприємств, постає необхідність у 
дослідженні механізму управління власним 
капіталом, факторів впливу на нього, методо-
логії визначення його ефективності.

Вагомий внесок у формування теоретич-
них засад і прикладних рекомендацій із фор-
мування та реалізації механізму управління 
власним капіталом підприємств та оцінки його 
ефективності здійснили такі вітчизняні вчені-
економісти, як І. Бланк, М. Білик, О. Павлов-
ська, Н. Притуляк, Н. Дєєва, О. Терещенко, 
С. Наконечний та ін. 

Мета статті полягає в комплексному ана-
лізі факторів впливу та оцінки ефективності на 
механізм управління власним капіталом та на 
їх основі розробці раціональної, дієвої моделі 
управління власним капіталом на підприєм-
ствах харчової промисловості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За визначенням І.О. Бланка, власний капітал 
характеризує загальну вартість коштів підпри-
ємства, що належать йому на правах власності 
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та використовуються ним для формування окре-
мої частини його активів. Джерела формування 
власного капіталу поділяються на внутрішні та 
зовнішні (рис. 1) [6].

 

Власні фінансові ресурси 

Внутрішні джерела Зовнішні джерела 

Сума чистого прибутку від 
операційної діяльності 

Сума амортизації основних 
засобів та нематеріальних 

активів 

Нерозподілений прибуток на 
початок періоду 

Інше 

Резервний капітал на початок 
періоду 

Додатковий пайовий та 
акціонерний капітал 

Статутний капітал 

Безповоротне цільове 
фінансування 

Інше 

Рис. 1. Зовнішні та внутрішні джерела  
формування власного капіталу 

У внутрішніх джерелах формування власних 
фінансових ресурсів основне місце займає при-
буток, що залишається в розпорядженні підпри-
ємства, – він формує більшу частину власних 
фінансових ресурсів, гарантує приріст власного 
капіталу. Також певну роль у складі внутріш-
ніх джерел відіграють амортизаційні відраху-
вання, проте вони не збільшують суму власного 
капіталу підприємства, а лише її реінвестують. 
Інші внутрішні джерела не відіграють помітної 
ролі у процесі формування власних фінансових 
ресурсів підприємства.

Статутний капітал та залучений підпри-
ємством додатковий пайовий або акціонерний 
капітал, який отримують шляхом емісії акцій, 
займають основне місце у складі зовнішніх 
джерел формування власних фінансових ресур-
сів. Безплатна фінансова допомога (як правило, 
надається лише окремим державним підпри-
ємствам різного рівня) є одним із зовнішніх 
джерел формування власних фінансових ресур-
сів для деяких підприємств. У число інших 
зовнішніх джерел входять безкоштовно пере-
дані підприємству матеріальні та нематеріальні 
активи, що включаються у склад його балансу.

Фінансові відносини підприємства виника-
ють тоді, коли на грошовій основі відбувається 
формування власних ресурсів підприємства, 
його прибутків, залучення позичкових джерел 
фінансування господарської діяльності, розпо-
діл прибутків, що утворюються в результаті 
цієї діяльності, їхнє використання на цілі роз-
витку підприємства. Формування раціональної 
структури джерел фінансових ресурсів підпри-

ємницьких структур для фінансування необ-
хідного обсягу затрат та забезпечення бажа-
ного рівня доходів є одним із найважливіших 
завдань фінансів цих структур [1].

Функціонування ринкової економічної сис-
теми в Україні можливе за умови зростання 
ефективності використання фінансових ресур-
сів. В цілях забезпечення ефективного управ-
ління цим процесом на підприємствах повинна 
розроблятися спеціальна фінансова політика, 
що направлена на залучення фінансових ресур-
сів із різних джерел згідно потреб його розвитку 
у майбутньому періоді. Політика формування 
фінансових ресурсів представляє собою частину 
загальної фінансової стратегії підприємства, 
яка полягає у забезпеченні необхідного рівня 
самофінансування його виробничого розвитку 
[9]. Аналізуючи ринкові та структурні перетво-
рення в промисловості України, виникає необ-
хідність розробки цілісної системи принципів 
управління фінансовими ресурсами підприєм-
ства, які орієнтуються на нові умови функціону-
вання, а саме: забезпечення конкурентної пере-
ваги як основної мети розвитку підприємства; 
оцінка ресурсного потенціалу підприємства як 
сукупності трудових, матеріальних та фінансо-
вих ресурсів, що забезпечують можливість реа-
лізації його цілей; одноманітність техніко-еко-
номічних механізмів розподілу ресурсів на усіх 
рівнях технологічної структури; зіставлення 
фінансового потенціалу з цільовими стратегіч-
ними орієнтирами і прийнятним рівнем ризику 
для забезпечення фінансової безпеки підпри-
ємства; системність управління фінансовими 
ресурсами і ризиками.

Система управління власним капіта-
лом підприємства повинна відображати 
взаємозв’язок логічної моделі управління 
капіталом з концепціями, методами, меха-
нізмами та інструментами.

 Рис. 2. Модель управління  
фінансовим капіталом підприємства
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Висока залежність фінансових результатів 
виробничо-господарської діяльності підприєм-
ства від безлічі зовнішніх і внутрішніх загроз 
визначає необхідність розробки такої системи 
управління фінансовими ресурсами, яка б 
дозволяла виконувати стратегічні та поточні 
цільові установки. Для цього при ухваленні 
рішень з управління фінансовими ресурсами 
необхідно визначити сукупність фінансових 
показників, що характеризують цільову ефек-
тивність їх виробничо-господарської діяльності 
в умовах конкурентного ринку [5]. 

На сьогоднішній день існує декілька прак-
тичних підходів щодо оцінки ефективності 
механізму управління власним капіталом. 
Зокрема, це такі підходи, які ґрунтуються на 
експертних оцінках, визначенні вагових коефі-
цієнтів попарним порівнянням, методом голо-
вних компонент (МГК), попарної регресії.

Проте, на нашу думку, ці підходи розгля-
дають питання оцінки ефективності механізму 
управління власного капіталу досить обмежено, 
оскільки ґрунтуються переважно на викорис-
танні експертної думки, що в кінцевому резуль-
таті дає досить суб’єктивні оцінки.

На наш погляд, більш об’єктивний результат 
можна отримати шляхом використання методу 
економіко-математичного моделювання. 

Для формування економіко-математичної 
моделі оцінювання ефективності механізму 
управління власним капіталом пропонуємо 
використати показники управління фінансо-
вими ресурсами, які є відносно самостійними 
та стабільними показниками та за допомогою 
яких відбувається управління фінансами, тобто 
безпосередньо визначається зміст управління 
як процесу.

При розрахунку інтегрального показника 
оцінки ефективності механізму управління 

власним капіталом визначається вплив показ-
ників, які представляють відповідні групи. 
Критерії та показники управління фінансо-
вими ресурсами підприємства представлено на 
рис. 3. Оцінку якості управління фінансовими 
ресурсами підприємства необхідно проводити 
за критеріями стійкості, платоспроможності 
та ділової активності, які розглядаються через 
показники структури капіталу, ліквідності та 
оборотності, що дає можливість кількісно оці-
нити вплив якості управління фінансовими 
ресурсами на рівень рентабельності та динаміку 
розвитку підприємства.

У результаті математичних розрахунків 
отримаємо інтегральний показник оцінки 
ефективності управління власним капіталом 
на підприємствах та з’ясуємо, який із показ-
ників має прямий вплив на ефективність 
праці персоналу фінансового відділу, а який 
зворотній: 
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де, Pi сер – багатовимірна середня для 
i-одиниці; 

Хi – значення ознаки впливу прямої дії; 
ωi, j – доля впливу кожної ознаки; 
Хj – значення впливу ознаки зворотної дії.
На основі визначення впливу показників, 

що визначають окремі часткові показники 
ефективності реалізації функцій механізму 
управління власним капіталом, за допомо-
гою статистичного аналізу маємо можливість 
побудувати модель залежності ефективності 
управління власним капіталом від показників 
управління фінансовими ресурсами (рис. 3), а 
також визначати можливий приріст інтеграль-
ного показника, тобто ефективності викорис-
тання фінансових ресурсів при зміні факторів, 
які увійшли в рівняння.

Висновки. У процесі дослідження 
було визначено, що ефективність 
функціонування підприємства харчо-
вої промисловості залeжить вiд якості 
формування та використання фінансо-
вих ресурсів. Головним iнструментом 
управління фінансовими ресурсами 
при цьому є практична модель, яка 
дозволяє реалізувати цілі й завдання 
управління капіталом. Вона пред-
ставляє собою складову системи і 
механізму управління фінансовою 
політикою підприємств харчової про-
мисловості. 

Проведене дослідження дало під-
стави запропонувати використання 
процесного підходу для вдосконалення 
оцінки ефективності механізму управ-
ління фінансовою політикою підпри-
ємств харчової промисловості. Виділено 
основні показники, які використову-
ються для моделювання бізнес-про-
цесів управління капіталом та визна-

 

Рис. 3. Критерії та показники управління  
фінансовими ресурсами підприємства



371Глобальні та національні проблеми економіки

чення інтегрального показника ефективності 
механізму управління фінансовою політикою. 
Використання даної методики на основі визна-
чення впливу часткових показників (функцій 
управління кадровою політикою) на інтеграль-
ний показник сприятиме підвищенню ефектив-
ності використання фінансових ресурсів.
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ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

INCREASING THE SOLVENCY OF THE ENTERPRISE  
WITH OPTIMIZING RECEIVABLES

АНОТАЦІЯ
У статті визначено економічну сутність платоспроможності 

підприємства та факторів, що на неї впливають. Також розгля-
нуто шляхи, які сприяють підвищенню платоспроможності й під-
тримуванню ефективної господарської діяльності підприємств. 
Визначено, що наслідком неплатоспроможності більшості ві-
тчизняних підприємств стало катастрофічне збільшення їхньої 
дебіторської заборгованості, що безпосередньо зумовлює ви-
никнення кредиторської заборгованості. Наведено методику 
оптимізації дебіторської заборгованості, що дає змогу визна-
чити її оптимальний розмір. При цьому вихідним моментом 
оптимізації є встановлення необхідного обсягу приросту чистого 
доходу від реалізації продукції підприємства, тобто обсягів про-
дажів, що здійснюються без відстрочки терміну платежу.

Ключові слова: платоспроможність, фактори впливу 
на підвищення платоспроможності, дебіторська заборго-
ваність, дебетове сальдо, оптимальний обсяг дебіторської 
заборгованості.

АННОТАЦИЯ
В статье определена экономическая сущность плате-

жеспособности предприятия и факторов, на нее влияющих. 
Также рассмотрены пути, способствующие повышению плате-
жеспособности и поддержанию эффективной хозяйственной 
деятельности предприятий. Определено, что следствием не-
платежеспособности большинства отечественных предпри-
ятий явилось катастрофическое увеличение их дебиторской 
задолженности, что непосредственно предопределяет воз-
никновение кредиторской задолженности. Приведена мето-
дика оптимизации дебиторской задолженности, что позволя-
ет определить ее оптимальный размер. При этом исходным 
моментом оптимизации является установление необходимого 
объема прироста чистого дохода от реализации продукции 
предприятия, то есть объемов продаж, которые осуществля-
ются без отсрочки срока платежа.

Ключевые слова: платежеспособность, факторы влияния 
на повышение платежеспособности, дебетовое сальдо, опти-
мальный объем дебиторской задолженности.

АNNOTATION
The article defines the economic substance of the company’s 

solvency and the factors affecting it. They also considered ways 
that improve the solvency and support effective economic activ-
ities of enterprises. It is determined that the result of the insol-
vency of the majority of domestic enterprises was a catastrophic 
increase in their receivables, which directly determines the oc-
currence of payables. The method of optimization of receivables, 
that allows to define its optimal size. The starting point of opti-
mization is to establish the necessary volume of increase in net 
income from sales of products of the enterprise, i.e. sales that are 
carried out without delay maturity.

Keywords: Solvency, factors of influence on improving the 
ability to pay, a debit balance, the optimal amount of receivables.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку національної економіки України, в 
умовах політичної кризи та політичної неста-
більності важливою задачею для будь-якого 
підприємства постає адаптація до нових, склад-
них і жорстких умов господарювання. Осно-
вним завданням управління підприємств є під-
вищення платоспроможності підприємства, а 
також відновлення та зміцнення рівня фінан-
сової стійкості. При співпраці з підприємством 
практичного значення набуває його платоспро-
можність, вона дає йому можливість стабільно 
фінансувати власну діяльність, що відобража-
ється у забезпеченості фінансовими ресурсами 
та характеризує надійність фінансових відносин 
з іншими фізичними та юридичними особами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі методологічні, методичні й організа-
ційні аспекти досліджували західні науковці, 
зокрема, Й. Ворст, П. Ревентлоу, Дж. Депал-
ленса, Дж. Джоборда, російські вчені – 
В.В. Ковальов, М.М. Крейніна, М.С. Абрютина, 
А.В. Грачов, Е.І. Уткін, А.Д. Шеремет та вітчиз-
няні вчені-економісти – О.Є. Чорна, Т.В. Момот, 
О.Л. Польова, Л.М. Блащак, Г.В. Блакита, 
І. Гнєушева, А.В. Ружицький та ін.

Мета статті полягає у теоретичному обґрун-
туванні поняття «платоспроможність підпри-
ємства» та факторів, що впливають на її під-
вищення, детальнішому розгляді одного з 
факторів, а саме управління дебіторською 
заборгованістю.

Виходячи із поставленої мети необхідно 
вирішити наступні завдання:

– розкрити поняття платоспроможності під-
приємства;

– визначити фактори впливу на підвищення 
платоспроможності;

– розглянути підвищення платоспромож-
ності підприємства за рахунок оптимізації дебі-
торської заборгованості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На даний момент часу не існує єдиного підходу 
щодо визначення поняття «платоспроможність 



373Глобальні та національні проблеми економіки

підприємства», тому розкриття сутності даного 
показника є актуальним з точки зору теорії 
[1, с. 116]. Наукові підходи щодо формування 
цього поняття розглянуто на рис. 1.

Ми вважаємо, що найбільш точно відображає 
сутність досліджуваного поняття таке визна-
чення: платоспроможність підприємства – це 
його здатність у повному обсязі й у визначений 
термін розрахуватися за своїми зобов’язаннями 
за допомогою грошових ресурсів та інших акти-
вів і спроможність здійснювати безперервну 
фінансово-господарську діяльність [3, с. 372].

Усі фактори, що впливають на платоспро-
можність, можна класифікувати за ознаками, 
що наведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Класифікація факторів впливу  

на платоспроможність підприємства
Класифікаційні ознаки Види факторів

За місцем виникнення Зовнішні
Внутрішні

За структурою Прості
Складні

За часом впливання Постійні
Змінні

За ступенем кількісного 
вимірювання

Якісні
Кількісні

Найбільш доцільно розглядати детальніше 
зовнішні (загальноекономічні) та внутрішні 
(мікроекономічні) фактори, що впливають на 
платоспроможність підприємства, оскільки до їх 
складу належать решта факторів у розрізі вище-
розглянутих класифікаційних ознак [4, с. 60].

Зовнішніми стосовно підприємства явля-
ються ті фактори, на які воно не може впливати 
або цей вплив може бути незначним (стан еко-
номіки, грошова політика, податкова політика, 
кредитна політика, амортизаційна політика, 
стабільність фінансового та валютного ринків, 
неплатоспроможність партнерів, соціально-
культурні, демографічні, політичні, правові 
чинники та розвиток науки й техніки).

До внутрішніх факторів відносять 
ті, що безпосередньо залежать від 
форм, методів та організації роботи на 
самому підприємстві (склад і струк-
тура необоротних активів, склад і 
структура оборотних активів, грошові 
кошти та їх еквіваленти, сума корот-
кострокових зобов’язань, управління 
ліквідністю підприємства, дебітор-
сько-кредиторська заборгованість, 
фінансове планування, рівень орга-
нізації бізнес-процесу, договірна дис-
ципліна, рівень техніки, технології та 
організації виробництва, маркетинг та 
цінова політика, організація збуту).

Зовнішні і внутрішні фактори 
пов’язані між собою і впливають на 
результати діяльності підприємства в 
різних напрямках: одні – позитивно, 

інші – негативно. У сучасних умовах нестабіль-
ності та невизначеності особливо актуальним 
стає питання дослідження та врахування всіх 
факторів, що впливають на платоспроможність 
підприємства для його успішної діяльності.

Аналіз платоспроможності проводять як 
зовнішні, так і внутрішні користувачі інфор-
мації. Внутрішні користувачі розраховують 
показники платоспроможності з метою оцінки 
та прогнозування діяльності підприємства на 
перспективу. Зовнішні користувачі аналітичної 
інформації, зокрема:

– банківські установи – з метою оцінки 
рівню кредитоспроможності підприємства;

– інвестори, ділові партнери повинні мати 
інформацію стосовно фінансових можливостей 
підприємства за умов надання йому комерційного 
кредиту, позик або відстрочки платежу [5, с. 58].

З-поміж багатьох різних заходів, які сприя-
ють підвищенню платоспроможності й підтри-
муванню ефективної господарської діяльності, 
виділяють, зокрема, такі:

– зміна складу керівників підприємства та 
стилю управління;

– інвентаризація активів підприємства;
– оптимізація дебіторської заборгованості, 

зниження витрат підприємства;
– продаж незавершеного будівництва;
– обґрунтування необхідної чисельності пер-

соналу;
– продаж зайвого устаткування, матеріалів і 

залишків товарів;
– реструктуризація боргів перетворенням 

короткострокової заборгованості в довгостро-
кові позики або іпотеки;

– запровадження прогресивної технології, 
механізації та автоматизації виробництва;

– удосконалення організації праці;
– проведення капітального ремонту, модер-

нізації основних фондів, заміни застарілого 
устаткування.

Наслідком неплатоспроможності більшості 
вітчизняних підприємств стало катастрофічне 
збільшення їхньої дебіторської заборгованості, 
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платоспроможності підприємства
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що безпосередньо зумовлює виникнення кре-
диторської заборгованості. Збільшення дебі-
торської заборгованості означає вилучення 
засобів з обороту, що призводить до зниження 
платоспроможності підприємства, зниження 
його конкурентної переваги на ринку і загалом 
справляє негативний вплив на фінансову стій-
кість підприємства.

Система управління дебіторською заборго-
ваністю являє собою частину загального управ-
ління оборотними активами та маркетингової 
політики підприємства, що спрямована на роз-
ширення обсягу реалізації продукції та поля-
гає в оптимізації розміру цієї заборгованості та 
забезпеченні її своєчасної оплати [7, с. 25].

 Аналіз та методи зниження дебіторської 
заборгованості підприємства пропонується 
доповнити її співставленням з кредиторською 
заборгованістю.

Для стійкого фінансового становища за 
інших однакових умов оптимальний розмір 
цього співвідношення має дорівнювати одиниці. 
Така вимога пов’язана з тим, що вилучені у 

дебіторську заборгованість кошти неефективно 
компенсувати за рахунок власних коштів. 
Ризик втрати ліквідності погіршує платоспро-
можність підприємств, адже зростання дебітор-
ської заборгованості перевищує темпи приросту 
виручки від реалізації продукції підприємств.

Фінансові служби підприємства мають 
постійно стежити за співвідношенням дебітор-
ської та кредиторської заборгованості, оскільки 
значне перевищення дебіторської заборгова-
ності створює загрозу фінансовій стійкості під-
приємства і потребує залучення додаткових 
коштів, а перевищення кредиторської забор-
гованості може призвести до неплатоспромож-
ності підприємства.

Комплексну аналітичну оцінку дебіторської 
та кредиторської заборгованості проводять за 
системою показників, наведених у таблиці 2.

Після цього здійснюють порівняння загаль-
них сум дебіторської та кредиторської заборго-
ваності з метою визначення дебетового сальдо:

Дс = ПДЗ – КЗ,                  (1)
де Дс – дебетове сальдо;

Таблиця 2
Показники комплексної оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості

№ 
п/п Показник Розрахунок

Показники оцінки дебіторської заборгованості

1 Коефіцієнт обертання поточної дебіторської 
заборгованості

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт,послуг) / Середньорічну величину 
поточної дебіторської заборгованості

2
Тривалість одного обороту (середній період 
повернення) поточної дебіторської заборгова-
ності, днів

360 / коефіцієнт обертання поточної дебіторської 
заборгованості

3 Питома вага поточної дебіторської заборгова-
ності в капіталі, %

(Середньорічна величина поточної дебіторської забор-
гованості / Середньорічну вартість капіталу) ˟ 100

4 Питома вага поточної дебіторської заборгова-
ності в активах, %

(Середньорічна величина поточної дебіторської 
заборгованості / Середньорічну вартість оборотних 
активів) ˟ 100

5 Відношення поточної дебіторської заборгова-
ності до кредиторської, %

(Середньорічна величина поточної дебіторської 
заборгованості / Середньорічна величина кредитор-
ської заборгованості) ˟ 100

6
Відношення поточної дебіторської заборгова-
ності до чистого доходу від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг), %

(Середньорічна величина поточної дебіторської 
заборгованості / Чистий доход (виручка) від реаліза-
ції продукції (товарів, робіт,послуг)) ˟ 100

Показники оцінки кредиторської заборгованості

7 Коефіцієнт обертання кредиторської заборго-
ваності

Операційні витрати / Середньорічна величина кре-
диторської заборгованості

8 Тривалість одного обороту (середній період 
повернення) кредиторської заборгованості, днів

360 / коефіцієнт обертання кредиторської заборго-
ваності

9 Питома вага кредиторської заборгованості в 
капіталі, %

(Середньорічна величина кредиторської заборгова-
ності / Середньорічна вартість капіталу) ˟ 100

10 Питома вага кредиторської заборгованості в 
зобов’язаннях, %

(Середньорічна величина кредиторської заборгова-
ності / Середньорічна величина зобов’язань) ˟ 100

11 Відношення кредиторської заборгованості у 
поточних зобов’язаннях, %

(Середньорічна величина кредиторської забор-
гованості / Середньорічна величина поточних 
зобов’язань) ˟ 100

12 Відношення кредиторської заборгованості до 
оборотних активів, %

(Середньорічна величина кредиторської заборгова-
ності / Середньорічна вартість оборотних активів) ˟ 100

13
Припадає кредиторської заборгованості  
на 1 грн. Поточної дебіторської заборгова-
ності, грн.

Середньорічна величина кредиторської заборгова-
ності / Середньорічна величина поточної дебітор-
ської заборгованості

14
Відношення кредиторської заборгованості до 
чистого доходу від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг), %

Середньорічна величина кредиторської заборгова-
ності / Чистий доход (виручка) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) ˟ 100
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ПДЗ – поточна дебіторська заборгованість;
КЗ – кредиторська заборгованість.
Дебетове сальдо – перевищення загальної 

суми поточної дебіторської заборгованості над 
сумою кредиторської заборгованості. Показник 
свідчить про те, що частина оборотного капі-
талу вилучена з обороту підприємства і знахо-
диться в обороті дебіторів.

В основу зменшення обсягів дебіторської 
заборгованості підприємства може бути закла-
дена ідея оптимального скорочення оборотності 
дебіторської заборгованості [7, с. 23].

У загальному випадку визначення оптималь-
ного терміну обертання дебіторської заборгова-
ності ( ) може здійснюватися як в цілому за 
дебіторською заборгованістю підприємства, так і 
окремо за кожною її статтею за такою формулою:

,  (2)

де ТоДЗ – тривалість обороту дебіторської 
заборгованості, дні;

То∆ГК – тривалість обороту для необхідного 
приросту чистого доходу від реалізації продук-
ції, дні;

ЧД – чистий дохід від реалізації продук-
ції, тис. грн.;

ДЗ – середньорічний обсяг дебіторської 
заборгованості підприємства, тис. грн.;

∆ЧД – необхідний приріст чистого доходу від 
реалізації продукції, тис. грн.

У даній моделі оптимальний обсяг дебітор-
ської заборгованості визначається за формулою:

             (3)

де  – оптимальний термін обертання 
дебіторської заборгованості, дні.

При цьому вихідним моментом оптимізації 
є встановлення необхідного обсягу приросту 
чистого доходу від реалізації продукції підпри-
ємства, тобто обсягів продажів, що здійсню-
ються без відстрочки терміну платежу. 

Надмірна величина дебіторської заборгова-
ності в активах підприємства є однією з най-
більш гострих проблем сучасності, адже в 
кризових умовах економіки України дотриму-
ватись фінансової дисципліни досить важко, 
а іноді й зовсім неможливо. Це часто призво-
дить до втрати підприємствами-кредиторами 

платоспроможності та ліквідності через гостру 
нестачу ліквідних коштів, які «завантажені» 
у складі дебіторської заборгованості. Таким 
чином, зниження дебіторської заборгованості 
призведе до збільшення платоспроможності під-
приємства, збільшення його конкурентної пере-
ваги на ринку і загалом покращить фінансову 
стійкість підприємства.

Висновки. Однією з найважливіших харак-
теристик діяльності підприємств у сучасних 
умовах є платоспроможність, адже нині діяль-
ність вітчизняних суб’єктів господарювання 
значною мірою ускладнюється тривалою кри-
зою неплатежів, зростанням дебіторської та 
кредиторської заборгованості, скороченням 
виробництва, гострим дефіцитом фінансових 
ресурсів. На основі узагальнення різних заходів 
підвищення платоспроможності запропоновано 
систему оптимізації дебіторської заборгова-
ності, яка дозволяє своєчасно вживати відпо-
відні заходи для покращення фінансового стану 
та пошуку шляхів удосконалення управління і 
підвищення платоспроможності.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ САМОДІАГНОСТИКИ  
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

METHODOLOGICAL BASIS OF SELF-DIAGNOSTIC  
IN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ENTERPRISES REGULATION

АНОТАЦІЯ
У статті аргументовано систему внутрішньої документа-

ції для здійснення самодіагностики організаційної структури 
управління підприємством. Проаналізовано переваги та недо-
ліки різних варіантів складу експертних груп, які можуть оціню-
вати її якість. Обґрунтовано необхідність проведення самодіаг-
ностики організаційної структури управління усіма сучасними 
підприємствами.

Ключові слова: організаційна структура управління 
(ОСУ), діагностика, самодіагностика, група експертів з діагнос-
тики ОСУ.

АННОТАЦИЯ
В статье аргументирована система внутренней документа-

ции для выполнения самодиагностики организационной струк-
туры управления предприятием. Проанализированы преиму-
щества и недостатки разных вариантов состава экспертных 
групп, которые могут оценивать качество ОСУ. Обоснована не-
обходимость проведения самодиагностики организационной 
структуры управления всеми современными предприятиями.

Ключові слова: организационная структура управления 
(ОСУ), диагностика, самодиагностика, группа экспертов по 
диагностике ОСУ.

ANNOTATION
The documents for self diagnostics of organizational structures 

of enterprises management are proposed in the paper. The advan-
tages and disadvantages of different types of expert team who can 
evaluate its quality are examined. The necessity of holding self di-
agnostics of organizational structures of enterprises management 
are substantiated.

Кeywords: оrganizational structures of enterprises manage-
ment (ОSM), diagnostic, self diagnostic, expert team for self diag-
nostics OSM.

Постановка проблеми. Сучасні економічні 
умови, яким притаманні важкопередбачува-
ність та складність ведення бізнесу, викликають 
потребу в пошуку додаткових джерел прибутку, 
шляхів мінімізації витрат та оптимізації бізнес-
процесів підприємств в цілому. Одну із найбільш 
важливих ролей в гармонічному та успішному 
функціонуванні підприємства відіграє система 
управління і, зокрема, організаційна структура 
управління (далі – ОСУ). Діагностика її якості, 
особливо на підприємствах динамічних сфер 
діяльності (зокрема, інформаційно-телекомуні-
каційних), сприятиме покращенню як кінцевого 
продукту або послуги, так і загальних результатів 
діяльності. За умов необхідності економії коштів 
та високої вартості послуг зовнішніх експертів 

особливу увагу варто приділити такому напряму 
управлінського аналізу, як самодіагностика ОСУ. 
У зв’язку з тим, що ринок телекомунікаційних 
послуг України представлений переважно вели-
кими компаніями з розгалуженою організацій-
ною структурою, виникає гостра проблема в 
періодичному контролі та аналізі складових ОСУ 
для забезпечення її відповідності стратегічним 
цілям підприємства та завчасного попередження 
біфуркаційних станів. На нашу думку, в резуль-
таті систематичного застосування самодіагнос-
тики стає можливим забезпечити належну якість 
ОСУ та попередити виникнення кризових станів 
в структурі. Отже, ґрунтовна самодіагностика 
ОСУ стає вкрай актуальним та обов’язковим еле-
ментом усієї системи управління організаційною 
структурою, який сприятиме стабільному розви-
тку підприємства у складних економічних умо-
вах та отриманню найвищих фінансових резуль-
татів його діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні науковці пропонують багато підхо-
дів до аналізу або діагностики ОСУ підприєм-
ством. У своїх працях більшість з науковців 
використовують здебільшого кількісні методи 
досліджень та не концентрують увагу на тому, 
які спеціалісти та підрозділи (зовнішні або) 
внутрішні мають проводити таку діагностику. 
Найбільш ґрунтовно кількісні методи дослі-
джень ОСУ представлені такими ученими, як 
Т.В. Гринько [1], О.Є. Кузьмін [2], С.І. Несте-
рова [3], С.В. Хайниш [4], А.О. Харченко [5] 
та ін. Варто зазначити, що в роботі І.В. Сіменко 
[6] для оцінки ОСУ використовуються як кіль-
кісні, так і якісні методи, що сприяє найбільш 
системній та достовірній оцінці організаційної 
структури управління підприємством. Також 
означений автор детально розглядає процес 
формування та види аналітичних команд, а 
також визначає перелік характеристик, яким 
повинен відповідати кожний експерт.

Мета дослідження полягає у розробці сис-
теми внутрішньої документації для проведення 
самодіагностики якості організаційних струк-
тур управління (ОСУ) підприємствами та порів-



377Глобальні та національні проблеми економіки

няння існуючих варіантів експертних груп 
(команд аналітиків), що залучаються для діа-
гностики ОСУ.

Не вирішена раніше частина загальної 
проблеми. Теоретичний аналіз літературних 
джерел свідчить про недостатню увагу з боку 
науковців до питань самодіагностики якості 
організаційної структури управління підприєм-
ствами. До того ж більшість учених-економіс-
тів, попри запропоновані ґрунтовні методичні 
рекомендації щодо діагностики ОСУ, не приді-
ляють достатньої уваги проблемі вибору експер-
тів, які будуть її здійснювати.

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Для обґрунтування необхідності здійснення 
діагностики ОСУ та її складової – самодіагнос-
тики, проведено опитування керівників різних 
рівнів ієрархії 15-ти вітчизняних підприємств 
(рис. 1).
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Рис. 1. Усвідомлення необхідного рівня діагностики 
організаційної структури керівниками підприємств

Опитування здійснено на основі розроблених 
авторських анкет, які мали на меті визначити 
усвідомленість керівників у необхідності про-
ведення діагностики та самодіагностики ОСУ 
на даному етапі функціонування підприємства. 
В рамках анкетування вони, зокрема, відповіли 
на запитання: «Чи є на Вашу думку необхід-
ність у діагностиці організаційної структури 
управління Вашого підприємства?»

Результати опитування свідчать про те, що 
більшість керівників (55,5%) бачать потребу 
в проведенні такої діагностики на своєму під-
приємстві (11,11% зазначають необхідність 
ґрунтовної діагностики і 44,44% вказують на 
потребу у більш уніфікованій експрес-діагнос-
тиці). При цьому, погляди керівників топ-
рівня поділилися майже навпіл 54,76% топ-
менеджерів вважають, що діагностика ОСУ 
наразі непотрібна, а 52,38% бачать потребу в 
її проведенні. Найбільшу зацікавленість у діа-
гностиці ОСУ висловлюють лінійні керівники, 
які найчастіше стикаються з проблемами деле-
гування повноважень, встановлення кінцевої 
відповідальності та дублювання функцій. Спи-
раючись на попередні дослідження, можемо 
зазначити, що створення команди аналітиків 

(експертних груп) є першим етапом підготовчих 
процедур до діагностики ОСУ [7].

Від грамотного вибору експертної групи без-
посередньо залежать результат діагностики, 
дієвість і релевантність пропозицій з удоско-
налення ОСУ. Отже, у дослідженні узагаль-
нено можливі варіанти формування експерт-
них груп (у практиці діяльності їх найчастіше 
називають командою аналітиків) для здій-
снення процесу діагностики. Зазвичай оцінку 
якості ОСУ може проводити спеціальний ана-
літичний відділ підприємства або служба вну-
трішнього аудиту. У разі його відсутності на 
підприємстві команда аналітиків може бути 
сформована зі складу працівників різних вну-
трішніх підрозділів, або із групи зовнішніх 
експертів, або шляхом поєднання зовнішніх і 
внутрішніх спеціалістів. 

Переваги і недоліки різних варіантів побу-
дови групи аналітиків для діагностики ОСУ 
наведено у таблиці 1.

Варто зазначити, що жоден сторонній фахі-
вець, навіть достатньо високої кваліфікації, за 
короткий проміжок часу, відведений на діа-
гностику, не зможе знайти всі «вузькі» місця 
організаційної структури управління підпри-
ємством. Тому ми вважаємо, що в основі сис-
тематичного і результативного аналізу лежить 
у першу чергу самодіагностика ОСУ працівни-
ками цього підприємства. У зв’язку з цим про-
понується створення системи внутрішньої доку-
ментації для її вдалого здійснення, а саме:

– Карта самодіагностики типології органі-
заційної структури управління. Використання 
цього документа дає можливість визначити тип 
діючої організаційної структури управління 
підприємством. Необхідність його розробки 
викликана на тим, що більшість керівників, 
особливо в фірмах середнього та малого бізнесу, 
не мають уявлення до якого типу належить 
структура управління, яка діє в їх компанії; 
який рівень делегування повноважень застосо-
вується у даний час; якою мірою діюча орга-
нізаційна структура відповідає організаційній 
культурі підприємства.

– Карта типових переваг і недоліків різних 
ОСУ з огляду на швидкість прийняття управ-
лінських рішень. Цей документ містить систе-
матизовану інформацію, що необхідна управ-
лінцям для орієнтації та вдалого застосування 
переваг певної структури та зменшення нега-
тивного впливу недоліків. Він також допомагає 
визначити відповідність ОСУ місії та стратегії 
підприємства.

– Анкета для самодіагностики рівня набли-
ження організаційної структури управління 
підприємства до фази біфуркації. За її допо-
могою можна вчасно виявити біфуркаційні 
явища, що періодично виникають в ОСУ та 
прийняти відповідні заходи для виходу з цього 
стану шляхом адаптації та (або) упередження. 
Цей документ дозволяє попередити накопи-
чення внутрішньої ентропії в ОСУ.
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– Внутрішньофірмовий стандарт «Орга-
нізація діагностики якості організаційної 
структури управління». Даний документ 
являє собою методичний матеріал для ана-
літиків підприємства. Він дозволяє приско-
рити темпи проведення діагностики, нала-
годити (організувати та систематизувати) 
аналітичну діяльність в компанії. Завдяки 
застосуванню внутрішньофірмового стан-
дарту підвищується якість аналітичної 

роботи. Це пов’язано з тим, що при розробці 
документу враховано вимоги Міжнародних 
стандартів ДСТУ ISO 9000-2001, Міжнарод-
них стандартів аудиту, надання впевненості 
та етики та інших нормативних документів. 
Використання документу сприяє належній 
якості технології діагностики ОСУ та відпо-
відному оформленню її результатів у формі 
звіту. Окрім цього, застосування даного стан-
дарту зменшує трудомісткість роботи аналі-

Таблиця 1
Переваги і недоліки кожного виду експертної групи для здійснення діагностики ОСУ

Напрями 
порівняння Внутрішня команда Зовнішня команда Комбінована команда

Склад 
команди

Фахівці відділу економіч-
ного аналізу (або внутріш-
нього аудиту) та інші ква-
ліфіковані кадри із числа 
працівників підприємства.

Працівники консалтингової, 
аудиторської або консалтин-
гово-аналітичної фірми.

Фахівці зовнішньої консал-
тингової фірми і працівники 
досліджуваного підприємства

Підстава 
для здій-
снення

Наказ керівника підприєм-
ства/відділу економічного 
аналізу (або служби вну-
трішнього аудиту)

Договір про надання консуль-
таційних послуг

Наказ керівника підприєм-
ства/ відділу економічного 
аналізу (або служби внутріш-
нього аудиту) та договір про 
надання консультаційних 
послуг

Періодич-
ність здій-
снення

Протягом року Не частіше 1 разу на рік Не частіше 1 разу на рік

Переваги 

Попереднє знання експер-
тами головних недоліків 
діючої ОСУ Систематичне 
вдосконалення ОСУ. Мож-
ливість відстежити наяв-
ність зворотного зв’язку і 
ступеню застосування запро-
понованих за результатами 
діагностики рекомендацій.

Висока компетентність зовніш-
ніх експертів. Незалежна 
оцінка і неупереджений підхід 
до аналізу. Відсутність додат-
кових обов’язків з діагнос-
тики. Наявність професійних, 
раніше апробованих рекомен-
дації, а також в генерація 
нових ідей з покращення ОСУ 
за результатами діагностики.

Можливість більш швидкого 
розуміння проблем ОСУ За 
рахунок співпраці з внутріш-
німи експертами. Можливість 
навчання фахівців відділу 
економічного аналізу (або 
внутрішнього аудиту) Підви-
щення якості діагностики за 
рахунок співпраці внутрішніх 
і зовнішніх експертів.

Недоліки 

Через однотипність роботи, 
відбувається зниження кон-
центрації уваги на ознаках 
проблем, що впливають на 
якість ОСУ. У разі відсут-
ності відділу економічного 
аналізу (або внутрішнього 
аудиту), для здійснення 
діагностики працівники від-
волікаються від виконання 
безпосередніх обов’язків. 
Це знижує темпи та якість 
як роботи в команді, так 
і виконання основних 
обов’язків.

Втрата часу на загальне озна-
йомлення з проблемами ОСУ 
підприємством зовнішніми 
експертами. Можливість 
неприйняття підходів та реко-
мендацій щодо удосконалення 
ОСУ з боку внутрішніх праців-
ників підприємства

Втрачається час на нала-
годження контактів між 
зовнішніми і внутрішніми 
експертами. Наявність вірогід-
ності конфлікту інтересів між 
працівниками відділу еконо-
мічного аналізу (або внутріш-
нього аудиту) і консалтингової 
фірми (групою зовнішніх 
експертів)

Ризики 

Недостатній професійний 
рівень, невисока компетент-
ність і досвід аналітиків 
компанії. Порушення прин-
ципу незалежності погляду. 
Приховування реального 
стану ОСУ з метою демон-
страції керівництву безпере-
чної якості власної роботи 
(якщо аналітик є відпові-
дальним за певні управлін-
ські процеси, що підлягали 
діагностиці).

Можливість втрати конфі-
денційної інформації через 
недобросовісність зовнішніх 
консультантів. Вірогідність 
упущення деяких недоліків 
ОСУ через короткі терміни 
перевірки та вибірковий 
характер роботи. Небажання 
прaцівників підприємства 
взаємодіяти із зовнішніми екс-
пертами (наприклад, надавати 
необхідну інформацію тощо).

Наявність вірогідності пролон-
гації терміну здійснення діа-
гностики з метою лобіювання 
власних інтересів зовнішніх та 
внутрішніх експертів.

Вартість

Мінімальна (в межах заро-
бітної плати працівників 
підприємства, які прийма-
ють участь у діагностиці)

Максимальна (консультаційні 
послуги в Україні мають 
достатньо високу вартість). 

Оптимальний варіант, який 
дає можливість знизити 
вартість послуг за рахунок 
періодичного застосування 
аустаффінгу персоналу.
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тиків у ході аналізу структури управління та 
підвищує ефективність функціонування від-
ділу економічного аналізу.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Підсумовуючи усе вищеозначене, варто 
зазначити, що самодіагностика організаційної 
структури управління, за сучасних умов функ-
ціонування підприємства, набуває особливої 
актуальності та сприяє підтриманню необхід-
ного рівня якості ОСУ, попередженню стану 
біфуркації та покращенню кінцевого фінан-
сового результату. В основі систематичної і 
результативної діагностики лежить, у першу 
чергу, самодіагностика ОСУ працівниками під-
приємства. У зв’язку з цим пропонується ство-
рення системи внутрішньої документації, яка 
представлена 4-ма ключовими документами. 
Перспективою подальших досліджень є фор-
малізація методів визначення відповідності 
організаційної структури управління підпри-
ємством його корпоративній культурі та роз-
робка ефективних управлінських рішень для 
забезпечення належної якості ОСУ на дослі-
джуваних підприємствах.
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемі організаційного забезпечення 

формування та розвитку стратегічного потенціалу підприєм-
ства. Обґрунтовано важливість створення умов для розробки 
та реалізації стратегії підприємства. Такі умови утворюють-
ся через активну взаємодію підприємств із зовнішнім серед-
овищем та проявляються через модель бізнесу, організаційну 
структуру, партнерство, використання ефективних інструмен-
тів розробки та прийняття ефективних стратегічних рішень.

Ключові слова: стратегічний потенціал, підприємство, ор-
ганізаційне забезпечення, стратегічне партнерство, компетенції.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме организационного обеспече-

ния формирования и развития стратегического потенциала 
предприятия. Обоснована важность создания условий для 
разработки и реализации стратегии предприятия. Такие ус-
ловия создаются путем активного взаимодействия предпри-
ятий с внешней средой и проявляются через модель бизнеса, 
организационную структуру, партнерство, использование эф-
фективных инструментов разработки и принятия стратегиче-
ских решений.

Ключевые слова: стратегический потенциал, предпри-
ятие, организационное обеспечение, стратегическое партнер-
ство, компетенции.

ANNOTATION
The article is devoted to the organizational support of the for-

mation and development of the enterprises strategic potential. The 
importance of conditions creating for the development and imple-
mentation of business strategy was substantiated. These condi-
tions are created by the active interaction of enterprises with the 
environment and appear s through the business model, the orga-
nizational structure, partnership, the use of effective tools for the 
strategic decisions development and implementing.

Keywords: strategic potential, enterprise, organizational sup-
port, strategic partnerships, competence.

Постановка проблеми. Система стратегіч-
ного управління промисловими підприємствами 
цікавить науковців не одне десятиліття. Жвавий 
інтерес викликаний різноманітністю застосову-
ваних стратегій та інструментів їх реалізації. 
Сучасні підприємства являють собою відкриті 
соціально-економічні системи, що активно вза-
ємодіють із зовнішнім середовищем. Саме на 
стику внутрішнього за зовнішнього середовища 
формується стратегічний потенціал підприєм-
ства як сукупність ресурсів і здібностей для 
функціонування і розвитку.

Саме стратегічні здатності підтримують у 
єдності усі джерела конкурентних переваг під-
приємства: інформаційна обізнаність щодо 
стану ринку, технологічні навички, колектив-
ний досвід взаємодії із споживачами продукції. 

Саме поєднання зазначених елементів формує 
унікальність компанії та робить її конкурентні 
переваги складними для імітації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різноманітні аспекти управління стратегіч-
ним потенціалом підприємства відображені у 
роботах вітчизняних та зарубіжних науковців, 
особливе місце серед яких посідають роботи 
І. Ансофа, А. Воронкової, В. Герасимчука, 
А. Градова, Дж. Еванса, Т. Йеннера, Г. Коза-
ченко, Л. Костирко, А. Наливайка, І. Отенко, 
Є. Попова, І. Рєпіної, А. Стрікленда, А. Томп-
сона, Р. Фатхутдінова, О. Федоніна, З. Шерш-
ньової. У наукових працях досить багато інфор-
мації щодо сутності та змісту стратегічного 
потенціалу підприємства, порядку його фор-
мування, діагностики, оцінки та моніторингу. 
Однак недостатньо висвітленою залишається 
проблема організаційного забезпечення форму-
вання та використання стратегічного потенці-
алу підприємства.

Мета статті полягає в обґрунтуванні органі-
заційного забезпечення формування та викорис-
тання стратегічного потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У науковій літературі існує чимало визначень 
поняття «стратегічний потенціал підприєм-
ства». Усі вони не суперечать, а доповнюють 
одне одного, акцентуючи увагу на окремих 
аспектах стратегічного управління.

У класичній роботі з стратегічного управ-
ління компанією автори Д. Кемпбел, Д. Стоун-
хаус та Д. Х’юстон розглядають стратегічний 
потенціал як стратегічні (ключові компетенції), 
до яких відносять ключові здатності, навички, 
які виступають основною причиною переваг у 
конкурентній боротьбі [4, с. 315].

І. Ансоф розглядає потенціал як сукупність 
стратегічних здатностей компанії, які деякою 
мірою визначаються індивідуальними якос-
тями її персоналу, до яких відносить: особисте 
ставлення до змін, що відбуваються, здатність 
співробітника піти на ризик, вміння вирішу-
вати стратегічні проблеми, вміння вирішувати 
соціальні проблеми, що виникають під час про-
ведення організаційних змін; професійні ком-
петенції, мотивацію активної участі у стратегії 
компанії [1, с. 144].



381Глобальні та національні проблеми економіки

У такому розумінні можна визначити 
низку особливостей, що відрізняють стра-
тегічний потенціал підприємства від інших 
видів потенціалу:

– стратегічний потенціал спрямований на 
досягнення економічної ефективності в широ-
кому розумінні, тобто на забезпечення прибут-
ковості підприємства у майбутньому [3; 9];

– стратегічний потенціал часто ототожнюють 
із конкурентним потенціалом, який розгляда-
ють як сукупність його виробничо-фінансових, 
інтелектуальних і трудових можливостей, які 
забезпечують стійкі конкурентні позиції на 
ринку [6, с. 105];

– стратегічний потенціал визначається 
управлінськими здатностями до пошуку нових 
можливостей, швидкої реакції на зміни у 
зовнішньому середовищі;

– стратегічний потенціал тісно пов’язаний із 
інноваційним розвитком підприємства, що охо-
плює продукти, процеси, організаційну струк-
туру, комунікації тощо.

Автор роботи [2] визначає склад етапів 
управління стратегічним потенціалом підпри-
ємства, який містить:

- формування інформаційного забезпечення 
та виявлення структури потенціалу підприєм-
ства: виділення процесів і ресурсів, що входять 
до складу стратегічного потенціалу, а саме: 
загальної системи управління, служби марке-
тингу, інноваційних змін та складових вироб-
ництва продукції; встановлення місії та цілей 
організації; оперативне управління ресурсами 
на основі ситуаційного ресурсно-функціональ-
ного підходу;

– аналіз зовнішнього та внутрішнього серед-
овища з метою виявлення конкурентних пере-
ваг та слабких сторін підприємства;

– формування методики діагностики стра-
тегічного потенціалу: кількісна оцінка складо-
вих стратегічного потенціалу, аналіз помилок і 
похибок, аналіз життєвого циклу підприємства 
та його продукції;

– виявлення синергетичного взаємовпливу 
елементів та проведення інтегральної оцінки 
конкурентоспроможності підприємства (конку-

рентоспроможності продукції, конкурентних 
переваг та споживчої цінності); 

– формування загальної та локальних стра-
тегій підприємства (планування поточної 
діяльності, стратегічне планування виробничої 
програми);

– використання механізму контролінгу з 
метою коригування поставлених цілей;

– моніторинг використання стратегічного 
потенціалу з метою забезпечення економічної 
стабільності підприємства.

Зазначена послідовність є логічною та обґрун-
тованою, однак у ній не згадується про організа-
ційне забезпечення формування та використання 
стратегічного потенціалу, тоді як саме ця група 
інструментів створює умови, у яких протікає 
діяльність підприємства, та можуть змінюва-
тися у відповідь на зміни умов господарювання.

Стратегічний потенціал підприємства не є 
постійним. У кожний конкретний період часу 
він утворюється тими ресурсами, які лежать в 
основі конкурентних переваг. Таке розуміння 
його сутності дозволяє прийти до висновку 
про необхідність визначення головних завдань 
організаційного забезпечення потенціалу. Так, 
в умовах обмеженого фінансування та еконо-
мічної кризи стратегічний потенціал підпри-
ємства відповідає потенціалу виживання та 
реалізується переважно через фінансові страте-
гії. В умовах нормального фінансово-економіч-
ного стану підприємства та сприятливих умов 
в основі конкурентних переваг лежать ефек-
тивні маркетингові стратегії. При необхідності 
виходу на інший (світовий) ринок, потенціал 
підприємства формується на загальнокорпо-
ративному рівні через створення ефективних 
бізнес-моделей.

Особливу групу утворюють інноваційні стра-
тегії. Вони є дуже актуальними під час збіль-
шення масштабів діяльності підприємства.

У роботі [7] виділено ключові елементи стра-
тегічного потенціалу підприємства, серед яких:

– стратегічна позиція підприємства (імідж, 
репутація підприємства та його менеджерів, 
місце підприємства у галузі та на ринку, соці-
альна відповідальність);

Таблиця 1
Напрями організаційного забезпечення формування  

та використання стратегічного потенціалу підприємства
Рівень формування 

потенціалу Внутрішня спрямованість Зовнішня спрямованість

Виробничі стратегії
Стандартизація ключових бізнес-процесів, 
використання засобів планування ресур-
сів, управління ланцюгами постачань

Аутсорсинг, стратегічні альянси (пере-
важно короткострокові) на виробництва 
комплектуючих для готового продукту

Маркетингові стра-
тегії

Впровадження систем управління взаємо-
відносинами із клієнтами

Соціальне партнерство, віртуальне парт-
нерство 

Інноваційні стра-
тегії

Проектні команди, ризиковий підроз-
діл, науковий цент, лабораторія, творчі 
колективи

Бізнес-інкубатори, технопарки, технопо-
ліси, венчурні фірми, кластер інновацій-
них технологій

Організаційні стра-
тегії

Реорганізація, реструктуризація, реінжи-
ніринг бізнес-процесів

Злиття, поглинання, приєднання, вірту-
альні корпорації

Управлінські ком-
петенції

Управління знаннями, використання 
інструментів підтримки прийняття рішень

Стратегічний та управлінський консал-
тинг
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– здатність до забезпечення виробничо-тех-
нологічної ефективності (здатності викорис-
тання ресурсів, здійснення функцій, основних 
та допоміжних процесів);

– організаційна гнучкість (здатність змі-
нювати структуру, створювати організаційні 
умови для розвитку, у тому числі інтеграційна 
активність);

– управлінська компетентність (здатність до 
прийняття та реалізації стратегічних рішень, 
стратегічні знання).

Такий підхід дозволяє дійти висновку про 
можливість розгляду організаційного забезпе-
чення стратегічного потенціалу підприємства 
на усіх рівнях стратегічного планування (знизу-
вгору, від виробничої до загально корпоратив-
ної стратегії). У таблиці 1 наведено основні 
напрями організаційного забезпечення форму-
вання та розвитку стратегічного потенціалу під-
приємства відповідно до рівня його розгляду.

Особливе місце в організаційному забезпе-
ченні посідають організаційні форми партнер-
ства (стратегічних альянсів). Тема не є новою, 
проте її актуальність зростає.

В умовах, коли підприємства розкидані по 
всьому світі, вони можуть вести спільну діяль-
ність, так як обмеження діяльності підприєм-
ства межами лише власного ринку погрожує 
існуванню підприємства. Глобалізація штовхає 
підприємства до співробітництва [8]. 

Сучасні технології – одна із головних пере-
ваг будь-якого підприємства. Однак сьогодні 
навіть лідери не ринку вже не спроможні до 
самостійного фінансування пошуку та розробки 
інноваційних ідей (витрати є надто високими, 
внаслідок чого один невдалий самостійно вико-
наний компанією проект може обернутися для 
неї банкрутством).

Найчастіше під час створення технологіч-
ного альянсу один партнер приносить техноло-
гічні розробки, а інший – забезпечує їх кана-
лами розподілу та виробничими потужностями.

Новим напрямом протягом останніх років 
стало соціальне партнерство, що представ-
ляє собою об’єднання (переважно тимчасового 
характеру) самостійних підприємств з метою 
реалізації визначених соціальних проектів.

Щодо реалізації виробничих стратегій, 
то партнерство із постачальниками та спо-
живачами дозволяє підприємства мінімізу-
вати витрати через економію на просуванні, а 
також гарантувати собі ринки збуту продукції.

Аутсорсинг як різновид партнерства займає 
місце посередині між виробничими та ринко-
вими стратегіями, оскільки пов’язаний він 
найчастіше із інформаційними технологіями, 
виробництвом окремих елементів готової про-
дукції та напівфабрикатів, економією на загаль-
новиробничих витратах. 

Новими сьогодні є віртуальні партнерства 
та корпорації, особливість яких полягає в 
об’єднанні підприємств, географічно дуже від-
далених один від одного. Об’єднання можуть 
відбуватися на основі злиття капіталу або для 
реалізації окремих проектів, спільного пошуку 
рішень нових для ринку питань.

Висновки. На основі викладеного у статті 
матеріалу можна прийти до висновку, що 
стратегічний потенціал підприємства не є 
постійним, він зазнає змін відповідно до змін 
джерел конкурентних переваг підприємства. 
Однак, якими б не були такі джерела, фор-
мування та розвиток стратегічного потенці-
алу залежать від створених на підприємстві 
та підприємством у зовнішньому середовищі 
умов. З цього випливає необхідність викорис-
тання організаційного інструментарію, склад 
якого повинен відповідати стратегічним орі-
єнтирам підприємства та може бути визначе-
ний через стратегічний набір підприємства, а 
саме інструментарій реалізації виробничих, 
маркетингових, інноваційних стратегій, роз-
виток управлінських компетенцій та ефек-
тивну бізнес-модель підприємства.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено стан розвитку орендних земельних 

відносин у сільськогосподарських підприємствах України. 
Проаналізовано становлення організаційно-правових форм 
господарювання в аграрному секторі економіки в умовах 
трансформації стосунків власності, досліджено ефективність 
їх господарської діяльності та запропоновано напрями підви-
щення ефективності сільськогосподарського виробництва. 
Розкрито сутність процесів концентрації орендованих земель в 
агрохолдингах. Науково обґрунтовано пропозиції щодо напря-
мів їх подальшого удосконалення.

Ключові слова: орендні земельні відносини, земельна ді-
лянка, орендна плата, грошова оцінка земель, інтеграція, інте-
граційні процеси, агрохолдинги.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано состояние развития арендных зе-

мельных отношений в сельскохозяйственных предприятиях 
Украины. Проанализировано становление организационно-
правовых форм хозяйствования в аграрном секторе эконо-
мики в условиях трансформации отношений собственности, 
исследована эффективность их хозяйственной деятельности 
и предложены направления повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства. Раскрыта сущность процес-
сов концентрации арендованных земель в агрохолдингах. На-
учно обоснованы предложения относительно направлений их 
дальнейшего усовершенствования. 

Ключевые слова: арендные земельные отношения, зе-
мельный участок, арендная плата, денежная оценка земель, 
интеграция, интеграционные процессы, агрохолдинги. 

АNNOTATION 
Development of the leasings landed relations status is inves-

tigational in the agricultural enterprises of Ukraine. Becoming of 
legal forms of menage is analysed in agriculture in the conditions 
of transformation of relations of property, efficiency of their eco-
nomic activity is investigational and directions of increase of effi-
ciency of agricultural production are offered. Essence of processes 
of concentration of the leased earth is exposed in agrokholdings. 
Scientifically reasonable suggestion in relation to directions of their 
further improvement.

Keywords: rental land relations, land shores, land, pecuniary val-
uation of land, integration, integration processes, agrarian holdings.

Постановка проблеми. У результаті прове-
дення земельної реформи у сільському господар-
стві створені нові господарства ринкового типу, 
виробництво в яких ведеться на основі оренди 
земель. Оренда дозволяє оптимізувати розміри 
землекористувань новостворених аграрних фор-
мувань, за рахунок орендної плати підвищити 
доходи сільського населення, збільшити надхо-
дження до місцевих бюджетів шляхом передачі в 
оренду земель державної і комунальної власності. 
Однак затяжний характер перехідного періоду 
ускладнює її розвиток і породжує ряд проблем, 

що носять соціальний, економічний і політичний 
характер. Особливої актуальності дане питання 
набуває в контексті формування агрохолдингів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичні аспекти розвитку орендних 
земельних відносин досліджувались вітчизня-
ними та зарубіжними вченими. Значну увагу 
даній тематиці приділили відомі економісти-
аграрники: Д.С. Добряк, Ш.І. Ібатуллін [6], 
П.Т. Саблук [2], А.Г. Мартин [5], В.Я. Месель-
Веселяк, В.М. Трегобчук, М.М. Федоров [14], 
С.М. Плетенецька, В.Д. Яровий та ін. Заслуго-
вують на особливу увагу фундаментальні дослі-
дження В.Г. Андрійчука [1] C.М. Дем’яненка, 
Ю.О. Нестерчук [7], П.А. Стецюка [10], присвя-
чені питанням розвитку інтеграційних процесів 
в цілому та формуванню агрохолдингів зокрема. 
В дослідженнях М.Ф. Кропивка, Ю.О. Лупенка 
та М.Й. Маліка [5] акцентується увага на поси-
ленні заходів із соціальної спрямованості інте-
грованих структур. Проте формування ринкової 
економіки вимагає подальшого, поглибленого 
вивчення проблеми.

Мета статті полягає у проведенні аналізу 
стану розвитку орендних земельних відносин в 
новостворених підприємствах ринкового типу в 
цілому та агрохолдингах зокрема, розробці нау-
ково обґрунтованих пропозицій щодо напрямів 
їх подальшого удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах первинного накопичення капіталу 
оренда є найбільш ефективним механізмом на 
шляху становлення нових агроформувань та їх 
швидкої адаптації до умов ринкової економіки. 
Зарубіжний та вітчизняний досвід показуює, 
що орендне землекористування сприяє розви-
тку підприємницької діяльності у сільському 
господарстві. Орендний механізм є ефектив-
ним мотиваційним чинником, який забезпечує 
стабільний прибуток орендодавцю і спонукає 
орендаря до підвищення ефективності викорис-
тання земель. 

Оренда є гнучким інструментом у станов-
ленні нової структури агровиробництва та реа-
лізації соціально-економічних програм. Оренда 
землі замість її купівлі забезпечує орендареві 
істотну економію стартових коштів, дозволяє 
швидше пристосуватися до коливань ринко-
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вої кон’юнктури та проявити свої кращі під-
приємницькі риси. Орендний механізм сприяє 
залученню у господарський обіг ділянок, 
формальні чи реальні власники яких з тих 
чи інших причин не можуть або не бажають 
використовувати сільськогосподарські землі за 
прямим призначенням.

Характерні ознаки оренди землі: наявність 
договору між орендодавцем і орендарем; пере-
дача орендареві прав володіння й користування 
земельною ділянкою; платність володіння та 
користування землею (у формі орендної плати); 
строковість володіння й користування земель-
ною ділянкою. Відсутність хоча б однієї із 
зазначених ознак у тих чи інших відносинах 
землекористування не дає можливості квалі-
фікувати їх як земельно-орендні відносини 
та застосувати до них законодавчі норми про 
оренду земель.

Розмір, форма й строки плати за оренду 
встановлюються за згодою сторін і відобража-
ються у договорі. Обчислення розміру оренд-
ної плати здійснюється з урахуванням індексів 
інфляції, якщо інше не передбачено догово-
ром оренди. Держава законодавчо регламен-
тує нижню її межу, яка на землях приватної 
власності не повинна бути меншою 3% [13]. 
Орендна плата може справлятися у грошовій, 
натуральній та відробітковій (надання послуг 
орендодавцю) формах. 

Переломним етапом у розвитку оренди землі 
став Указ Президента України від 3 грудня 
1999 р. «Про невідкладні заходи щодо при-
скорення реформування аграрного сектора еко-
номіки». Указом врегульовувалося питання 
оренди земельних часток (паїв), спрощувався 
порядок реєстрації договорів оренди, що дало 
можливість значно прискорити темпи ство-

Таблиця 1
Динаміка землекористування сільськогосподарських підприємств  

 (станом на 1.04.2001–01.01.2014 рр.)
Новостворені 

агроформування
Кількість підприємств Площа угідь, тис. га

на 01.04.2001 р. на 01.01.2014 р. «+, –» на 01.04.2001 р. на 01.01.2014 р. «+, –»
Господарські това-
риства 6641 8806 2165 11222 9010 -2212

Приватні (при-
ватно-орендні) під-
приємства

3277 5690 2413 4208 3198 -1010

Акціонерні товари-
ства 770 677 -93 1650 814 -836

Кооперативи 2845 819 -2026 4999 805 -4193
Фермерські госпо-
дарства 1767 15499 13732 907 3000 2093

Інші агроформу-
вання 905 6472 5567 1003 1667 664

Всього 16205 37963 21758 23987 18493 -5495
Джерело: розраховано автором за даними Держгеокадастру України

Таблиця 2
Укладання договорів оренди та орендна плата за землі у сільському господарстві

Показник
Україна

2000 2014 «+,–»
Питома вага укладених договорів оренди за суб’єктами, %
З підпр., де отримано земельний пай 85,2 34 -51,2
З фермерськими господарствами 4,3 14,4 10,1
З іншими суб’єктами 10,5 51,7 41,2
Питома вага договорів оренди за строками їх дії, %
На 1–3 роки 45,7 3,1 -42,6
На 4–5 років 41,2 35,5 -5,7
На 6–10 років 11,3 46,4 35,1
Понад 10 років 1,8 15 13,2
Плата за оренду земельних ділянок і земельних часток (паїв)
Загальна сума виплат, згідно з укладеними договорами оренди, млн. грн. 1589,3 11373,4 9784,1
З них за формами орендної плати, %: 
 грошова 13,9 41,6 27,7
 натуральна (с.-г. продукцією) 77,4 55,7 -21,7
 відробіткова 8,7 2,6 -6,1
Плата за 1 га на рік, грн. 73,6 663,8 590,2
Фактично виплачено з початку року, % 65,7 81 15,3
Джерело: розраховано автором за даними Держгеокадастру України
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рення нових агроформувань, заснованих на базі 
приватної власності на землю. Відповідно до 
його положень, починаючи з 2000 р. сільсько-
господарські підприємства відображають площі 
орендованих земель у обліку, а орендну плату – 
у собівартості сільськогосподарської продукції. 
Земельний кодекс 2001 р. закріпив положення 
цього Указу Президента і сприяв подальшим 
позитивним зрушенням [12]. 

Протягом 13 років розвитку агропромисло-
вого комплексу відбулося зменшення площі 
угідь в обробітку на 5,5 млн. га. Кількість гос-
подарюючих суб’єктів збільшилась майже на 
22 тис. підприємств, основним чином завдяки 
створенню 14 тис. нових фермерських госпо-
дарств та 5,5 тис. інших формувань. За пло-
щею землекористування продовжують доміну-
вати господарські товариства, питома вага яких 
складає 49%, та фермерські господарства, які 
за цей час зуміли розширити свої землеволо-
діння практично в три рази. До значних падінь 
слід віднести негативну динаміку по кооперати-
вах, які за кількістю зменшились майже в три 
рази, а за площею – в шість разів (табл. 1).

Починаючи з 2000 р. орендні земельні відно-
сини зайняли домінуючу позицію у сільськогос-
подарському виробництві, а орендна плата стала 
додатковим важелем соціальної підтримки 
на селі. Понад 5,2 млн. селян реалізовують 
своє право на землю через орендні відносини. 
Орендодавці втратили довіру до підприємств, 
де отримали земельні частки паї, і укладають 
договори оренди з іншими суб’єктами (агро-
холдингами) та фермерськими господарствами, 
питома вага яких у загальній структурі догово-
рів зросла на 41% та 14% відповідно (табл. 2). 

У структурі договорів оренди питома 
вага довгострокової оренди терміном понад 
шість років зросла до 61%. Короткострокова 
оренда терміном до трьох років практично 
звелась до мінімуму і становить лише 3%. 
Розмір орендної плати у 2014 р. порівняно 
з 2000 р. збільшився в гривневому еквіва-
ленті майже в дев’ять разів у доларовому – в 
три рази і склав в середньому 663 грн., або 
42 $/га. Наявність у потенційних орендодав-
ців підсобних господарств зумовлює доміну-
вання натуральної (с.-г. продукцією) оренд-
ної плати, питома вага якої становить 56%.

Вивчення експертних оцінок показує, що 
в Україні функціонує понад 100 великих хол-
дингів, більшість з яких не виділені в окремий 
бізнес. Становлення агрохолдингів відбувається 
еволюційно, проте в досить короткі терміни, що 
призводить до посилення соціальної напруги в 
сільській місцевості. З різних причин, повністю 
чи частково, в перший рік не всі агрохолдинги 
розпочинають виробничу діяльність на орендо-
ваних землях. Технічне переоснащення вироб-
ництва супроводжується оптимізацією штатної 
чисельності працюючих. При цьому не завжди 
достатня увага приділяється соціальному фак-
тору – адаптації працівників, які звільняються, 

індивідуальному підходу щодо можливого їх 
працевлаштування на інші посади. Для агро-
холдингів пріоритетом є отримання економіч-
ного ефекту – прибутку, для суспільства ж – 
забезпечення моральних і матеріальних благ 
місцевої громади. Ефективність конкретно 
взятого підприємства і суспільне благо завжди 
знаходяться в протистоянні. За нинішніх умов 
потреби суспільства на реалізацію соціальних 
питань значно перевищують надходження від 
податкових платежів, що сплачують підпри-
ємства. Аналіз вказує на незадовільний стан 
соціального розвитку сільських територій, для 
якого нині характерна не лише глибока демо-
графічна криза, занепад соціальної інфраструк-
тури та «вимирання» населених пунктів, а й 
відсутність мотивації до праці і високий рівень 
безробіття, що супроводжується відтоком тру-
дових ресурсів.

За підрахунками експертів, в 2014 р. агро-
холдинги на умовах оренди використовували 
5,6 млн. га, або близько 27% у загальному зем-
лекористуванні с.-г. підприємств [9]. Серед них 
слід виділити першу трійку, на яку приходиться 
1,5 млн. га: «Ukr Land Farming» – 653 тис. га 
землі, «Агропросперіс» – 430 тис. га, «Кер-
нел» – 390 тис. га.

Процес концентрації земель відбувається в 
декілька етапів:

І – формування агрохолдингів в межах 
100 тис. га за рахунок зменшення кількості 
«самостійних» малих і середніх сільськогоспо-
дарських підприємств;

ІІ – гіперагрохолдинги («Ukr Land Farming», 
«Агропросперіс», «Кернел») – перерозподіл 
земель характеризується переуступкою корпора-
тивних прав агрохолдингів та сільськогосподар-
ських підприємств. «Ukr Land Farming» погли-
нув пять агрохолдингів: «Райз» –180 тис. га, 
«Дакор Агро Холдинг» – 106 тис. га, «Агро-
Альфа» – 80 тис. га, «Valinor» – 123 тис. га, 
«Робуста-Агро-Инвест» – 44 тис. га. Ще 
близько 120 тис. га він зібрав, купуючи неве-
ликі сільгосппідприємства [4]. «Кернел» погли-
нув чотири великих агрокомпанії: «Стіомі-Хол-
динг» – 79,2 тис. га, «Энселко» – 29,3 тис. га, 
«Укррос» – 120 тис. га, «Дружба Нова» – 
100 тис. га [9].

ІІІ – транснаціональні компанії – придбання 
акцій гіперхолдингів і агрохолдингів (в 2014 р. 
«Cargill» купив 5% акцій «Ukr Land Farming») 
[11].

Дослідники наводять різну вартість пере-
уступки прав оренди. «Якщо у докризовий 
період для взяття в оренду одного гектара ріллі 
агрохолдинги витрачали $450–500, а в окре-
мих випадках і до $700, то з початком світо-
вої фінансової кризи ці витрати знизилися до 
$100–150» [10]. 

Аналіз даних, наведених в таблиці 3, під-
тверджує тезис, що найбільш ефективними є 
агрохолдинги із площею до 100 тис. га. У разі 
збільшення площі «економіка масштабу почи-
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нає працювати у зворотний бік, і ефективність 
компанії знижується» [9]. 

Таблиця 3
Ефективність використання орендованих 
земель в 20 найуспішніших агрохолдингів 

України за 2014 р.

№ Назва компанії

Площа 
орендованих 

земель, 
тис. га

EBITDA в 
рослинництві 

$/гектар 
земель

1 Сварог Вест Груп 80 700
2 Grain Alliance 50 560
3 Агроспецсервіс 41 520
4 Чиста криниця 50 500

5 Індустріальна 
молочна компанія 137 420

6 Вінницька агро-
промислова група 43 347

7 Trigon Agri 49 336

8 Ukr Land 
Farming 653 311

9 Агрейн 130 300
10 Росток-Холдинг 60 297

11 Agro Generation 
& Harmelia 120 244

12 Укрпромінвест-
Агро 122 237

13 Агропросперіс 430 231

14 Миронівский 
хлібопродукт 380 231

15 Нібулон 82 225
16 KSGAgro 94 200
17 АПК Інвест 41 190

18 Українські 
аграрні інвестиції 234 179

19 Агро Інвест 
Україна 30 156

20 Астарта 245 124
Всього по 20 
агрохолдингах 3071 297

Джерело: розраховано автором за даними [9]
 
Розмір орендної плати визначається, вихо-

дячи з нормативної грошової оцінки земель, і 
регламентується указами Президента України. 
Грошова оцінка 1 га с-г. ріллі по Україні стано-
вить 25 773 грн. Загальна сума виплат за догово-
рами оренди у 2014 р. досягла 11,3 млрд. грн., а 
середній розмір орендної плати за рік – 663 грн., 
або близько 40$ за 1 га. Для порівняння, в 
США американська компанія «Агропросперіс», 
що орендує в Україні 430 тис. га земель, запла-
тила б за оренду близько 195$/га, у країнах 
Європейського Союзу в середньому – 100 $/га,  
в т. ч. в Німеччині – близько 250$/га [6].  
Крім цього, в Україні орендарі мають можли-
вість уникати сплати орендної плати по неви-
требуваних паях, частка яких, за нашими 
дослідженнями, може досягати 9% у структурі 
землекористування і з роками має тенденцією 
до збільшення, зважаючи на відсутність спад-
коємців у значної частини орендодавців [8].

Переважна більшість агрохолдингів сплачує 
орендну плану на законодавчо регламентова-
ному рівні. В той же час є випадки, коли дані 
платежі проводились в межах 8% від норматив-
ної грошової оцінки земель. В значній мірі це 
обумовлено завершенням першого етапу кон-
центрації земель та посиленням конкуренції 
на ринку переуступки прав оренди земель між 
гіперагрохолдингами.

У процесі дослідження виділено фактори, 
що формують специфіку розвитку орендних 
земельних відносин. Умовно їх можна поділити 
на три групи: природні, організаційні та еконо-
мічні. Природні – викликані якісними власти-
востями ґрунтів і специфікою природних умов 
регіону. Організаційні – пов’язані із затяжним 
характером перехідного періоду, за якого «було 
знехтуване значення землі як ресурсу терито-
ріального розвитку продуктивних сил та базис-
ного компоненту довкілля» [5]. Як наслідок, 
відбулося формування середовища, в якому 
«селяни опинилися в умовах неспроможності 
обробити та економічно ефективно використати 
свою власність» [6], а орендарі отримали можли-
вість максимізувати прибуток через механізми 
концентрації земель та впровадження інновацій 
у виробництво. Значною мірою цьому сприяє 
корупція та відсутність дієвих механізмів дер-
жавного та громадського моніторингу форму-
вання орендних земельних відносин й належного 
контролю раціонального використання земель. 
Економічні – недооцінка вартості оренди землі, 
відсутність економічних важелів підтримки 
вітчизняного дрібного та середнього товарови-
робника (цінової, протекціоністської, кредитної, 
дотаційної політики, інвестицій у інфраструк-
турні проекти). За таких умов вижити зможуть 
лише великі компанії. Мотивуючим фактором 
для агрохолдингів є можливість взяти землю 
за 40 $/га та переуступити її на внутрішньому 
ринку за 100–450 $/га або продати акції компа-
нії за 1000–1500 $/га [8–10].

Незважаючи на ефективність агрохолдин-
гів (табл. 3), дослідження показують, що ряд 
компаній, таких як ТОВ «Українські аграрні 
інвестиції», ПАТ «Агро регіон» з різних при-
чин повністю чи частково у перший рік не 
розпочали виробничу діяльність на орендо-
ваних землях. У значній мірі це зумовлено: 
виробничими проблемами, зважаючи на пере-
важно рослинницький напрям господарської 
спеціалізації холдингів; економічними – 
пов’язаними із розширенням територій з 
метою покращення капіталізації компанії й 
недопущення конкурентів в умовах заниженої 
вартості земель та позитивних тенденції на 
світових ринках продовольчих товарів; комер-
ційними – закріпленням на ринках оренди 
земель та очікуваннями, пов’язаними з від-
міною мораторію на купівлю-продаж земель 
сільськогосподарського призначення.

Державна позиція у питанні ефективного 
використання земель сільськогосподарського 
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призначення має бути спрямована на встанов-
лення законодавчої норми штрафних санкцій за 
невикористання земель. Корисним при цьому 
є історичний досвід Стародавнього Вавилону, 
зокрема дослідження законів Хаммурапі, згідно 
з якими у разі необробітку поля протягом року 
закон змушував орендаря сплатити власнику 
орендну плату на рівні 33–50% від урожаю та 
провести основний обробіток на цьому полі. 

Важливою характеристикою орендних 
земельних відносин є їхня соціально-еконо-
мічна спрямованість. У результаті демоно-
полізації земель у селян і місцевих бюдже-
тів з’явилось нове джерело доходів у вигляді 
орендної плати. У структурі доходів домогоспо-
дарств орендна плата поки що займає незначну 
частину – 2%. Дохід від оренди становить до 
5% доходів сільських рад. Однією з основних 
причин недоотримання місцевими бюджетами 
додаткових коштів є реєстрація орендарів за 
місцем реєстрації підприємства, а це в переваж-
ній більшості обласні центри. 

Подальший розвиток орендних земельних 
відносин має бути спрямований на захист 
прав орендодавців. Результати соціологічних 
опитувань показують, що необізнаність насе-
лення стосовно своїх прав є однією із осно-
вних причин невиконання орендарями договір-
них зобов’язань та нав’язування своїх правил 
гри. У зв’язку з цим необхідно активізувати 
роботу центрів юридичної допомоги та кон-
салтингових служб, створювати спілки влас-
ників земельних паїв як суб’єкта ринку права 
оренди землі. З метою усунення таких негатив-
них явищ, як: завищення цін на реалізовану 
в рахунок орендної плати продукцію, надані 
послуги, неврахування індексації нормативної 
грошової оцінки земель. 

Важливою ланкою сприятливих орендних 
відносин є регулярне проведення спостережень 
за якістю ґрунтів орендованих земель через 
агрохімічне обстеження, яке має проводитись 
на початку і по закінченні терміну оренди. 
Характеристика якісного стану земельної 
ділянки має стати обов’язковою умовою дого-
вору оренди. Актуальність даної тези обумов-
лена штучним зменшенням культур у сівозмі-
нах та переходом аграріїв на монокультури й 
орієнтацією тільки на рослинництво. Це дозво-
лить достовірно визначити стан використання 
земель, підвищити відповідальність сторін за 
ефективне їх використання, передбачити від-
повідні компенсації. Проте, як показує дослі-
дження, такі обстеження в даний час не про-
водяться, а норми законів та указів стосовно 
паспортизації здебільшого мають декларатив-
ний характер. 

Для удосконалення орендних земельних від-
носин основну увагу слід зосередити на: 

– налагодженні ефективного державного та 
громадського моніторингу реалізації громадя-
нами їх прав власності та виконанні господарю-
ючими суб’єктами договірних зобов’язань; 

– всебічному захисті й гарантуванні прав 
селян-орендодавців шляхом покращання їх 
правової обізнаності, застосуванні дійових 
механізмів відповідальності за недотримання 
орендарями умов договорів оренди; 

– підвищенні розміру орендних платежів 
через тісну співпрацю між власниками, орга-
нами місцевого самоврядування й орендарями 
шляхом створення спеціальної комісії, яка буде 
присутня як при передачі в оренду земельної 
ділянки, так і при прийомі її від орендаря після 
закінчення строку оренди; 

– збільшенні надходжень до місцевих 
бюджетів за рахунок передачі невитребуваних 
паїв у розпорядження місцевих громад, реє-
страції орендаря за місцем виробничої діяль-
ності або в противному разі законодавчо вре-
гулювати запровадження додаткового податку 
на майно в розмірі 0,5–1% від вартості активів 
агрохолдингу на даній території;

– розгляді можливості диференціації вза-
ємостосунків з орендарями з огляду на зарубіж-
ний досвід, де існують різні способи взаємовід-
носин між власниками та орендарями: оренда 
на основі трудової участі; для ведення тварин-
ництва; на основі пайової участі в урожаї; на 
основі участі у чистому доході;

– подальшому ефективному розвитку агро-
виробництва, що потребує значних коштів у 
вигляді середньо- та довгострокових креди-
тів. Одним із шляхів їх отримання є запрова-
дження механізму застави права оренди землі. 
Об’єктом застави може бути право оренди, яке 
належить орендареві згідно з договором оренди 
і яке в даний час широко використовується при 
переуступці корпоративних прав;

– формуванні нової та удосконаленні існую-
чої бази земельного законодавства.

Висновки. Світові тенденції та внутрішній 
потенціал дозволяють Україні реалізувати свої 
можливості як аграрної країни і в найближчій 
перспективі стати одним із провідних експор-
терів на продовольчому ринку та виробляти 
близько 80 млн. т зерна в рік. 

Перспективою орендних земельних відносин 
має стати запровадження сталого землекористу-
вання, повноцінне функціонування єдиної сис-
теми моніторингу земельно-орендних відносин, 
адекватне економічному зростанню підвищення 
орендної плати, подовження термінів догово-
рів оренди, розвитку суборенди, формування 
умов для раціонального використання земель 
та їх охорони. Доречним є впровадження моделі 
середньо- та довгострокової оренди з подальшим 
переукладанням угоди, успадкуванням права чи 
викупом землі. За умови відміни мораторію та 
впровадження купівлі-продажу земель доціль-
ним є застосування шкали мотивів і обмежень 
щодо їхнього перепродажу. Впровадження 
запропонованих заходів у практику роботи сіль-
ськогосподарських підприємств дозволить залу-
чити інвестиції в сільськогосподарське виробни-
цтво та розвивати його на інноваційній основі. 
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АНОТАЦІЯ
Виділено низку передумов розвитку ринку освітніх послуг, 

що визначило необхідність розробки та застосування нових 
стратегічних підходів до функціонування вищих навчальних за-
кладів. Дослідивши наукові припущення сучасних вчених, об-
ґрунтовано роль маркетингу у системі стратегічного управління 
вищим навчальним закладом. Визначено ключові фактори мар-
кетингу, які повинні бути враховані при досягненні стратегічних 
цілей в межах обраної концепції розвитку вищого навчального 
закладу. Згідно напрямку вивчення підходів інформаційного 
забезпечення освітніх процесів, запропоновано структурно-
функціональну модель стратегування маркетингової політики 
розвитку вищого навчального закладу. Здійснивши дослідження 
ринку послуг вищої освіти, складено модель інформаційного за-
безпечення маркетингової політики, яка враховує внутрішні та 
зовнішні джерела збору маркетингової інформації. Розвинуто 
думку щодо застосування стратегічного підходу до реалізації 
маркетингової політики вищого навчального закладу, який варто 
розглядати стосовно формування контингенту студентів І курсу 
навчання, якості освіти та працевлаштування.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, маркетингова 
політика, вища освіта, концепція, розвиток, ціль, послуга.

АННОТАЦИЯ 
Выделен ряд предпосылок развития рынка образователь-

ных услуг, что определило необходимость разработки и при-
менения новых стратегических подходов к функционированию 
высших учебных заведений. Исследовав научные предположе-
ния современных ученых, обоснована роль маркетинга в систе-
ме стратегического управления высшим учебным заведением. 
Определены ключевые факторы маркетинга, которые должны 
быть учтены при достижении стратегических целей в рамках 
выбранной концепции развития высшего учебного заведения. 
Согласно направлению изучения подходов информационного 
обеспечения образовательных процессов, предложена струк-
турно-функциональная модель стратегирования маркетинговой 
политики развития высшего учебного заведения. Осуществив 
исследование рынка услуг высшего образования, составлена 
модель информационного обеспечения маркетинговой полити-
ки, которая учитывает внутренние и внешние источники сбора 
маркетинговой информации. Развито мнение относительно 
применения стратегического подхода к реализации маркетинго-
вой политики высшего учебного заведения, который стоит рас-
сматривать в отношении формирования контингента студентов 
І курса обучения, качества образования и трудоустройства.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, маркетин-
говая политика, высшее образование, концепция, развитие, 
цель, услуга.

АNNOTATION
Highlighted a number of prerequisites for the development of 

the market of educational services has identified the need to devel-

op and apply new strategic approaches to the functioning of high-
er education institutions. Examining research assumptions of the 
modern scientists the role of marketing in strategic management of 
higher education institution. Identified the key factors of marketing 
that must be considered in achieving the strategic goals within the 
framework of the chosen concept of development of higher edu-
cational institutions. Under the direction of the learning approach-
es of information support of educational processes, the proposed 
structural-functional model of strategizing the marketing policy of 
development of higher educational institutions. By research of the 
market of higher education services, a model is made up of in-
formation support of marketing policy, which takes into account 
internal and external sources of collecting marketing information. 
Developed opinion regarding the application of the strategic ap-
proach to the implementation of the marketing policy of a higher 
educational institution, which should be considered in relation to 
the formation of a contingent of students And of course, the quality 
of education and employment. 

Keywords: higher educational institution, marketing policy, 
higher education, concept, development, goal, service.

Постановка проблеми. На початку XXI ст. 
вища освіта (ВО) стала предметом підвище-
ної уваги урядовців, науковців, законодавців, 
дослідників, викладачів та студентів. Зростає 
увага до розширення її функцій і ролі в сус-
пільстві. Процеси зміни ідеологічного підходу 
до аналізу ВО та сприйняття сфери освіти як 
ринку послуг супроводжується також динаміч-
ним розвитком кількісних показників. Про-
цес розширення ринку послуг ВО в Україні 
вже досягнув своєї пікової точки, розпочавши 
шлях до зменшення. Про тенденцію спаду свід-
чить статистика про прийом до вищих навчаль-
них закладів (ВНЗ) ІІІ–ІV рівнів акредитації, 
про загальну чисельність студентів. Це явище 
не можна вважати однозначно негативним, 
оскільки такі коливання є ознакою не процесу 
стрімкого спаду, а можливою ознакою процесу 
стабілізації ринку, тобто це початок станов-
лення збалансованості ринку послуг ВО.

Очевидно, що головними передумовами кіль-
кісного зростання ринку послуг ВО України є 
її популяризація серед широких верств насе-
лення, комерціалізація освітньої сфери та від-
мова від здобуття робітничих професій. Все це 
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змінює напрями зорієнтованості маркетингу в 
освітній діяльності ВНЗ, динамічно-структурні 
аспекти при вибору яких стосуються інфор-
маційного забезпечення маркетингових при-
пущень, розробки концептуальних підходів до 
здійснення маркетингової політики освітнього 
закладу залежно від цілей його розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження концептуальних положень страте-
гування маркетингової політики розвитку ВНЗ 
знайшли достатньо широке висвітлення у пра-
цях Д. Баркана [1], Т. Боголіб [2], М. Дудки [3], 
І. Каленюк [4], А. Костюченка [5], Ф. Котлера 
[6], О. Кратта [7], О. Кукліна [4], М. Матвіїв 
[9], В. Ніколаєвської [10], Т. Оболенської [11], 
М. Слокви [8], К. Фокс [6] та ін. Проте для досяг-
нення високої ефективності у освітній діяль-
ності ВНЗ потребують постійного удосконалення 
функціональної моделі розробки маркетинго-
вої політики, завдяки якій можна раціонально 
обрати варіанти стратегічних напрямів систем-
ного та структурно-збалансованого розвитку.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасний стан ринку освіт-
ніх послуг засвідчує потребу у подальшому роз-
витку моделі інформаційного забезпечення про-
цесу реалізації маркетингової політики ВНЗ, 
що можна досягти шляхом уведення ознак кла-
сифікації маркетингової інформації та джерел 
її походження. А це забезпечить холістичність 
та компатибільність інформаційного забезпе-
чення, унеможливлює втрату важливої марке-
тингової інформації та хибного її використання 
для верифікації гіпотез про підвищення якості 
освітніх послуг ВНЗ. Вважаємо, що до органі-
зації та проведення маркетингової діяльності 
потрібен системний підхід, який повинен базу-
ватись на єдиній маркетинговій політиці, яка 
обирається ВНЗ і в межах якої повинні реалізо-

вуватись маркетингові ініціативи членів управ-
ління освітнім закладом.

Мета статті полягає у визначенні концепту-
альних положень стратегування маркетингової 
політики розвитку ВНЗ, які враховуватимуть 
процедуру інформаційного забезпечення вибору 
динамічних напрямів підвищення якості освіт-
ніх послуг. Важливо дослідити місце маркетингу 
у системі управління ВНЗ і на цій основі визна-
чити структурно-функціональну модель страте-
гування маркетингової політики його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна ситуація у сфері ВО ставить більшість 
ВНЗ в умови обмеженого вибору щодо тактики 
управління, оскільки може швидко змінюватись 
за умови впливу зовнішніх чинників. Напри-
клад, на вищому державному рівні приймуть 
рішення про збільшення обсягів державного 
замовлення та про виділення цільових місць 
для певних недержавних ВНЗ, щоб підтримати 
їх у період кризи, розуміючи, що відновлення 
діяльності закладу пізніше, коли попит переви-
щить пропозицію, буде значно складніше. Якщо 
у період зниження чисельності потенційних абі-
турієнтів ВНЗ опиниться на межі банкрутства, 
або втратить свою ліцензію через незаповненість 
виділених обсягів, то через недалеких шість-
вісім років суспільство зможе знову зустрітись з 
проблемою нестачі місць у ВНЗ, тобто виникне 
ситуація нерівного доступу до ВО, може зрости 
рівень корупції. Або ж, наприклад, ВНЗ отрима-
ють автономію і матимуть можливість більшого 
впливу на власну асортименту політику, тобто 
на організацію навчального процесу у частині 
вибору навчальних дисциплін та їх змістовного 
наповнення.

Отже, ВНЗ повинен бути готовим гнучко 
реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, 
а для цього потрібно розробити концепту-

альні маркетингові підходи поведінки 
залежно від кожної із можливих цілей 
розвитку. Якщо сьогодні основна 
ціль – це набір студентів, то завтра, 
можливо, буде визначено ціль покра-
щення якості послуг. Потребує також 
детальнішого аналізу питання поєд-
нання між собою цілей розвитку ВНЗ 
та відповідних маркетингових кон-
цепцій [6, с. 78–86; 10, с. 202–207; 
11, с. 99–106].

Роль маркетингу у системі управ-
ління в класичній теорії проілюстро-
вано у схемі професора Д.І. Баркана 
[1]. Вона стала основою для розробки 
схеми, що представляє роль марке-
тингу у системі стратегічного управ-
ління ВНЗ, проте зазнала значних 
змін та доопрацювань (рис. 1).

Взаємодія маркетингу та менедж-
менту у ВНЗ є очевидною та необхід-
ною, як і у всіх сучасних підприєм-
ствах різних сфер діяльності. ВНЗ як 
об’єкт управління є складною багатое-

МЕНЕДЖМЕНТ
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процесом

Управління науковим 
процесом

Дослідження потреб 
абітурієнтів та студентів

Дослідження потреб ринку 
праці

Аналіз макро-, мезо- та 
мікросередовища ВНЗ

УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ 
НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Вибір ключових факторів маркетингу, робота над ними для досягнення 
поставлених цілей в межах обраної концепції розвитку ВНЗ

Постановка стратегічних 
та тактичних цілей

Освітня 
послуга

Цінова 
політика

Комунікації Канали 
збуту

Персонал Фізичне 
оточення

Процес 
навчання

Аналіз стану та прогноз 
ринку послуг вищої освіти

 проф.-викл. склад
 допоміжний персонал
 технічні служби

 формування переліку 
спеціальностей
 якісне наповнення навчальних 

програм
 організація навчального процесу
 забезпечення навчальною 

літературою
 інноваційні технології навчання

 наукові школи та теми
 конференції
 наукові гуртки, секції, клуби

Рис. 1. Місце маркетингу у системі управління ВНЗ
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лементною системою, в основі якої досить типова 
організаційна структура – ректорат, факультети 
(інститути), кафедри.

Одночасно характерною особливістю є те, 
що діяльність ВНЗ є різноманітною та здій-
снюється у різних напрямах. Цим пояснюється 
наявність складних організаційно-функціо-
нальних зв’язків всередині ВНЗ. Відповідно, 
планування динамічно-структурного розвитку 
ВНЗ – дуже важливий механізм стратегічного 
управління – повинно бути організованим з 
врахуванням як вертикальної адміністратив-
ної ієрархії, так і численних тематичних гори-
зонталей. Стратегічні цілі у ВНЗ можуть бути 
різними – починаючи від бажання залучити 
якомога більшу кількість абітурієнтів, збіль-
шити частку ринку, покращити власний імідж 
і закінчуючи бажанням виходу на міжнародні 
ринки послуг ВО.

Специфічність послуг ВО позначається 
також і на процесі встановлення цілей розви-
тку ВНЗ. В межах кожного ВНЗ погляди на 
стратегічний розвиток можуть кардинально 
відрізнятись: ректор бачить головним завдан-
ням підвищення якості освітніх послуг, прорек-
тор – зменшення витрат, голова приймальної 
комісії – залучення більшої кількості 
абітурієнтів тощо. Тут ми бачимо про-
блему, що цілі у ВНЗ часто суперечать 
одна одній, є неузгодженими. Отже, 
вибір стратегічних цілей розвитку 
ВНЗ – це складний процес. Корис-
туючись своїми повноваженнями, 
керівництво може в односторонньому 
порядку встановити головну ціль роз-
витку ВНЗ на найближчу перспек-
тиву, але можна також цю проблему 
вирішувати колективно, використову-
ючи такі інструменти маркетингу, як 
анкетне опитування, фокус-група, моз-
кові штурми тощо. Це дозволить залу-
чити до процесу прийняття рішення 
про вибір цілей професорсько-викла-
дацький склад, розділити відповідаль-
ність, при цьому полярність поглядів 
може призвести до плідних дискусій. 
В такому випадку цілі розвитку ВНЗ 
можна обирати шляхом рейтингової 
оцінки, або проаналізувати, у яких 
напрямках бажане становище най-
більше відрізняється під поточного 
стану справ [3, с. 105–111; 5, с. 43–49; 
8, с. 77–82].

Очевидно, що використання при-
йомів стратегування є важливими 
при формуванні та реалізації концеп-
ції розвитку ВНЗ на засадах марке-
тингу. Зокрема, стратегування пови-
нно стосуватись визначення позицій 
ВНЗ на конкурентному ринку, щоб 
можна було сформувати та підтри-
мувати бажаний образ і враження у 
свідомості цільової аудиторії. Вияв-

лення головних елементів позиціонування ВНЗ 
має на меті формування стратегічного ресурсу, 
на основі якого будується подальша реалізації 
маркетингової політики.

Відомо, що реалізації маркетингової полі-
тики передує збір та аналіз значної кількості 
інформації, на основі якої можна розробити 
рекомендації щодо подальшого динамічно-
структурного розвитку ВНЗ. У сфері ВО існує 
проблема застосування наукового підходу до 
збору, аналізу та інтерпретації маркетингової 
інформації. Маркетингова інформаційна сис-
тема у ВНЗ потребує вдосконалення та доо-
працювання.

Наголосимо, що для розробки та вибору мар-
кетингової концепції розвитку та її ефективного 
впровадження у діяльність ВНЗ використовують 
значну кількість інформаційних методів. При 
цьому їх значення у процесі розробки та реалі-
зації маркетингової політики є різною, а резуль-
тати відрізняються ступенем суб’єктивності та 
практичності. Так, згідно напрямку вивчення 
підходів інформаційного забезпечення освітніх 
процесів, важливо уяснити структурно-функ-
ціональну модель стратегування маркетингової 
політики розвитку ВНЗ (рис. 2).

Збір та аналіз первинної 
офіційної інформації

Збір та аналіз вторинної 
офіційної інформації

Збір та аналіз первинної 
внутрішньої інформації

Постановка стратегічних і тактичних 
цілей розвитку ВНЗ

Розробка варіантів 
маркетингової концепції 

розвитку ВНЗ

Вибір оптимальної 
маркетингової концепції 

розвитку ВНЗ

Впровадження у діяльність 
ВНЗ маркетингової концепції

Оцінка ефективності 
реалізації маркетингової 

концепції

Напрями інформаційного забезпечення

І. Збір та аналіз первинної та вторинної 
офіційної інформації

ІІ. Збір та аналіз внутрішньої 
інформації

- форми звітності ВНЗ № 2-3нк;
- статистичні зведення Державної 

служби статистики;
- статистичні щорічні бюлетені «Основні 

показники діяльності вищих навчальних 
закладів України на початок навчального 
року»;

- Інформаційна програма «Конкурс»;
- науково-практичні публікації

- власні соціологічні дослідження;
- аналіз результатів вступної кампанії 

на предмет виявлення залежності між 
ціновою політикою та формуванням 
контингенту студентів І курсу;
- розрахунок показника кон’юнктури 

ринку послуг вищої освіти;
- оцінка престижності ВНЗ;
- розрахунок інтегрального показника 

конкурентоздатності ВНЗ

Рис. 2. Структурно-функціональна модель стратегування 
маркетингової політики розвитку ВНЗ

Рис. 3. Модель інформаційного забезпечення стратегування 
маркетингової політики розвитку ВНЗ
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Запропонована модель охоплює систему збору 
та аналізу інформації, постановку стратегічних 
та тактичних цілей і, як наслідок, – розробку 
декількох варіантів маркетингової політики 
подальшого розвитку ВНЗ, вибір оптимального 
варіанту та контроль ефективності її реалізації 
[4, с. 101–117; 7, с. 55–63].

Як було зазначено, розробці стратегічної 
маркетингової політики розвитку освітніх 
послуг ВНЗ передує збір та обробка значного 
масиву інформації. Здійснивши дослідження 
ринку послуг ВО, варто сформувати базу мар-
кетингової інформації, яка враховуватиме вну-
трішні та зовнішні джерела її збору (рис. 3).

За результатами власних досліджень вважа-
ємо за доцільне виділити низку концептуаль-
них положень стратегування маркетингової 
політики розвитку ВНЗ, які можуть бути вра-
ховані освітніми закладами різних форм влас-
ності, масштабів, чи спеціалізації.

Сутність кожної із концепцій базується 
на вирішенні актуальних для сучасної вищої 
школи проблем. Першою, найбільш актуальною 
проблемою на ринку послуг ВО, на нашу думку, 
є організація прийому студентів до ВНЗ у кіль-
кості, яка могла б забезпечити виконання ліцен-
зованих обсягів. Особливо це стосується ВНЗ 
недержавної форми власності, які не можуть 
запропонувати потенційним споживачам безко-
штовного навчання та стипендій. Тому ми про-
понуємо застосовувати маркетингову концеп-
туальну модель розвитку ВНЗ, спрямовану на 
досягнення цілі збільшення обсягів прийому до 
освітніх закладів.

Головна ідея цієї концепції полягає у кон-
центрації уваги на таких аспектах як (1) кому-
нікації з потенційними студентами, (2) цінова 
політика, (3) моделювання поведінки спожи-
вачів при виборі ВНЗ та напряму підготовки. 
Важливість вибору вказаних акцентів обумов-
люється низкою ситуативних особливостей. 
По-перше, недобір студентів на І курс навчання 
може призвести до втрати ліцензії, що потягне 
за собою потребу у звільненні членів профе-
сорсько-викладацького складу, пошуку нового 
призначення для матеріально-технічної бази, 
скорочення пропозиції послуг ВО загалом по 
ринку та зменшення можливостей доступу до 
ВО. У цьому контексті занепад недержавних 
ВНЗ призведе до зниження конкуренції на 
ринку послуг ВО, але також одночасно нега-
тивно вплине на реалізацію права громадян на 
вільний доступ до неї.

По-друге, від чисельності студентів залежить 
фонд оплати праці персоналу ВНЗ, а кожна 
конкретна людина – це сім’я, і тому вивіль-
нення працівників у зв’язку з нестачею акаде-
мічного навантаження призведе до зниження 
рівня життя населення. В такій ситуації ринок 
послуг ВО потребує державної підтримки. 

Другою проблемою, вирішення якої лягло 
в основу запропонованої маркетингової кон-
цепції розвитку ВНЗ, є проблема підвищення 

якості освітніх послуг, вдосконалення процесу 
їх надання та підвищення успішності контин-
генту студентів. Тому ми пропонуємо застосо-
вувати маркетингову концептуальну модель 
розвитку ВНЗ, спрямовану на досягнення цілі 
покращення якості процесу надання освітніх 
послуг. Так, головна ідея цієї концепції поля-
гає у концентрації уваги на таких аспектах, 
як (1) вдосконалення навчального процесу, 
(2) покращення успішності студентів, (3) від-
бір абітурієнтів.

Принципова відмінність запропонованої 
нами концепції від попередньої полягає у тому, 
що увага концентрується не на кількісних 
показниках набору, а на якісних. Якщо ВНЗ 
приділятиме належну увагу підбору абітурієн-
тів, що мають певний рівень знань, умінь та 
навичок, то зросте якість студентського кон-
тингенту, покращиться успішність. Така кон-
цепція також потребує розробки програми мар-
кетингу, що повинна передбачати низку заходів 
для забезпечення виконання концептуальних 
засад. Перший аспект даної концепції поклика-
ний вирішити проблему вдосконалення процесу 
надання освітньої послуги. Лекційні та прак-
тичні матеріали, з якими викладач приходить 
до студентів, повинні бути актуальними та ути-
літарними. Потребує вивчення питання адапта-
ції методів викладання, які використовуються 
у провідних вишах Європи та світу і базуються 
на побудові приятельських взаємовідносин між 
викладачем та студентом. Потрібно відходити 
від найбільш поширеної на сьогодні формули, 
згідно якої викладач поводить себе зі студентом 
як директор з підлеглим. Концентрація уваги 
на вивченні теоретичного матеріалу втрачає 
свою актуальність. Акцент потрібно робити на 
спільній аналітичній роботі зі студентами над 
тематичним матеріалом, наданню можливос-
тей для здобування практичних навичок. Якщо 
говорити про підготовку фахівців у галузі еко-
номіки, потрібно інтегрувати у навчальний 
процес тристороннього проведення занять зі 
студентами. Як показує досвід, найкращим 
засобом інновацій на лекційних заняттях висту-
пає презентація матеріалу за допомогою муль-
тимедійних технологій (подання інформації з 
використанням усіх можливостей зображення, 
звуку, відео, спеціальних ефектів тощо), групо-
вих дискусій (мозкового штурму, фокус-груп), 
рольових і ділових ігор, ситуаційних завдань 
тощо [2, с. 392–411; 9, с. 250–278].

Варто зазначити, що для використання 
інноваційних підходів до процесу викладання 
потрібно дві умови – студенти повинні бути 
активні та мотивовані. Лише при такій умові 
викладач може бути впевнений, що студент 
прийде на заняття із знанням матеріалу та буде 
готовий до аналітичної та практичної роботи по 
дисципліні, інакше будь-які ініціативи щодо 
вдосконалення якості надання освітньої послуги 
будуть приречені на невдачу. Для цього необ-
хідно приділяти увагу підбору контингенту абі-
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турієнтів. Сьогодні прийом до ВНЗ відбувається 
на основі рейтингу балів сертифікату ЗНО за 
профільними дисциплінами. Проте високий бал 
ЗНО не завжди свідчить про наявність у абіту-
рієнта здібностей саме до тієї професії, яку він 
обирає. Це сприяє демотивації студента у про-
цесі навчання, зниженню його вимог до викла-
дача та одночасно неможливості викладачем 
отримання відклику від студента. Вирішенням 
проблеми можуть стати такі заходи: проведення 
тематичних конкурсів на знання напрямів під-
готовки між учнями шкіл; профорієнтаційна 
робота з учнями з метою виявлення здібностей 
до певних професій.

Актуальна проблема, яка сьогодні турбує 
потенційних абітурієнтів, – це питання подаль-
шого працевлаштування. У цьому контексті ми 
пропонуємо застосовувати маркетингову кон-
цептуальну модель розвитку ВНЗ, спрямовану 
на забезпечення зв’язків з ринком праці. Голо-
вна ідея цієї концепції полягає у концентрації 
уваги на таких аспектах, як (1) активна співп-
раця з потенційними роботодавцями, (2) набли-
ження теоретичної підготовки фахівців до 
потреб ринку праці. 

Очевидно, що питання забезпечення студен-
тів місцем праці сьогодні є гострою проблемою 
сфери ВО. Якщо ВНЗ зможе здобути для себе 
репутацію закладу, випускники якого не мають 
проблем із працевлаштуванням, тоді значно 
простішим для вирішення стане завдання збіль-
шення контингенту студентів. 

Вважаємо, що першим напрямом реаліза-
ції запропонованої концепції є побудова тіс-
них партнерських стосунків з роботодавцями. 
Зокрема, вона передбачає створення загаль-
ної бази даних потенційних роботодавців для 
фахівців, яких випускає ВНЗ. Для деяких 
напрямів підготовки така база даних може міс-
тити понад сотню позицій, а для інших – менше 
десятка. Як вирішення проблеми пошук роботи 
дана концепція передбачає розробку програм 
кредитування навчання студентів для певного 
конкретного підприємства, на якому випус-
кник згодом буде працевлаштований. Відбір 
претендента на кредитування може відбуватись 
до вступу на навчання або у процесі навчання. 
Спільно із роботодавцем ВНЗ розробляє про-
граму тестування, за результатами якого на 
конкурсній основі обирається претендент на 
отримання навчання у кредит. Договором пови-
нно бути передбачено бажану успішність сту-
дента, що стане стимулом для навчання. Важ-
ливим елементом дотримання даної концепції 
є створення відділу постійного моніторингу 
ринку праці, який би збирав інформацію про 
вакансії та міг розміщувати резюме студентів 
старших курсів.

Висновки. Стратегічний підхід до реалізації 
маркетингової політики ВНЗ варто розглядати 
стосовно формування контингенту студентів І 
курсу навчання, якості освіти та працевлашту-
вання. Так, маркетингова концепція, спрямо-

вана на збільшення обсягів прийому до ВНЗ, 
полягає у концентрації уваги на комунікацій-
ній та ціновій політиці, вивченні поведінки 
споживачів. Водночас стратегічна орієнтова-
ність на проблему підвищення якості освітніх 
послуг передбачає концентрацію уваги на вдо-
сконаленні навчального процесу, підвищенні 
вимог до абітурієнтів та покращенні успішності 
студентів. Ставлячи цілі зміцнення зв’язків з 
ринком праці, необхідно концентрувати увагу 
на побудові партнерських взаємин з потенцій-
ними роботодавцями та наближенні теоретич-
ної підготовки фахівців до потреб ринку праці. 

Поряд з тим важливо застосовувати меха-
нізми маркетингу, що дозволятимуть забезпечу-
вати освітню діяльність ВНЗ масивом достовір-
ної інформації стосовно як внутрішнього, так 
і зовнішнього середовища. Відповідно, модель 
стратегування маркетингової політики розви-
тку ВНЗ охоплюватиме систему збору та аналізу 
інформації, постановку стратегічних та тактич-
них цілей, і як наслідок, – розробку декількох 
варіантів маркетингової концепції подальшого 
розвитку ВНЗ, вибір оптимального варіанту та 
контроль ефективності її впровадження. 
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств аграрного сектору. Визначено основні 
етапи розробки стратегії поведінки вітчизняних підприємств 
аграрного сектору на зовнішньому ринку. Розкрито критерії зі-
ставлення стратегій зовнішньоекономічної діяльності аграрних 
підприємств. Розроблено пропозиції щодо розширення ринків 
збуту та успішного просування вітчизняної аграрної продукції 
на світові продовольчі ринки. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные стратегии внешнеэко-

номической деятельности предприятий аграрного сектора. 
Определены основные этапы разработки стратегии поведения 
отечественных предприятий аграрного сектора на внешнем 
рынке. Раскрыты критерии сопоставления стратегий внешнеэ-
кономической деятельности аграрных предприятий. Разрабо-
таны предложения по расширению рынков сбыта и успешного 
продвижения отечественной аграрной продукции на мировые 
продовольственные рынки. 

Ключевые слова: стратегия, внешнеэкономическая де-
ятельность, аграрный сектор, внешний рынок, конкуренто-
способность.

ANNOTATION
In this article the basic strategy of foreign economic activity of 

enterprises of the agricultural sector. The main stages of strategy 
development behaviour of domestic enterprises of the agricultural 
sector on the foreign market. Disclosed criteria for the comparison 
of strategies of foreign economic activity of agricultural enterprises. 
Developed proposals for expansion of markets and the successful 
promotion of domestic agricultural products on world food markets. 

Keywords: strategy, foreign trade, agricultural sector, external 
markets, competitiveness.

Постановка проблеми. Повноцінне функціо-
нування економіки підприємств аграрного сек-
тору не може відбуватися без розвинутої сис-
теми зовнішньоекономічних зв’язків в аграрній 
сфері. Включення економіки аграрного сектору 
в систему світових господарських процесів та 
формування ефективних стратегій зовнішньо-
економічної діяльності аграрними підприєм-
ствами позитивно впливає на розвиток аграр-
ного сектору та сприяє підвищенню технічного 
рівня виробництва, раціональному викорис-
танню природно-сировинних ресурсів, ліквіда-
ції дефіциту окремих товарів, а відтак, і підви-
щенню рівня життя населення.

При цьому для підприємств аграрного сек-
тору, що працюють на зовнішньому ринку, 
важливо правильно оцінити ситуацію, що ство-
рилася на ринку, розробити ефективні способи 
підвищення своєї конкурентоспроможності, 

які відповідали б, з одного боку, конкретній 
ринковій ситуації і тенденціям її розвитку, 
а з іншої – особливостям виробництва. Про-
цеси, що пов’язані із становленням та виходом 
на зовнішні ринки суб’єктів господарювання, 
ставлять перед економічною наукою та прак-
тикою господарювання нові завдання. Еволю-
ційна діяльність підприємств аграрного сектору 
на зовнішньому ринку обумовлює необхідність 
вдосконалення на науковій основі стратегій 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
аграрного сектору, що використовуються з вра-
хуванням змін зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розробки стратегії та оцінки ефек-
тивності зовнішньоекономічної діяльності під-
приємства висвітлені в роботах вітчизняних 
та зарубіжних вчених-економістів, таких як 
М. Деревичко, Г. Дурицька, О. Кириченко, 
А. Кредисов, Ю. Макогон, П. Орлов, І. Під-
дубний, С. Пивоваров, М. Портер, П. Саблук, 
Л. Українська, А. Філіпенко, О. Чайкова, 
Я. Шмаленко та ін. Питання стратегічного 
управління підприємствами розглядалися у 
роботах І. Ансоффа, А. Бальманн, О. Болдує-
вої, В. Геєця, В. Гриньової, В. Диканя, П. Дру-
кера, В. Лазаренка, В. Пономаренка, І. Семе-
няк, А. Пушкаря, О. Тридіда, Р. Фатхутдінова, 
А. Чендлера та ін. Проте теоретична і прак-
тична необхідність вирішення проблем оцінки 
ефективності стратегій зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств аграрного сектору вима-
гає окремого дослідження.

Мета статті полягає у дослідженні основних 
стратегій зовнішньоекономічної діяльності під-
приємств аграрного сектору і визначенні най-
ефективніших з них.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В економіці України аграрний сектор значною 
мірою впливає на соціально-економічне стано-
вище суспільства. Однак на сучасному етапі 
розвитку фінансовий стан підприємств аграр-
ного сектору та їх соціальної сфери є незадо-
вільним. В сучасних ринкових умовах голов-
ною метою діяльності підприємств аграрного 
сектору є досягнення конкурентних переваг в 
довгостроковому періоді, які нададуть високу 
норму прибутку та стабільне економічне зрос-
тання. З приводу забезпечення високого рівня 
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конкурентоспроможності підприємств аграр-
ного сектору актуальним стає утримання наяв-
них ринкових позицій та пошук нових мож-
ливостей, що сприятиме розширенню ринків 
збуту та зростанню економічної ефективності.

Успішність зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств аграрного сектору залежить від 
багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників, 
серед яких одним із ключових є формування 
та реалізація ефективної стратегії зовнішньое-
кономічної діяльності (ЗЕД), яка являє собою 
план розвитку підприємств аграрного сектору 
стосовно діяльності, пов’язаної з виходом на 
зовнішній ринок, завоюванням бажаної частки 
ринку, розширення та підтримання своїх пози-
цій. Крім цього – це комплекс управлінських 
рішень, які звужують всю множину можливих 
зовнішньоекономічних дій підприємств аграр-
ного сектору до сукупності найбільш ефектив-
них з точки зору довгострокових цілей сформу-
льованих у загальній стратегії [1].

Т. Панфілова стверджує, що стратегія 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
аграрного сектору є сукупністю перспективних 
планів і завдань, які необхідно виконати, щоб 
досягти поставлених цілей. Послідовність про-
цесу вироблення стратегії не є детермінованою і 
відрізняється за кожною окремою економічною 
системою. Проте для окремого суб’єкта господа-
рювання взагалі її можна відобразити у вигляді 
ланцюга, основними ланками якого є:

– аналіз зовнішнього і внутрішнього серед-
овища;

– розробка місії і цілей підприємства;
– вибір конкретної стратегії розвитку;
– реалізація підприємством вибраної стра-

тегії.
Стратегія зовнішньоекономічної діяльності 

призначена для створення правил і прийомів 
поведінки фірми на зовнішньому ринку в ролях 
експортера та імпортера товарів і послуг.

Для виведення підприємств аграрного сек-
тору із кризового стану в умовах глобалізації 
економіки повинна бути розроблена фунда-
ментальна довгострокова програма стабільних 
зовнішньоекономічних відносин з торговель-
ними партнерами, які вигідні для обох сторін. 
Для розширення ринків збуту та успішного 
просування вітчизняної аграрної продукції на 
світові продовольчі ринки необхідно [6]:

– переорієнтувати розвиток економіки під-
приємств аграрного сектору на нарощування 
експортного потенціалу при умові дотримання 
балансу між внутрішнім і зовнішнім попитом 
на продукцію сільськогосподарського виробни-
цтва;

– підвищувати ефективність виробництва 
традиційної для України експортної продук-
ції – зернових культур, соняшника, продукції 
тваринництва та нарощувати потенціал у пер-
спективних секторах світового сільського гос-
подарства: виробництво рапсу, відродження 
льоновиробництва;

– диверсифікувати географічну структуру 
зовнішньої торгівлі сільськогосподарської про-
дукції (насамперед експорту), мінімізуючи 
залежність від окремих держав (ринків), підси-
люючи тим самим економічну безпеку країни;

– забезпечити на державному рівні збалан-
сованість експорту й імпорту сільськогосподар-
ської продукції, тобто домагатися збільшення 
позитивного сальдо в зовнішній торгівлі – пере-
вищення експорту над імпортом;

– необхідно на рівні державних представ-
ництв та посольств України за кордоном вести 
пошук постійних покупців вітчизняної сіль-
ськогосподарської продукції, підтримувати й 
розвивати дипломатичні відносини з реальними 
партнерами [3].

Вважаємо, що основні етапи розробки стра-
тегії поведінки вітчизняних підприємств аграр-
ного сектору на зовнішньому ринку повинні 
включати:

– всебічний аналіз стану і розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності аграрних підпри-
ємств;

– аналіз очікуваних змін підприємствами 
аграрного сектору у кон’юнктурі зовнішнього 
ринку;

– аналіз можливостей аграрних підприємств 
на зовнішньому ринку з урахуванням прогнос-
тичних змін у його кон’юнктурі;

– аналіз внутрішньої і зовнішньої бюджетно-
податкової політики, вплив змін у ній на умови 
діяльності організації;

– аналіз тенденцій розвитку світової еконо-
міки, стан і тенденції розвитку світового ринку, 
включаючи ринок кредиту, зовнішньоторго-
вельної політики різних країн, оцінка впливу 
змін у ній на умови функціонування аграрних 
підприємств;

– розробка довгострокової стратегії зовніш-
ньоекономічної діяльності з урахуванням існу-
ючого і прогнозного стану на зовнішніх ринках, 
а також можливостей і очікуваних змін в умо-
вах функціонування аграрних підприємств.

Стратегії зовнішньоекономічної діяльності 
є ключовим елементом конце-пції розвитку 
аграрних підприємств на основі інтернаціоналі-
зації діяльності. Стратегічне ринкове керування 
характеризується зовнішньою орієнтацією, сво-
єчасністю прийнятих рішень, підприємниць-
ким духом, підтримкою інформаційних систем 
і програм керування знаннями в глобальному 
масштабі [9].

Комплексна система оцінки зовнішньое-
кономічної діяльності передбачає визначення 
її сильних і слабких сторін на основі аналізу 
показників економічного ефекту та економічної 
ефективності кожного виду зовнішньоеконо-
мічної операції. Вона робить можливими вияв-
лення резервів розвитку та мінімізацію витрат, 
а також оптимізацію структури зовнішньоеко-
номічних операцій [2].

Існує кілька основних стратегій зовніш-
ньоекономічної діяльності аграрного сектору. 
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Особливо широке їх застосування характерно 
для аграрних ринків товарів масового попиту, 
однак головні положення цих стратегій можна 
застосувати до будь-якого товару. 

О.І. Чайкова виділяє такі основні стратегії 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
аграрного сектору: 

1) експортування; 
2) спільне підприємництво; 
3) пряме інвестування [8].
Під експортом розуміється вивіз за кор-

дон товарів, які продані іноземним покупцям 
з метою їх безпосереднього споживання, про-
дажу або для перероблення. Розрізняють пря-
мий та непрямий експорт. Непрямий експорт 
має місце, коли вироби та послуги реалізуються 
через посередників.

Непрямий експорт особливо необхідний в 
умовах, коли виробник не має достатньої інфор-
мації про зовнішній ринок або досвіду роботи 
на ньому, тому віддає перевагу зменшенню 
власного ризику, передаючи функцію збуту 
посередницькій фірмі. 

Прямий експорт має місце, якщо виробник 
продає свої товари та послуги самостійно. При 
цьому несуттєво, продав він продукцію кін-
цевому споживачеві або посереднику. Робота 
на зовнішньому ринку пов’язана з суттєвими 
витратами та підвищеним ступенем ризику, 
що компенсується економією на оплаті послуг 
посередника. 

Практика безпосереднього експорту най-
поширеніша серед аграрних підприємств, які 
тільки розпочинають свою експортну діяль-
ність. По-перше, вона потребує менше капіта-
ловкладень, підприємству не потрібен за кор-
доном власний торговий апарат, не потрібно 
налагоджувати зв’язки з покупцями. По-друге, 
вона пов’язана з меншим ризиком, тому що 
посередники діють за своєю ініціативою, спи-
раючись на знання кон’юнктури закордонних 
ринків, та пропонують виробнику додаткові 
послуги [7].

Стратегія експортування є найпростішим 
способом виходу підприємств аграрного сек-
тору на зовнішній ринок, в основному вона 
застосовується у випадках, коли підприємства 
лише розпочинають свою експортну діяльність. 
Аграрні підприємства застосовують дану стра-
тегію при виготовленні своїх товарів у власній 
країні, пропонуючи їх на експорт у модифікова-
ному або в немодифікованому вигляді. Застосо-
вуючи стратегію експортування, підприємства 
аграрного сектору мають на меті збільшити свої 
доходи від продажу товарів та надання послуг. 

Під спільним підприємництвом розуміється 
об’єднання зусиль партнерів щонайменше з 
двох країн з метою організації спільної комер-
ційної справи.

Використання ліцензування для розширення 
зв’язку з закордонними партнерами передбачає 
як експорт, так й імпорт технологій. Ліцен-
зійне виробництво полягає в тому, що вітчизня-

ний оферент (ліцензіар) передає закордонному 
виробнику (ліцензіату) права на використання 
ноу-хау на продукт та виготовляти цей продукт 
на умовах оплати певного ліцензійного збору 
чи винагороди. При цьому ліцензійні договори 
містять не менш двох аспектів.

По-перше, вони відображають специ-
фіку об’єкту ліцензії. В їх числі виділяються 
патенти, виробничі моделі та зразки, товарні 
знаки та торгові марки, незахищені ноу-хау.

По-друге, при придбанні ліцензії часто фік-
суються певні обмеження на використання, 
експлуатацію і т.п. Відповідно, видові ліцен-
зії набувають форму ліцензій на виробництво, 
використання та збут.

Ліцензійні контракти встановлюють вид 
прав на використання, експлуатацію та отри-
мання доходу, а також період, на який вони 
передаються (частіше на 5–10 років). Нерідко 
обмовляються можливості та умови продо-
вження договору. Переваги торгівлі ліцензіями 
для ліцензіара полягають в тому, що він має 
можливість:

– в короткі строки окупити витрати на нау-
ково-дослідницькі роботи, використані на роз-
робку винаходу;

– одержати додатковий прибуток за рахунок 
швидкого освоєння винаходу і випуску на його 
основі нової аграрної продукції;

– використати місцеву, більш дешеву робочу 
силу;

– забезпечити близькість до джерел сиро-
вини;

– перебороти валютні та митні обмеження.
Головною перевагою ліцензійного виробни-

цтва є те, що крім ноу-хау за кордон не виво-
зиться ніяких матеріальних цінностей. При 
цьому воно позбавляється необхідності про-
явлення власної активності. Саме тому даний 
напрямок дуже популярний серед малих та 
середніх аграрних підприємств. 

Підрядне виробництво – форма спільного 
підприємництва, за якої національний вироб-
ник (продавець) укладає угоду із закордонними 
виробниками на виготовлення своєї продукції.

Управління за контрактом – форма спіль-
ного підприємництва, за якої національний 
експортер передає зарубіжному партнеру «ноу-
хау» в галузі управління, а той забезпечує необ-
хідний капітал.

Використання такої форми спільного підпри-
ємництва має сенс лише при дефіциті власних 
потужностей та наявності великих перешкод 
для експорту у відповідну країну або його висо-
кої вартості, а також в умовах, коли виробни-
цтво в чужій країні дешевше завдяки низьким 
матеріальним витратам та невисокому рівню 
заробітної платні.

Спільне володіння – форма спільного підпри-
ємництва, за якої об’єднуються зусилля зару-
біжних та місцевих інвесторів з метою ство-
рення місцевого комерційного підприємства, 
котрим вони володіють та керують спільно.
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Спільна підприємницька діяльність відріз-
няється від експорту тим, що формується парт-
нерство, в результаті якого за кордоном ство-
рюються виробнича потужність. А від прямого 
інвестування розрізняється тим, що в країні 
партнера формується об’єднання з якою-небудь 
місцевою організацією. Підприємство спільної 
власності може стати необхідним або ж бажа-
ним по економічним та політичним мотивам. 
У підприємства може не вистачати фінансових, 
фізичних або управлінських ресурсів для здій-
снення проекту. Практика спільного володіння 
має і недоліки, основним з яких є те, що парт-
нери можуть розійтися в думках відносно капі-
таловкладень, маркетингу та інших принципів 
діяльності [4].

Стратегія спільного підприємництва засто-
совується підприємствами аграрного сектору 
у випадках нестачі ними фінансових коштів 
і матеріальних ресурсів та для зменшення 
ризику при виробництві нових видів продукції. 
Також дана стратегія використовується аграр-
ними підприємствами, коли вони мають на меті 
створювати виробничі та маркетингові потуж-
ності за кордоном. Метою цієї стратегії є про-
никнення компаній на нові ринки з меншими 
витратами і ризиком, ніж у разі застосування 
інших методів.

Особливе місце серед стратегій зовнішньо-
економічної діяльності належить прямому 
інвестуванню. Під прямим інвестуванням розу-
міється розміщення капіталу у власні закор-
донні складальні або виробничі підприємства, 
збутові філії.

Інвестування може виконуватися аграрним 
підприємством самостійно або разом з госпо-
дарчими суб’єктами країни, в яку ввозиться 
капітал.

На нашу думку, найбільш повною формою 
залучення в діяльність аграрних підприємств 
на закордонному ринку є поміщення капіталу 
в створення за кордоном власних виробничих 
підприємств. По-перше, підприємство може 
зекономити кошти за рахунок більш деше-
вої робочої сили або більш дешевих ресурсів 
за рахунок скорочення транспортних витрат. 
По-друге, створюючи нові робочі місця, 
аграрне підприємство отримує певну вигоду 
собі і цим самим створює благо приємний образ 
в країні партнера. По-третє, підприємство 
налагоджує більш глибокі відносини з держав-
ними органами, клієнтами, постачальниками. 
В-четвертих, підприємство зберігає повний 
контроль над своїми капіталовкладеннями, а 
також може розробляти політичні установки в 
області виробництва та маркетингу, які будуть 
відповідати її довгостроковим задачам в між-
народному масштабі.

Стратегія прямого інвестування застосо-
вується підприємствами аграрного сектору у 
випадках потреби оновлення існуючих і створе-
них нових благ та створення за кордоном влас-
них складальних або виробничих підприємств. 

Також дана стратегія використовується аграр-
ними підприємствами тоді, коли вони мають на 
меті дізнатися й використовувати виробничі й 
торговельні секрети в діяльності своєї фірми. 

Кожна із розглянутих вище стратегій 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
аграрного сектору має свої недоліки та безу-
мовні переваги, які треба розглядати в контек-
сті насамперед особливостей товару. Водночас 
доцільно зіставити стратегії зовнішньоеко-
номічної діяльності аграрних підприємств за 
такими критеріями:

1) контроль ринку (близькість до спожи-
вача, можливість швидко реагувати на зміни 
потреб, контролювати тенденції попиту та про-
понування);

2) гнучкість (можливість швидко та адек-
ватно адаптувати діяльність до елементів біз-
нес-середовища, що змінюються);

3) ресурсні вимоги (необхідність мати 
певну кількість фінансових, матеріальних та 
трудових ресурсів для організації та розвитку 
діяльності);

4) ризик (загроза виникнення непередбаче-
них втрат очікуваного прибутку, доходу або 
майна, коштів у зв’язку з випадковими змі-
нами умов економічної діяльності або інших 
обставин);

5) причетність до міжнародного маркетингу 
(необхідність та ступінь використання кон-
цепції міжнародного маркетингу в організації 
діяльності фірми) [5].

Враховуючи багатогранність стратегій 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
аграрного сектору та наявність різних її типів, 
яким властива індивідуальна специфіка, аграр-
ному підприємству, що бажає вийти на зовніш-
ній ринок та ефективно функціонувати на 
ньому, необхідно приймати рішення про вибір 
стратегії послідовно, комплексно і виважено.

Висновки. Правильно розроблена та обґрун-
тована стратегія зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств аграрного сектору відіграє 
найважливішу роль у подальшому розвитку 
цих підприємств. Використання стратегічного 
планування зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств аграрного сектору не лише при-
швидшить вихід із кризи за рахунок збіль-
шення обсягів збуту на зовнішніх ринках, але 
й дасть змогу посісти гідні конкурентні пози-
ції за межами держави та підвищити імідж 
аграрних підприємств серед світової економіч-
ної спільноти. 

Від стратегії зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств аграрного сектору залежить 
і конкурентоспроможність підприємств, і попит 
на продукцію, і рівень прибутку та в зага-
лом вся життєздатність і подальша діяльність 
аграрних підприємств як на внутрішньому, так 
й на зовнішньому ринках. Неправильно обрана 
та розроблена стратегія зовнішньоекономічної 
діяльності аграрних підприємств може при-
вести їх у майбутньому до банкрутства.
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Таким чином, щоб забезпечити ефективну 
діяльність підприємств аграрного сектору та 
конкурентоспроможність, сучасні підприємства 
аграрного сектору повинні мати добре обґрунто-
вану стратегію, а також повинні бути готовим 
адаптуватися до випадкових обставин, виник-
нення яких можливо в майбутньому.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ  
В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

METHODICAL BASES OF LABOR MOTIVATIONAL SYSTEMS FORMATION  
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АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовується необхідність вивчення 

взаємозв’язку між цінностями, закономірностями поведінки і 
мотивами, які на рівні трудової діяльності трансформуються у 
відповідні мотиватори. Розглядаються складові мотиваційного 
процесу, які охоплюють відповідні етапи формування мотивів 
і поведінки людини, технологію мотивації, направлену на роз-
виток та ефективну діяльність персоналу підприємства. Про-
аналізовано вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на 
мотив поведінки працівника. Розглянуто вплив потреб на фор-
мування мотиваційного ядра людини, а також у площині збігу 
інтересів та очікувань працівника та підприємства.

Ключові слова: цінності, потреби, мотиватори, мотивація 
персоналу, мотиваційна політика, мотиваційний процес, орга-
нізаційна поведінка персоналу.

АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается необходимость изучения взаи-

мосвязи между ценностями, закономерностями поведения и 
мотивами, которые на уровне трудовой деятельности транс-
формируются в соответствующие мотиваторы. Рассматри-
ваются составляющие мотивационного процесса, которые 
охватывают соответствующие этапы формирования мотивов 
и поведения человека, технологию мотивации, направленную 
на развитие и эффективную деятельность персонала пред-
приятия. Проанализировано влияние внешней и внутренней 
среды на мотив поведения работника. Рассмотрено влияние 
потребностей на формирование мотивационного ядра чело-
века, а также в плоскости совпадения интересов и ожиданий 
работника и предприятия.

Ключевые слова: ценности, потребности, мотиваторы, 
мотивация персонала, мотивационная политика, мотивацион-
ный процесс, организационное поведение персонала.

АNNOTATION 
The necessity of studying the relationship between values and 

patterns of behavior and motives, which are transformed into the 
appropriate motivators under the conditions of employment, is jus-
tified. We consider the components of the motivational process, 
covering the relevant stages of the motives of human behavior, 
motivation technology, aimed at the development and effective 
personnel activities. The influence of the external and internal 
environment to the tune of employee behavior is analyzed. The 
influence on the needs formation of the motivational core rights, is 
rewired in the plane of coincidence the interests and expectations 
of the employee and the company.

Keywords: values, needs, motivators, personnel motivation, 
motivational policy, motivational process, personnel organizational 
behavior.

Постановка проблеми. Системні зміни, які 
відбуваються в нашому суспільстві та еконо-
міці, зокрема, зумовлені неоднозначним впли-
вом багатьох факторів, культурологічними та 

гуманістичними тенденціями, зрушеннями в 
світогляді, ідеології, науці, сфері господарю-
вання, зрештою, у свідомості людей, потре-
бують формування та запровадження нових 
напрямків розвитку сучасного менеджменту, 
особливо у сфері управління персоналом.

Людина за своєю природою поєднує як 
раціональне, так й ірраціональне. Прагнення 
людини до гармонії з собою, як члена суспіль-
ства, розвивають у неї потребу в емоційному 
задоволенні від своєї праці. А це, своєю чер-
гою, буде досягатися за умов, коли працівник 
виконує роботу, яка відповідає його бажанням, 
здібностям, коли відносини на роботі мають 
партнерський, дружній характер, коли присут-
ній позитивний психологічний клімат, урівно-
важуються зусилля, затрачені на виконання 
функціональних обов’язків із досягненнями 
та винагородою. Якщо ці умови досягнуто, то 
організаційна поведінка працівників буде адек-
ватною, а їхня праця – високоефективною. 
Таким чином, для кожного підприємства постає 
завдання сформувати і націлювати мотиваційну 
політику на створення таких умов, за яких 
персонал зможе знайти необхідний життєвий 
простір, де кожен працівник зможе себе най-
повніше реалізувати і де зовнішній примус не 
матиме особливого значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
засвідчує про значну зацікавленість науковців 
до проблем пошуку дієвих механізмів стосовно 
формування ефективної системи мотивації 
праці, які б забезпечували вихід підприємств 
із тотальних криз. Тематика мотивування пер-
соналу охоплює доволі широкий спектр питань, 
певною мірою пов’язаних із структуризацією 
мотиваційного процесу, вивченням законо-
мірностей впливу його елементів на безпосе-
редні мотиватори людини. Слід відзначити, 
що сучасна українська школа менеджменту, 
зокрема, в особі таких вчених, як О.Є. Кузьмін, 
Г.М. Захарчин, О.Г. Мельник, О.В. Харчишина, 
В.В. Бала, пропонує глибокі дослідження фун-
даментальних понять мотиваційного менедж-
менту з позицій системного підходу. Є багато 
напрацювань, які відображаються в різноманіт-



400

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

них аспектах менеджменту персоналу, зокрема, 
теоретико-методологічні засади дослідження 
впливу культурологічного чинника на систему 
управління персоналом [1], структуризація 
мотивів і мотивацій розвитку економічної та 
соціальної відповідальності, методичні основи 
розвитку соціально-трудових відносин у системі 
управління персоналом [2], засади створення 
системи мотивації продуктивної праці [3] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак недостатньо висвіт-
леними залишаються проблеми формування 
ефективних систем мотивування праці, які 
зможуть узгодити інтереси персоналу та робото-
давців. Заслуговують уваги науковців питання 
детермінації та вибору оптимальних складових 
мотиваційного механізму на основі моніторингу 
мотиваційної сфери працівників. Констатуючи 
недостатність досліджень окресленої пробле-
матики вітчизняними вченими, акцентуємо на 
необхідності розвивати теоретичні та прикладні 
аспекти побудови цілісних систем мотивування 
праці, не обмежуючись виключно економіч-
ними чинниками, а розглядати ці питання із 
врахуванням багатогранного розвитку праців-
ника як особистості, культурологічних тенден-
цій в сучасному менеджменті.

Мета статті полягає у системному розгляді 
та обґрунтуванні методичних засад, на основі 
яких потрібно формувати ефективну політику 
мотивування персоналу підприємств, врахову-
ючи сучасні тенденції розвитку менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Створення відповідних умов для ефективної 
роботи персоналу підприємства передбачає гли-
бокий і всебічний аналіз мотиваційних чин-
ників, які випливають із внутрішнього стану 
людини, її цінностей і які визначають пове-
дінку людини в суспільстві та виробничому 
колективі. У спонуканні людини до певної 
поведінки, тобто конкретних дій, незапере-
чною є роль інтересів, прагнень, намірів, емо-
ційного стану, переконань, тобто сукупності 
поведінкових структур, зумовлених спрямова-
ністю потреб. Таким чином, поведінка людини 
є похідною від багатьох чинників, відповідно, у 
випадку зміни цих чинників змінюватиметься 
її поведінка. Отже, можна стверджувати про 
те, що поведінка людини має об’єктивні зако-

номірності, які необхідно вивчати, можна 
спрогнозувати і використовувати для побудови 
ефективної мотиваційної політики. З огляду 
на зазначене методичні засади формування 
узагальненої системи мотивування праці пер-
соналу підприємства повинні ґрунтуватися на 
вивченні взаємозв’язку між цінностями, зако-
номірностями поведінки і мотивами, які на 
рівні трудової діяльності трансформуються у 
відповідні мотиватори. 

Обґрунтування правильного вибору моти-
ваційного впливу відбувається під час мотива-
ційного процесу, який пропонуємо розглядати 
через відповідні складові, як це зображено на 
рис. 1 [1, с. 114].

Процес мотивації

Етапи Технологія Результат

Функціонування Розвитку

Рис. 1. Складові мотиваційного процесу

Процес формування мотивації є складним 
явищем, багатим за своїм змістом і техноло-
гічно впорядкованим. Складові мотиваційного 
процесу охоплюють відповідні етапи форму-
вання мотивів і поведінки людини, технологію 
мотивації, направлену на розвиток і функціо-
нування персоналу підприємства, і очікуваний 
результат від цього процесу. Відмітимо, що для 
забезпечення стійкої конкурентоспроможності 
підприємств основна увага у виборі мотива-
ційної технології повинна спрямовуватися на 
розвиток персоналу. Пріоритети кадрової полі-
тики, складовою якої є мотивація персоналу, як 
засвідчує моніторинг ринку праці, зміщуються 
в напрямку навчання і розвитку персоналу [1]. 

Доповненням до рис. 1 є рис. 2, котрий 
конкретизує етапи формування мотиваційного 
процесу, які поєднують вплив зовнішнього і 
внутрішнього середовища на мотив поведінки 
людини. Первинним елементом внутрішнього 
середовища є психологічні константи, які 
закладаються на підсвідомому рівні людини, 

Психологічні 
константи

Ментальні 
настанови

Ціннісні 
орієнтації

Потреби
Мотиви

Стимули

Модуси 
поведінки

Оцінювання 
результатів

Інтереси

Рис. 2. Етапи формування мотиваційного процесу
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трансформуються на рівні свідомості в мен-
тальні установки, збагачуючись генетично обу-
мовленими національними архетипами світо-
сприйняття, і формують уже на рівні людини 
як суб’єкта її ціннісні установки та ціннісні 
орієнтації в суспільстві. Водночас на основі пси-
хологічних констант і ментальних установок 
формуються потреби людини, які обумовлюють 
її певну зацікавленість і мотив поведінки для 
реалізації потреб. Потреби працівників є під-
ґрунтям для формування мотивів до дії. Різно-
маніття потреб зумовлює необхідність їхньої 
класифікації [1, с. 115].

Загальноприйнята класифікація потреб 
людини відображена на рис. 3. У пропонованій 
авторами [2] класифікації відображено поділ 
потреб на два основні рівні, які містять потреби 
генетичного характеру і набуті людиною з 
часом. Незважаючи на різноманітні класифіка-
ційні схеми поділу потреб, класично вони поді-
ляються на первинні та вторинні (на рис. 3 вони 
відображені як І рівень, ІІ рівень). Потреби, 
незважаючи на те що вони притаманні всім 
працівникам, завжди мають індивідуальний 
характер. Поведінка працівника, який спрямо-
вує свою активність на задоволення першочер-
гових потреб, свідчить про реальну наявність 
цих потреб. Потреби мають властивість повто-
рюватися час від часу, але форма прояву потреб 
може змінюватися, відповідно, це вплине на 
поведінку людини. «Коли потреба стає актуаль-
ною, вона діє як внутрішня сила, що спонукає 
працівника до конкретної поведінки. У такому 
разі вона проявляється у вигляді мотиву – 
потреби усвідомленої» [3, c. 39].

Потреби спонукають людей до діяльності, 
зумовлюють їх вчинки, надаючи їм конкретного 
характеру. Але право вибору активної чи неак-
тивної праці залишається за працівником, і це 
залежить від очікувань результатів праці. Якщо 
потреби та очікування співпадають, то людина 
вважається вмотивованою. Варто зауважити, 
що важливим є також співпадіння 
інтересів та очікування працівника і 
підприємства. З цією метою доцільно 
порівняти інтереси і очікування під-
приємства та працівників (табл. 1, 2).

Потреби й очікування працівників 
містять: високу якість трудового життя, 
справедливість очікування результатів 
праці, зростання добробуту і можли-
вість грошових накопичень, покриття 
видатків на медичне обслуговування, 
утримання дітей в дошкільних устано-
вах і навчання у вищій школі, покриття 
непередбачених видатків та зменшення 
податкових виплат. Сподівання праців-
ника в отриманні справедливої вина-
городи ґрунтуються на теорії очіку-
вання, яка збалансовує реальний вклад 
людини та її віддачу.

Коло інтересів підприємства в кон-
тексті формування мотиваційної полі-

тики є доволі широким і охоплює всі напрями 
його функціонування, пов’язані із людським 
фактором. 

Таблиця 1
Очікування працівника від підприємства

Елементи 
очікування Характеристика

Особисті

Характер праці на новому місці, її 
зміст, вимоги до результатів, перспек-
тиви розвитку, винагорода, якість 
трудового життя, справедливість оці-
нювання, гарантії на майбутнє 

Групові

Комфортність при роботі в групі, відо-
кремленість колективу від інших, його 
важливість, автономність у прийнятті 
рішень, відповідальність за працю

Статусні
Оцінка свого місця та ролі в організа-
ції, загальне визнання, повага, манера 
спілкування, стиль управління

Культурно-
етичні

Ступінь відповідності цінностей, 
етичних норм, стилю лідерства та 
інших елементів культури підприєм-
ства уявленням, нормам та культурі 
працівника

Джерело: [2, c. 9]

Мотив поведінки залежить також від наці-
ональних модусів поведінки, які є наслідком 
відповідних архетипів. Кожна нація має свої 
архетипи. Для українців, наприклад, куль-
турними архетипами є: «архетип Землі, Волі, 
Віри, Сили, які є першоджерелами, образами 
колективного несвідомого, що забезпечують 
психологічні константні основи української 
ментальності, які можна використовувати як 
ефективні тонкопланові інструменти в системі 
менеджменту XXI ст. Їх треба брати до уваги 
при розгляді питань мотивації праці, розподілі 
повноважень, функцій, відповідальності, роз-
витку підприємницької ініціативи, прийняття 
управлінських рішень тощо» [4, с. 154]. Якщо 
мотиваційна політика вітчизняних менеджерів 
буде ґрунтуватися не тільки на зарубіжних тео-

І рівень
(генетичний)

Потреби

Біогенні (фізіологічні,
фізичної та психологічної безпеки)

За суб'єктом

соціологічні
ІІ рівень

(набутий)

За участю в 
суспільному 
виробництві

ЗагальнолюдськіМатеріальні Соціальні

НаціональніОбразно-ідейні

Загальні

Духовні

Класові

Часткові 
(персоніфі-

ковані)Природні

За формою

первинні 
потреби

Рис. 3. Класифікація потреб
Джерело: адаптовано на основі [2]
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ріях мотивації, але й на досвіді національних 
архетипів, то результати будуть позитивними і 
український менеджмент зможе запропонувати 
науковій спільноті свою концепцію мотивації.

Таблиця 2
Очікування підприємства від працівника

Елементи 
очікування Характеристика

Трудові
Сумлінне виконання посадових 
обов’язків, ініціативність, творчий під-
хід, прагнення до самовдосконалення

Групові
Комфортність, дружня безконфлік-
тна робота в групі, лідерські якості, 
вміння працювати в команді

Забез-
печення 
безпеки

Лояльність, дисципліна, виконання 
всіх норм та регламентів, неприна-
лежність до групи ризику, нерозголо-
шення конфіденційної інформації

Куль-
турно-
етичні

Відповідність важливих параметрів 
культури працівника основним пара-
метрам культури підприємства, його 
місії, цілям, цінностям, нормам та 
корпоративним кодексам

Джерело: [2, c. 10]

Отже, мотиваційний процес є технологічно 
складним, оскільки характеризує непросту кон-
струкцію формування мотивів і стимулів та 
відображає закономірності поведінки людини, 
обумовленої об’єктивними й суб’єктивними чин-
никами. Оскільки в мотиваційному процесі при-
сутні цінності, то доцільно охарактеризувати цю 
категорію у взаємозв’язку з мотивацією.

Цінність – це «фіксована в людській сві-
домості характеристика відношення об’єкта 
до людини і, відповідно, людини до об’єкта» 
[5, с. 26]. Цінність відображає ступінь усві-
домлення людиною важливості для неї певного 
об’єкта. Вона дає змогу реалізувати потреби та 
задовольнити інтереси завдяки існуючому світу 
об’єктів. Цінності є тонкоплановим елементом 
внутрішньої структури людини, який завжди 
пов’язують із моральністю, професійною сові-
стю, честю, гідністю, справедливістю. Це ті 
якості, які допомагають менеджерам успішно 
співпрацювати із різними категоріями персо-
налу, досягаючи взаємодії індивідуального і 
суспільного блага.

У питаннях вивчення цінностей важливим є 
фактор усвідомлення, оскільки на основі цін-
ностей утворюються ціннісні орієнтації, які 
характеризують сприйняття особистістю пев-
них цінностей і визнання за ними статусу осно-
вних засобів і мотиваторів досягнення бажаних 
цілей. Ціннісні орієнтації належать до складної 
системи оцінок і відносин людини в суспіль-
стві, зумовлюючи її поведінку та вчинки. Фак-
тор усвідомлення підтверджує те, що цінності є 
інструментом залучення людини до соціальної 
організації. Якщо цінності не реалізуються у 
діяльності людини, то вони можуть відчужува-
тися від неї.

Ціннісна орієнтація дає змогу людині 
направляти дію мотивів на досягнення цін-

нісних цілей, оскільки вони формуються під 
час засвоєння соціального досвіду й виявля-
ються в ідеалах, інтересах, переконаннях тощо. 
Ціннісні орієнтації реалізуються за принци-
пом динамічності, відтворюючи істотні зміни 
взаємозв’язків особистості із зовнішнім серед-
овищем та внутрішнім розвитком свідомості й 
світосприйняття.

Отже, модель поведінки людини у будь-якому, 
в т. ч. професійному, середовищі має складну 
структуру, в якій переплітаються елементи і 
зовнішнього, і внутрішнього середовища.

Внутрішнє середовище – це внутрішня 
природа організму людини, яка визначає її 
поведінку, однак і культурне середовище 
(зовнішнє), в якому проявляється поведінка, 
також є детермінантом поведінки. У реаль-
них умовах визначаються реальні можливості, 
тому людина вибирає свою модель поведінки у 
виробничому середовищі, керуючись свободою 
вибору як своїм важливим правом, але беручи 
до уваги ті норми і приписи, які діють у її про-
фесійному середовищі. Свою поведінку людина 
вибудовує на основі співставлення соціокуль-
турних стандартів, прийнятих у суспільстві, 
виробничих стандартів, прийнятих в організа-
ції, та своїх особистих інтересів. Професійна 
діяльність людини визначається її усвідом-
ленням своєї ролі в організації, чітким окрес-
ленням перспектив реалізації свого професій-
ного потенціалу та розумінням важливості в 
соціальному середовищі. Таким чином, можна 
стверджувати, що свою поведінку в професійній 
сфері людина мотивує завдяки трансформації 
зовнішніх чинників через свою свідомість і спо-
відування громадянських цінностей: прагнення 
до соціальної гармонії; культуру у відносинах 
членів соціуму; повагу до Закону; самовідпо-
відальність; права людини на власну гідність, 
безпеку, приватну власність; рівність можли-
востей; суверенітет особи тощо.

Цінності особистого життя формують цін-
нісну основу особистості, оскільки вони є осно-
вними мотиваторами поведінки людини. Як 
правило, до цінностей особистого характеру від-
носять: пріоритет духовних прагнень, відчуття 
внутрішньої свободи, волю, самоконтроль, 
самодисципліну, поміркованість у вчинках, 
ініціативність, шляхетність, відповідальність, 
інтелект, цілеспрямованість тощо. Ієрархія цін-
ностей дає можливість формувати людині свою 
життєву стратегію.

Розподіл цінностей по-різному проявляється 
в суспільстві та між групами в колективі, де 
кожен займає свою індивідуальну ціннісну 
позицію. Отже, кожна людина вибирає певний 
стиль поведінки залежно від своїх цінностей, 
які найкраще проявляються під час виконання 
професійних обов’язків. Власне, у професійній 
сфері людина має можливість реалізовувати 
свої базові потреби і підтвердити, наскільки 
особисті цінності співпадають із цінностями 
організації. 
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Організаційні цінності відображають багато-
функціональність та різноаспектність організа-
ції. Зазвичай вони визначені у кодексах, стан-
дартах або правилах поведінки і проявляються у 
таких напрямах діяльності організації, як: роз-
поділ функціональних обов’язків і формування 
соціальних ролей;вибір критеріїв кар’єрного 
зростання і підбір претендентів на керівні 
посади; стиль і методи управління в організації; 
форми організації праці; практика прийняття 
управлінських рішень; комунікаційні процеси, 
відносини в організації, можливості адаптації 
та подолання опору до змін; інноваційні тенден-
ції; запобігання конфліктності тощо. Практика 
показує, що багато успішних організацій осо-
бливою цінністю вважають людський капітал, 
тому охоче інвестують в його розвиток, тобто 
направляють кошти на підвищення професійної 
майстерності працівників, стимулюють персо-
нал підвищувати свою компетентність, заохо-
чують їх до високоефективної праці.

Організаційні цінності (корпоративні), 
які сприймає персонал, трансформуються у 
модель поведінки, спрямованої на досягнення 
спільної мети. 

Сьогодні ми спостерігаємо тенденцію до 
трудової пасивності, втрати традиційних 
ціннісних орієнтацій у праці, викривлення 
внутрішніх мотивів, що пояснюється неста-
більною економічною ситуацією в державі, 
знеціненням людської праці взагалі, погір-
шенням якості трудового потенціалу в суспіль-
стві, слабкою інституцією соціального захисту. 
Зазначене вище вимагає переосмислення під-
ходів до методології формування систем моти-
вації. У сучасній економіці, де поєднуються 
інтелектуалізація праці та суцільна інформа-
тизація суспільства, проблематику мотивації 
праці треба розглядати через призму розвитку 
людини саме в такому середовищі.

Висновки. З огляду на кардинальні зміни, 
які відбулися за останні десятиліття у всіх сфе-
рах суспільства і привели до зміни моделі пове-
дінки людини в організації та її домінуючих 
потреб, є підстави для виведення нової законо-

мірності поведінки людини, яка стає головним 
об’єктом у системі менеджменту. Якщо ще на 
початку 90-х років ХХ ст. модель людини в 
організації зводилась до людини, яка розвива-
ється та людини підприємливої і її основними 
потребами були набуття нових знань, самороз-
виток, адаптація, то сьогодні модель людини 
трактується значно ширше, адже мова йде про 
людину цілісну, інтегровану особистість, тому 
домінуючою потребою стає самоактуалізація 
людини. Закономірна зміна зовнішніх факто-
рів привела до закономірної зміни поглядів на 
модель людини взагалі, в тому числі й у вироб-
ничій діяльності, на зміну її цінностей, потреб, 
мотивів поведінки. І цей процес еволюційного 
циклу безконечно повторюватиметься, вносячи 
новий зміст у мотиваційні теорії, механізми, 
інструментарій. 

Перед сучасним менеджментом постають 
нові завдання стосовно вирішення проблем 
трудової мотивації, а керівникам підприємств 
доцільно поєднувати стимули із системою моти-
вів поведінки персоналу, беручи до уваги цін-
ності, якими керуються працівники, потреби, 
які повинні бути задоволеними, поєднуючи сус-
пільні та особисті інтереси персоналу.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические аспекты информаци-

онно-аналитического обеспечения международной экономи-
ческой деятельности в процессе управления предприятием. 
Рассмотрены особенности анализа, ведения учета и проведе-
ния аудита международной экономической деятельности пред-
приятия. Проанализированы последние тенденции и проблемы 
международной экономической деятельности предприятия.
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ANNOTATION
In the article the theoretical aspects of information and analyti-

cal support of international economic activity in the company man-
agement were investigated. Features of the analysis, accounting 
and auditing international economic activity companies were con-
sidered. The main trends and problems of international economic 
activity wake analyzed.

Keywords: international activity, enterprise, entity, manage-
ment, information, analytics, security, cooperation, business.

Постановка проблеми. В сучасних економіч-
них умовах роль зовнішньоекономічної діяль-
ності займає приорітетні позиції у загальній 
політиці держави. Створюються кращі умови 
для розвитку міжнародної торгівлі та співп-
раці, сприятливого інвестиційного клімату в 
країні, розширення міжнародних економічних 
зв’язків, створення спільних економічних про-
грам та ін. Проте національні підприємства не 
мають достатнього рівня технологій, відповідної 
системи якості, а також належної інформацій-
ної підтримки щодо можливостей закордонного 
партнерства. Інформація стосовно партнерства 
відсутня не лише у національних підприємств, 
а й за кордоном. Здійснення міжнародної еко-
номічної діяльності можливо лише на підпри-
ємствах, що є платоспроможними, а отже, необ-
хідність моніторингу та контролю фінансового 
стану підприємства зумовлює необхідність роз-

робки зручного аналітичного інструментарію 
для аналізу та оцінки його діяльності. Тому 
роль інформаційного забезпечення та ефек-
тивного, гнучкого, зрозумілого аналітичного 
інструментарію є важливим аспектом міжна-
родної економічної діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичними питаннями міжнародної економічної 
діяльності займалися такі вітчизняні вчені, як 
Ю.Г. Козак, М.І. Дідківський, Н.М. Тюріна, 
О.П. Грабельник, а також закордонні нау-
ковці, класики світової економічної думки, що 
започаткували основи для вітчизняних дослі-
джень з цього питання: У. Стаффорд, Т. Манн, 
Дж.С. Мілль, А. Сміт та ін. Дослідженням питань 
інформаційного забезпечення міжнародної еко-
номічної діяльності та окремими її аспектами 
займалися такі науковці, як В.С. Пономаренко, 
Ю.А. Кузьмінський, А.І. Кредісова, Т.П. Барта-
щук та ін. Питаннями аналізу та оцінки ЗЕД 
займалися: А.І. Яковлєв, А.Г. Дем’яненко, 
М. Портер, Г. Саймон, Г. Мінцберг та ін. Було 
розкрито сутність системи оцінки ефективності 
різних учасників міжнародного бізнесу, запро-
поновано використання кількісних показників 
при оцінці міжнародної економічної діяльності 
підприємства, розроблено методики аналізу та 
системи показників.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Закордонні та вітчизняні 
вчені зробили вагомий внесок до визначення 
поняття міжнародної економічної діяльності. 
Проте не було визначено поняття інформа-
ційно-аналітичного забезпечення підприємства, 
не визначено його роль у міжнародній еконо-
мічній діяльності підприємства та механізм 
його реалізації на національних підприємствах.

Мета статті полягає у дослідженні теоретич-
них основ міжнародної економічної діяльності 
підприємства та її інформаційно-аналітичного 
забезпечення. Необхідно визначити сутність 
понять «міжнародна економічна діяльність», 
«інформаційно-аналітичне забезпечення», а 
також виявити основні проблеми та недоліки 
ведення міжнародної економічної діяльності 
національними підприємствами. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародна економічна діяльність, як одна з 
форм управління бізнесом, охоплює економічні 
процеси, що відбуваються між економічними 
суб’єктами країни та партнерами з інших держав 
з приводу імпорту та експорту товарів, послуг, 
капіталу, включаючи рух грошових коштів.

Міжнародна економічна діяльність забез-
печує обмін між країнами не лише необхід-
ними матеріалами, сировиною, енергоносіями, 
обладнанням, послугами та іншими ресурсами 
[11, c. 12], але й обмін досвідом ведення бізнесу 
у різних економічних умовах. 

Сучасні вчені, що займалися розробкою та 
дослідженням питання теоретичних основ між-
народної економічної діяльності [7, c. 93], у своїх 
роботах розкрили основні питання, що стосува-
лися інституційних основ міжнародної еконо-
мічної діяльності в Україні. А також були роз-
роблені основні методичні підходи [3, c. 171], 
методи аналізу та оцінки [6; 8; 11], визначені 
основні принципи ведення обліку та аудиту на 
підприємствах, що ведуть міжнародну еконо-
мічну діяльність [2; 3]. Але з плином часу вся 
теорія потребує уточнення, оновлення та акту-
алізації до вимог сучасного бізнес-простору. 
У зв’язку з цим використання у певній галузі 
накладає на кожну теоретичну базу практичні 
аспекти та особливості, які необхідно врахову-
вати, виходячи з особливостей сфери діяльності 
та економічного стану, державної політики у 
сфері міжнародної економічної діяльності на 
даний момент. 

Міжнародна економічна діяльність – це 
частина процесу господарювання економічних 
суб’єктів країни та іноземних суб’єктів господа-
рювання, основою якої є взаємовідносини. Вона 
відбувається в межах України або за її межами. 
Основні операції, що пов’язані з обігом товарів, 
послуг, коштів між країнами, що належать до 
різних валютних зон, є зовнішньоекономічними 
зв’язками, через які відбувається реалізація 
міжнародної економічної діяльності будь-якого 
з господарських суб’єктів.

Основними видами міжнародної економічної 
діяльності є експорт-імпорт; надання послуг 
(виробничих, транспортних, страхових, посе-
редницьких, управлінських, облікових, ауди-
торських, юридичних, туристичних та ін.); 
наукова, науково-технічна, науково-виробнича 
діяльність та ін.; міжнародні фінансові опера-
ції та операції з цінними паперами; кредитні та 
розрахункові операції; створення кредитних та 
страхових установ на території України інозем-
ними суб’єктами господарювання та ін. Існує 
багато класифікаційних ознак видів зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємства. Най-
поширеніші види міжнародної економічної 
діяльності за функціональною ознакою в Укра-
їні – це науковий, виробничий, торговельний та 
інвестиційний [3]. 

На рівні підприємства необхідна реально 
діюча та ефективна для існуючих умов його 

роботи структура управління. Ефективність 
організаційної структури управління міжна-
родною економічною діяльністю підприємства 
визначається насамперед якістю інформацій-
ного забезпечення, аналітичних даних, а також 
швидкістю реагування на зміни у інституцій-
ному середовищі міжнародної діяльності під-
приємства [12].

Існують принципи, які створені для спро-
щення ведення міжнародної діяльності під-
приємств різних країн. На міжнародному рівні 
існує «Хартія економічних прав і обов’язків 
держав», де зазначено базові принципи ведення 
міжнародної економічної діяльності. Вони є 
основою для розробки законодавчими органами 
кожної держави окремо своїх національних 
принципів, які будуть регулювати міжнародну 
економічну діяльність усіх видів економічних 
суб’єктів на території цієї країни та їх зв’язки 
з іноземними господарюючими суб’єктами. 
В українському законодавстві розроблено та 
діють ключові принципи, яких мають дотри-
муватися усі господарюючі суб’єкти, що ведуть 
міжнародну економічну діяльність [1].

В першу чергу необхідно визначити, що саме 
входить до інформаційних потоків на рівні 
одного підприємства як економічної одиниці 
ведення бізнесу та якою саме інформацією має 
володіти підприємство для того, щоб цей біз-
нес вийшов на міжнародні ринки. Щоб більш 
структурувати та детально розглянути інфор-
маційні потоки, їх необхідно розподілити за 
походженням на внутрішню та зовнішню. До 
внутрішньої інформації відносять оперативну 
звітність, аналітичну та бухгалтерську інфор-
мацію, яка переважно є корпоративною таємни-
цею (за виключенням фінансової звітності, яка 
має бути обов’язково оприлюднена), а також 
статут підприємства, інформацію про замов-
ників, клієнтів, постачальників. Серед зовніш-
ньої інформації можна вказати міжнародні та 
національні стандарти, закони тієї країни, на 
території якої відбувається економічна діяль-
ність, нормативні та підзаконні акти. Залежно 
від особливостей економічної та господарської 
діяльності, яка ведеться, кількість інформацій-
них потоків збільшується чи зменшується.

Необхідність ведення обліку та аудиту, 
оцінки та аналізу міжнародної економічної 
діяльності на підприємстві потребують інфор-
маційної підтримки. Дослідження з цього 
питання найчастіше були присвячені автома-
тизації управління певними процесами зовніш-
ньоекономічної діяльності, створенню програм-
ного забезпечення, особливостям аналітичного 
забезпечення аналізу та оцінки міжнародної 
економічної діяльності. Проте для національ-
ного бізнесу більш актуальним буде інтегру-
вання до світових інформаційних потоків та 
налагодження взаємодії з цією системою для 
більш ефективного взаємозв’язку.

Нормативно-правове регулювання міжнарод-
ної економічної діяльності в Україні представ-
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лене багатьма законами та стандартами. У бух-
галтерському обліку: 

– Закон України «Про бухгалтерський облік 
і фінансову звітність в Україні»;

– Закон України «Про порядок здійснення 
розрахунків у іноземній валюті»;

– Декрет Кабінету Міністрів України «Про 
систему валютного регулювання і валютного 
контролю»;

– Закон України «Про оподаткування при-
бутку підприємств»;

– Положення стандарту бухгалтерського 
обліку № 21 «Вплив зміни валютних курсів» 
(міжнародний відповідник: IAS 21 «Наслідки 
зміни курсів валют»).

В аудиті:
– Закон України «Про аудиторську діяль-

ність»;
– Рішення Державної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку для підприємств, що є 
учасниками фондового ринку;

– Міжнародні стандарти аудиту (ISAs, 
згідно рішення Аудиторської палати України, 
прийняті як національні стандарти аудиту).

В оцінці та аналізі: 
– Господарський кодекс України;
– Закон України «Про бухгалтерський облік 

і фінансову звітність в Україні»;
– Податковий кодекс;
– внутрішні нормативні документи стосовно 

оцінки та аналізу на підприємстві.
В економічній літературі [9; 11] інформацій-

ним забезпеченням є визначення рівня певних 
показників на підприємстві, що відображують 
певну сферу його діяльності з урахуванням мож-
ливого впливу негативних факторів на нього. 
Але автор вважає, що інформаційне забезпе-
чення значно ширше та втілює в собі, окрім 
показників, вихідну інформаційну базу дослі-
дження, методи, методику та принципи аналізу, 
а також інформацію, яка потрібна для ведення 
та створення міжнародних зв’язків. Таким 
чином, інформаційне забезпечення, вміщуючи 
в собі ще й нормативну базу, трансформується 
у інформаційно-аналітичне забезпечення міжна-
родної діяльності підприємства та бізнесу.

Виходячи з особливостей обліку, аналізу, 
аудиту міжнародної економічної діяльності під-
приємства [2; 3; 11], можна дійти висновку, що 
інформаційно-аналітичне забезпечення цього 
виду контролю ресурсів та активів підприєм-
ства формується з вхідної та вихідної інформа-
ції різних рівнів. На міжнародному рівні це, 
відповідно, міжнародні угоди, хартії, стандарти 
та ін. На національному рівні – це закони, під-
законні акти, національні стандарти, декрети, 
інструкції, укази Президента України та ін. 
На рівні підприємства – статут, положення, 
інструкції, розпорядження, фінансова та бух-
галтерська звітність, а також оперативна та 
статистична звітність підприємства. 

Проте необхідно зауважити, що інформа-
ційно-аналітичне забезпечення на інститу-

ціональному рівні хоч і дозволяє вирішити 
питання тактичного змісту, проте для побудови 
ефективної стратегії у міжнародних економіч-
них відносинах необхідно звернутися до інфор-
маційно-аналітичного забезпечення іншого 
характеру. Одну з головних ролей у цьому віді-
грає Торгово-промислова палата України. Вона 
забезпечує взаємозв’язок внутрішніх вироб-
ників з іноземними партнерами шляхом про-
ведення семінарів, виставок, форумів. Окрім 
того, на сайті Торгової палати можна знайти 
багато корисних ресурсів щодо ділових поїздок 
та ярмарок, виставок та презентацій, що прово-
дяться за кордоном. Також можна знайти пере-
лік підприємств-експортерів. У інформаційних 
ресурсах Торгово-промислової палати можна 
знайти достатньо інформації щодо партнерства 
в Україні та за кордоном.

Партнерство в Україні – одна з важливих 
ланок міжнародних економічних відносин. 
Проте реалізація партнерських відносин укра-
їнських підприємств з закордонними дещо 
ускладнена. Одним з шляхів подолання цього 
бар’єру є поєднання підприємств у групи. Це 
можна реалізувати шляхом кооперації малих 
підприємств на основі загальних інтересів чи 
для реалізації певного проекту, метою яких 
буде координація створення продукції вищої 
якості з меншими витратами та реалізація їх 
на міжнародному ринку. 

Створення таких коопераційних груп під-
приємств дозволить збільшити можливості 
кожного з підприємств та створити надійні 
умови сталого розвитку як у сфері міжнарод-
ної економічної діяльності, так і в сфері вироб-
ничої діяльності загалом. Основна суть цього 
об’єднання – у створенні безпечних умов для 
підприємств-учасників у конкуруванні на між-
народному ринку. Головними перевагами та 
водночас головними специфічними особливос-
тями створення таких об’єднань є:

1) створення позитивного іміджу підприєм-
ства перед клієнтами-замовниками, закордон-
ними партнерами та контролюючими органами;

2) представлення достовірної інформації 
закордонним партнерам щодо платоспромож-
ності, загального фінансового стану підприєм-
ства, стабільності та надійності в порівнянні з 
конкурентами галузі;

3) демонстрація органам виконавчої влади 
стабільності підприємства, соціальну відпові-
дальність, своєчасну сплату податків та ваго-
мість внеску у розвиток регіону, країни.

Для розуміння суті та механізмів організації 
інформаційної діяльності у сфері управління 
підприємствами (установами, громадськими 
організаціями та ін.) розглянемо ключову 
ланку цієї форми діяльності – процес інформа-
ційно-аналітичної діяльності у сфері міжнарод-
них зв’язків як форми реалізації зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємства.

Інформаційно-аналітичною діяльністю є 
особливий вид функціонування, що спря-



407Глобальні та національні проблеми економіки

мований на концентрування інтелектуаль-
ного капіталу та інформації для складання 
аналітичної вихідної інформації у вигляді 
звіту необхідної форми. Отже, процес інфор-
маційно-аналітичного забезпечення у сфері 
управління являє собою пошук, збір, пере-
робку та подання інформації у формі, придат-
ній для використання при прийнятті управ-
лінських рішень [9, с. 172].

Кажучи про інформаційно-аналітичне 
забезпечення в процесі міжнародної діяль-
ності як однієї з форм зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства, необхідно заува-
жити на тому, що діяльність та співробітни-
цтво можливі лише при належному коорди-
нуванні цієї діяльності. 

Одну з важливих функцій системи інформа-
ційно-аналітичного забезпечення підприємства 
виконує Торгово-промислова палата України, 
що покликана спрощувати двосторонній процес 
інформування. Все це зумовлює необхідність 
детальних досліджень щодо спрощення інфор-
маційно-аналітичного забезпечення міжнарод-
ної економічної діяльності з метою інтегрування 
у світові інформаційні потоки та налагодження 
нових вигідних та надійних партнерських від-
носин із закордонними підприємствами. 

Висновки. Інформаційно-аналітичним забез-
печенням є сукупність вхідних та вихідних, 
внутрішніх та зовнішніх інформаційних пото-
ків. Головною метою управління підприємства 
є моніторинг міжнародного та національного 
законодавства, політичного стану в країні та 
світі, останніх економічних та наукових тенден-
цій, що мають суттєве значення при побудові 
стратегічного плану управління та тактичних 
дій, необхідних для виходу національних під-
приємств на міжнародні ринки, та досягнення 
своєї частки міжнародного ринку. Проте якщо 
звертатися до конкретно інформаційно-аналі-
тичного інструментарію, існує реальна проблема 
у тому, що більшість із розроблених методич-
них підходів для аналізу та оцінки ефектив-
ності діяльності підприємства не розраховані 
на швидку зміну економічної ситуації, а роз-
роблені з розрахунком на стійкий економічний 
стан. Таким чином, розробка методики оцінки, 
яка буде враховувати особливості економічного 
стану держави на цей період, є тематикою для 
подальшого дослідження цієї проблематики.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 

16.04.1991 р. № 959-XI (із змінами та доповненнями) [Елек-
тронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/959-12.

2. Галещук С.М. Особливості обліку розрахунків у іноземній 
валюті за зовнішньоекономічними контрактами / С.М. Гале-
щук // Наукові праці Полтавської державної аграрної акаде-
мії. Серія «Економічні науки». – 2013. – Вип. 6. – Т. 1 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/
sites/default/files/nppdaa/6.1/67.pdf.

3. Зацаринин С.А. Основные направления поддержки ВЭД 
экспортоориентированных предприятий / С.А. Заца-
ринин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-podderzhki-
ved-eksportoorientirovannyh-predpriyatiy.

4. Калашник М.В. Методичні підходи аналізу та оцінки 
трансформаційної динаміки регіону під впливом ЗЕД / 
М.В. Калашник // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2014. – 
Вип. 366. – Ч. 1. – Т. 2. – С. 171–177.

5. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підпри-
ємств: сучасні особливості функціонування та ана-
лізу розвитку: [монографія] / Ю.Г. Козак [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/
handle/123456789/1438.

6. Кононенко Я.В. Экономическая эффективность ВЭД Харь-
ковского косметического кластера / Я.В. Кононенко // Біз-
нес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 24–29.

7. Крикунова В.М. Чинники, динаміка і структура зовнішньо-
торговельної діяльності підприємств України / В.М. Кри-
кунова, С.В. Фомішин // Економічні інновації: зб. наук. 
праць. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. – Вип. 54. – 
С. 92–101. 

8. Орлов А.М. Анализ ВЭД в исследованиях business-
to-business: возможности и ограничения / А.М. Орлов 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://b2blogger.
com/articles/marketing/42.html.

9. Основні засади розвитку інформаційного суспільства 
України на 2007–2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98.

10. Положення стандарт бухгалтерського обліку № 21 «Вплив 
змін валютних курсів» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.

11. Пригунов П.Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення 
підприємницької діяльності в сфері економічної безпеки / 
П.Я. Пригунов, Д.М. Квашук // Ефективна економіка. – 
2015. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4247.

12. Пучко І.В. Роль зовнішньоекономічної діяльності у підви-
щенні конкурентоспроможності підприємства / І.В. Пучко // 
Роснаука [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.rusnauka.com/.

13. Савченко О.Б. Исследование показателей анализа 
эффективности ВЭД хозяйствующего субъекта / 
О.Б. Савченко, О.В. Белозерова [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-
pokazateley-analiza-effektivnosti-ved-hozyaystvuyuschego-
subekta.

14. Соркин С.Л. Эффективность внешнеэкономической дея-
тельности: понятие, измерение и оценка: [монография] / 
С.Л. Соркин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.twirpx.com/file/835334/.



408

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

УДК 330.332.2:338.33

Максименко А.Г. 
кандидат економічних наук, асистент 

кафедри менеджменту організацій та права
Миколаївського національного аграрного університету

Іваниця О.В. 
магістр

Миколаївського національного аграрного університету

Войцеховський Д.Ю. 
магістр

Миколаївського національного аграрного університету

СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

SYSTEM REGULATION OF AGRARIAN ENTERPRISES ACTIVITY  
OF BOBRYNETS REGION IN KIROVOHRAD DISTRICT

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто теоретичні аспекти системи управлін-

ня у сільськогосподарських підприємствах. Проведено дослі-
дження діяльності аграрних підприємств Бобринецького райо-
ну Кіровоградської області. Досліджено основні результативні 
показники діяльності – дохід від реалізації та рентабельність. 
Визначено слабкі сторони в системі управління діяльністю 
аграрних підприємств району та сформовано пропозиції щодо 
її удосконалення.

Ключові слова: конкурентоспроможність, система управ-
ління, системний підхід, агропідприємство, протекціонізм, 
опортунізм, державне регулювання.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены теоретические аспекты системы 

управления в сельскохозяйственных предприятиях. Проведено 
исследование деятельности аграрных предприятий Бобринец-
кого района Кировоградской области. Исследованы основные 
результативные показатели деятельности – доход от реализа-
ции и рентабельность. Определены слабые стороны в системе 
управления деятельностью аграрных предприятий района и 
сформированы предложения по ее усовершенствованию.

Ключевые слова: конкурентоспособность, система 
управления, системный подход, агропредприятие, протекцио-
низм, оппортунизм, государственное регулирование.

ANNOTATION
In the article the theoretical aspects of management in agricul-

tural enterprises. The research activities of agricultural enterprises 
Bobrynets district of Kirovograd region. The basic performance 
indicators of activity – income from sales and profitability. Deter-
mined weaknesses in the system of management of agricultural 
enterprises formed the district and suggestions for improvement.

Keywords: competitiveness, system management, system 
approach, agribusiness, protectionism, opportunism, government 
regulation.

Постановка проблеми. Сьогодні складно 
заперечити той факт, що економічні реформи 
в Україні в пострадянський період поставили 
аграрний сектор економіки перед серйозними 
соціально-економічними проблемами. Вітчиз-
няне сільське господарство програє конкурен-
цію імпортним товарам. Враховуючи євроін-
теграційну спрямованість нашої країни, як 
ніколи гостро постало питання про підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного агар-
ного сектору. По суті, це питання збереження 

даної галузі, а з нею і економічної безпеки всієї 
країни [5].

Стабілізація та подальше підвищення ефек-
тивності сільськогосподарського виробництва 
в сучасних умовах посідають провідне місце 
в аграрній економіці. Адже головною метою 
будь-якого підприємства є досягнення висо-
кої прибутковості, максимізація доходів, які б 
забезпечували необхідні умови діяльності гос-
подарюючих суб’єктів. З досягненням цієї мети 
безпосередньо пов’язана система управління, 
що і обумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пошук напрямів і механізмів удосконалення 
управління підприємств агропромислового 
комплексу завжди був і залишається актуаль-
ним і життєво необхідним. Особливо це сто-
сується сучасного розвитку, коли необхідно 
якомога швидше забезпечити вихід із кризової 
ситуації [5].

Удосконаленню системи управління аграр-
ним сектором в умовах ринкової економіки 
присвячено ряд наукових публікацій про-
відних вітчизняних і зарубіжних вчених, 
зокрема, О.Д. Гудзинського, П.І. Гайдуцького, 
Й.С. Завадського, Дж. Кейнса, Н.В. Клюкача, 
І.І. Лукінова, П.Т. Саблука, В.І. Терещенка, 
М.І. Туган-Барановського, І.П. Ушачова, 
В.В. Юрчишина та ін.

Мета статті полягає в аналізі теоретичних 
засад при формуванні системи управління 
діяльністю сільськогосподарських підприємств 
та дослідженні реального стану системи управ-
ління в аграрних підприємствах Бобринецького 
району Кіровоградської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аграрний сектор економіки України має власні 
особливості прояву конкуренції та конкуренто-
спроможності, що пов’язано з його специфікою, 
яка виявляється перш за все у сезонності вироб-
ництва, а це зумовлює невідповідність робочого 
періоду виробничому [7].
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Управління – це та ланка, де організуються, 
трансформуються і реалізуються економічні 
закони суспільства, визначаються форми орга-
нізаційно-економічних відносин, його регіо-
нальні аспекти, виробляються форми і силові 
методи функціонування підприємств і закупі-
вельних організацій [3].

Ефективним можна вважати лише таке 
управління, яке успішно розв’язує проблеми 
економіки з урахуванням визначення напрямів 
аграрної політики [4].

Система управління – сукупність форм, з 
допомогою яких на практиці реалізується про-
цес управління. До таких форм можна віднести 
суб’єкти управлінської діяльності, зв’язок між 
ними, мету, функції, методи, технічні прийоми 
управління та ін. [3].

Ми провели дослідження діяльності аграр-
них підприємств Бобринецького району Кірово-
градської області та визначили, що даний район 
входить до шістки найбільших районів області 
за територіальною ознакою. За кількістю насе-
лення досліджуваний район замикає першу 
десятку районів Кіровоградщини, а відповідно 
обсягів виробництва сільськогосподарської про-
дукції входить до сімки найпродуктивніших 
виробників області.

Таким чином, Бобринецький район є ціка-
вим для економічного аналізу, так як є досить 
перспективним з точки зору розвитку вироб-
ництва сільськогосподарської продукції і одно-
часно поєднує всі протиріччя, які характерні 
для сучасного стану вітчизняної сільськогос-
подарської галузі (досить великі площі району 
при невеликій густоті населення і виробництві 
сільськогосподарської продукції).

Однією зі складових аналізу системи управ-
ління діяльністю аграрних підприємств є аналіз 

земельних угідь як головного ресурсу діяльності 
сільськогосподарських підприємств (табл. 1).

Дані, що наведені у таблиці 1, дозволяють 
зазначити, що в загальній кількості посівних 
земель Кіровоградської області питома вага 
земель Бобринецького району не перевищує 
7,0%.

Найбільше посівних земель відведено під тех-
нічні культури, а саме 10,6% від даної групи 
земель по області та 67,2% у загальній струк-
турі оброблюваних земель Бобринецького району 
(рис. 1). Під зернові культури відведено третину 
всіх земель району, а саме 29,4%, або 32,4 тис. га. 
Проте у структурі земель Кіровоградської області 
даний показник не перевищує 4%.

29,4%

67,2%

1,7%
1,6%

зернові культури технічні культури
картопля і овоче-баштанні культури кормові культури

Рис. 1. Питома вага посівних площ 
сільськогосподарських культур підприємств 

Бобринецького району, %

Питома вага земель під картоплю, овоче-
баштанні і кормові культури в досліджуваному 

Таблиця 1 
Посівні площі основних сільськогосподарських культур  
Бобринецького району і Кіровоградської області, тис. га

Уся посівна 
площа

У тому числі
Зернові 

культури
Технічні 
культури

Картопля і овоче-
баштанні культури

Кормові 
культури

Кіровоградська область 1672,7 863,8 697,3 60,4 51,2
Бобринецький район 110,1 32,4 74,0 1,9 1,8
Частка посівних земель Бобри-
нецького району у структурі 
Кіровоградської області, %

6,6 3,8 10,6 3,1 3,5

Джерело: дані Держкомстату Кіровоградської області

Таблиця 2 
Дохід (виручка) від реалізації продукції підприємствами  

Бобринецького району і Кіровоградської області, млн. грн.

Район
Роки

2010 2012 2013 2014
Кіровоградська область 8505,1 10542,3 8963,9 11462,0
Бобринецький район 460,8 535,5 412,2 591,6
Частка Бобринецького району у структурі доходів Кіровоградської 
області від реалізації сільськогосподарської продукції, % 5,4 5,1 4,6 5,2

Джерело: дані Держкомстату Кіровоградської області
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районі незначна як на районному, так і на 
обласному рівнях.

Управлінська діяльність відбивається у 
загальних результатах діяльності (виручки, рен-
табельності, прибутковості) кожного окремого 
господарства, на основі чого й можна зробити 
висновок про ефективність чи неефективність 
системи управління. У таблиці 2 проаналізуємо 
частку виручки від реалізації продукції сіль-
ського господарства Бобринецького району у 
загальному доході Кіровоградської області.

На рисунку 2 графічно представимо порів-
няння наведених у таблиці 2 даних.

Рис. 2. Дохід (виручка) від реалізації продукції 
сільськогосподарськими підприємствами 

Бобринецького району і Кіровоградської області  
в динаміці, млн. грн.

За наведеними показниками у таблиці 2 
і рисунку 2 можемо зазначити, що виручка 
Бобринецького району у структурі доходів від 
реалізації продукції сільського господарства 
Кіровоградської області в середньому не пере-
вищує 5,1%. В 2013 р. даний показник складав 
тільки 4,6% за рахунок суттєвого недобору вро-
жаю через складні кліматичні умови, коли час-
тина озимих культур вимерзла, а ярові куль-
тури влітку загинули від спеки. 

Крім кількісних показників організації 
діяльності аграрного сектору Бобринецького 
району, проаналізуємо якісні показники, які 
визначають ефективність роботи цього виду 
економічної діяльності і завжди залишаються 
актуальним питанням.

Узагальнюючим показником економічної 
ефективності сільськогосподарських підпри-
ємств є показник рентабельності. Рентабель-
ність означає доходність, прибутковість підпри-
ємства. У загальному вигляді її розраховують 
шляхом співставлення валового доходу або при-
бутку з витратами або ресурсами, що викорис-
товуються для його отримання. Коли йдеться 
про рентабельність підприємства, це означає, 
що в ньому не лише відшкодовують витрати, 
пов’язані з виробництвом та реалізацією про-
дукції, але й отримують певний прибуток. А це 
сприяє подальшому розвитку як окремого під-
приємства, так і економіки в цілому та підви-
щенню благополуччя громадян [6].

Порівняємо рівень рентабельності продукції 
сільського господарства по області та районі 
(табл. 3).

Таблиця 3 
Рівень рентабельності (збитковості) 

продукції сільськогосподарських підприємств 
Бобринецького району і Кіровоградської 

області в динаміці, %

Роки
2000 2005 2010 2012 2013 2014

Кірово-
градська 
область

1,1 12,6 40,7 42,5 33,7 15,2

Бобри-
нецький 
район

29,3 -0,5 33,6 34,8 36,4 15,9

Джерело: дані Держкомстату Кіровоградської 
області

Графічно рівень рентабельності продукції 
сільського господарства у сільськогосподар-
ських підприємствах Кіровоградської області та 
Бобринецького району представлено на рис. 3.

Рис. 3. Рентабельність сільськогосподарської 
продукції в підприємствах Бобринецького району  

і Кіровоградської області, %

Проведений аналіз показників рентабель-
ності сільськогосподарської продукції свід-
чить, що Бобринецький район був одним з 
прибуткових районів (29,3%) Кіровоград-
ської області, рентабельність продукції сіль-
ського господарства якої не перевищувала 
1,1%. Проте у 2005 р. район отримав сут-
тєві збитки, тоді як інші райони області були 
прибутковими.

В наступні періоди, а саме у 2010–2013 рр. 
ситуація покращилася, випуск і реалізація про-
дукції сільського господарства у Бобринецькому 
районі приносили прибуток, тобто серед інших 
районів Кіровоградської області район посідав 
провідні позиції. Проте у 2014 р. як показники 
по області, так і району дещо спали, що свід-
чить про скорочення прибутковості діяльності 
сільськогосподарських підприємств.

Основними проблемами в діяльності аграр-
них підприємств Бобринецького району є стан 
матеріально-технічного забезпечення, фінансу-
вання та кліматичні умови. Система управління 
здатна боротися із першими двома проблемами, 
оскільки вони відносяться до внутрішніх, а от 
на кліматичні умови господарства не мають 
впливу. Можливим шляхом вирішення про-
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блеми пристосування до кліматичних умов є 
висока кваліфікація управлінського персоналу, 
здатність передбачити майбутнє. 

Слід відмітити, що у сучасному динаміч-
ному ринковому середовищі діяльність сис-
теми управління має бути направлена на 
формування конкурентоспроможності агро-
підприємств. На це мають вплив як зовнішні, 
так і внутрішні чинники. До зовнішнього ото-
чення відносяться вхід, вихід, зв’язок із вну-
трішнім середовищем. Внутрішнє середовище 
формується в першу чергу керівним складом, 
відповідальним за систему управління конку-
рентоспроможністю.

Висновки. Системне управління діяльністю 
аграрних підприємств здатне зберегти стимули 
до підвищення ефективності виробництва; 
нарощувати конкурентоспроможність продук-
ції та підприємств; стимулювати реінвесту-
вання додаткового доходу в аграрне виробни-
цтво; посилити стимули до модернізації галузі 
загалом. 

Шляхи вдосконалення системи управління 
агропромисловим виробництвом дуже різні. 
У цьому необхідно враховувати розмаїття чин-
ників, як внутрішніх, так і зовнішніх, які 
впливають на виробництво.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Бесєдін М.О. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний 

підхід (модульний варіант): [підручник] / М.О. Бесєдін, 
В.М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / 
І.М. Бойчик [та ін.]. – К.: Каравела, 2001. – 124 с. 

3. Завадський Й.С. Менеджмент: Management / Й.С. Завад-
ський. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і 
бізнесу, 1997. – Т. 1. – 543 с. 

4. Навчальний економічний словник-довідник (політеконо-
мія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, 
економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, 
банки, інвестиції, біржова діяльність): Терміни, поняття, 
персоналії / Уклад.: В.С. Іфтемчук [та ін.]; за наук. ред. 
Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемчука; 2-ге вид., випр. і доп. – 
Львів: Магнолія 2006, 2007. – 688 с. 

5. Перебийніс В.І. Удосконалення системи управління сіль-
ськогосподарським підприємством у ринкових умовах / 
В.І. Перебийніс // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 17–23.

6. Слинчук К.П. Наукові основи формування системи управління 
конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / 
К.П. Слинчук // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – 
2012. – № 1 (51). – Т. 14. – Ч. 2. – С. 261–268.

7. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: [підручник] / 
З.Є. Шершньова; 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 
2004. – С. 489–490.



412

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

УДК 658:330.26

Іпполітова І.Я. 
кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту
Харківського національного університету імені Семена Кузнеця,

Сорокотяженко К.С.
магістр факультету економіки і права

Харківського національного університету імені Семена Кузнеця

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM  
OF ENERGY SAVING IN THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження категорій «енергозбере-

ження» та «організаційно-економічний механізм енергозбе-
реження». Розроблено організаційно-економічний механізм 
енергозбереження підприємства з метою підвищення його 
енергоефективності. Визначено основні структурні елементи 
запропонованого механізму.

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, 
енергетичні ресурси, ресурсозбереження, організаційно-еко-
номічний механізм енергозбереження.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование категорий «энергосбе-

режение» и «организационно-экономический механизм энер-
госбережения». Разработан организационно-экономический 
механизм энергосбережения предприятия с целью повышения 
его энергоэффективности. Определены основные структур-
ные элементы предложенного механизма.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффектив-
ность, энергетические ресурсы, ресурсосбережение, органи-
зационно-экономический механизм энергосбережения.

ANNOTATION
The article deals with the categories of «energy saving» and 

«organizational-economic mechanism of energy saving». Devel-
oped an organizational-economic mechanism of energy saving 
of enterprise to improve its energy efficiency. Identified the main 
structural elements of the proposed mechanism.

Keywords: energy conservation, energy efficiency, energy re-
sources, resource saving, organizational-economic mechanism of 
energy saving.

Постановка проблеми. Оскільки Націо-
нальним пріоритетом розвитку України є зни-
ження енергетичної залежності, а також впро-
вадження відповідно до світових стандартів 
енергозберігаючих технологій з метою значного 
заощадження енергоресурсів, то дослідження 
процесу управління енергозбереженням на під-
приємствах нашої держави є необхідною умо-
вою. Разом з тим проблеми організації процесу 
енергозбереження на підприємстві мають роз-
глядатися комплексно, із урахуванням всієї 
сукупності умов, які впливають на цей процес. 
І, крім того, неабиякого значення набуває здат-
ність топ-менеджменту підприємства створити 
ефективний організаційно-економічний меха-
нізм, завданням якого є підвищення енерго-
ефективності підприємства, що, в свою чергу, 
буде впливати на енергоефективність соціально-
економічних систем на різних рівнях держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У сфері сучасних наукових досліджень про-
блеми забезпечення енергозбереження про-
мислових підприємств та енергетичної безпеки 
досліджувалися в роботах таких вітчизняних і 
зарубіжних учених, як Афанасьєв М.В., Гаприн-
дашвілі Б.В., Гнідий М.В., Гордієнко О.С., 
Кизим М.О., Микитенко В.В., Салашенко Т.І., 
Суходоля О.М. [1–8] та ін. Проте ці дослідження 
не є вичерпними і потребують подальшого роз-
витку, удосконалення та уточнення.

Мета статті полягає у подальшому розви-
тку теоретичних та методичних аспектів управ-
ління процесом енергозбереження підприємства 
на основі аналізу категорій енергозбереження 
та шляхом формування організаційно-еконо-
мічного механізму енергозбереження для під-
вищення енергоефективності функціонування 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Енергозбереження слід розглядати як багато-
рівневу економічну категорію, складовими якої 
мають бути визначення і роль енергозбереження 
на різних рівнях, які можна поєднати в ієрар-
хію рівнів енергозбереження (рис. 1). Поточний 
стан кожного нижчого суб’єкта енергозбере-
ження формує енергозбереження більш висо-
кого суб’єкта, однак, у свою чергу, стан рівня 
енергозбереження більш високого суб’єкта 
впливає на стан рівня нижчого суб’єкта.

Енергозбереження на міжнародному рівні

Національне енергозбереження

Регіональне енергозбереження

Галузеве енергозбереження

Енергозбереження на рівні підприємств

Рис. 1. Ієрархія рівнів енергозбереження
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У науковій літературі йде полеміка відносно 
різниці між поняттями «енергозбереження» та 
«енергоефективність». У даному дослідженні 
автори зосередять свою увагу на енергозбе-
реженні як підсистеми управління, для якої 
буде сформовано організаційно-економічний 
механізм. Передусім слід зазначити, що енер-
гозбереження разом із матеріалозбереженням 
є складовими такого загального напряму, як 
ресурсозберігаюча діяльність.

Відповідно до ДСТУ 3051-95 «Ресурсозбере-
ження» [9], під ресурсозбереженням розуміють 
діяльність (організаційну, економічну, 
технічну, наукову, практичну, інфор-
маційну), методи, процеси, комплекс 
організаційно-технічних заходів, що 
супроводжують усі стадії життєвого 
циклу об’єктів і спрямовані на раціо-
нальне використання та ощадне витра-
чання ресурсів.

У зв’язку з тим, що у науковій літе-
ратурі немає єдиного підходу до визна-
чення понять «енергозбереження», у 
таблиці 1 наведено підходи до визна-
чення поняття «енергозбереження» за 
різними джерелами.

Аналіз літературних джерел дозволив виді-
лити п’ять основних підходів до визначення 
сутності поняття «енергозбереження» (рис. 2).

У Модельному законі «Про енергозбере-
ження», прийнятому на 12-му засіданні Між-
парламентської Асамблеї держав – учасниць 
СНД 08.12.1998 р. [16], під енергозбереженням 
мається на увазі «реалізація правових, організа-
ційних, наукових, виробничих, технічних, еко-
номічних заходів, які спрямовані на підвищення 
ефективності використання енергетичних ресур-
сів». Отже, в цьому міжнародному нормативно-

Таблиця 1
Підходи до визначення сутності поняття «енергозбереження»

Автор Зміст поняття «енергозбереження»
1. Енергозбереження як діяльність

Проект Закону України «Про 
енергоефективність» [10]

Діяльність, спрямована на економне витрачання паливно-енергетичних 
ресурсів

Закон України «Про енергоз-
береження» [11]

Діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спря-
мована на раціональне використання та економне витрачання первинної та 
перетвореної енергії та природних енергетичних ресурсів в національному 
господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних 
та правових методів

2. Енергозбереження як процес
Гнідий М.В. [3] Процес реалізації комплексу напрямів із заощадження різних видів ПЕР

Гордієнко О.С. [4] Процес, у ході якого скорочується потреба в енергетичних ресурсах на оди-
ницю кінцевого корисного ефекту від їхнього використання
3. Енергозбереження як складова управління

Міжнародне енергетичне 
агентство (МЕА) [12]

1. Ефективність управління енергетичним попитом з метою збільшення 
продуктивності енергоспоживання 2. Використання енергії більш ефек-
тивно шляхом зміни трудової поведінки, удосконалення рівня управління 
та впровадження нових технологій

Захарова О.В. [13]

Загальні положення енергозбереження повинні здійснюватися в рамках 
енергетичного менеджменту, який є сукупністю методів, що дозволяють 
підприємству з найменшими витратами і в найкоротший строк впровадити 
концепцію енергозбереження

4. Енергозбереження як результат

Директива Європейського 
Союзу [14]

Кількість заощадженої енергії, яка визначається на підставі вимірювання 
та/чи оцінювання споживання до та після впровадження одного чи більше 
заходів щодо підвищення енергоефективності, що забезпечує узгодження 
системи за умовами зовнішнього середовища, які впливають на рівень 
енергоспоживання

Михайлов С.А., Мешал- 
ки В.П., Балябина А.А. [15]

Ефективне використання енергії споживачами, у тому числі мінімізація 
енерговитрат на одиницю продукції

5. Енергозбереження як метод господарювання

Гаприндашвілі Б.В., 
Лазепко І.М. [2]

Комплекс організаційних, наукових, економічних, екологічних і технологіч-
них дій, спрямованих на раціональне та безпечне використання енергетич-
них і природних ресурсів у національному господарстві з метою скорочення 
витрат при виробництві продукції, наданні послуг і задля досягнення кінце-
вих корисних соціально-економічних ефектів від їх використання

Енергозбереження

Напрям 
менеджменту

Перелік видів діяль-
ності та їх методів, 

які залучені до проце-
су енергозбереження

Зазначення виду 
ресурсу, який 
зберігається

Нормативно-
правові акти 

України, 
Модельний закон 

«Про 
енергозбереження»

Рекомендації 
МЕА, Тимофє-

єв В. М., 
Немировсь-

кий І. А., 
Захарова О. В.

Михайлов С. А., 
Жовтянський В. А., 

директива ЄС, 
Моррис Г.

Метод 
господарю-

вання

Комплекс 
напрямів

Гні-
дий М. В.,
Гордієн-
ко О. С.

Гаприндашві
лі Б. В., 

Лазепко І. М.

Рис. 2. Систематизація наукових підходів  
до форм прояву поняття «енергозбереження»
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

правовому документі енергозбереження ототож-
нюється з підвищенням енергоефективності.

Тимофєєв В.М. та Немировський І.А. [17] 
вважають, що енергозбереження є однією із 
складових енергетичного менеджменту як прак-
тична сторона його діяльності, яка використо-
вує передові технології та обладнання.

Аналіз наукових джерел свідчить, що голов-
ною суперечністю в понятті «енергозбере-
ження» є визначення його об’єктів. До об’єкту 
енергозбереження Михайлов С.А. відносить 
ефективне використання енергії; Жовтянський 
В.А. – заощадження різних видів ПЕР; відпо-
відно до директиви ЄС – заощадження енергії; 
Моррис Г. – підвищення ефективності викорис-
тання енергетичних ресурсів; ЗУ «Про енергоз-
береження» – раціональне використання й еко-
номне витрачання первинної та перетвореної 
енергії і природних енергетичних ресурсів; у 
рекомендаціях МЕА – ефективність управління 
енергетичним попитом.

Тому, незважаючи на різні підходи, біль-
шість дослідників з цього питання прямо чи 

опосередковано ототожнюють поняття «енергоз-
береження» з підвищенням енергоефективності. 
І цей процес не є можливим без формування на 
рівні підприємства дієвого організаційно-еко-
номічного механізму енергозбереження. Тому 
розглянемо процес формування організаційно-
економічного механізму енергозбереження на 
підприємстві.

Передусім треба відзначити, що енергозбере-
ження як різновид ресурсозберігальної діяль-
ності є процесом скорочення споживання ПЕР, 
а не енергії: кожен напрям енергозберігальної 
діяльності спрямований у кінцевому результаті 
на збереження ПЕР через скорочення втрат енер-
гії чи заміну одних енергоресурсів іншими [6].

Проведемо дослідження сутності та змісту 
категорії «організаційно-економічний механізм 
енергозбереження», які використовуються в 
економічній літературі (табл. 2).

Організаційно-економічний механізм енер-
гозбереження поєднує в собі дві основні скла-
дові: організаційну та економічну. Організа-
ційна складова дозволяє дослідити та визначити 

Таблиця 2
Економічна сутність категорії «організаційно-економічний механізм енергозбереження»

Автор Визначення

Неміш П.Д. [18]

Економічний механізм енергозбереження – це сукупність заходів, що забезпечують 
максимально ефективне використання енергетичного потенціалу при мінімальних 
питомих витратах енергії на виробництво одиниці продукції. Він повинен мати 
яскраво виражений стимулюючий характер, з використанням економії коштів, яка 
досягається у результаті підвищення енергоефективності виробництва сільськогоспо-
дарської продукції

Сизонова І.В. [19]

Функціонування економічного механізму можливе за умови наступних складових: 
державного регулювання енергоспоживання, удосконалення організаційно-економіч-
ного механізму господарювання, оптимізації технічного та технологічного потенціалу, 
застосування нетрадиційних та відновлювальних енергетичних ресурсів

Бевз І.В. [20]

Це сукупність організаційних та економічних важелів (кожному з яких властиві 
власні форми управлінського впливу), які чинять вплив на економічні й організаційні 
параметри підприємства, що сприяє формуванню та посиленню енергетичного потен-
ціалу, отриманню конкурентних переваг та ефективності діяльності підприємства в 
цілому

Докуніна К.І. [21]
Структура механізму енергозбереження передбачає правовий, організаційно-управ-
лінський, економічний та технічний аспект, взаємодія яких в кінці повинна мати 
позитивний економічний результат

Сердюк Т.В. [22]
Система взаємопов’язаних економічних та організаційних елементів, спрямованих на 
активізацію економного витрачання ПЕР, впровадження енергозберігаючих заходів з 
урахуванням інноваційних досягнень в галузі, як технологічних, так і продуктових

Михайленко І.Д., 
Афонченкова Т.М. 
[23]

Це сукупність заходів, що забезпечує максимальне використання енергетичного 
потенціалу при мінімальних питомих витратах енергії на виробництво одиниці про-
дукції

Джеджула В.В. 
[24]

Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових підприємств – 
це сукупність економічних, організаційних, мотиваційних методів і способів, що 
направлені на економічно обґрунтоване виявлення та максимальне використання 
потенціалу енергозбереження з метою мінімізації питомих витрат на виробництво 
продукції та зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище

Чистов Ю.І. [25]
Система інструментів, яка, за певного застосування, приводиться в дію та здійснює 
процес енергозбереження, за рахунок якого має надавати позитивний ефект відразу у 
декількох площинах, що відображає багатовекторну природу механізму

Вовк Ю. [26]
Комплексна система управління, яка характеризується раціональним використанням 
ресурсів на підприємстві, що може використовуватися для досягнення управлінських 
цілей за допомогою економічних методів

Авторське визна-
чення

Поєднання та інтеграція організаційних та економічних цілей, стимулів і управлін-
ських дій, спрямованих на енергозбереження за допомогою методів та інструментів 
управління, що здійснюються шляхом впливу суб’єкта на об’єкт енергозбереження з 
метою зниження енергозалежності, отримання конкурентних переваг та підвищення 
ефективності функціонування підприємства в довгостроковій перспективі

Джерело: узагальнено авторами на основі [18–26]
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перелік функцій управління, учасників процесу 
енергозбереження та відповідальних за отри-
мані результати. Економічна складова меха-
нізму енергозбереження повинна визначати 
економічні шляхи реалізації енергозберігаючих 
заходів. Крім того, організаційно-економічний 
механізм енергозбереження повинен містити у 
собі такі компоненти:

– суб’єкт та об’єкт управління енергозбере-
женням;

– принципи і завдання управління;
– методи та інструменти управління;
Метою створення організаційно-економіч-

ного механізму енергозбереження підприємств 
є зниження енергетичної залежності підприєм-
ства шляхом науково обґрунтованого процесу 
енергозбереження на всіх організаційних рів-
нях підприємства.

З урахуванням вищенаведених вимог авто-
рами було розроблено організаційно-економіч-
ний механізм енергозбереження на підпри-
ємстві (рис. 2). Даний механізм передбачає 
наявність наступних головних категорій: 

1) суб’єкт управління процесом енергозбере-
ження на підприємстві – керівництво 
підприємства, акціонери, менеджери, 
співробітники, тобто всі групи стейк-
холдерів, які зацікавлені в процесі 
енергозбереження;

2) об’єкт управління – бізнес-про-
цеси підприємства (стратегічне управ-
ління, організаційна структура, вну-
трішні бізнес-процеси, стандарти 
підприємства, система корпоративних 
відношень, технологічні процеси); 

3) функціональна система – осно-
вні функції управління (планування, 
організація, мотивація і контроль про-
цесу ефективного використання енер-
горесурсів підприємства) та функції 
забезпечення; 

4) цільова система – цілі та основні 
результати діяльності підприємства;

5) принципи управління – принцип 
першочерговості здійснення заходів з 
метою підвищення енергоефективності 
на підприємстві, принцип єдності 
мети, принцип гнучкості, принцип 
створення мотиваційного середовища, 
принцип відповідності; 

6) методи підвищення енергое-
фективності на підприємстві – орга-
нізаційні, адміністративні, технічні, 
структурні, балансові заходи;

7) інструменти управління – орга-
нізаційні, кадрові, технічні, інформа-
ційно-аналітичні, договорно-правові, 
фінансові, комерційні.

Розкриємо зміст основних складо-
вих елементів механізму енергозбере-
ження на підприємстві.

В цьому механізмі виділяються 
керуюча та керована системи енер-

гозбереження, які знаходяться в постійній 
взаємодії та являють собою замкнений кон-
тур управління. Оскільки процес енергозбере-
ження розглядається як безперервний процес, 
то для його управління можна використовувати 
процесний підхід, який можна ефективно від-
творювати за допомогою функцій управління: 
основних, конкретних та забезпечуючих. Визна-
чення змісту основних функцій управління 
енергозбереженням дозволить більш ефективно 
запровадити механізм енергозбереження на під-
приємстві. Тому у таблиці 3 визначено зміст 
основних функцій управління процесом енер-
гозбереження на підприємстві.

Можливий перелік конкретних функцій 
управління процесом енергозбереження на під-
приємстві може бути наступним:

1. Визначення енергоємності за кожним 
видом продукції; виявлення резервів підви-
щення ефективності використання ПЕР; аналіз 
можливостей використання енергозберігаючих 
технологій й обладнання.

2. Формування цільових параметрів енергоз-
береження.
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Рис. 3. Організаційно-економічний механізм енергозбереження
Джерело: авторська розробка 



416

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

3. Розробка заходів зі зниження рівня енер-
гоємності на підприємстві; розрахунок варіан-
тів потреби в ПЕР в залежності від можливих 
змін.

4. Залучення працівників всіх рівнів в про-
цес енергозбереження на підприємстві.

5. Забезпечення підтримки пропонованих 
змін.

6. Розробка та реалізація системи матеріаль-
ного стимулювання за зростання рівня енергоз-
береження на підприємстві.

7. Впровадження і постійна перевірка клю-
чових показників ефективності процесу підви-
щення енергоефективності на підприємстві.

До функцій забезпечення управління проце-
сом підвищення енергоефективності на підпри-
ємстві можна віднести:

1. Інформаційна підтримка працівників всіх 
рівнів: своєчасне ознайомлення з розробленою 
програмою енергозбереження членів організації 
з новими обов’язками, процедурами, технікою.

2. Проведення навчальних заходів з метою 
підвищення необхідних знань, як керівників, 
так і всіх працівників.

Цільовою системою механізму підвищення 
енергоефективності на підприємстві є цілі та 
основні результати діяльності підприємства. 
Цілями підвищення енергоефективності на під-
приємстві можуть бути наступні: зниження 
значення показника енергоємності виробництва 
та його поступове наближення до середньосві-
тового рівня; підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства; зниження собівартості про-
дукції через зниження витрат на енергоносії; 
підвищення рівня рентабельності; створення 
позитивного іміджу підприємства.

Висновки. Таким чином, проведене дослі-
дження дозволило розмежувати категорії 
«енергозбереження» та «енергоефективність» 
та визначити відмінності в трактуванні зазна-
чених понять. У результаті дослідження було 
визначено складові елементи організаційно-
економічного механізму енергозбереження, 
який включає наступні компоненти: принципи 
і завдання управління процесом енергозбере-
ження; суб’єкт та об’єкт управління; функціо-
нальну та цільові системи; принципи, методи, 
форми та інструменти управління. Запропонова-
ний організаційно-економічний механізм енер-
гозбереження дозволить ефективно управляти 
енергоефективністю виробництва. Подальша 
його інтеграція на вищий рівень ієрархії енер-
гозбереження вплине на зменшення рівня енер-
гозалежності країни в довгостроковій перспек-
тиві. Перспективами подальших досліджень 
буде розробка методичного підходу щодо оціню-
вання енергоефективності підприємства. 
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Таблиця 3
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Функція Зміст
Встановлення 
цілей
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Встановлення взаємозв’язку цілей енергозбереження, енергоефективності та стратегічного 
функціонування підприємства

Планування 
рівня енер-
гозбереження

Планування та вибір заходів, спрямованих на раціональне використання паливно-енерге-
тичних ресурсів та підвищення енергозбереження на підприємстві з урахуванням специ-
фіки діяльності та галузі функціонування
Планування показників енергозбереження та рівня енергоефективності підприємства та 
його структурних підрозділів
Планування організаційно-технічних заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів

Організація Формування служби енергоменеджменту чи іншого структурного підрозділу з енергозбере-
ження на підприємстві
Встановлення функціональних повноважень, обов’язків та відповідальних за запрова-
дження заходів з енергозбереження
Організація процесу запровадження економічно доцільних заходів енергозбереження з 
метою підвищення енергоефективності на підприємстві, визначення строку реалізації та 
відповідальних
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Організація інформаційного та ресурсного забезпечення процесу енергозбереження на під-
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спрямовані на зниження частки енерговитрат та ефективне використання енергоресурсів 
підприємства

Контроль Порівняння фактичних показників споживання енергоресурсів з проектними, контроль та 
оцінка досягнутих результатів енергозбереження, визначення причин відхилень та роз-
робка заходів щодо їх усунення
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АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ АГРОХОЛДИНГІВ  
НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКА EBITDA

UKRAINIAN AGRIHOLDINGS PROFITABILITY ANALYSIS  
BASED ON EBITDA INDICATOR

АНОТАЦІЯ 
У статті узагальнено існуючі думки науковців щодо понят-

тя рентабельності та процесу її оцінювання. Проаналізовано 
комплексну систему показників оцінювання рентабельності 
українських агрохолдингів. Обґрунтовано використання по-
казника EBITDA у процесі оцінювання рентабельності під-
приємств. Розроблено авторську методику визначення опти-
мальних значень показників рентабельності для вибірки 
підприємств на основі аналізу варіаційних рядів. Запропоно-
вано авторську схему управління рентабельністю на основі 
комплексної системи показників.

Ключові слова: рентабельність, комплексна система по-
казників рентабельності, ефективність господарської діяльнос-
ті, EBITDA, схема управління рентабельністю.

АННОТАЦИЯ 
В статье обобщены существующие мнения ученых отно-

сительно понятия рентабельности и процесса ее оценки. Про-
анализирована комплексная система показателей оценивания 
рентабельности украинских агрохолдингов. Обосновано ис-
пользование показателя EBITDA в процессе оценивания рен-
табельности предприятий. Разработана авторская методика 
определения оптимальных значений показателей рентабель-
ности для выборки предприятий на основе анализа вариаци-
онных рядов. Предложена авторская схема управления рен-
табельностью на основе комплексной системы показателей.

Ключевые слова: рентабельность, комплексная система 
показателей рентабельности, эффективность хозяйственной 
деятельности, EBITDA, схема управления рентабельностью.

ANNOTATION
The article summarizes the current scientific thought on the 

concept of profitability and its evaluation process. The complex 
system of indicators to evaluate the profitability of Ukrainian agro-
holdings is analyzed. The use of EBITDA in process of evalua-
tion of profitability is justified. The author’s method of determining 
the optimum values based on the analysis of variational series is 
designed. The author profitability management scheme based on 
complex system of indicators is proposed.

Keywords: profitability, the complex system of profitability in-
dicators, efficiency of economic activities, EBITDA, the profitability 
management scheme.

Постановка проблеми. Рентабельність 
демонструє відповідність підприємства умовам 
ринкового середовища, його здатність задоволь-
няти потреби споживачів і одночасно генерувати 
прибуток для власників й інвесторів. Показ-
ники рентабельності більш повно, чим прибу-
ток, віддзеркалюють результат господарської 
діяльності і використовуються як інструменти 
інвестиційної, товарної, цінової політики тощо. 
Аналітичне оцінювання показників рентабель-
ності дозволяє менеджменту виявити не лише 
велику кількість тенденцій розвитку бізнесу, а 
й помилки під час його здійснення та резерви 

зростання прибутку, що в підсумку призведе до 
збільшення конкурентоздатності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблем оціню-
вання рентабельності внесли чимало вітчизня-
них та іноземних вчених. Так, Н.В. Тарасенко 
запропонував систему показників оцінки рента-
бельності, яка включає рентабельність підпри-
ємства, рентабельність продажу та рентабель-
ність окремого виробу [1, c. 214]. А.Д. Шеремет 
і Р.С. Сайфулін висвітлюють питання кількісної 
оцінки рентабельності і стверджують, що при 
її розрахунку необхідно використовувати чис-
тий прибуток [2, c. 342]. На думку І.О. Бланка, 
рентабельність варто розраховувати на основі 
не лише чистого прибутку, а й прибутку від 
операційної діяльності [3, c. 119]. О.В. Шляга 
розглядає функції рентабельності та чинників її 
підвищення [4]. Л.М. Карпенко досліджує сис-
тему фінансових коефіцієнтів рентабельності, 
а саме показники на основі доходу, показники 
використання виробничих активів та показ-
ники потоків власних грошових коштів [5].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Більшість сучасних авторів 
оцінюють рентабельність підприємства лише на 
основі операційного або чистого прибутку. В той 
же час майже повністю ігнорується прибуток, 
який отримує підприємство до виплати процен-
тів, податку на прибуток, дивідендів та амортиза-
ції. Відсутність комплексної системи показників 
рентабельності вимагає систематизації існуючих 
підходів до її оцінювання та визначення відпо-
відних напрямків оцінювання. Водночас у сучас-
ній науковій літературі відсутня методика щодо 
визначення оптимальних значень показників 
рентабельності для певної вибірки – групи під-
приємств, виокремленої за певними ознаками.

Мета статті полягає в обґрунтуванні викорис-
тання показника EBITDA у оцінюванні рентабель-
ності підприємств, виокремленні комплексної 
системи показників рентабельності, визначенні їх 
оптимальних значень під час ведення господар-
ської діяльності на прикладі провідних україн-
ських агрохолдингів та розробці авторської схеми 
управління рентабельністю з метою підвищення 
ефективності ведення бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Рентабельність характеризує економічну ефек-
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тивність роботи підприємства протягом певного 
проміжку часу і розраховується як відношення 
отриманого ефекту (прибутку) з наявними або 
використаними ресурсами. Показники рентабель-
ності характеризують здатність понесених витрат 
(використаних ресурсів) окупитися, що є основою 
подальшої діяльності підприємства [4, c. 29].

У науковій літературі існує багато підходів 
щодо методики оцінювання рентабельності. 
Більшість авторів пропонують здійснювати 
аналіз рентабельності підприємства на основі 
чистого прибутку та прибутку від операцій-
ної діяльності [1, c. 215; 2, c. 340; 3, c. 122; 
4; 5]. Однак за умов девальвації національної 
валюти та високої інфляції такий аналіз неко-
ректно відражатиме результат господарської 
діяльності. Наприклад, за підсумками 2014 р. 
із шести аналізованих нами підприємств п’ять 
показали чистий збиток. Водночас всі агро-
холдинги були прибутковими за показником 
EBITDA. Менеджмент ПАТ «Миронівський хлі-
бопродукт» у річному звіті за 2014 р. пояснив 
отримання чистого збитку девальвацією гривні 
щодо долара, внаслідок чого компанія зазнала 
значних безготівкових валютних втрат.

На нашу думку, для об’єктивного оціню-
вання рентабельності за умов економічної 
нестабільності необхідно використовувати не 
лише чистий прибуток та прибуток від опера-
ційної діяльності, а й показник EBITDA (від 
англ. earnings before interest, tax, depreciation 
and amortization), який характеризує фінансо-
вий результат діяльності підприємства до вира-
хування дивідендів, витрат на обслуговування 
боргу, амортизаційних відрахувань та податку 
на прибуток [6].

З іншого боку, необхідність у розрахунках 
EBITDA зростає під час виходу підприємства на 
міжнародні ринки. Менеджмент підприємства 
змушений розраховувати цей показник відпо-
відно до особливостей міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку з метою отримання кре-
дитів, виходу на міжнародні фондові майдан-
чики, підписання контрактів з міжнародними 
контрагентами тощо. За таких умов проблема 
розбіжностей обліку в різних країнах вирішу-
ється за допомогою використання показника 
EBITDA [7, с. 197].

У нашій роботі оцінювання рентабельності ми 
будемо здійснювати на основі показника EBITDA. 
Отже, на основі вищевикладеного розроблено 
комплексну систему показників для оцінювання 
рентабельності українських агрохолдингів: 1. рен-
табельність активів – відношення EBITDA до вели-
чини активів підприємства (ROA; показує ефек-
тивність використання капіталу підприємства); 
2. рентабельність власного капіталу – відношення 
EBITDA до величини власного капіталу підпри-
ємства (ROE; показує ефективність використання 
власного капіталу підприємства); 3. рентабель-
ність продажів – відношення EBITDA до величини 
чистого доходу підприємства (ROS; показує ефек-
тивність господарської діяльності підприємства, 

враховуючи виробничий та маркетинговий потен-
ціали); 4. рентабельність продукції – відношення 
EBITDA до величини собівартості реалізованої 
продукції (ROCS; показує ефективність господар-
ської діяльності, враховуючи лише виробничо-
технологічні процеси); 5. рентабельність інвести-
ційного капіталу – відношення EBITDA до суми 
власного капіталу та довгострокових зобов’язань 
підприємства (ROI; показує ефективність викорис-
тання так званого «довгострокового капіталу»); 
6. рентабельність оборотних коштів – відношення 
EBITDA до величини оборотних коштів підприєм-
ства (ROCA; показує ефективність використання 
оборотних коштів).

Практична апробація оцінювання рентабель-
ності за допомогою комплексної системи показ-
ників проведена на прикладі таких провідних 
агрохолдингів України, як ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт» (МХП), ПАТ «Авангард», ПАТ 
«Кернел», ПАТ «Астарта-Київ», ПАТ «Інду-
стріальна молочна компанія» (ІМС) та «Овос-
тар». За версією журналу «Новое время», ці 
компанії належать до десятки найуспішніших 
агропідприємств України [6, с. 28].

Для показників рентабельності не існує нор-
мативних (граничних) значень. У зв’язку цим 
головними критеріями для оцінювання є аналіз 
тенденцій показників (зростання чи падіння), 
аналіз їх статистичних характеристик (серед-
нього значення, коефіцієнту варіації й серед-
ньоквадратичного відхилення) та порівняння із 
значеннями конкурентів.

Аналізуючи показники рентабельності протя-
гом 2011–2014 рр. (табл. 1), ми визначили, що 
всі агрохолдинги є рентабельними, а отже, ефек-
тивно ведуть господарську діяльність. З іншого 
боку, протягом аналізованого періоду у таких 
агрохолдингів, як ІМС, ПАТ «Кернел» та ПАТ 
«Авангард», спостерігалося зменшення біль-
шості показників рентабельності. Наприклад, у 
ПАТ «Кернел» зменшилися усі шість показни-
ків рентабельності, в т. ч. рентабельність прода-
жів на 44 в. п. – від 16% до 9%, що є свідченням 
погіршення ефективності ведення бізнесу.

Розглядаючи ефективність використання 
активів, ми визначили, що всі агрохолдинги 
приблизно однаково ефективно використовують 
капітал підприємства – рентабельність активів 
за EBITDA складає в середньому 

17–23%. Серед позитивних тенденцій слід 
відмітити: зростання ROA у ПАТ «Астарта-
Київ» у 2014 р. від 10% до 25%; зростання 
ROA у ІМС протягом 2012–2014 рр. від 13% 
до 31%; зростання ROA у МХП у 2014 р. від 
14% до 24%; стабільно високі значення рента-
бельності власного капіталу у ПАТ «Овостар» – 
від 23% до 29%. Серед негативних тенденцій – 
зменшення ROA протягом у аналізованого 
періоду в ПАТ»Авангард» (від 19% до 12%) та 
ПАТ»Кернел» (від 20% до 12%).

На перший погляд здається, що ІМС най-
краще використовує власний капітал (табл. 1). 
Однак різке зростання ROE у 2014 р. від 32% 
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до 210% обумовлене не різким зростанням 
ефективності ведення бізнесу, а різким змен-
шенням частки власного капіталу у структурі 
пасивів – від 43% до 15%. Відзначимо, що про-
тягом 2009–2013 рр. середня рентабельність 
власного капіталу за EBITDA склала 25%, що є 
найнижчим результатом серед агрохолдингів і 
свідчить про недостатню ефективність викорис-
тання власного капіталу. На нашу думку, МХП 
та ПАТ «Астарта-Київ» найефективніше вико-
ристовують власний капітал із середніми показ-
никами ROE 46% та 38% відповідно. Менш 
ефективно використовують власний капітал 
ПАТ»Кернел», ПАТ «Авангард» та ПАТ «Овос-
тар» – 31%, 27% та 28% відповідно.

З наведених даних видно, що ПАТ «Кер-
нел» має найнижчі значення рентабельності 
продажів та продукції – у середньому 15% та 
20% відповідно. Негативною є також тенден-
ція до зменшення обох показників протягом  
2011–2014 рр. – від 16% до 9% рентабельності 
продажів та від 26% до 11% рентабельності про-
дукції. Інші п’ять агрохолдингів мають майже 
однакові середні показники ROS та ROCS. Так, 
ПАТ «Авангард» має середню рентабельність 
продажів 41%, тоді як решта агрохолдингів – по 
34%. Водночас середня рентабельність продукції 
у ПАТ «Авангард» складає 64%, а у решти агро-
холдингів – від 48% у МХП до 56% у ІМС.

Досліджуючи рентабельність інвестиційного 
капіталу протягом 2011–2014 рр., ми при-
йшли до висновку, що всі аналізовані агрохол-
динги мають приблизно однакову ефективність 
його використання із середніми значеннями 
від 19,3% у ПАТ «Авангард» до 26,5% у 
ПАТ»Овостар» (табл. 1). На нашу думку, середнє 
значення ROI у ІМС є необ’єктивним, тому що 
різке зростання цього показника у 2014 р. від 
24% до 59% пояснюється зменшенням влас-
ного капіталу, а не збільшенням ефективності 
використання інвестиційного капіталу. Таким 

чином, ми брали до уваги середнє значення ІМС 
протягом 2011–2013 рр. – 22%.

Аналізуючи ефективність використання 
інвестиційного капіталу з точки зору стабіль-
ності ведення бізнесу, відмітимо такі агрохол-
динги, як ПАТ»Овостар», ПАТ «Авангард» 
та ПАТ «Кернел» із коефіцієнтами варіації 
30,2%, 15,5% та 45% відповідно. Коефіцієнт 
варіації характеризує керованість й прогнозо-
ваність ведення бізнесу. Невелика варіація зна-
чень свідчить про відсутність різких коливань 
показника, а отже, означає можливість впев-
нено й стабільно розвивати бізнес. 

З точки зору ефективності використання 
оборотних коштів усі агрохолдинги успішно 
ведуть бізнес із середнім значенням ROCA 
26–52%. Відмітимо, що у всіх підприємств, 
крім ПАТ «Кернел» та ПАТ «Авангард», спо-
стерігалося зростання рентабельності оборотних 
коштів. Наприклад, у ПАТ «Овостар» протягом  
2011–2014 рр. цей показник збільшився на  
79,6 в. п. – від 49% до 88%.

Для визначення оптимальних значень показ-
ників рентабельності нами запропоновано 
авторський підхід, який відображається за 
допомогою формули (1), побудованої на основі 
статистичного аналізу варіаційних рядів для 
кожного з агрохолдингів. На нашу думку, фор-
мулу (1) доцільно використовувати за умови, 
що дослідження проводиться на основі чоти-
рьох і більше підприємств.

   (1)

де σ – середньоквадратичне відхилення. 
Таким чином, ми встановили, що всі агрохол-

динги, крім ПАТ «Авангард», ефективно вико-
ристовують активи (табл. 2). Водночас середні 
значення ROE та ROCA протягом аналізованого 
періоду є доказом ефективного використання 
власного капіталу та оборотних коштів абсо-

Таблиця 2
Середні та оптимальні показники рентабельності за 2011–2014 рр.
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1. Рентабельність активів, % [за 
EBITDA]» 19,4 14,7 17,2 16,4 24,6 19,1 18,6 3,4 0,53 16,7 і >

2. Рентабельність власного капіталу, 
% [за EBITDA]» 43,1 25,3 35,0 22,7 28,1 72,9 37,8 18,7 1,26 14,3 і >

3. Рентабельність продажів, % [за 
EBITDA]» 32,6 12,9 29,7 40,0 38,8 34,2 31,3 9,8 0,86 22,9 і >

4. Рентабельність продукції, % [за 
EBITDA]» 46,1 16,2 45,2 62,8 63,4 57,7 48,6 17,7 0,96 31,6 і >

5.Рентабельність інвестиційного капі-
талу, % [за EBITDA]» 23,4 20,0 23,6 19,3 26,5 30,4 23,9 4,1 0,47 21,9 і >

6. Рентабельність оборотних коштів, 
% [за EBITDA]» 51,8 29,8 33,8 40,5 72,8 37,5 44,3 15,8 0,97 29,0 і >

Джерело: складено автором на основі [9–14]
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лютно всіма агрохолдингами. ПАТ «Кернел» є 
явним аутсайдером серед усіх підприємств від-
повідно до ефективності здійснення продажів 
та виробництва продукції, оскільки його показ-
ники ROS та ROCS є нижчими за оптимальні 
значення 22,9% та 31,6% відповідно. Відпо-
відно до авторської методики, неефективно 
використовують інвестиційний капітал лише 
ПАТ «Кернел» та ПАТ»Аванград».

Результатом проведеного дослідження є 
схема управління рентабельністю на основі 
комплексної системи показників (КСП). Відпо-
відно до неї, слід розрізняти п’ять послідовних 
етапів управління рентабельністю (рис. 1). На 
першому етапі слід розрахувати комплексну 
систему показників. На другому – розрахувати 
оптимальні значення для кожного показника 
рентабельності (у випадку відсутності інфор-
мації про інших гравців на ринку потрібно 
використовувати оптимальні показники для 
цієї галузі або ринкової ніші). На третьому – 
ідентифікувати слабкі позиції в управлінні 
рентабельністю на основі проведених розрахун-
ків. На четвертому – розробити управлінські 
рішення, спрямовані на усунення виявлених 
слабких місць. На п’ятому – повторно розраху-
вати комплексну систему показників та переві-
рити, чи були усунені слабкі місця внаслідок 
прийнятих управлінських рішень.

Висновки. В роботі застосовано авторський 
підхід щодо виокремлення комплексної сис-
теми показників оцінювання рентабельності, 
яка включає рентабельність активів, рента-
бельність власного капіталу, рентабельність 
продажів, рентабельність продукції, рентабель-
ність інвестиційного капіталу та рентабель-
ність оборотних коштів. Нами було розроблено 
авторську методику визначення оптимальних 
значень показників рентабельності шляхом ана-
лізу варіаційних рядів. На основі цієї методики 
визначено, що оптимальне значення рентабель-
ності активів для аналізованих підприємств 
складає 16,7% і більше, рентабельності влас-
ного капіталу – 14,3% і більше, рентабельності 
продажів – 22,9% і більше, рентабельності про-
дукції – 31,6% і більше, рентабельності інвес-
тиційного капіталу – 21,9% і більше, рента-
бельності оборотних коштів – 29,0% і більше.

В контексті управління підприємством автор-
ська схема управління рентабельністю сприя-

тиме підвищенню ефективності ведення бізнесу 
шляхом контролю та оптимізації вищезазначе-
них показників. Також було встановлено, що 
всі аналізовані агрохолдинги є рентабельними. 
ПАТ «Овостар» має найвищу рентабельність 
активів, оборотних коштів та інвестиційного 
капіталу, ПАТ «Аванград» – найвищу рента-
бельність продажів та продукції, МХП – най-
вищу рентабельність власного капіталу.
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Рис. 1. Схема управління рентабельністю на основі КСП
Джерело: розроблено автором
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METHODS OF ESTIMATE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE: 
ANALYSIS AND SYSTEMATIZATION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто та здійснено порівняльний аналіз су-

часних методів оцінки і управління конкурентоспроможністю 
підприємства. Визначено наявні переваги та означено недолі-
ки, що можуть призвести до неточності розрахунків. Сформу-
льовано основні вимоги, яким повинна відповідати ефективна 
система оцінки конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, 
оцінка конкурентоспроможності, конкурентні переваги, конку-
рентний потенціал.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена сравнительному анализу методов оцен-

ки и управления конкурентоспособностью предприятия. Выяв-
лены имеющиеся преимущества и отмечены недостатки, кото-
рые могут привести к искажению результата. Сформулированы 
основные требования, которым должна отвечать эффективная 
система оценки конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка конку-
рентоспособности, конкурентные преимущества, конкурент-
ный потенциал.

ANNOTATION 
The article is devoted to the comparative analysis of methods 

of estimation and management by the competitiveness of enter-
prise. Exposed present advantages and failings which can result 
in distortion of result are marked. The basic requirements which 
the effective system of estimation of competitiveness of enterprise 
must answer are formulated

Keywords: competitiveness, the factors of competitiveness, 
competitive advantage, competitive potential.

Постановка проблеми. Своєчасна адапта-
ція підприємства у складних динамічних умо-
вах функціонування має відбуватися в процесі 
постійного та всебічного аналізу як конкурент-
ного середовища, так і власного конкурентного 
потенціалу при одночасній оцінки ефективності 
його використання під впливом змінюваного 
зовнішнього середовища. 

Конкуренція, яка є найбільш ефективним 
методом координації дій суб’єктів ринку, обу-
мовлює існування розмаїття методичних під-
ходів до визначення й оцінки конкурентоспро-
можності товару та підприємства в цілому.

Основою забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємства за таких умов є: виявлення, 
систематизація та аналіз всіх елементів, які 
входять до складу конкурентного потенціалу; 
розробка методики визначення та оцінювання 
кількісних характеристик впливу цих елемен-
тів один на одного й формування на цій основі 
методологічної бази управління конкуренто-
спроможністю підприємства. 

Сучасний інструментарій оцінки конку-
рентоспроможності підприємства в своїй біль-
шості заснований на використанні декількох 
показників ефективності виробничо-господар-
ської діяльності або ж на використанні методу 
експертних оцінок, а спроби введення єдиного 
показника оцінювання конкурентоспромож-
ності обумовлені рядом проблем та труднощів, 
що в першу чергу пов’язані з обмеженням 
кількості параметрів, які піддаються кількіс-
ному аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми аналізу та оцінки конкурентоспро-
можності досить складні та багатогранні. Ана-
ліз теорії і практики конкурентоспроможності 
показав, що існують різні підходи до її оцінки. 
Внесок до вирішення цих проблем зробили 
такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як М. Пор-
тер, Ф. Котлер, Е. Дихтль, Д. Мильгром, 
П.С. Зав’ялов, В.Ф. Оберемчук, Н.А. Дробітько, 
Г.С. Бондаренко, О.М. Тридід та ін., якими було 
розроблено теоретичні та методичні підходи до 
оцінки конкурентоспроможності підприємства, 
але досі відсутня чітка систематизація отрима-
них результатів дослідження.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Для ефективного управ-
ління конкурентоспроможністю необхідний 
об’єктивний інструмент її оцінювання. На сьо-
годні не існує загальноприйнятої методики 
оцінки конкурентоспроможності, кожне під-
приємство оцінює свою конкурентну позицію 
власним способом, а сутність та ефективність 
його використання не демонструє.

Тільки кількісна оцінка дозволяє вимі-
ряти рівень конкурентоспроможності й управ-
ляти ним. Підприємство повинне знати, в якій 
мірі воно конкурентоспроможне в порівнянні з 
іншими господарюючими суб’єктами, оскільки 
високий ступінь конкурентоспроможності є запо-
рукою отримання високих економічних показ-
ників і забезпечує йому виживання в умовах 
жорсткої конкурентної боротьби. Саме тому важ-
ливими задачами забезпечення конкурентоспро-
можності є: виявлення, систематизація та аналіз 
всіх елементів які входять до складу конкурент-
ного потенціалу; розробка методики визначення 
та оцінювання кількісних характеристик впливу 
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цих елементів один на одного й формування на 
цій основі методологічної бази управління конку-
рентоспроможністю підприємства.

Мета статті. В питаннях оцінки конкуренто-
спроможності продукції на сьогоднішній день 
є певні успіхи, розроблено методики оцінки 
конкурентоспроможності ідентичних товарів і 
послуг. Складніше справа з оцінкою конкурен-
тоспроможності підприємств. Не дивлячись на 
те що певні кроки в цьому напрямі робилися 
і робляться, універсальної та загальновизнаної 
методики комплексної оцінки конкурентоспро-
можності підприємства економістами в даний 
час не вироблено.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як до сьогодні не існує загальноприйнятого 
поняття «конкурентоспроможність», так і від-
сутнє єдине рішення щодо використання показ-
ників і методів її оцінки та прогнозування.

Спроби запроваджування єдиного оцінного 
показника конкурентоспроможності обумовлені 
рядом проблем та труднощів, що в першу чергу 
пов’язані з обмеженою кількістю параметрів, 
які піддаються кількісному аналізу. Крім того, 
значна частина чинників, а саме соціального, 
політичного, естетичного характеру, теж мають 
вплив на успіх конкурентної боротьби, але їх 
майже неможливо визначити кількісно. Для 
вирішення проблеми визначення рівня конку-
рентоспроможності застосовують різні підходи: 
індикативний, метод аналізу ієрархій, конку-
рентних переваг, експертних оцінок, таксономії 
інтегральних оцінок, матричні методи та ін.

Для оцінки конкурентоспроможності підпри-
ємства Ф. Котлер пропонує провести порівняння 
з існуючими конкурентами – benchmarking, 
згідно з яким підприємство повинно постійно 
порівнювати свої товари, ціни, канали збуту 
і методи стимулювання збуту з тими, які 
використовують його найбільші конкуренти. 
У такий спосіб підприємство може знайти місця 
своїх невикористаних потенційних конкурент-
них переваг [1]. 

Існують підходи до формування конкурент-
них стратегій підприємства, де одним з інстру-
ментів є оцінка його конкурентних позицій, 
яка є близькою за змістом до оцінки конкурен-
тоспроможності підприємства.

Компанія General Electric запропонувала 
комплексний метод планування бізнес-порт-
фелю під назвою «матриця стратегічного пла-
нування бізнесу». У цьому методі використо-
вуються показники привабливості галузі та 
стійкості бізнесу. Для оцінки стійкості бізнесу 
у цьому методі використовується спеціальний 
індекс, який враховує такі показники: відносна 
частка ринку, ріст ринкової частки, ширина 
охоплення дистриб’юторською сіткою, відда-
ність споживача продукції та ін.

Відома модель АDL/LCD, яка була розроблена 
організацією Артур Д. Літтл [1], використовує 
концепцію життєвого циклу галузі. Життєвий 
цикл галузі включає чотири послідовні стадії: 

зародження, ріст, зрілість, старіння. Конку-
рентне становище виду бізнесу відповідає дослі-
джуваному поняттю конкурентоспроможності 
підприємства, до якого автори включили такі 
показники: загальна конкурентоспроможність, 
патенти, ефективність виробництва, гарантійне 
обслуговування, вертикальна інтеграція, відно-
шення менеджменту до ризику.

Підприємство Shell розробило й ввело в 
практику стратегічного аналізу й планування 
власну модель, що одержала назву матриці 
спрямованої політики. Згідно з моделлю, кон-
курентна позиція організації оцінюється, вихо-
дячи з таких критеріїв: відносна частка ринку, 
охоплення дистриб’юторської мережі, ефектив-
ність дистриб’юторської мережі, технологічні 
навички, ширина та глибина товарної лінії, 
обладнання та місцезнаходження, ефективність 
виробництва, крива досвіду, виробничі запаси, 
якість продукції, науково-дослідний потенціал, 
економія внаслідок масштабу виробництва, піс-
ляпродажне обслуговування.

Слід відзначити недоліки наведених вище 
моделей: зосередженість на формуванні конку-
рентних стратегій та відсутність зосередженості 
та комплексності під час оцінки конкурент-
них позицій підприємства. Названі показники 
характеризують як конкурентоспроможність 
підприємства, так і його конкурентну позицію 
та стійкість. Разом з тим слід відзначити, що 
окремі показники мають загальний характер і 
складно піддаються якісному виміру [2].

Ю.Б. Іванов [3] поділяє всі методи визна-
чення та оцінки конкурентоспроможності на 
такі шість груп, тим самим підкреслюючи їх 
велику чисельність: методи, які ґрунтуються 
на аналізі порівняльних переваг; методи, які 
базуються на теорії рівноваги підприємства 
та галузі; методи, побудовані на основі теорії 
ефективної конкуренції; методи, основані на 
теорії якості товару; матричні методи оцінки 
конкурентоспроможності; інтегральні методи. 

П.С. Зав’ялов виділяє три основні напрямки 
аналізу та оцінки конкурентоспроможності під-
приємства: оцінка конкурентоспроможності за 
результатами господарської діяльності; фактор-
ний підхід до аналізу та оцінки конкуренто-
спроможності; урахування характеру впливу на 
конкурентоспроможність підприємства намірів, 
стратегічних програм та планів фірми та ефек-
тивності їх реалізації [4].

С.В. Мілевський [5] умовно поділяє осно-
вні підходи до визначення конкурентоспро-
можності на групи: методи визначення інте-
грального показника конкурентоспроможності 
підприємства з використанням експертних оці-
нок; методи визначення конкурентного статусу 
фірми; графічні методи; методи, основані на 
синтезі інтегрального показника з набору еко-
номічних показників; методи оцінки конкурен-
тоспроможності підприємства за результатами 
виробничо-господарської діяльності; методи, 
основані на визначенні вартості бізнесу.



425Глобальні та національні проблеми економіки

Одним з найбільш часто застосовуваних для 
визначення конкурентоспроможності є метод 
аналізу ієрархій (МАІ), який характеризується 
систематизованою процедурою подання еле-
ментів, що визначають сутність проблеми. Він 
полягає в поділі проблеми на складові й подаль-
шій їх обробці шляхом порівняння. Основні 
етапи МАІ: визначення переліку критеріїв, 
визначення аналогів і встановлення по них зна-
чень критеріїв, порівняльна оцінка критеріїв 
за важливістю, порівняльна оцінка об’єктів за 
кожним з критеріїв, обробка матриць порівнянь 
критеріїв. Оцінка важливості критеріїв за МАІ 
відбувається шляхом їх попарного порівняння. 

Двома основними умовами відбору показни-
ків рейтингової оцінки є відображення фінан-
сової та господарської діяльності та можли-
вість розрахунку на основі реальної інформації. 
Істотним фактором при складанні рейтингової 
оцінки є динаміка окремих показників ефек-
тивності діяльності і фінансової стабільності, 
що повинна враховуватися в кінцевій бальній 
оцінці підприємства через коригуючий коефі-
цієнт. Рейтинг підприємства визначається на 
основі розрахунку його підсумкового бала в 
результаті оцінки [6].

Оцінка конкурентоспроможності на основі 
рівня продаж ґрунтується на тому, що рівень 
конкурентоспроможності – це відносна харак-
теристика товару, яка відображує ступінь його 
переваги на цьому ринку в порівнянні з това-
ром-аналогом. 

У такому випадку критерієм конкуренто-
спроможності виступає частка продажу В0і оці-
нюваного товару в порівнянні з конкурентом. 

Загальний рівень части продажу розрахову-
ється в такому випадку наступним чином:
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де М0 – обсяг продаж товару за період;
М1 – обсяг продаж товару-конкурента за той 

же період.
Рівень конкурентоспроможності можна оці-

нити як ймовірність В0і того, що на даному 
ринку споживач, роблячи покупку, надасть 
переваги товару вказаному і-му його конку-
ренту-аналогу. Ймовірність В0і – це перевага 
одного товару над іншим. Таку оцінку можна 
отримати за допомогою експертних методів. 
Отримані значення В0і дозволяють визначити 
оцінки очікуваної частки продаж на ринку 
товарів (В0) та аналогів (Вj):
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Наведені формули дозволять визначити 
позицію, яку займають товари на ринку, що в 
результаті й визначає рівень конкурентоспро-
можності підприємства [7]. Перевага цього 
методу полягає в тому, що враховується вплив 
різних факторів зовнішнього середовища та 
є можливість визначити позицію товару на 
ринку. Недоліком слід вважати те, що основу 
методу складають експертні оцінки.

Проведений аналіз ще раз підкреслює, що 
оцінка конкурентоспроможності підприємства 
представляє складну багатофакторну задачу, 
яка повинна зводитися до виявлення найбільш 
значущих числових показників (системи показ-
ників) конкурентоспроможності та їх подаль-
шого інтегрування [2].

В.А. Таран у своїй роботі [8] за основні показ-
ники конкурентоспроможності пропонує при-
йняти: економічний потенціал та ефективність 
діяльності; рівень управління; виробничий 
та збутовий потенціали; науково-дослідниць-
кий потенціал; фінансовий стан; репутацію 
фірми; стан та кваліфікацію трудових ресур-
сів. На жаль, у цій роботі не наведено кон-
кретні показники конкурентоспроможності, а 
проблема визначення інтегрального показника 
зовсім не розглядається. 

А.С. Шальмінова для оцінки конкуренто-
спроможності підприємства пропонує обрати 
систему показників ефективності виробничої 
діяльності підприємства, фінансового стану, 
ефективності організації збуту та просування 
товару, конкурентоспроможності товару та 
ефективності інноваційної діяльності. 

Загальний показник конкурентоспромож-
ності підприємства розраховується у вигляді 
середньої геометричної зваженої [9]:
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де а1, а2, а3, а4, а5 – коефіцієнти вагомості 
показників ефективності;

е1, е2, е3, е4, е5 – показники ефективності 
діяльності підприємства. 

Оцінка конкурентоспроможності, згідно з 
цією методикою, залежить від кваліфікації 
експерта та є досить суб’єктивним процесом, 
оскільки інтегральний показник розрахову-
ється з використанням вагомості, яка визнача-
ється експертом.

Цей же недолік притаманний й інтегральному 
показнику оцінки конкурентоспроможності про-
дукції, який пропонує А.А. Воронов [10].

Згідно з цією методикою, конкурентоспро-
можність підприємства представляє собою 
середньоарифметичне або середньозважене 
число конкурентоспроможності окремих видів 
продукції підприємства:

;








−+= ∑
=

N

i
іjіjj ВВВ

1
/)1(1/1 .

)(
54321

54321 54321ααααα ααααα++++ ⋅⋅⋅⋅= еееееК

P

r

JJJ

n

JJJ

m

JJJ

J
r

k

r

k
rkk

r

k
k

n

j

n

j
njj

n

j
j

m

i

m

i
mii

m

i
i

підпр /
...

...
......

1 1
/2/

1
1/

1 1
/2/

1
1/

1 1
/2/

1
1/

























+++
+

+
+++

+
+++

=

∑ ∑∑

∑ ∑∑∑ ∑∑

= ==

= === ==

Кі = КПРі* а + РАКі * b + СВ * с,

1** →= ∑ ijjiорг KbaК

22
3

2
2

2
1 ... ijij AAAAR ++++=

8 817,0*704,0*607,0*514,0*419,0*31,0*214,0*122.0 ПППпППППKn =

Q = f ( PN
э *Pm

T * Px
экол * Ру

соц.*Рz
юр)1/(N+m-+x+y+z)

10

0
0 ММ

М
В і +

=









−+= ∑
=

N

i
іі ВВВ

1
000 /)1(1/1

,

де Ji/1 – відносна конкурентоспроможність 
і-продукції підприємства до продукції пер-
шого конкурента; m – кількість конкурентів 
по і-продукції; Ji/1 – відносна конкурентоспро-
можність j-продукції підприємства до продукції 
першого конкурента; n – кількість конкурентів 
по j-продукції; k – кількість видів продукції; 
r – кількість конкурентів по k-продукції; R – 
загальна кількість конкурентів.

Для визначення конкурентоспроможності 
підприємства Н.А. Дробітько виділяє три групи 
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показників [11]: конкурентоспроможність 
товару (ступінь його відповідності конкрет-
ній потребі та витратам споживачів); ринкову 
активність (поведінка підприємства в умовах 
змінюваного зовнішнього середовища); власні 
можливості (наявність та ефективність вико-
ристання ресурсів підприємства) та пропонує 
використовувати таку формулу:

Кі = КПРі * а + РАКі * b + СВ * с,
де Кі – конкурентоспроможність підприєм-

ства;
КПРі – конкурентоспроможність продукції 

підприємства;
РАКі – ринкова активність підприємства;
СВ – власні можливості підприємства;
a, b, c – відповідно значення показника 

конкурентоспроможності продукції, ринкової 
активності та власних можливостей підприєм-
ства при оцінці його конкурентоспроможності.

Але слід зазначити, що запропоновані групи 
показників дещо дублюють один одного, а саме: 
при оцінці ринкової активності автор пропонує 
використовувати показники, що характеризу-
ють фінансово-господарську діяльність. У той 
же час для оцінювання власних можливостей 
використовується показник залежності від 
зовнішніх джерел фінансування. Отже, в обох 
випадках оцінюється фактично фінансовий 
стан підприємства.

Р.А. Фатхутдінов пропонує оцінювати рівень 
конкурентоспроможності організації за чотирма 
основними групами показників: переваги в 
зовнішньому середовищі (макросередовище, 
інфраструктура регіону, мікросередовище); 
переваги у внутрішньому середовищі (техноло-
гії, організація процесів, ресурси); переваги в 
якості та ресурсозбереженні товарів; переваги 
на ринку (обсяг ринку, кількість конкурентів, 
безпечність торгівлі). Для інтегральної оцінки 
конкурентоспроможності підприємства він про-
понує формулу, яка враховує вагомість товарів 
та ринків, на яких вони реалізуються [12]:
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де ai – питома вага товару в загальному 
обсязі продажу за період, який аналізується;

bi – показник значимості ринку, на якому 
представлений товар організації;

Kij – конкурентоспроможність і-го товару на 
j-му ринку.

Недоліком цієї методики, як і методики 
А.А. Воронова, є те, що конкурентоспромож-
ність підприємства ототожнюється з рівнем 
конкурентоспроможності його товару. Крім 
того, в методиці значимість ринку визначається 
суб’єктивно, що знижує достовірність оцінки.

Л.В. Целікова для оцінки конкурентоспро-
можності підприємства розробила номенклатуру 
показників, які згруповані в такі групи [13]: 
показники ліквідності та платоспроможності; 
показники ринкової стійкості; показники рен-
табельності результатів фінансово-господарської 
діяльності; показники оцінки рентабельності 

використання організаційно-управлінського 
потенціалу; показники оцінки комерційної 
активності; показники оцінки конкурентоспро-
можності товару; показники оцінки якості тор-
гового обслуговування; імідж системи.

Інтегральний показник конкурентоспромож-
ності визначається за формулою:
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де Rij – рівень конкурентоспроможності про-
дукції досліджуваного суб’єкта ринку та кон-
курентів;

А1, А2, А3 – одиничні показники оцінки кон-
курентоспроможності продукції. 

З формули витікає, що найвищу конкурен-
тоспроможність має той суб’єкт ринку, у якого 
сумарний результат всіх показників вище, ніж 
у конкурентів. Одержаний результат співвідно-
ситься з еталонним значенням або результатом 
конкурента. Отримане співвідношення повинно 
знаходитися в інтервалі від 0 до 1. Далі за роз-
робленою шкалою (шкала І. Ансоффа) визнача-
ється рівень конкурентоспроможності товару.

Розраховані за такою методикою інтегральні 
показники переводяться на якісний рівень, що 
зайве, оскільки досить було б їх порівняти з 
показниками конкурентів.

А.Е. Воронкова пропонує використовувати 
метод формалізованої оцінки елементів, які 
входять до складу конкурентоспроможного 
потенціалу. Цей метод є основою для розра-
хунку інтегрального показника конкуренто-
спроможного потенціалу, який визначається як 
добуток його елементів. До складу конкурен-
тоспроможного потенціалу входять такі потен-
ціали: виробничий, інноваційний, фінансовий, 
маркетинговий, управлінський, мотиваційний, 
комунікаційний та трудовий [14]. 

Особливістю запропонованого методу фор-
малізованої оцінки елементів потенціалу є 
можливість урахування середньогалузевих 
показників, що дозволяє діагностувати потен-
ціал, регулювати та управляти ним для забез-
печення ефективного розвитку підприємства. 
Такий підхід дозволяє в цілому оцінити стан 
суб’єкта відносно конкурентів, а також ана-
лізувати окремі елементи потенціалу. Але 
необхідно відзначити деякі особливості, які 
ускладнюють практичне застосування методу, 
а саме: обмеженість в інформаційному забез-
печенні розрахунків, а також складність алго-
ритму запропонованого методу.

І.О. Оберемчук [15] в розрахунок конкурен-
тоспроможності включає групи показників, які 
характеризують конкурентоспроможність про-
дукції, фінансовий стан, конкурентний потен-
ціал, ефективність виробництва, та пропонує 
оцінювати конкурентоспроможність підприєм-
ства за допомогою інтегрального показника:
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де П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8 – від-
повідно, конкурентоспроможність продукції; 
фінансовий стан підприємства; ефективність 
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збуту та просування продукції; ефективність 
виробництва; конкурентний потенціал; еколо-
гічність виробництва; соціальна ефективність; 
імідж підприємства.

Б.В. Буркинський розрахунок коефіцієнта 
конкурентоспроможності підприємства здій-
снює за формулою середньозваженої арифме-
тичної [16]:

ККП = 0,15ЭП+0,29ФП+0,23ЭС+0,33КТ,

де ККП, ЭП, ФП, ЭС, КТ – відповідно, кое-
фіцієнт конкурентоспроможності підприємства; 
коефіцієнт критерію ефективності виробни-
чої діяльності; значення критерію фінансового 
стану підприємства; значення критерію ефек-
тивності організації збуту та просування товару 
на ринку; значення критерію конкурентоспро-
можності товару.

Перевагою цього методу є те, що оцінка охо-
плює всі важливі аспекти господарської діяль-
ності промислового підприємства та виключає 
дублювання показників. Крім того, викорис-
тання в ході оцінки порівняння показників за 
різні проміжки часу дає змогу використовувати 
цей метод як варіант оперативного контролю 
окремих підрозділів підприємства.

Оцінювання конкурентоспроможності на 
основі норми споживчої вартості припускає 
оцінку сукупних маркетингових, управлінських 
та організаційних рішень. Розрахунок здійсню-
ється на основі алгоритму оцінки конкуренто-
спроможності економічних технологій [17].

Даний метод дозволяє точно виявити та оці-
нити реальні потреби споживачів та властивості 
товару. В загальному вигляді формула споживчої 
вартості – це відношення суми потреб до товару, 
або, інакше кажучи, відношення суми властивос-
тей товару до суми потреб в цих властивостях.

Загальний показник конкурентоспромож-
ності на основі норми споживчої вартості можна 
визначити таким чином: 
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де Рj – показник конкурентоспроможності на 
основі норми споживчої вартості за j-м блоком 
значущих якостей;

N, m, x, y, z – коефіцієнти вагомості.
Перевага цього методу полягає в тому, що 

оцінка конкурентоспроможності ґрунтується 
на оцінці сукупності маркетингових, управлін-
ських та організаційних рішень фірми. Це дає 
можливість точно встановити реальні потреби 
потенційних покупців та достатність рівня ефек-
тивності підприємства щодо їх задоволення. 
Недолік полягає у відсутності об’єктивного 
визначення показників конкурентоспромож-
ності, що обумовлено необхідністю експертного 
оцінювання. Крім того, не визначено методику 
встановлення розміру коефіцієнта вагомості.

Аналіз методів оцінки конкурентоспромож-
ності дозволив зробити висновок про необхід-
ність їх одночасного та послідовного викорис-
тання, тому що більшість з них характеризують 
лише окремі сторони діяльності підприємства: 

або ефективність виробництва, або ефективність 
збуту, або конкурентоспроможність продукції, 
що випускається, та ін. Кожна з груп характе-
ристик включає ряд показників, що описують 
фактори як рушійні сили процесу забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності. Показ-
ники характеризують ту чи іншу сторону діяль-
ності підприємства, тому виникає необхідність 
їх комплексної оцінки. Комплексний підхід до 
вивчення методів оцінки конкурентоспромож-
ності підприємства, теоретичних аспектів їх 
побудови повинен дозволити підприємству раці-
онально формувати стратегію свого розвитку і 
поведінки на ринку, управляти асортиментною 
і збутовою політикою, а також оцінювати вну-
трішній і зовнішній потенціал складових кон-
курентоспроможності, вчасно адаптуватися до 
зовнішнього середовища, що змінюється.

Порівнювальна оцінка конкурентоспромож-
ності підприємства потребує великого обсягу 
інформації, частина якої здебільшого є конфі-
денційною. Показники конкурентоспромож-
ності визначаються кількісно за обліково-звіт-
ною документацією підприємства. Точність 
оцінки конкурентоспроможності в першу чергу 
залежить від достовірності прийнятих в розра-
хунок показників.

Висновки. Аналіз існуючих методів визна-
чення конкурентоспроможності дає змогу зро-
бити висновок, що існуючі методи використову-
ють один або декілька показників ефективності 
виробничо-господарської діяльності (оцінка має 
чітке цифрове значення, але при цьому не вра-
ховуються аспекти діяльності підприємства, 
результати або процес яких не можливо оці-
нити точним цифровим показником), або корис-
туються експертним оцінюванням, результати 
якого не завжди є об’єктивними. 

Недоліки існуючих підходів до оцінки конку-
рентоспроможності полягають в тому, що вони 
не повністю відповідають вимогам системності 
та комплексності, а тому жоден з усіх наве-
дених методів не пристосований для викорис-
тання системного відбору та аналізу всіх фак-
торів, які можуть чинити вплив на конкурентні 
переваги підприємства. Найбільші труднощі 
викликає відсутність механізму визначення та 
врахування, а потім приведення до спільного 
виміру всіх факторів, які впливають на конку-
рентоспроможність підприємства.

Таким чином, можна чітко сформулювати 
вимоги до оптимальної системи оцінки конку-
рентоспроможності, яка зведе до мінімуму недо-
ліки попередніх методик: використання вихід-
них даних, які є наявними та доступними для 
розрахунку; можливість порівняння поточного 
рівня конкурентоспроможності підприємства з 
минулими періодами та можливість прогнозу 
на майбутнє; урахування тривалості періоду 
(стратегічна та операційна ефективність) в 
оцінці конкурентоспроможності.

Ґрунтуючись на аналітичному порівнянні 
розглянутих підходів, можна зробити висно-
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вок про необхідність розробки універсального 
методу визначення конкурентоспроможності, 
який би включав більшість основних параме-
трів та комплексно оцінював конкурентоспро-
можність підприємства. Такий метод мав би 
подальші перспективи, оскільки був би зрозумі-
лим та доступним як для вищого керівництва, 
так і для середнього управлінського персоналу.
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ВПЛИВ ДИСПАРИТЕТУ ЦІН  
НА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

INFLUENCE DISPARITY IN PRICES  
FOR RESOURCE PROVISION PROCESSING ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Посилення диспаритету цін між продукцією агропромисло-

вого комплексу і продукцією переробних галузей впливає на 
забезпечення продовольчої безпеки України. Диспаритет цін 
виникає внаслідок випереджаючого зростання цін на продук-
цію, яка використовується в аграрному секторі, та на продук-
цію, вироблену з сільськогосподарської сировини.

Ключові слова: диспаритет цін, ціна, ціноутворення, по-
пит, пропозиція.

АННОТАЦИЯ
Усиление диспаритета цен между продукцией агропро-

мышленного комплекса и продукцией перерабатывающих 
отраслей влияет на обеспечение продовольственной без-
опасности Украины. Диспаритет цен возникает вследствие 
опережающего роста цен на продукцию, используемую в 
аграрном секторе, и на продукцию, произведенную из сельско-
хозяйственного сырья.

Ключевые слова: диспаритет цен, цена, ценообразова-
ние, спрос, предложение.

ANNOTATION
Increased disparity between the prices of agricultural prod-

ucts and products processing industries affect the food security of 
Ukraine. Рrice disparity is due to faster growth in prices for prod-
ucts used in the agricultural sector, and products made from agri-
cultural feed stocks.

Keywords: disparity of prices, price, pricing, demand, supply.

Постановка проблеми. Сучасна економічна 
політика направлена на поліпшення процесу 
ціноутворення. Більшість цін в економіці фор-
мується вільно, але в той же час в них вра-
ховується і висока ступінь монополізму, що 
притаманна нинішньому періоду. Оскільки 
ціна є однією з ключових категорій ринкової 
економіки, від її змін у значній мірі залежить 
розвиток не тільки окремих підприємств, а й 
цілих галузей народного господарства. 

Ефективне виробництво і переробка сільсько-
господарської продукції значною мірою зале-
жить від збалансованого розвитку всіх галузей 
економіки, забезпечення раціонального спів-
відношення між цінами і доходами партнерів. 
Важкий фінансовий стан аграрного сектора зна-
чною мірою зумовлений порушенням паритету 
цін і тривалим нееквівалентним обміном між 
сільським господарством та іншими галузями 
економіки [1–5]. 

З точки зору теорії зміна співвідношення 
цін на окремі види продукції є закономірним 
явищем для ринкової економіки. Виходячи 
зі змін співвідношення попиту та пропозиції 
на різні товари, вона має стимулювати розви-
ток одних галузей та уповільнювати розвиток 

інших. Поглиблення диспаритету цін на сіль-
ськогосподарську та промислову продукцію 
спонукає аграрників до скорочення або повної 
відмови від виробництва збиткової продукції.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченням проблематики встановлення 
паритетних міжгалузевих відносин займа-
лися такі вчені-економісти, як В.Г. Андрій-
чук, Ю.П. Макаренко, В.Я. Месель-Веселяк, 
О.М. Могильний, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак 
та ін. [1; 4–7; 9; 10]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак посилення дисба-
лансу розвитку АПК поряд із зростанням глоба-
лізаційних тенденцій та конкуренції на ринках 
аграрної продукції обумовили необхідність про-
ведення детальних досліджень причин виник-
нення, стану та шляхів вирішення проблем 
цінового диспаритету.

Мета статті полягає у вивченні передумов 
виникнення цінового диспаритету, його наслід-
ків для аграрних підприємств, а також обґрун-
туванні шляхів вирішення проблеми нееквіва-
лентності міжгалузевих відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з характерних особливостей функціону-
вання аграрного сектора економіки України є дис-
паритет цін, наслідками якого є низький рівень 
прибутковості і рентабельності виробництва. Що 
ж включає в себе явище диспаритету, якими є 
причини та передумови його виникнення?

Диспаритет являє собою порушення вартіс-
них співвідношень, а відповідно, й цін на сіль-
ськогосподарську продукцію, з одного боку, та 
промислові товари і послуги, які купують для 
потреб села,– з іншого. Диспаритет виявляється 
у випереджаючому зростанні індексів цін на 
промислові товари і послуги порівняно з індек-
сом цін на сільськогосподарську продукцію [2].

Явище цінового диспаритету знаходить най-
більше своє вираження між І та ІІІ ланками 
агропромислового комплексу, тобто власне сіль-
ським господарством і підприємствами промис-
ловості, що виготовляють засоби виробництва 
для аграрної галузі. 

З одного боку, вітчизняні виробники сіль-
ськогосподарської продукції страждають від 
проблеми випереджальних темпів зростання 
цін на матеріально-технічні ресурси та енерго-
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носії, а з іншого – від зниження платоспромож-
ності споживачів.

Однією з головних передумов розвитку і 
поширення диспаритету відносин між галузями 
виробництва став недостатній контроль процесу 
зростання цін і проведення необґрунтованої 
державної цінової політики на фоні інфляцій-
них тенденцій. Крім того, серед причин диспа-
ритету цін можна визначити такі:

– відсутність прозорих відносин, недостатня 
конкуренція між покупцями і трейдерами;

– недостатня робота з боку держави щодо 
прояву монополізму в ціноутворенні [5];

– низька платоспроможність попиту з боку 
населення та загальне зниження цін на зовніш-
ньому ринку, що негативно впливає на рівень 
закупівельних цін;

– відкритість вітчизняного ринку продук-
ції аграрної галузі для іноземних інвесторів 
(імпортери реалізовують свою продукцію за 
демпінговими цінами, що не можуть порівню-
ватися з витратами на виробництво відповідної 
вітчизняної продукції);

– наявність широкого кола посередницьких 
структур. 

Як вважає О. Олійник, посиленню диспари-
тету цін на сільськогосподарську та промислову 
продукцію сприяє недосконалість конкуренції 
на ринках матеріально-технічних ресурсів і 
продовольства, які за своєю структурою є рин-
ками олігополії, а по окремих видах матері-
ально-технічних ресурсів навіть ринками моно-
полії [7, с. 73]. 

Якщо розглянути причини виникнення ціно-
вого диспаритету в більш глобальному аспекті, 
тут вступають в дію природа аграрного вироб-
ництва та його відмінності від галузі промис-
ловості, природно-кліматичні умови, територі-
альне розташування тощо.

Характерною рисою аграрного диспаритету 
цін є так званий «ефект ножиць», що має своє 
вираження у закупівлі матеріально-технічних 
ресурсів та інших засобів виробництва за над-
звичайно високими цінами та продажу сіль-
ськогосподарської продукції за надзвичайно 
низькими цінами. 

До особливостей процесу ціноутворення 
в галузі аграрного виробництва можна відне-
сти і сезонність цінового коливання. Так, на 
основні види рослинницької продукції ціни 
знижуються в період збору врожаю через зрос-
тання пропозиції товару. Максимальний рівень 
цін, як правило, спостерігається перед почат-
ком наступного сезону збору врожаю. Щодо 
продукції тваринництва, сезонність цін також 
пов’язана зі зміною пропозиції та обсягів вироб-
ництва. Наприклад, в осінньо-зимовий період 
через зменшення надоїв молока та несучості 
курей відбувається відповідне збільшення цін. 
І навпаки, весняно-літній період характеризу-
ється зниженням цін на ці види продукції.

Значний дисонанс у цінових показниках був 
наявний у 2008 р. (перевищення індексу цін на 

промислову продукцію становило 25,2%), що 
було пов’язане передусім із загальним кризовим 
станом у країні та гіперінфляцією. Втім, сучас-
ний стан міжгалузевих відносин (за даними 
2013 р.) також засвідчує наявність диспаритету.

На вітчизняному ринку товарів і послуг 
прослідковується динамічне зростання цін на 
продукцію сільського господарства та засоби 
виробництва. Однак на продукцію галузей про-
мисловості, де здійснювалося виготовлення 
засобів виробництва для аграрної сфери, ціни 
зростали більш швидкими темпами, ніж на 
продукцію власне сільського господарства.

Проблема цінового диспаритету не може бути 
вирішена ринковими інструментами, про що 
свідчать показники останніх років. Вітчизняні 
дослідники вважають, що «у сфері ціноутво-
рення було лише задекларовано впровадження 
механізмів кон’юнктури аграрного ринку та 
захисту цін від деструктивних коливань попиту 
та пропозиції» [6, с. 151]. На жаль, ринко-
вий механізм у вигляді автоматичного віднов-
лення паритетності міжгалузевих відносин за 
рахунок дії рівноважних цін попиту та пропо-
зиції не доцільно використовувати у випадку 
загострення цінової нееквівалентності. Таким 
чином, «ринкова економіка не може забез-
печити таку саморегуляцію цін на аграрному 
ринку, яка б створювала умови для розвитку 
сільського господарства», саме тому «з метою 
усунення недосконалості ринку об’єктивно 
необхідним є втручання держави в механізм 
ринкового ціноутворення, причому очевидно, 
що результативність такого втручання зале-
жить насамперед від рівня обґрунтованості цін 
купівлі-продажу сільськогосподарської продук-
ції» [9, с. 16].

З метою вирішення проблеми цінової нерів-
ності доцільною є зміна пріоритетів державної 
політики в напрямі посилення заходів прямого 
та опосередкованого впливу (рис. 1).

Антимонопольні заходи: встановлення
антимонопольних обмежень, інтервенційні операції, 

державне регулювання експортно-імпортних відносин

Гарантований 
(мінімальний)

рівень

(максимальний)
рівень

Використання багаторівневої системи цін 
сприятиме диференціації цінової політики, що 
забезпечить відповідний рівень доходів сіль-
ськогосподарських виробників. Такий елемент 
цінового механізму, як гарантовані ціни, являє 
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собою мінімальну межу закупівельних цін на 
сільськогосподарську продукцію. Гарантовані 
ціни є орієнтиром для проведення державних 
інтервенційних операцій, зокрема, у випадку 
зниження ринкових цін. У свою чергу, орієнто-
вані ціни визначають максимальну межу рин-
кових цін на основні види аграрної продукції. 
Саме тому зростання орієнтованих цін свідчить 
про необхідність проведення державних інтер-
венційних продажів (товарних інтервенцій), 
наслідком яких і буде зниження ринкових цін 
і підтримка попиту з боку населення на належ-
ному рівні. 

У тісному зв’язку із системою цінового регу-
лювання знаходиться такий напрям держав-
ної політики, як антимонопольні заходи. Вони 
мають на меті стримування процесів монополі-
зації, а також формування добросовісної конку-
ренції на ринку аграрної продукції. До них слід 
віднести не лише фінансові й товарні інтервен-
ції з боку держави, а й встановлення антимоно-
польних обмежень, проведення обґрунтованої 
експортно-імпортної політики.

Щодо агропромислової інтеграції, то 
вона являє собою певне організаційне поєд-
нання сільського господарства і технологічно 
пов’язаного з ним промислового виробництва 
з метою одержання кінцевої продукції із сіль-
ськогосподарської сировини і досягнення біль-
шої економічної вигоди завдяки взаємній мате-
ріальній зацікавленості і відповідальності всіх 
учасників агропромислового виробництва за 
кінцеві результати господарювання [10, с. 75].

Інтеграція та кооперування сприятимуть 
формуванню продовольчих комплексів із завер-
шеним циклом виробництва продукції, що 
надасть можливість отримання підприємствами 
високих прибутків від споживання виготовле-
ного ними продукту. 

За думкою вчених, «диспаритет цін щодо 
малих бізнесових агрогосподарств, безумовно, є 
більш руйнівним у порівнянні з великими агро-
структурами інноваційного типу [4]. Саме тому 
ключовими напрямами інтеграції є не лише 
кооперація сільськогосподарських підприємств 
між собою з метою закупівлі матеріально-тех-
нічних ресурсів, впровадження інновацій та 
реалізації продукції, а й інтеграція з підприєм-
ствами ІІІ сфери агропромислового комплексу. 

Одним із багатьох позитивних аспектів про-
ведення інтеграційних заходів є покращання 
інвестиційного клімату через залучення вітчиз-
няних та іноземних інвестицій, розширення 
асортименту продукції та зниження її собівар-
тості, впровадження новітніх досягнень науки і 
техніки, зростання прибутковості та конкурен-
тоспроможності підприємств як в межах кра-
їни, так і на міжнародних ринках. Крім того, 
інтеграція підприємств АПК за типом ство-
рення циклу «виробництво – переробка – збут» 
забезпечить зменшення кількості посередниць-
ких структур, що, у свою чергу, формуватиме 
більш справедливий розподіл доходів. 

Окремо слід зазначити про необхідність вдо-
сконалення системи постачання і збуту. Низь-
кий рівень ефективності механізмів збуту при-
зводить до втрат продукції в процесі її заготівлі, 
транспортування, переробки та зберігання. 
Покращанню стану системи збуту сприятиме 
практика держзамовлень, розвиток оптової 
торгівлі, застосування державних інтервенцій. 
Такий напрям державної політики, як моні-
торинг процесів ціноутворення, має на меті 
інформаційне забезпечення суб’єктів аграр-
них відносин щодо динаміки цін на сільсько-
господарську продукцію та послуги, а також 
на засоби виробництва. Згідно із Законом 
України «Про державну підтримку сільського 
господарства», моніторинг аграрного ринку 
характеризує систему регулярних спостере-
жень на аграрному ринку, що здійснюється 
протягом маркетингового періоду шляхом 
збирання, оброблення, аналізу та висвітлення 
інформації про ціни попиту і обсяги товарних 
пропозицій на сільськогосподарську продук-
цію та продукти її переробки з метою харак-
теристики поточного стану ринку, прогнозу-
вання та підготовки пропозицій [8]. У свою 
чергу, моніторинг процесів ціноутворення є 
складовою моніторингу аграрного ринку. Від-
повідно, служба цінового моніторингу може 
діяти в межах Міністерства аграрної політики 
та продовольства України, координуючи свої 
функції з Антимонопольним комітетом Укра-
їни, Державною службою статистики України, 
науково-дослідними установами. Таким чином, 
політика постійного державного моніторингу 
та контролю забезпечить позитивні зрушення 
у контексті цінових механізмів.

Очевидним є той факт, що всі напрями дер-
жавної політики в галузі АПК мають здій-
снюватися на основі законодавчої бази, що 
повинна враховувати вимоги часу, глобаліза-
ційні тенденції економіки, особливості галузі 
сільського господарства. Окремим законом 
України мають регулюватися цінові відно-
сини в агропромисловому комплексі. Крім 
того, потребують своєї актуалізації нормативні 
положення щодо державної підтримки підпри-
ємств сільського господарства.

Висновки. Необхідність державного регу-
лювання цінових процесів у галузі аграрного 
виробництва пов’язана з особливостями функ-
ціонування сільськогосподарських підприємств 
в умовах глобалізаційних тенденцій. До клю-
чових напрямів державної політики в галузі 
ціноутворення слід віднести: власне цінові, 
антимонопольні, інтеграційні, інноваційні, 
моніторингові, законодавчі заходи. Лише комп-
лексний підхід до вирішення проблеми між-
галузевого обміну та синергетичний ефект від 
використання вищезгаданих важелів впливу 
надасть можливість нейтралізувати прояви 
цінового диспаритету, підвищити прибутковість 
та конкурентоспроможність аграрної галузі 
економіки України. 
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ЗАЛУЧЕННЯ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ВИСОКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

INVOLVEMENT OF HIRED WORKERS WITH HIGH POTENTIAL  
INTO THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено дослідження сучасних тенденцій залу-

чення найманих працівників з високим потенціалом у сільсько-
господарські підприємства України. Проаналізовано динаміку 
попиту та пропозиції робочої сили в Україні у 2015 р. Виявлено, 
що на ринку праці України має місце трудонадлишковий тип 
кон’юнктури. Автором запропоновано складові характеристики 
найманого працівника з високим потенціалом у галузі сільсько-
го господарства, врахування яких сприятиме нарощуванню 
здібного потенціалу підприємства та водночас посилюватиме 
конкурентне середовище найманих працівників у межах орга-
нізації. Обґрунтовано: чим вище зазначені показники наймано-
го працівника, тим вище ймовірність, що на сільськогосподар-
ському підприємстві працює найманий працівник з HiPo.

Ключові слова: найманий працівник, найманий працівник 
з високим потенціалом, персонал, пошук роботи, працевла-
штування, сільськогосподарське підприємство, залучення пра-
цівників, керівник.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование современных тенден-

ций привлечения наемных работников с высоким потенциа-
лом в сельскохозяйственные предприятия Украины. Проана-
лизирована динамика спроса и предложения рабочей силы в 
Украине в 2015 г. Выявлено, что на рынке труда Украины имеет 
место трудоизбыточный тип конъюнктуры. Автором предложе-
ны составляющие характеристики наемного работника с высо-
ким потенциалом в области сельского хозяйства, учитывание 
которых будет способствовать наращиванию способного по-
тенциала предприятия и одновременно усиливать конкурент-
ную среду наемных работников в пределах организации. Обо-
сновано: чем выше эти показатели наемного работника, тем 
выше вероятность, что в сельскохозяйственном предприятии 
работает наемный работник с HiPo.

Ключевые слова: наемный работник, наемный работник 
с высоким потенциалом, персонал, поиск работы, трудоу-
стройство, сельскохозяйственное предприятие, привлечение 
работников, руководитель.

ANNOTATION
The article is devoted to a proper study on current trends 

employees’ with high potential attraction in agricultural enterpris-
es of Ukraine. The dynamics of demand and supply of labor in 
Ukraine in 2015 year is analyzed. It is found that the labor market 
of Ukraine has got the type of excessive labor supply conditions. 
The author offered the components characteristics of the employ-
ee with high potential in agriculture and proved that the proposed 
components will contribute the increasing of the company’s tal-
ented potential and at the same time will enhance the competitive 
environment of employees within the organization. Substantiat-
ed, the higher these indicators of the employee, the higher the 
probability that at the agricultural enterprise one has got the vary 
employee with high potential.

Keywords: employee, employee with high potential, staff, job 
search, employment, agricultural enterprise, engaging staff, manager.

Постановка проблеми. Формування і реа-
лізація трудового потенціалу України, пер-
спективи його розвитку є надзвичайно важ-

ливим завданням стратегії розвитку країни, 
від вирішення якого залежать не тільки доля 
вітчизняної економіки та можливості її пере-
ходу на інноваційну модель, але й стабільність 
соціально-політичного життя України. Так, 
в умовах стрімкого, нестабільного, а інколи 
й неординарного розвитку світових економіч-
них процесів, що мають місце в сільськогос-
подарських підприємствах, актуальним постає 
питання пошуку найманих працівників з висо-
ким потенціалом – High Potential (HiPo). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В сьогоденних умовах розвитку на сільсько-
господарських підприємствах України питання 
найманих працівників з високим потенціалом 
не набуло всебічного дослідження. Підтвер-
дженням цього є те, що проблему зайнятості 
HiPo на українських підприємствах досліджу-
ють переважним чином з ракурсу мотивації 
найманих працівників. Однак, на нашу думку, 
такого підходу для вивчення особливостей пра-
цевлаштування персоналу з високим потенціа-
лом, не є достатньо. Зокрема, десять років тому 
такі науковці, як Л.П. Червінська [1, c. 49], 
М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк [2, c. 158], приді-
ляли увагу аспектам мотивації праці персоналу 
в сільському господарстві у переважній біль-
шості на теоретичному рівні. Через п’ять років 
вчені А.Ф. Бурик, Н.О. Петренко [3, c. 86], 
А.П. Воронянська [4, c. 112] узагальнили існу-
ючі теоретичні підходи та намагались зробити 
акцент на втілення їх на практиці. Проте у 
працях жодного із науковців не простежува-
лась окрема схема мотивації найманих праців-
ників саме з HiPo та основні характеристики 
такого працівника у галузі сільського господар-
ства. Сучасні науковці, всебічно досліджуючи 
питання мотивації персоналу сільськогосподар-
ських підприємств, зупиняються в основному 
на матеріальному аспекті, до якого відносять 
працівників з високим потенціалом розвитку. 
Ми вважаємо, що дане питання потребує деталь-
ного вивчення, а тема обраного дослідження є 
дійсно актуальною.

Мета статті полягає у пошуку складових 
характеристик найманого працівника з висо-
ким потенціалом у галузі сільського господар-
ства, врахування яких сприятиме нарощуванню 
здібного потенціалу підприємства та водночас 
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посилюватиме конкурентне середовище найма-
них працівників у межах організації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогоднішній день гідний кадровий потен-
ціал підприємств у галузі сільського господар-
ства України частково втрачений, а той, що й 
досі працює – не цілком відповідає завданням 
суттєвого підйому сільського господарства кра-
їни. Дійсно, таке твердження є реальним та 
об’єктивним, тому що, за даними Державної 
служби статистики, попит та пропозиція робочої 
сили в Україні у січні-вересні 2015 р. [5] зна-
ходились у межах значного дисбалансу (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка попиту та пропозиції робочої сили 
в Україні у 2015 році

Джерело: побудовано автором за даними Державної 
служби статистики України без урахування тим-
часово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополь та частини зони проведення 
антитерористичної операції.

Так, незважаючи на те що кількість зареє-
строваних безробітних у січні 2015 р. була на 
117 тис. осіб більше, ніж у вересні 2015 р., 
потреба роботодавців у працівниках на замі-
щення вільних робочих місць (вакантних посад) 
залишалась майже однаковою, її різниця склала 
лише незначний відсоток, зокрема 0,7%. У той 
час як навантаження зареєстрованих безробіт-
них на 10 вільних робочих місць знизилось на 
22,7%. Така ситуація говорить про те, на ринку 
праці України має місце трудонадлишковий тип 
кон’юнктури, тому що пропозиція робочої сили 
перевищує попит роботодавців на працівників. 

Дійсно, таке явище є дуже типовим для укра-
їнських сільськогосподарських підприємств, де 
періодично виникає дисбаланс між наявною 
робочою силою і робочими місцями, тобто між 
попитом і пропозицією праці. Пояснити част-
кову зайнятість можна двома основними при-
чинами. По-перше, це тимчасовий вихід з ладу 
частини робочих місць на підприємстві, при-
чому вихід може бути позаплановим, зокрема 
через аварії, перебої у постачанні сировини, 
матеріалів, комплектуючих, палива, електро-
енергії тощо [6, с. 89]. В результаті цього певна 
кількість найманих працівників протягом кон-
кретного проміжку часу вважається незайня-
тою. А це говорить про те, що на сільськогос-
подарському підприємстві виникає тимчасова 
вимушена незайнятість або внутрішньогоспо-

дарче безробіття, що іноді призводить до звіль-
нення працівників та виходу їх на зовнішній 
ринок праці.

По-друге, можна виділити причину част-
кової зайнятості на підприємстві у зв’язку із 
тимчасовою відсутністю працівників на робо-
чих місцях через травми, хвороби, нещасні 
випадки, прогули або виникнення вакансій у 
результаті звільнення найманих працівників із 
різних причин з діючих робочих місць чи вве-
дення в дію нових робочих місць. Такими при-
чинами можуть бути вихід на пенсію, призив до 
Збройних сил країни тощо.

Варто зазначити, коли дисбаланс виникає з 
першої причини, підприємство намагається збе-
регти цей резерв робочої сили і не витрачати 
власні кошти на підготовку, перепідготовку або 
підвищення кваліфікації нових найманих пра-
цівників. Якщо ж має місце друга причина, то 
це послаблює виробничу дисципліну та водно-
час погіршує роботу підприємства через тим-
часовий дефіцит робочої сили. Отже, за таких 
умов функціонування та розвитку сільсько-
господарських підприємств, актуальним буде 
застосування упереджувальних заходів даному 
явищу. Зокрема, упереджувальним заходом 
щодо забезпечення підприємства відповідним 
кількісним та якісним складом персоналу є 
маркетинг внутрішньоорганізаційного ринку 
праці, тобто сукупність управлінських методів 
і відносин, які поєднують у єдине ціле осно-
вні функції стосовно внутрішньоорганізацій-
ного врівноваження попиту і пропозиції робо-
чої сили, забезпечення поліпшення її якості та 
підвищення конкурентоспроможності [7, с. 80]. 
При цьому доцільно відмітити, що відповідно 
до Концепції комплексної державної програми 
реформ та розвитку сільського господарства 
України на 2010–2015 рр., ключовим питан-
ням були напрями вирішення соціально-демо-
графічних і кадрових проблем країни. Зокрема, 
припускається, що технологічне переоснащення 
аграрного комплексу має забезпечити суттєве 
зростання продуктивності праці персоналу сіль-
ськогосподарських підприємств, нарощування 
її науко- та інтелектоємності. На цій основі 
мають бути забезпечені сприятливі умови для 
суттєвого підвищення заробітної плати найма-
ним працівникам у сільськогосподарських під-
приємствах України. Крім того, покращання 
соціально-побутових умов найманих працівни-
ків, що мешкають у сільській місцевості, та роз-
виток сільських територій мають відбуватися 
на підґрунті доходів від податків сільськогос-
подарських підприємств та інших видів підпри-
ємницької діяльності на цій території. Водно-
час можна виділити і недолік даної програми, 
зокрема це те, що розвиток сільського госпо-
дарства та вирішення соціально-економічних і 
трудових проблем ставляться в залежність від 
розвитку аграрного бізнесу за умови, що дер-
жава здійснює заміну корупційних механізмів 
на прозору та зрозумілу систему відносин. 
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За такої постановки питання окремі вчені 
та фахівці вбачають у перспективі деградацію 
сільських громад, життєвого середовища та 
земельно-ресурсної бази країни. У країнах світу, 
які є лідерами на міжнародних агропромисло-
вих ринках, селяни інституційно захищені від 
руйнівного впливу великого капіталу. Тому 
вчені-економісти враховують, що формування 
ефективних економічних і соціальних інститу-
тів у сільській місцевості передбачає перш за 
все об’єднання зусиль та реальну участь у цьому 
процесі держави, аграрного бізнесу й сільського 
населення [7, с. 92]. Об’єднані зусилля, на їх 
погляд, слід спрямувати на розвиток таких 
інститутів і форм економічного та соціального 
життя на селі, які б допомагали реалізовувати 
нагальні потреби й корінні інтереси переваж-
ної частини сільського населення, посилювали 
ініціативу «знизу», активізували підприєм-
ницьку, творчу та інноваційну діяльність селян 
[8–9]. Саме на це й спрямована діюча Державна 
цільова програма розвитку українського села до 
2015 р. [10].

За проведеними нами дослідженнями було 
виявлено, що за умов інтеграційних процесів, 
які відбуваються у світі, все більшого попиту 
набуває питання працевлаштування найма-
них працівників з високим потенціалом саме у 
сільськогосподарських підприємствах. Так, за 
даними Державної інспекції сільського госпо-
дарства України, у січні-вересні 2015 р. на сіль-
ськогосподарських підприємствах країни 15% 
серед найманих працівників, які мають HiPo, 
змінили місце роботи протягом року [11]. Тож 
постає питання: чи варто керівникам сільсько-
господарських підприємств України приділяти 
більше уваги персоналу з високим потенціалом? 
На нашу думку, сенс у такому підході дійсно 
є, тому що такі кадри здатні генерувати додат-
кові прибутки за умови створення для них гід-
них умов праці. Однак для роботодавців постає 
дилема: як саме впізнати таких найманих пра-
цівників та мотивувати працювати на конкрет-
ному сільськогосподарському підприємстві.

Використовуючи дані Фонду інформаційних 
технологій та інновацій, нами було встанов-
лено, що останнім часом американські універ-
ситети відійшли від функції генерації нових 
знань у галузі сільського господарства, які 
передавалися суспільству шляхом навчання 
студентів, проведенням майстер-класів фахів-
цям справи, наукових публікацій, участі в 
наукових дискусіях на конференціях і семі-
нарах. Сьогодні вони займають провідне місце 
на ринку трансферу технологій за допомогою 
торгівлі ліцензіями, створенням інноваційних 
центрів, «стартап-компаній», здійснення кон-
сультацій та навчання персоналу сільськогос-
подарських підприємств [12]. При цьому дуже 
важливим є отримання інформації про створе-
ний винахід від творців, що у повній мірі свід-
чить про винахідницьку активність творчих 
працівників. Зокрема, університети світового 

класу мають вражаючі результати управління 
портфелем університетської інтелектуальної 
власності дослідницьких університетів. Так, 
відділ з інтелектуальної власності та група з 
промислових досліджень Університету Берклі 
(Каліфорнія) у 2013 р. отримали 119,2 млн. 
дол. США від ліцензування та передання тех-
нологій; офіс із ліцензування технологій Стен-
фордського університету та офіс із ліцензування 
технологій Масачусетського технологічного 
інституту в 2014 р., відповідно, 76,7 млн. дол. 
США і 54,09 млн. дол. США [13, c. 216]. Більш 
того, лише ці три дослідницькі вищі навчальні 
заклади США за один рік створили 94 універси-
тетські стартапи. Такі результати переконливо 
свідчать про розвиток та управління талантом 
найманих працівників з високим потенціалом. 

Так, досліджуючи питання HiPo, варто 
зазначити, що найпрозорішим, доступним та 
доречним є тлумачення найманих працівників 
даної категорії як людей з високим потенціа-
лом. Дійсно, таке визначення є чітким та роз-
криває сутність застосування даного терміну. 
Проте поряд із вищезазначеним, важливим є 
окремий розподіл персоналу з високим потен-
ціалом для кожної галузі. Зокрема, акцентуємо 
увагу на тому, що цей потенціал позначає кон-
кретні речі, і кожен керівник розуміє під ним 
щось своє. Ключовим для визначення поняття 
High Potential став звіт McKinsey and Company 
1997 р. «Війна за таланти». Саме після нього 
робота з людськими ресурсами стала більш зна-
чущою. Він змінив ставлення до персоналу з 
погляду кількості.

У середньому HiPo становлять від 2% до 5% 
всієї аудиторії. Такі люди існували завжди, 
просто раніше їх називали по-іншому – «від-
мінники», «стахановці», «передовики праці». 
Зазначимо, продуктивність HiPo залежить 
від наявності так званого людського фактора. 
Наприклад, у промисловості та сільському гос-
подарстві вони не будуть давати такого зрос-
тання, як у торговельній сфері, де 10% найма-
них працівників можуть приносити до 50% 
всього прибутку. Проте якщо мають місце 
інвестиції на конкретному сільськогосподар-
ському підприємстві, наявність працівників 
з HiPo повинна бути обов’язковою, що, відпо-
відно, впливатиме на ефективне функціону-
вання організації. 

Постає питання: чому саме наймані праців-
ники з високим потенціалом так важливі для 
розвитку підприємств у галузі сільського гос-
подарства? Відповіддю на дане питання будуть 
слугувати результати дослідження, що були 
проведені групою науковців, яку очолив доктор 
Вільям Бейлі [14]. Так, згідно з дослідженнями 
The Bailey Group Research, було встановлено, 
що продуктивність праці найманих працівни-
ків з HiPo на 21% вище, ніж у інших працівни-
ків. Більш того, за дослідженнями SHL Talent 
Measurement було додатково виявлено, що 
виручка сільськогосподарського підприємства, 
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яке очолює керівник з HiPo, зростає вдвічі 
швидше [15]. Але при цьому 46% керівників 
у галузі сільського господарства не використо-
вують конкретний системний процес для вияв-
лення HiPo.

Аналізуючи вищенаведені дані, можемо 
говорити про те, якщо навіть конкретне сіль-
ськогосподарське підприємство працює з про-
дукцією або послугами, на які є доволі високий 
попит, а рентабельність організації реально під-
вищується, все одно доцільно мати у штаті таку 
особу, яка допомагатиме як будувати схему 
продажу чи реалізації послуг, так і вдоскона-
лювати існуючий механізм функціонування 
підприємства. У такому випадку наймані пра-
цівники з HiPo – це не просто сучасний бренд, 
чи модне слово, а це дійсно особи, які необхідні 
всім підприємствам у різних галузях еконо-
міки. Основне завдання, яке буде доцільним 
для вирішення керівника сільськогосподар-
ського підприємства щодо даного питання, – це 
процентне співвідношення таких працівників у 
штатному розкладі. 

За проведеними нами дослідженнями було 
з’ясовано, що в Україні керівники сільськогос-
подарських підприємств дуже часто плутають 
поняття «високий потенціал» (High Potential) з 
лідерством. Так, на підприємстві у галузі сіль-
ського господарства може бути найманий праців-
ник з високим потенціалом, який сумлінно робить 
свою роботу, при цьому він не є лідером (рис. 2). 
Варто акцентувати увагу, що лідерство має пози-
тивний вплив на кінцевий результат пошуку та 
розпізнавання найманих працівників з HiPo.

Запропоновані нами складові характеристики 
найманого працівника з високим потенціалом 

сприятимуть нарощуванню здібного потенціалу 
підприємства та водночас посилюватимуть кон-
курентне середовище найманих працівників у 
межах організації. Чим вище зазначені показ-
ники найманого працівника (рис. 2), тим вище 
ймовірність, що на сільськогосподарському під-
приємстві працює найманий працівник з HiPo.

Враховуючи дані джерел [14; 15], які уза-
гальнили офіційні дослідження і дійшли аргу-
ментованого висновку, можемо стверджувати, 
що найбільше «лідерів майбутнього» можна 
знайти у Бразилії, Індії, Мексиці, Туреччині 
та Швейцарії. Крім того, лідерів також варто 
шукати в Австралії, Великобританії, 

Німеччині, Гонконзі та США. Це говорить 
про те, що перед Україною має бути поставлена 
мета нарощувати здібний потенціал, особливо 
для галузі сільського господарства, адже Укра-
їна – аграрна країна.

На рис. 2 ми бачимо, що для працівника з 
високим потенціалом (HiPo) обов’язково має 
бути присутня мотивація у заробітній платі, 
кар’єрному рості, в цікавому завданні. При-
чому, на нашу думку, саме третя складова є 
найважливішою. Пояснити це можна тим, що 
HiPo усвідомлюють: заробити гроші можна 
по-різному. Саме тому такі працівники дуже 
часто виконують конкретну роботу для того, 
щоб отримувати від неї задоволення. Зокрема, 
якщо порівнювати в Україні виробничі сіль-
ськогосподарські підприємства і консалтингові 
організації з питань сільського господарства, 
то можна простежити тенденцію до значного 
збільшення якісного складу найманих праців-
ників з HiPo у консалтингових організаціях. 
Так, у 2015 р. в консалтингових організаціях 

з питань сільського господарства налі-
чується 26,7% працівників з HiPo, у 
той час як на сільськогосподарських 
підприємствах України їх частка скла-
дає лише 4% [5; 11]. Ми вважаємо, що 
таке співвідношення обумовлене тим, 
що саме консалтинг наймані праців-
ники з високим потенціалом вважа-
ють доволі цікавим засобом отримання 
прибутку.

Наступним глобальним питанням, 
яке потребує дослідження, виступає 
процес та джерела пошуку працівни-
ків з високим потенціалом. Так, якщо 
керівник сільськогосподарського під-
приємства ставить за мету тактичне 
завдання, то оптимальним вирішен-
ням його буде перетягнути працівника 
з HiPo з іншої організації. Але тут 
можна зіткнутися із такою пробле-
мою: справжній HiPo ніколи не зра-
дить свого керівника, якщо його керів-
ник розумно мотивує і тримає цінного 
працівника. Тому, по-перше, на під-
приємство може прийти не HiPo, а 
по-друге, керівнику точно доведеться 
за нього переплатити.

Найманий працівник у галузі сільського господарства 
з високим потенціалом (HiPo) – це особа, яка має:

здібності прагнення до 
досягнень залученість

не лише набуті, але 
й вроджені 
здібності HiPo

продуктивність 
праці найманих 
працівників з HiPo 
на 21% вище, ніж у 
інших працівників

працівник 
вмотивований:
1) заробітною платою;
2) кар’єрним ростом;
3) цікавими 
завданнями 

сумлінно робить свою 
роботу та водночас є 
лідером підприємства

допомагає будувати 
схему продажу чи 
реалізації послуг

вдосконалює
існуючий механізм 
функціонування 
підприємства

виручка с.-г. 
підприємства, яке 
очолює керівник з 
HiPo, зростає у 
два рази швидше

сумлінно робить 
свою роботу, але не 
є лідером на с.-г. 
підприємстві 

Рис. 2. Складові характеристики найманого працівника  
з високим потенціалом (HiPo) у галузі сільського господарства
Джерело: власна розробка
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Якщо міркувати стратегічно, то керівнику 
сільськогосподарського підприємства або ж 
працівнику по роботі з персоналом потрібно 
звернутись до вищих навчальних закладів і 
почати набір найманих працівників звідти. На 
рівні ВНЗ можна наймати HiPo у великому 
обсязі, бо студенти та випускники ще взагалі 
не усвідомлюють свого потенціалу. Однак при 
цьому доцільно застосувати три основні способи 
взаємодії зі студентами: глибока інтеграція з 
навчальними закладами, її повна відсутність або 
ж поєднання двох зазначених способів. Глибока 
інтеграція – у переважній більшості випадків 
не є вдалим рішенням, вищі навчальні заклади 
пристосовані навчати студентів, але не працев-
лаштовувати їх, тому будь-які спроби створити 
свою кафедру будуть не із легких. На нашу 
думку, найбільш оптимальним буде третій спо-
сіб. Ніщо не може завадити керівництву сіль-
ськогосподарського підприємства приходити в 
окремий навчальний заклад з лекціями, займа-
тися просуванням в соціальних мережах, брати 
участь у змаганнях, в яких обирають кращих 
студентів з десятків закладів по всій країні.

Після того як керівник сільськогосподар-
ського підприємства обрав найманих працівни-
ків з високим потенціалом для роботи, виникає 
питання, як саме працювати з такими особами. 
Зазначимо, що High Potential на 50% залежить 
від природних даних і на 50% – від зусиль 
людини. Так, якщо з двох найманих працівни-
ків тільки один є HiPo, але він не намагається 
розвиватися, а інший, навпаки, докладає вели-
ких зусиль для власного розвитку, то з часом 
можна буде простежити таку закономірність, 
що відмінність між двома найманими праців-
никам зникне.

Варто також усвідомлювати й те, що у штат-
ному розкладі сільськогосподарського підпри-
ємства одразу не з’явиться 2–5% найманих 
працівників з HiPo. Пояснити це можна саме 
специфікою сільськогосподарського виробни-
цтва. Поряд з цим доцільно відмітити, що у 
таких міжнародних консалтингових компаніях, 
як McKinsey and Company, Boston Consulting 
Group, Bain and Company, цей відсоток надто 
високий і може сягати 50–70% від загальної 
кількості найманих працівників підприємства 
[16–18]. Проте в окремих компаніях їх може не 
бути взагалі. Враховуючи міжнародний досвід 
сільськогосподарських підприємств, ми хочемо 
підкреслити, що для керівників організацій 
у галузі сільського господарства доцільно мати 
у штаті найманих працівників з HiPo з перших 
днів роботи підприємства. Втілення відтворю-
вальної функції таких працівників, зокрема 
розвиток HiPo, – це питання десятків років, 
але в першу чергу необхідно створити інстру-
мент залучення таких працівників саме у сіль-
ськогосподарське підприємство. Причому якщо 
на підприємстві буде лише дві або три особи з 
високим потенціалом, то вони будуть постійно 
висувати вимоги управлінцям, керувати ними. 

Для уникнення таких ситуацій актуальним 
буде створення конкуренції в межах організа-
ції, тобто залучення більшої кількості штатних 
одиниць з високим потенціалом.

Для відбору персоналу з високим потенціалом 
у сільськогосподарське підприємство обов’язково 
повинні залучатися фахівці-практики. Розповсю-
дженим завданням для претендентів виступає 
конкретна ситуація з практичної діяльності під-
приємства. Тестування таких претендентів лише 
відштовхує, тому їм набагато важливіше розпові-
сти про те, що вони будуть робити, які завдання 
перед ними стоятимуть. На наш погляд, зручним 
для роботи з працівниками із високим потенціа-
лом є використання реальних кейсів, щоб канди-
дати зрозуміли, на чому спеціалізується сільсько-
господарське підприємство.

Для інтеграції працівників із HiPo необ-
хідно створювати програми швидкого розви-
тку. Так, якщо це молоді працівники, то акту-
альними будуть програми розвитку персоналу, 
які протягом двох-трьох років готують цих 
працівників до керівних посад. Зокрема, ціка-
вим прикладом можуть бути такі програми 
стажування, як у банківській сфері I Choose 
Alfa від «Альфа-Банку» або Mars Leadership 
Development Program.

Інколи на підприємствах сільського господар-
ства окремих регіонів України може мати місце 
тенденція до скорочення кількісного складу 
найманих працівників з високим потенціалом. 
За таких обставин керівникам сільськогоспо-
дарських підприємств даної місцевості необ-
хідно об’єднатися з керівниками підприємств-
конкурентів для того, щоб спільно працювати 
в пошуку та розвитку найманих працівників 
з високим потенціалом в межах конкретного 
завдання чи поставленої мети. Особливо це сто-
сується ситуації, коли необхідно розповсюдити 
вироблену сільськогосподарську продукцію під-
приємства або ж знайти канали збуту для пере-
продажу продукції тощо.

Висновки. Таким чином, наймані праців-
ники з HiPo – це особливий персонал підпри-
ємств у галузі сільського господарства, для яких 
завжди була, є та буде необмежена кількість 
спокус з боку інших організацій. Але у тепе-
рішніх умовах євроінтеграційних процесів, які 
характеризуються постійною зміною зовніш-
ніх факторів, зростанням ризику діяльності 
сільськогосподарського підприємства, наймані 
працівники з високим потенціалом – це саме 
ті особи, які будуть сприяти отриманню на під-
приємстві максимального прибутку. Нами було 
доведено, що у переважній більшості випадків 
такі фахівці можуть бути вмотивовані винаго-
родами, бонусами, цікавим завданням тощо.
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СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ  
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

CREATION OF CORPORATE SYSTEM OF INNOVATIONAL REGULATION  
IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано доцільність створення команди про-

екту корпоративної системи управління інноваціями, розро-
блено функціональні обов’язки всіх членів цієї команди та їх 
повноваження; розглянуто моделювання корпоративної систе-
ми управління інноваціями; запропоновано використання ма-
триці розподілу адміністративних завдань управління.

Ключові слова: проект, інновація, підприємство, відділ, 
структура.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована целесообразность создания команды 

проекта корпоративной системы управления инновациями, 
разработаны функциональные обязанности всех членов этой 
команды и их полномочия; рассмотрено моделирование кор-
поративной системы управления инновациями; предложено 
использование матрицы распределения административных 
задач управления.

Ключевые слова: проект, инновация, предприятие, отдел, 
структура.

ANNOTATION
In the article the expediency of creation of corporate project 

management innovations developed functional duties of all mem-
bers of this team and their powers; Modeling corporate innovation 
management; The use of matrix management division of adminis-
trative tasks.

Keywords: design, innovation, enterprise, department structure.

Постановка проблеми. Підвищення ефектив-
ності впровадження нових технологій в господар-
ський оборот в сучасних умовах неможливо без 
оцінки рівня інноваційного потенціалу. Однією 
з особливостей світового науково-технічного роз-
витку стало створення великих корпоративних 
структур, у зв’язку з чим особливої актуальності 
набуває проблема формування корпоративної 
системи управління інноваціями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблем управління інноваціями 
на підприємстві присвячено достатньо науко-
вих робіт зарубіжних та вітчизняних вчених. 
Так, наприклад, впливу людського фактору 
на інноваційний розвиток присвятила свої 
дослідження Н.Ф Вишнякова [1]. Теоретичні 
аспекти системного моделювання інноваційного 
розвитку знайшли своє висвітлення у роботах 
Ю.А. Маленкова [2] та Р. Нельсона [3]. Аналізу 
внутрішніх факторів інноваційного розвитку 
підприємства значну увагу приділяють К. Кріс-
тенсен і М. Рейнор [6]. Однак ще недостатньо 
науково-методологічних та методичних напра-
цювань стосовно формування саме корпоратив-
ної системи управління інноваціями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування корпоративної системи управління 
інноваціями починається з прийняття керівни-
цтвом підприємства в особі генерального дирек-
тора рішення про відкриття проекту з форму-
вання такої системи.

Команда проекту створюється керівником 
проекту, якому замовник (генеральний дирек-
тор підприємства) делегує права з управління 
проектом в обсязі, визначеному трудовим 
контрактом.

Керівником проекту призначається керую-
чий, що займає постійну посаду в команді про-
екту і наділений повноваженнями в галузі при-
йняття рішень.

Документами, що регламентують питання 
управління проектом, є трудовий договір і 
типова посадова інструкція, що оформлена від-
носно здобувача на посаду керівника. Для фор-
мування управлінської команди особлива увага 
приділяється складанню контрактів:

– гендиректора з кожним з топ-менеджерів, 
де прописуються всі відповідальності, права, 
соціальні гарантії;

– «по горизонталі» – про характер взаємодії 
членів команди між собою.

Контракти фіксують досягнуті між сторо-
нами угоди щодо здійснення або всього комп-
лексу, або окремих робіт і послуг, пов’язаних 
з підготовкою, розробкою, реалізацією про-
екту та управлінням ним, а також умови їх 
виконання.

Керівник проекту на початковому етапі вико-
нує функції менеджера проекту, тобто здійснює 
загальне керівництво проектом, контролює 
його основні параметри і координує діяльність 
членів команди.

Він визначає необхідну кількість фахівців – 
членів команди, їх кваліфікацію, проводить 
відбір і наймання працівників.

Необхідне програмно-інформаційне забез-
печення (супроводження) проекту ведеться 
силами підрозділів підприємства. Дані операції 
є разовими, але вимагають періодичного онов-
лення, що диктується тенденціями ринку про-
грамних продуктів.

Команда проекту має усі притаманні соці-
альній групі якості і характеристики. Як фор-
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мальна група вона займає певне місце в струк-
турі організації, має закріплені функції та 
обов’язки, користується формальними кана-
лами інформації. Як неформальна група вона 
досить стійка до криз і конфліктів, користу-
ється різними неформальними зв’язками та 
інформаційними каналами.

Метою команди проекту є створення корпо-
ративної системи управління інноваціями, яка 
б мала достатню здатність адаптуватися для 

того, щоб продовжувати свою ефективну діяль-
ність і в перспективі.

Для організації ефективної роботи команди 
проекту здійснюється орієнтація на спільно-
індивідуальний тип командної діяльності, який 
має на увазі мінімізацію взаємодії між учасни-
ками праці. Кожен з них виконує свій обсяг 
робіт. Специфіка діяльності задається індивіду-
альними особливостями. Для людей характерна 
висока ініціативність, орієнтація на результат 

Таблиця 1
Вимоги, необхідні якості й основні функції

Посада Кваліфікаційні вимоги Основні функції

Керів-
ник 

проекту

1. Наявність вищої освіти (технічна або економічна)
2. Наявність досвіду роботи на керівних посадах не 
менше трьох років. 3. Знання методології управління 
проектами відповідно до міжнародних стандартів.

1. Здійснення управління проектом в про-
цесах ініціації, планування, виконання, 
конт ролінгу, завершення проекту.

Адміні-
стратор 
проекту

1. Наявність вищої освіти.
2. Наявність досвіду координаційної роботи не менше 
одного року.
3. Знання основ діловодства. 

1. Забезпечення діловодства та докумен-
тообігу по проекту.
2. Збір, обробка та облік інформації про 
виконання проекту.
3. Організація робочих зустрічей проек-
тної групи.
4. Підготовка звітності по проекту.

Робоча 
група

Спеціаліст Відділу координа-
ції людського потенціалу

1. Вища освіта.
2. Досвід профільної 
роботи не менш п’яти 
років.
3. Досвід керуючої 
роботи не менш трьох 
років.
4. Наявність таких 
якостей, як актив-
ність та ініціативність

1. Виконання робіт за функціональними 
обов’язками відповідно до плану проекту.
2. Надання звітів, довідок за результа-
тами виконаних робіт за своїми функціо-
нальними обов’язками.

Спеціаліст УЕФ
Спеціаліст ВУ
Спеціаліст ВОРІТ
Спеціаліст УМіП
Спеціаліст Групи інновацій-
ного розвитку
Спеціаліст Наглядової Ради 
за діяльністю СКУІ

Умовні визначення: УЕФ – управління економікою і фінансами; ВУ – виконавче управління; ВОРІТ – відділ 
організаційного розвитку інформаційних технологій; УМіП – управління маркетингу і продажів; СКУІ – 
система корпоративного управління інноваціями

Таблиця 2
Матриця відповідальності

Основні етапи Керівник 
проекту

Адміністратор 
проекту

Робоча група
1 2 3 4 5 6 7

1. Діагностика наявної ситуації і виявлення необхід-
ності внесення коректив У!,C D,K,C I,O

2. Узгодження і підготовка загального пакету доку-
ментів K,C Z

3. Підготовка і проведення наради керівництва щодо 
розгляду цілей і завдань, пов’язаних з впроваджен-
ням СКУІ підприємства

C P M,O

4. Якщо це необхідно – проведення навчання керів-
ного складу з урахуванням тих змін в роботі, які 
будуть потрібні після впровадження на підприємстві 
СКУІ

I,C O,K A Z Z A Z A Z

5. Інформування працівників про цілі та у триманні 
майбутніх змін у роботі I,P,C K,D D,O,Z

6. Створення організаційної структури або зміна 
існуючої У!,C D,K D D,P,A D

7. Впровадження СКУІ зі зворотним зв’язком, 
постійний поточний контроль, моніторинг У!,C D,P,C D,O,M,Z

Умовні позначення: 1– Фахівець Відділу координації людського потенціалу; 2 – Спеціаліст УЕФ; 3 – Спе-
ціаліст ВУ; 4 – Спеціаліст ВОРІТ; 5 – Спеціаліст УМіП; 6 – Спеціаліст Групи інноваційного розвитку; 
7 – Спеціаліст Наглядової Ради за діяльністю СКУІ; У! – Участь у прийнятті рішення з правом вирі-
шального голосу; D – участь у прийнятті загального рішення; Я – одноосібне ухвалення рішення; П – пла-
нування виконання завдання; О – організація виконання завдання; Д – координація виконання завдання; 
А – активне виконання завдання; С– контроль; М – підготовка матеріалів, необхідних для вирішення 
завдання; Т – виконання завдання.
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і індивідуальні досягнення. Такі співробітники 
схильні самостійно розробляти способи досяг-
нення мети і способи ефективно діяти в ситу-
ації внутрішньоорганізаційної конкурентності.

Важливо враховувати, що команда – це 
завжди тимчасове явище! А це означає, що 
кожен член команди укладає контракти рівно 
на термін, який необхідний для досягнення 
шуканого стану організації. Якщо воно досяг-
нуто – дію укладених контрактів завершується, 
і треба починати заново. Чи не продовжувати, 
а знову продумувати цілі руху вперед, шукати 
нові інтереси, прописувати все заново – весь 
процес проходить з нуля.

Для отримання найбільш вигідних резуль-
татів відбір учасників проекту та укладання 
контрактів проводиться на конкурсній основі, 
шляхом організації підрядних торгів, кон-
курсів, тендерів. Вимоги, що пред’являються 
до учасників проекту корпоративної системи 
управління інноваціями, необхідні якості й 
основні функції наведено в таблиці 1.

Для моделювання процесу управління про-
ектом пропонуємо використовувати матрицю 
розподілу адміністративних завдань управління 
(РАЗУ), що наведено у вигляді таблиці 2.

Особливу увагу в процесі моделювання кор-
поративної системи управління інноваціями 
приділяється забезпеченню наявності єдиної 
системи якості проекту, відповідної сучасним 
міжнародним вимогам. Забезпечення якості 
включає процес безперервного навчання кадрів. 
Персонал, відповідальний за виконання кон-
кретних завдань, має бути кваліфікований на 
основі відповідних освіти, підготовки і досвіду. 
Для ефективного управління якістю необхідна 
система матеріальної і моральної мотивації.

Якщо система управління якістю функціонує 
не досить ефективно – це відображення неефек-
тивного управління персоналом, тому що персо-
нал або недостатньо професійно підготовлений, 
або він недостатньо мотивований, або керівни-
цтво не відповідає рішенню проблем якості.

Отже, управління персоналом ефективно 
настільки, наскільки успішно співробітники орга-
нізації використовують свій потенціал для реалі-
зації загальної мети. Враховуючи, що в сучасних 
умовах однією з найважливіших і навіть осно-
вною метою стає якість, система управління пер-
соналом має бути пов’язана з якістю, бути адек-
ватною системі менеджменту якості, базуватися 
на тих же принципах і засадах.

Усі процедури забезпечення якості проекту 
ґрунтуються на документально зафіксованих 
фактах. Забезпечується наскрізний облік і ана-
ліз витрат, пов’язаних із забезпеченням запла-
нованого рівня якості проекту.

Таким чином, організація управління якістю 
в процесі моделювання корпоративної системи 
управління інноваціями передбачає:

– підготувати та провести сертифікацію Сис-
теми якості відповідно до вимог МС ІСО серії 
9001;

– забезпечити виконання організаційно-тех-
нічних заходів по якості;

– забезпечити реалізацію цільових програм 
щодо поліпшення якості, в тому числі творчих 
груп;

– розробити та розтиражувати документацію 
(політика підприємства, управління якістю, 
методологічні інструкції, випуск звітів з ана-
лізу Системи якості) за системою якості;

– провести навчання керівників і фахівців за 
системою управління якістю;

– залучити працівників в управління шляхом 
делегування їм повноважень і довіри та оціню-
вання ефективності їх роботи методами матері-
ального стимулювання (уповноважені представ-
ники керівництва, відповідальні за розробку, 
впровадження і підтримку системи якості).

Далі необхідно приділити увагу особливос-
тям проекту, які в майбутньому зумовлять 
успіх або провал проекту. 

По-перше, це час і вартість впровадження. 
Необхідно виразне розуміння того, що процес 
впровадження описуваної технології форму-
вання корпоративної системи управління інно-
ваціями може розтягнутися надовго. Має бути 
проведена діагностика наявної ситуації, вияв-
лення необхідності внесення коректив, сам про-
цес впровадження, вдосконалення корпоратив-
ної системи управління інноваціями. Нарешті, 
має бути організований процес моніторингу. 
У зв’язку з цим виникають такі ризики.

– Ризик помилки прийняття рішення про 
формування корпоративної системи управління 
інноваціями, на думку автора, практично зведе-
ний до нуля. Всі основні ризики цього вибору, 
а саме відсутність у керівництва підприємства 
цілісної довгострокової стратегії у сфері інно-
ваційного розвитку, масштабу бізнесу підпри-
ємства, занижена оцінка керівництвом ком-
панії-замовника масштабів організаційних 
перетворень в компанії, переоцінка замовником 
можливостей корпоративної системи управління 
інноваціями підприємства – зведені до нуля.

– Ризиками етапу планування прийнято 
вважати нереальні планові терміни і бюджет, 
які, в свою чергу, можуть бути обумовлені 
неготовністю замовника частково адаптувати 
свої вимоги до функціональних можливостей 
системи. Даний ризик теж може бути визна-
ний мінімальним, оскільки в проекті задіяні 
кваліфіковані спеціалісти, відповідальні кожен 
за свій напрямок (фахівці в області персоналу – 
за інноваційну культуру і кадровий потенціал, 
економісти – за фінансово-економічний потен-
ціал та ін.).

– Ризики впровадження, можна поки тільки 
припустити, що всі кроки проектувальників, 
пов’язані з аналізом, вибором постачальників, 
плануванням робіт в проекті, а також наявність 
сильної команди в майбутньому зведе ризики 
етапу впровадження до мінімуму.

Облік ризику при оцінці інвестиційного про-
екту здійснюється за допомогою включення в 
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ставку порівняння (дисконтування) поправки 
на ризик при розрахунках фінансових резуль-
татів проекту. У даному проекті рівень ризику 
кваліфікується як низький і рекомендується 
поправка на ризик у розмірі 5%.

По-друге, важливо врахувати ризики в 
управлінні трудовим потенціалом на підприєм-
стві, пов’язані як з прямими, так і з непрямими 
втратами. Найбільш очевидні прямі фінансові 
втрати, пов’язані з неокупними витратами на 
перенавчання співробітників, низькою якістю 
продукції внаслідок непрофесіоналізму праців-
ників, витратами на пошук кадрів необхідної 
кваліфікації, виявлення непрямих (опосеред-
кованих) втрат, які, як правило, є результа-
том невірно організованого найму кадрів, висо-
кого рівня плинності і неповного використання 
знань і умінь працівників.

Істотна особливість управління трудовим 
потенціалом полягає в тому, що багато управ-
лінських рішень в цій області вживаються в 
умовах значної невизначеності. Практично 
неможливо передбачити, наприклад, тривалість 
адаптації до колективу новоприйнятих праців-
ників, коливання трудової мотивації і творчої 
активності, падіння працездатності в результаті 
погіршення здоров’я, виникнення конфліктних 
ситуацій тощо. Особа, яка приймає рішення, 
змушена спиратися на оцінки ймовірності 
виникнення подібних обставин. Проте слід вра-
ховувати, що для досягнення прийнятної точ-
ності таких оцінок потрібний дуже значний 
обсяг інформації про умови наступів цих подій. 
Її наявність дозволяє істотно знизити невизна-
ченість і суб’єктивність прийнятих рішень, а 
отже – точніше визначити ймовірність виник-
нення ризику і пов’язаного з ним збитку.

Для того щоб мінімізувати ймовірність упу-
щення значущих для управління трудовим 
потенціалом ризиків, необхідно спиратися 
на зміни в стані компонентів, що визначають 
досягнутий рівень трудового потенціалу.

Таким чином, що проект носить внутріш-
ньокорпоративний характер, має стратегічну 
спрямованість, основних ризиків буде два: 
фінансування і «людський фактор». Тут необ-
хідно враховувати два моменти. По-перше, без 
людей нічого не робиться, і чим краще вони 
розуміють, що від них очікується, тим менше 
ймовірність того, що вони зроблять що-небудь 
не так. По-друге, для досягнення оперативних 
цілей необхідно виконати конкретні завдання, 
що, в свою чергу, потребує наявності цілком 

конкретних професійних навичок, якими 
повинні володіти працівники, наявні в розпо-
рядженні підприємства.

Для страхування від негативного ефекту 
впроваджуваного проекту виділяється такі етапи 
у реалізації проекту, як «Діагностика наявної 
ситуації та виявлення необхідності внесення 
коректив» і «Проведення навчання керівного 
складу», покликані спланувати формування 
корпоративної системи управління інноваціями.

Отже, можна виділити три основних фак-
тори, що визначають успіх даного проекту в 
цілому.

Фактор 1. Мета проекту повинна бути 
дуже добре визначена і орієнтована на бізнес-
результати.

Фактор 2. Необхідна постійна оцінка ефек-
тивності проекту, отриманих знань. Потрібно 
відстежити різницю результатів «до проекту» 
і «після проекту». Оцінюватися повинні 
результати, безпосередньо пов’язані з постав-
леними цілями.

Фактор 3. Необхідне залучення в проект 
керівництва компанії і постійна підтримка з 
його боку. Це один з найважливіших чинників.

Висновки. Таким чином, при моделюванні 
формування корпоративної системи управ-
ління інноваціями особлива увага приділяється 
наступним моментам: вирішенню організацій-
них питань відкриття проекту та формування 
проектної групи; забезпечення наявності єдиної 
системи якості проекту; оцінці, обліку, страху-
вання ризиків проекту.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕБРЕНДИНГУ  
У МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

FEATURES APPLICATION OF REBRANDING MARKETING STRATEGIES  
IN DOMESTIC ENTERPRISES 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено ступінь вивченості ребрендингу в на-

уковій літературі, проаналізовано його місце в маркетинговій 
стратегії вітчизняного підприємства. Ребрендинг розглядаєть-
ся як ефективний інструмент підвищення лояльності спожива-
чів, розширення цільової аудиторії, отримання конкурентних 
переваг і як засіб утримання та посилення позицій підприєм-
ства на ринку. Визначено етапи проведення ребрендингу та на-
прями його здійснення. Проаналізовано існуючі типи ребрен-
дингу в залежності від глибини запланованих змін. Визначено 
відмінні особливості здійснення ребрендингу на вітчизняних 
підприємствах, розуміння яких є однією з необхідних умов стій-
кого і довгострокового існування компанії на ринку.

Ключові слова: бренд, ребрендинг, позиціонування, репо-
зиціонування, ренеймінг, рестайлінг.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена степень изученности ребрендинга 

в научной литературе, проанализировано его место в марке-
тинговой стратегии отечественного предприятия. Ребрендинг 
рассматривается как эффективный инструмент повышения 
лояльности потребителей, расширения целевой аудитории, 
получения конкурентных преимуществ и как средство удержа-
ния и усиления позиций предприятия на рынке. Определены 
этапы проведения ребрендинга и направления его осущест-
вления. Проанализированы существующие типы ребрендинга 
в зависимости от глубины запланированных изменений. Опре-
делены отличительные особенности осуществления ребрен-
динга на отечественных предприятиях, понимание которых 
является одним из необходимых условий устойчивого и долго-
срочного существования компании на рынке.

Ключевые слова: бренд, ребрендинг, позиционирование, 
репозиционирование, ренейминг, рестайлинг.

АNNOTATION 
Degree of knowledge and researchers in the scientific litera-

ture about trademark rebranding is investigated in the article. The 
place of rebranding in a marketing strategy is analysed. Rebrand-
ing is considered as an effective tool of increasing customer loyal-
ty, extension of the target audience, receiving competitive advan-
tages, and as a tool of retaining and strengthening of the company 
position on the market. Stages of rebranding were identified, as 
well as the directions for its implementation. Types of rebrand-
ing, depending on the depth of the planned changes is analyzed. 
Rebranding features in domestic enterprises are defined, which 
understanding is one of the necessary condition for a long-term 
success of a company on the market.

Keywords: brand differentiation, rebranding, positioning, re-
positioning, renaming, restyling.

Постановка проблеми. Останнім часом еко-
номіка потерпає від частих кон’юнктурних 
змін, тому вітчизняним підприємствам необ-

хідно постійно підлаштовуватись під них, щоб 
втриматися на досягнутих позиціях чи вийти 
на новий рівень. Ефективним способом вижи-
вання на ринку для підприємств є викорис-
тання такого ефективного інструментарію стра-
тегічного маркетингу, як ребрендинг. 

Ребрендинг, тобто оновлення, оживлення та 
удосконалення бренду компанії, розширення 
його аудиторії і, головне, підвищення його 
ефективності є досить поширеним явищем в 
багатьох підприємствах. Ребрендинг коштує 
дорого, і від правильності його проведення 
залежить майбутнє підприємства. У резуль-
таті успішного ребрендингу бренд виходить на 
новий етап розвитку, відбувається його онов-
лення, що веде до зростання лояльності, роз-
ширення цільової аудиторії та до посилення 
диференціації бренда, що, як наслідок, робить 
бренд більш ефективним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні є досить поширеним дослідження 
ефективності ребрендингу, його суті та інстру-
ментаріїв. С. Кумбер, Дж. Траут, A. Aуфрайтер, 
Д. Ельзінг, Є. Хірш, Ф. Ванг, В. Савонь та 
Дж. Громарк зробили значний науковий вне-
сок, досліджуючи зв’язок розвитку компанії 
з брендингом та ребрендингом. Серед вітчиз-
няних науковців найбільш значимими є праці 
О.С. Тєлєтова, С.М. Махнуші, К. Линник, 
О.Г. Овчиннікової.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ребрендингом називають зміну бренду з метою 
стимулювання зміни відношення споживачів 
до нього, завданням якого є створення дов-
гострокової позитивної тенденції зростання 
бренду на ринку. Виникає велика проблема в 
розумінні ребрендингу як процесу, оскільки 
більшість людей під терміном «ребрендинг» 
розуміють зміну логотипу. Це не зовсім вірно, 
оскільки ребрендинг є більш глибоким проце-
сом. Він може передбачати як зміну зовнішніх 
ідентифікаторів, так і зміни концептуального 
характеру – місії, позиціонування бренду на 
ринку [3, с. 12].
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Мета ребрендингу – трансформувати образ 
підприємства і наблизити його до ідеального 
образу в сприйнятті цільової аудиторії відпо-
відно до їх вподобань.

Ребрендинг сприяє приведенню бренду у 
відповідність з поточним станом бізнесу і пла-
нами компанії, припускає зміни у всіх бренд-
комунікаціях: від упаковки до рекламних 
матеріалів. В результаті ребрендингу повної 
ліквідації старого бренду, як правило, не від-
бувається. Ребрендинг допомагає бренду еволю-
ціонувати. Отримавши оновлені комунікації і 
оболонку, бренд може стати істотно свіжішим, 
емоційнішим. Він отримує нові сили, знаходить 
нові якості, стає привабливішим для наявних 
клієнтів і завойовує нових.

Незначні зміни у візуальних елементах чи 
рекламній політиці не будуть ребрендингом. 

Ребрендинг – це завжди тотальний перегляд 
майже всіх атрибутів бренду. Економіка, як й 
інші сфери життя, схильна до моди. Іноді всі 
майже в один і той же час починають прово-
дити ребрендинг, не замислюючись про те, чи 
потрібний він [1, с. 80].

Ребрендинг слід проводити в наступних 
випадках:

– проводиться репозиціювання (зміна якості 
або статусу товару/послуги);

– необхідна зміна думки і ставлення спожи-
вачів до торгової марки, бренду;

– розвиток бізнесу, зміна бізнес-основи під-
приємства, залучення коштів;

– необхідна зміна управлінської моделі;
– є розмивання існуючого бренду;
– необхідність відповідати високій швидко-

сті технологічних інновацій та зміни у запитах;
– гостро відчутний пік життєвого 

циклу компанії, товару або послуги [6].
Чимало вчених, що займались 

вивченням ребрендингу, виділяють 
власні етапи проведення ребрендингу. 
На основі проведеного аналізу їхніх 
праць нами було створено власний алго-
ритм проведення ребредингу (рис. 1).

Необхідною умовою проведення 
ефективного ребрендингу є супрово-
дження його комплексом заходів з 
підвищення ефективності діяльності 
підприємства. Адже, згідно із завдан-
нями, які виконує ребрендинг, резуль-
татом його проведення є оновлений 
бренд, який відрізняється від конку-
рентів і має сприяти залученню нових 
споживачів, що стануть постійними 
клієнтами [2, с. 145].

Під час ребрендингу необхідно збе-
регти ті елементи, що сприймаються 
споживачами як переваги і сильні 
сторони бренду в порівнянні з конку-
рентами, і відмовитися від тих влас-
тивостей бренду, які сприяють його 
згасанню.

Ребрендинг

Ренеймінг, рестайлінг Репозиціонування

Обов’язкові елементи:
- система ідентифікації;
- візуальна складова 
засобів комунікацій.

Обов’язкові елементи:
- творча концепція;
- комплекс засобів 
комунікацій;
- смислова та візуальна 
складові засобів комунікацій.

Обов’язкові елементи:
- система ідентифікації;
- візуальна складова 
засобів комунікацій;
- творча концепція;
- комплекс засобів 
комунікацій;
- смислова та візуальна 
складові засобів 
комунікацій.

Радикальний ребрендинг 

Рис. 2. Типи ребрендингу 

Етапи ребрендингу

аналіз існуючих споживачів продукції 
підприємства та їх місце на споживчому ринку

аналіз маркетингової стратегії підприємств-
конкурентів: її недоліків і переваг

виявлення недоліків у маркетинговому 
позиціонуванні підприємства або його продукту

  

розробка стратегії зміни маркетингової концепції 
підприємства, включаючи зміни символів, брендів

Рис. 1. Алгоритм проведення ребрендингу
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Як приклад проведення успішного ребрен-
дингу в Україні можна назвати такі компанії: 
«ДЦ», що став Watsons; UMC, що став МТС, а 
тепер перетворюється в Vodafone.

Ребрендинг можна проводити за трьома 
напрямами:

– легке оновлення бренду, яке може вира-
жатись через зміну назви (ренеймінг), або лого-
типу (рестайлінг). Прикладами можуть слугу-
вати такі відомі компанії як Life чи ТМ Rich.

– зміна основних характеристик бренду та 
закріплення їх у свідомості цільової аудиторії 
(репозиціонування). Яскравим прикладом у 
даному випадку є ребрендинг банку «Надра» та 
фінансової групи UniCredit Group.

– зміна місії та концепції діяльності і, від-
повідно, проведення повного ребрендингу, при 
якому компанія наче «створюється заново» 
Для прикладу можна навести компанію Nike 
[4, с. 465].

Існують різні підходи до визначення видів 
та процесу ребрендингу: від простої візуальної 
корекції торговельної марки, до перебудови 
цінностей бренду. В залежності від глибини 
запланованих змін можна виділити наступні 
типи ребрендингу (рис. 2):

Ребрендинг є недешевим, але при правиль-
ному аналізі – ефективним вкладенням у при-
бутковість підприємства, його інвестиційну 
привабливість та досягнення конкурентних 
переваг [7]. 

У процесі ребрендингу, як і брендингу, 
необхідно зробити акцент на розвитку таких 
аспектів, як сила бренду, відповідність бренду 
до потреб та бажань споживача, розширення 
впливу бренду, стимулювання психологічного 
фактору прихильності до бренду та впізнава-
ності бренду [5].

В цілому ефективність ребрендингу доцільно 
оцінювати відповідно до досягнення стратегіч-
них цілей підприємства, зміни росту його при-
бутковості, впізнаваності та інших фінансових 
та маркетингових показників.

Якісне проведення ребрендингу доцільно 
розглядати як значний поштовх підприємства 
на якісно новий рівень, адже модернізований та 
релевантний бренд забезпечує будь-яку органі-
зацію можливістю наймати кращих працівни-
ків, встановлювати більш високі ціни на власні 
товари та послуги, підвищити рівень продажів 

та досягти рівня зростаючого попиту, сприяти 
зростанню конкурентних переваг і диференці-
ації, а також підвищити рівень задоволення 
потреб споживачів та покращання організацій-
ного клімату.

Висновки. Застосування ребрендингу є акту-
альним для українських товаровиробників на 
ринку, де все більше і більше компаній стика-
ється з проблемою занепаду власного бренду 
у результаті минулої діяльності. Ребрендинг 
значною мірою впливає на майбутнє підпри-
ємства, а саме на збільшення рівня продаж, 
частку ринку, привертання уваги споживачів, 
тривалість діяльності та розвиток організації 
на ринку. Ребрендинг може продовжити термін 
діяльності підприємства на ринку, збільшити 
привабливість бренду для споживачів. Проте, 
проводячи ребрендинг, необхідно пам’ятати про 
якісне оновлення всієї організації. Ребрендинг 
та оздоровлення бренду може проходити на 
одному або декількох рівнях: власне продукту, 
способу використання, його сприйнятої якості, 
образу споживача, виробника, відносин зі спо-
живачем, символіки тощо.
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

FORMATION OF THE ENTERPRISE INNOVATION POLICY

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто підходи до визначення поняття «інно-

ваційна політика». Досліджено підсистеми формування інно-
ваційної політики. Охарактеризовано основні компоненти під-
систем та їх значення. Встановлено важливість дотримання 
основних принципів формування інноваційної політики у діяль-
ності підприємства. Надано характеристику кожного з принци-
пів формування інноваційної політики.

Ключові слова: інноваційна політика підприємства, прин-
ципи інноваційної політики, складові інноваційної політики, ін-
новації на підприємстві.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к определению понятия 

«инновационная политика». Исследованы подсистемы фор-
мирования инновационной политики. Охарактеризованы ос-
новные компоненты подсистем и их значение. Установлена 
важность соблюдения основных принципов формирования 
инновационной политики в деятельности предприятия. Дана 
характеристика каждого принципа формирования инноваци-
онной политики.

Ключевые слова: инновационная политика предприятия, 
принципы инновационной политики, составляющие инноваци-
онной политики, инновации на предприятии.

ANNOTATION
In the article deal with the definition of «innovation policy». 

Consider subsystem for forming innovation policy.Characterize 
the main components of subsystems and their significance.Estab-
lished the importance of the basic concepts of innovation policy of 
the company activity.The characteristic of each principle the forma-
tion of innovation policy.

Keywords: innovative enterprise policy, the principles of in-
novation policy components of innovation policy, innovations in 
enterprises.

Постановка проблеми. В умовах динаміч-
ності сучасної економіки та невпинного росту 
конкурентної боротьби між підприємствами 
необхідно шукати шляхи формування дієвої 
інноваційної політики підприємства, врахову-
ючи швидкість технологічного розвитку світу 
та уміло реалізовувати її, використовуючи 
потенціал підприємства.

Для розв’язання проблем, що мають еконо-
мічний, соціальний або ж управлінський харак-
тер, необхідно застосовувати нестандартний 
стиль керівництва, що базується на нововведен-
нях, тобто ціленаправленій інноваційній діяль-
ності, яка і включає інноваційну політику [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні засади формування інноваційної 

політики підприємства досліджували вчені 
В. Садовський [1], Т. Максимова [2], Г. Ланов-
ська [4], Т. Лівошко [5] та ін. Вони сформували 
базові теоретичні положення сутності, струк-
тури, механізму реалізації ІПП на сучасному 
етапі розвитку.

Мета статті полягає у виокремленні про-
блем формування інноваційної політики на під-
приємстві. Для досягнення мети у статті було 
поставлено такі завдання: розглянути поняття 
«інноваційна політика», розробити заходи щодо 
формування ефективної та прагматичної ІПП, її 
реалізації та інформатизації. Наявність зазна-
чених проблем й обумовило мету дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційна політика підприємства (ІПП) – це 
одна із складових діяльності підприємства, що 
визначає мету та умови здійснення інновацій-
ної діяльності та направлена на створення й 
впровадження нових технологій і видів продук-
ції на підприємстві [2]. 

Вітчизняні науковці виділяють багато під-
ходів щодо визначення сутності ІПП (табл. 1). 

ІПП має формуватися на засадах формування 
обґрунтованих цілей та завдань діяльності під-
приємства, враховувати ресурсне забезпечення 
реалізації інноваційної політики, а також ква-
ліфікованого персоналу, що не чинить опору 
змінам. 

Основні підсистеми, що відображають поря-
док формування ІПП [3]:

– стратегічне планування ІПП;
– прогнозування інноваційних ризиків;
– розробка інноваційної програми підприєм-

ства;
– планування реалізації інноваційних про-

ектів.
Перша складова включає в себе формування 

взаємозв’язку цілей та стратегії діяльності під-
приємства, які відповідають його основній меті 
та не суперечать ресурсним можливостям у від-
повідності до ІПП.

Наступна складова передбачає вивчення чин-
ників ризику і здійснення їх оцінювання, іден-
тифікацію ймовірних ризиків, складання плану 
для ефективного управління ними, а відпо-
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відно, зменшення негативного впливу ризиків 
на ІПП та мінімізація їх впливу. Дана підсис-
тема зможе забезпечити підприємство повною 
інформацією про причину виникнення ризиків, 
що значно спростить процедуру виявлення тих 
зовнішніх та внутрішніх чинників, які являють 
собою джерело ймовірного виникнення ризику. 
З метою вирішення цього завдання в процесі 
проведення моніторингу зовнішніх та внутріш-
ніх чинників ризику слід аналізувати такі їх 
показники, як ймовірність виникнення, сту-
пінь ризику, наявність причинно-наслідкових 
зв’язків між ризиками. 

Складова, що відповідає за розроблення 
інноваційної програми підприємства, пред-
ставляє собою портфель проектів інновацій-
ної діяльності. Такий портфель складається з 
проектів щодо впровадження на підприємстві 
нових інформаційних технічних та техноло-
гічних проектів, структурної та маркетингової 
політики [6].

Складова, що забезпечує формування стра-
тегії з планування реалізації інноваційних про-
ектів, передбачає такі етапи: 

– формування цілей проекту та його струк-
тури; 

– обґрунтування джерел залучення ресурсів 
проекту;

– формування бюджету; 
– розробку проектної організаційної струк-

тури; 
– відбір основних показників по 

проекту, які допомагають у визначенні 
ефективності його впровадження.

Не менш важливим у формуванні 
ІПП є дотримання основних принци-
пів (рис. 1).

Принципи формування іннова-
ційної політики – норми та правила, 
якими керується підприємство, шука-
ючи напрям інноваційного розвитку 
підприємства, що відповідає його 
стратегічним цілям. 

Для розробки вдалої інновацій-
ної політики необхідно керуватися 
базовими принципами: переважання 
стратегічної спрямованості, орієн-

тація на потреби ринку, цілеспрямованість, 
комплексність, планомірність, інформаційна 
забезпеченість.

Переважання стратегічної спрямованості 
полягає в узгодженні стратегічних цілей діяль-
ності підприємства з інноваційною політикою 
підприємства для підтримання конкурентоспро-
можності підприємства. Орієнтація на потреби 
ринку передбачає спрямування інноваційної 
діяльності на ті ринкові ніші, що створять кон-
курентні переваги для підприємства. 

Цілеспрямованість включає наявність чітких 
цілей інноваційної діяльності, що допомагає 
забезпечити процес їх ідентифікації та вибору і 
контролювати процес реалізації інновацій.

Комплексність передбачає створення вну-
трішнього середовища підприємства, в якому 
усі підрозділи залучаються у процес розро-
блення інновацій, а керівник компанії контро-
лює та координує усі ланки, залучені у процесі.

Планомірність полягає у визначенні термі-
нів реалізації інновацій, її виконавців, послі-
довності дій та необхідних ресурсів. Даний 
принцип передбачає прогнозування ефектив-
ності інноваційної діяльності, а також вне-
сення корективів у процес для підвищення 
результативності. 

Інформаційна забезпеченість передбачає 
надання підрозділам компанії вільного інфор-
маційного доступу до усіх сучасних розробок та 
науково-технічної інформації, що забезпечить 

Таблиця 1 
Дефініції поняття «інноваційна політика підприємства»

Джерело Зміст
В.А. Садов-
ський [1]

Інноваційна політика – форма стратегічного управління, яка визначає цілі та умови здій-
снення інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкуренто-
спроможності та оптимальне використання наявного виробничого потенціалу

Т.С. Мак-
симова [2]

Інноваційна політика – це форма стратегічного управління, що визначає мету та умови здій-
снення інноваційної діяльності підприємства, що найбільш повно використовують наявний 
виробничий потенціал і спрямовані на забезпечення його конкурентоспроможності

Г.І. Ланов-
ська [4]

Інноваційна політика – це процес пошуку ідеї та створення нового товару з урахуванням 
потреб споживачів, вихід нового товару на ринок, спостереження за його поведінкою на 
ринку

Т.В. Ліво-
шко [5]

Інноваційна політика полягає у розробці шляхів і механізмів упровадження і використання 
інновацій у виробничій практиці з метою забезпечення розвитку економіки і підвищення її 
ефективності

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 4; 5]

Принципи інноваційної 
політики підприємства

Переважання стратегічної 
спрямованості

Орієнтація на потреби 
ринку

ПланомірністьКомплексність

Цілеспрямованість

Інформаційна 
забезпеченість

Рис. 1. Принципи формування  
інноваційної політики підприємства

Джерело: [5, с. 122]
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можливість орієнтації підприємства на світових 
лідерів у інноваціях. 

Висновки. Таким чином, для формування 
дієвої ІПП доцільно дотримуватися визначе-
ного порядку та особливостей її формування. 
Це дозволить підприємству забезпечити висо-
кий рівень конкурентоспроможності на ринку, 
задовольнити потреби споживачів та отримати 
бажану фінансову стійкість. У разі дотримання 
всіх вимог та принципів щодо формування інно-
ваційної політики підприємство зможе відпо-
відати світовим стандартам та вимогам ринку, 
розвивати свої потенційні можливості, займати 
лідируючу позицію на ринку.
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АНОТАЦІЯ
В статті представлено огляд теоретичних засад визна-

чення управлінських технологій та складових процесу впрова-
дження їх в діяльність підприємства. Проаналізований склад, 
критерії та аспекти оцінки їх ефективності, запропоновано пе-
релік факторів впливу на формування та вибір інноваційних 
управлінських технологій в умовах швидких змін, обмеженості 
фінансових та інтелектуальних ресурсів. 

Ключові слова: управлінські технології, інноваційні інстру-
менти, реінжиніринг, організаційні структури управління, ефек-
тивність діяльності.

АННОТАЦИЯ
В статье представлен обзор теоретических основ опре-

деления управленческих технологий и состава процесса их 
внедрения в деятельность предприятия, проведен анализ 
состава, критериев и аспектов оценки эффективности управ-
ленческих инноваций, предложено ряд факторов влияния на 
формирование и выбор инновационных управленческих тех-
нологий в условиях изменений систем хозяйствования, огра-
ниченности финансовых и интеллектуальных ресурсов, что 
является сложным актуальным заданием для менеджеров 
предприятия, которое требует определенного научно-практи-
ческого обеспечения. 

Ключевые слова: Управленческие технологии, инноваци-
онные инструменты, реинжиниринг, организационные структу-
ры управления, эффективность деятельности.

ANNOTATION
The article deals with the theoretical principles of administrative 

determination of technologies and components of the process of 
their implementation into the business, besides the composition, 
criteria and evaluation aspects of their performance are analysed. 
The list of factors that have an influence on the formation and 
selection of innovative management technologies caused the rapid 
changes, limited financial and intellectual resources.

Keywords: management technologies, innovative tools, 
reengineering, organizational management structure, efficiency.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Важливим елементом і 
напрямком забезпечення та розвитку ефектив-
ності функціонування підприємств є викорис-
тання сучасних управлінських технологій. Їх 
вибір в умовах їх швидкої зміни умов госпо-
дарювання та обмеженості фінансових та інте-
лектуальних ресурсів стає складним актуаль-

ним завданням для менеджерів підприємств, 
що потребує відповідного науково-практичного 
забезпечення. В сучасних умовах господарю-
вання забезпечення ефективного функціону-
вання та сталого розвитку промислових під-
приємств значною мірою залежить від якості та 
адекватності систем управління. В свою чергу, 
складність та рівень розвитку систем управ-
ління має відповідати динамізму зовнішнього 
і внутрішнього середовища, умовам функці-
онування та потребам сучасних підприємств, 
базуватись на використанні сучасних управлін-
ських технологій. 

Сьогодні раціональне й правильне застосу-
вання управлінських технологій є запорукою 
розвитку прибуткового, потужного бізнесу, що 
й обумовлює актуальність завдання вибору тех-
нологій управління організацією в умовах їх 
швидкого розвитку, обмеженості фінансових та 
інтелектуальних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних, методологічних, 
методичних і практичних питань вибору, впро-
вадження і використання технологій управління 
присвячені наукові праці провідних вітчизня-
них і зарубіжних вчених: М. Бадаві, А. Боби-
льової, В. Весніна, А.Воронкової, А. Гершуна 
та М. Горського, Дж. Грейсона, Г. Джанга, 
С.Довбні, П. Друкера, Р. Каплана, Г. Коза-
ченко, Е. Короткова, В. Плескач, Г. Почепцова, 
М. Робсона, Г. Трауфлера, Г. Уварової і В. Ана-
ташова, Х. Фольмута, П.Хармонга, Д. Харринг-
тона, В. Шарапова і О. Шарапової, Ю. Яков-
лєва. 

Аналіз робіт вчених дозволив дійти висновку 
щодо наявності невирішених науково-приклад-
них завдань, пов’язаних з вибором технологій 
управління діяльністю підприємства. Поза ува-
гою вчених залишаються питання визначення 
факторів і критеріїв вибору управлінських 
технологій, врахування рівня організаційного 
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розвитку підприємства в процесі вибору. Необ-
хідність подальшого дослідження зазначених 
питань для підвищення ефективності управ-
ління діяльністю вітчизняних підприємств 
зумовила вибір дослідження.

Мета статті полягає у дослідженні змісту 
та обґрунтуванні рекомендацій щодо вибору та 
впровадження сучасних управлінських техно-
логій в діяльність підприємства.

Виклад результатів дослідження. Щодо тер-
міну «управлінська технологія», то він визнача-
ється як «регламент виконання процесу управ-
ління, який обумовлює порядок прийняття 
управлінських рішень і визначає найефектив-
ніші методи та інструменти їх впровадження на 
практиці» [2, с. 7].

Сутністю управлінських технологій є те, що 
вони орієнтовані на забезпечення об’єктивних і 
суб’єктивних умов у такому поєднанні, що дозво-
ляє досягати поставлених цілей. Управлінець вва-
жається перспективним за умови, що він володіє 
ґрунтовними знаннями про людину, що модифі-
ковані до управлінської діяльності та трансфор-
мовані у мову певних технологій [2, с. 19].

У толковому словнику з соціальних техноло-
гій надано такий опис управлінської технології: 
«Управлінська технологія є одним із проявів 
соціальних технологій, що безпосередньо відо-
бражає управлінські процеси, її сутність поля-
гає в системному поєднанні наукового знання, 
управлінських потреб та інтересів суспільства, 
цілей і функцій державного управління, мож-
ливостей і елементів управлінської діяльності. 
Вона поділяється на послідовно взаємопов’язані 
процедури й операції, метою яких є досягнення 
високої результативності та ефективності» [3]. 

Сутність управління, його функції і специ-
фіка визначаються, з одного боку, завданнями, 
які воно розв’язує, з іншого – змістом «про-
стих» факторів процесу управлінської праці, 
тобто її предметами, засобами і самою працею.

Зміст технології управління залежить від 
виду та складності об’єкта управління, квалі-
фікації працівників і видів використовуваних 
технічних засобів. Технологія управління вклю-
чає огляд обстановки, підготовку інформації, 
розробку і прийняття рішень, доведення їх до 
виконавців і контроль в ході виконання цільо-
вих програм або проектів. У рамках одного під-
приємства можуть застосовуватися кілька тех-
нологій управління [3, с. 28]. 

Процесу розвитку технологій управління 
в контексті діяльності конкретного підприєм-
ства передує процес їх формування (вибору) та 
впровадження, і, окрім технологічної зрілості 
як комплексного фактору-характеристики 
рівня розвитку підприємства, існують й інші 
фактори, що суттєво впливають на ці процеси. 
Основними з них є такі, що пов’язані з параме-
трами підприємства (економічні, організаційні) 
та з власне технологією управління [3, с. 56].

Сучасний етап розвитку менеджменту вима-
гає розробки та впровадження управлінських 

інновацій, у тому числі у вигляді інноваційних 
управлінських технологій, під якими розумі-
ють новостворений або вдосконалений алгоритм 
змін для отримання певних конкурентних пере-
ваг. До сучасних інноваційних управлінських 
технологій відносять такі, як бюджетування, 
бенчмаркинг, реінжиніринг, стратегічне пла-
нування, сегментація споживачів, формування 
місії та візії, аутсорсинг, система управління 
взаємодією з клієнтами, збалансована сис-
тема показників, управління знаннями, клю-
чові компетенції [1, с. 27]. Ураховуючи вже 
існуючий зарубіжний досвід за сучасних умов 
функціонування вітчизняним підприємствам 
доречно звернути увагу на впровадження таких 
управлінських інновацій [4, с. 179-180]:

– логістика як процес постачання, що здій-
снюється на підприємстві шляхом управління 
замовленнями;

– менеджмент якості (TQM), адже в процесі 
виробництва здійснюється аналіз рентабель-
ності, бюджетування, капіталовкладень, без-
перервно контролюється якість продукції або 
послуг;

– концепція управління відносинами з клі-
єнтами (Customers Relationship Management), 
метою якої є залучення нових і утримання 
найбільш цінних існуючих клієнтів, зниження 
витрат, підвищення продуктивності праці;

– управління персоналом.
Нові можливості відкриваються для тих ком-

паній, що впроваджують реінжиніринг як аль-
тернативу функціональному підходу. Одним із 
можливих варіантів налагодження ефективного 
управління є запровадження системи контролінгу. 
Вітчизняним підприємствам зовсім необов’язково 
відмовлятися повністю від впровадження та вико-
ристання популярних на сьогодні управлінських 
технологій, таких як бюджетування, стратегічне 
планування та аутсорсинг, адже, як свідчать дані 
консалтингової компанії «Bain&Company», про-
гнозований відсоток їх поширення та очікувана 
ефективність їх використання у світовій практиці 
зростає [5, с. 74].

Важливим інструментом прийняття рішення 
щодо вибору управлінських технологій є крите-
рії, за якими можливо здійснити їх порівняння. 
Основними критеріями є вартісні (витрати на 
придбання, впровадження, навчання персоналу), 
часові (тривалість впровадження і апробації), 
операційні (існування досвіду використання, 
кількість об’єктів управління) та технічні (наяв-
ність програмного забезпечення, можливість 
одночасної колективної роботи, роботи через 
мережу Інтернет, позасистемних корегувань, 
сумісність з іншими системами і технологіями). 
При виборі нових управлінських технологій про-
понують брати до уваги такі критерії, як абсо-
лютна новизна, відповідність сучасним умовам 
ведення бізнесу, використання інновацій сучас-
ними підприємствами, отримання конкурентної 
переваги (переваг) першими підприємствами, 
що її використовували. 
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Обґрунтований вибір технології управління, що 
може бути реалізований за допомогою розгляну-
тої методики, дозволяє підвищити ефективність 
управління діяльністю підприємства завдяки удо-
сконаленню змісту та послідовності етапів: 

1) визначення рівня технологічно-управлін-
ської зрілості підприємства; 

2) формування розширеного переліку реко-
мендованих для впровадження технологій 
управління, відповідно до фактичного рівня тех-
нологічно-управлінської зрілості підприємства; 

3) формування уточненого списку рекомен-
дованих для впровадження технологій управ-
ління за допомогою міні-інтерв’ю з компетент-
ним представником підприємства; 

4) формування складу експертної групи з 
числа осіб, які приймають рішення на підпри-
ємстві щодо впровадження нових технологій 
управління на основі аналізу посадових інструк-
цій, положень про спеціалізовані комітети; 

Стратегічні задуми інноваційного реформу-
вання повинні здійснюватись у певній послідов-
ності, із науково-теоретичним, методологічним 
та організаційно-економічним супроводжен-
ням і забезпечувати системність управлінських 
впливів за рахунок поєднання інноваційних 
технологій, методів і механізмів для забез-
печення системної ефективності результатів 
функціонування керованих об’єктів.

Проблема впровадження управлінських 
інновацій на підприємстві має декілька аспек-
тів. По-перше, це вибір тієї технології або 
інструменту, що дозволить досягати постав-
лених цілей і контролювати усі сфери діяль-
ності підприємства. По-друге, це забезпечення 
результативного використання такої техноло-
гії, що позначається на швидкості реагування 
підприємства на зміни у зовнішньому та вну-
трішньому середовищах організації та забезпе-
чує обґрунтованість управлінських рішень, що 
приймаються. 

Основними чинниками, які перешкоджають 
впровадженню управлінських новацій на під-
приємствах, є: 

– відсутність в достатньому обсязі фінансо-
вих можливостей для формування управлін-
ського потенціалу; 

– недостатня кваліфікація управлінського 
персоналу; 

– завантаженість керівництва поточними 
проблемами; 

– високий рівень опору працівників будь-
яким змінам на підприємстві; 

– відсутність інформації про ефективні ново-
введення у сфері управління та можливості одер-
жати кваліфіковану допомогу і консультації; 

– не розуміння сутності та ролі організа-
ційно-управлінських інновацій в сучасних еко-
номічних умовах. 

Таким чином, сучасні підприємства потре-
бують управлінських інновацій, що призводять 
до змін організаційної структури організації, 
оптимізації бізнес-процесів, підвищення якості 

робіт з клієнтами за рахунок зміни алгоритмів 
прийняття управлінських рішень та способів 
просування товарів та послуг на українських 
ринках [6]. 

На ефективність впровадження управлін-
ських інновацій впливають не лише характе-
ристики нововведення, але й раціоналізація 
процесу реалізації нових ідей. Завдяки, органі-
зованості процесу впровадження інновацій та їх 
системності, підприємство постійно пристосову-
ється до змін середовища. Синхронна реалізація 
інновацій дозволяє організації одночасно орі-
єнтуватись на зменшення витрат, підвищення 
ефективності діяльності, підвищення якості 
продукції та повне задоволення потреб спожи-
вачів [7, с. 37-41]. Відповідність управлінських 
інновацій стратегічним цілям та завданням 
організації призводить до виробництва про-
дукції нового рівня та розширення потенцій-
них можливостей підприємства. Для успішної 
реалізації управлінських рішень потрібно, щоб 
вони були актуальними на даному підприєм-
стві, а також визнаними і схваленими зовніш-
німи незалежними експертами. Це передбачає 
постійні якісно нові зміни внутрішнього серед-
овища, підприємницької культури та особистих 
переконань працівників. 

Оцінка ефективності проекту впровадження 
нових управлінських технологій має бути спря-
мована, передусім, на аналіз потенційної вигоди 
для підприємства і, отже, на таку реалізацію 
проекту, що дозволить максимально збільшити 
саме цю вигоду.

Отже, управлінські інновації є ключовим 
фактором ефективного розвитку підприємства 
та забезпечує довгострокові конкурентні пере-
ваги на ринку за такими напрямами, як зни-
ження витрат ресурсів, підвищення ефектив-
ності рішень, що приймаються, з розвитком 
бізнесу та створення конкурентних переваг для 
розвитку бізнесу. Для успішного перебігу інно-
ваційного процесу необхідно, щоб виконавці 
мали досвід і необхідну кваліфікацію, володіли 
необхідними знаннями та методами розв’язання 
задач на визначених етапах інноваційного про-
цесу. Потрібно постійно вдосконалювати мето-
дики визначення ефективності управлінських 
інновацій та оцінювати їх вплив на конкурен-
тоспроможність підприємства.

Висновки. Узагальнюючи вищезазначене, 
слід відмітити: що вибір та впровадження тех-
нологій управління в практику діяльності під-
приємств є невід’ємними складовими процесу 
технологізації, що зумовлений розвитком сус-
пільно-економічних відносин та об’єктивною 
необхідністю задовольняти постійно зроста-
ючі потреби в умовах обмежених обсягів всіх 
наявних ресурсів. Ключовими факторами, що 
впливають на формування і вибір управлін-
ських технологій є: технологічно-управлінська 
зрілість підприємства, що уособлює сукупність 
економічних та адміністративних факторів; 
усвідомлення необхідності і готовність до впро-
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вадження нових технологій, а також вартість, 
апробованість, тривалість впровадження тех-
нології та кількість об’єктів управління, що 
нею охоплені. Виділені фактори є основою для 
оцінки рівня технологічно-управлінської зрі-
лості підприємства і формування переліку від-
повідних йому технологій управління, а також 
для обґрунтування критеріїв їх вибору.

Перспективні напрями подальших розвідок. 
Вищезазначене дозволяє рекомендувати у якості 
найактуальніших завдань підвищення ефектив-
ності управлінської діяльності подальші дослі-
дження науково-теоретичних засад і методич-
них підходів щодо вибору сучасних технологій 
управління як пріоритетних за змістом і часом 
здійснення. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс 

лекций / Г.В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 
2006 – 584 с.

2. Іщенко М.П., І.І.Руденко. Людинознавча компетентність 
керівника, менеджера, спеціаліста. – Черкаси: Відлуння – 
Плюс, 2003. – 200 с.

3. Толковый словарь по социальным технологиям. 500 тер-
минов. – М., 1994. – С. 220.

4. Гуцалюк О. Передумови та фактори впровадження техно-
логій управління діяльністю підприємства / О. Гуцалюк // 
Економічний аналіз. – 2011. – № 9. – С. 105.

5. Шацька З.Я., Управлінські інновації в системі підприєм-
ства // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. –  
С. 176-182.

6. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест рево-
люции в бизнесе: пер. с англ. Ю.Е. Корнилович / Майкл 
Хаммер, Джеймс Чампи. – М.: Манн, Иванов и Фербер,  
2006. – 287 с.

7. Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. Інновацій-
ний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформа-
ції економіки. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 
2012. – 448 с.

8. Дяченко М.І. Стратегія економічного розвитку України /  
М.І. Дяченко. – Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ. –  
№ 24-25. – 2009. – С. 37-41.



453Глобальні та національні проблеми економіки

УДК 658:005.583.1

Король Г.О. 
кандидат економічних наук, професор,

Національна металургійна академія України

Распопова Ю.О. 
кандидат економічних наук, доцент,

Національна металургійна академія України

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ПРИ МОТИВАЦІЇ  
РОБІТНИКІВ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХУ

ECONOMIC METHODS BY THE MOTIVATION OF STEELSHOP WORKERS

АНОТАЦІЯ
У статті набули розвиток методичні засади мотивації ро-

бітників сталеплавильних цехів до випуску якісної продукції. 
Визначено, що для мотивації персоналу найбільш дієвими 
є економічні методи, які реалізуються через систему вина-
город. Запропоновано методичні засади визначення внеску 
окремого центру забезпечення якості у формування індиві-
дуальних показників якості сталі та можливості використання 
сталі, виплавленої з відхиленнями по якості. Запропоновано 
методичні підходи до удосконалення системи мотивації робіт-
ників сталеплавильних цехів до випуску сталі заданого обсягу 
та якості. Визначено інформаційні потоки в процесі удоскона-
лення мотивації.

Ключові слова: економічні методи, мотивація, робітники, 
сталеплавильний цех, якість сталі, інформаційне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье получили развитие методические основы моти-

вации рабочих сталеплавильных цехов. Выявлено, что для 
мотивации персонала наиболее действенными являются 
экономические методы, которые реализуются посредством 
системы вознаграждения. Предложены методические основы 
определения вклада отдельного центра обеспечения качества 
в формирование индивидуальных показателей качества стали 
и возможности использования стали, выплавленной с откло-
нениями по качеству. Предложены методические подходы к 
усовершенствованию системы мотивации рабочих сталепла-
вильных цехов к выпуску стали заданного объема и качества. 
Определены информационные потоки в процессе усовершен-
ствования системы мотивации.

Ключевые слова: экономические методы, мотивация, ра-
бочие, сталеплавильный цех, качество стали, информацион-
ное обеспечение.

ANNOTATION
Methodical basis of melting shop workers’ motivation have 

been developed in the article. It has been revealed that for moti-
vation of workers the most effective methods are economic, which 
are based on remuneration system. Methodical basis of definition 
the separate centre contribution for quality maintenance in forma-
tion of individual indicators of quality and possibility to use the steel 
melted with deviations on quality have been offered. Methodical 
approaches of improvement of motivation system of steel-melting 
shop workers to production of steel at required level and quality 
have been suggested. Information flows in the process of improve-
ment of motivation system have been determined.

Keywords: economic methods, motivation, workers, 
steel-melting shop, quality of steel, informative providing. 

Постановка проблеми. Закономірні зміни у 
зовнішньому економічному середовищі вима-
гають від керівництва металургійного під-
приємства нового погляду на механізм його 
управління. В системі управління підприєм-
ством важливе місце посідає мотивація персо-

налу, особливо робітників, які безпосередньо 
зайняті виробництвом продукції. Тому одним 
із заходів підвищення ефективності діяльності 
металургійного підприємства є удосконалення 
мотивації робітників до випуску якісної сталі, 
оскільки вона в подальшому визначає якість 
кінцевої металопродукції підприємства.

Вдосконалення мотиваційної системи в умо-
вах металургійного підприємства вимагає уза-
гальнення й розвитку науково-методичних 
засад, розробку інструментарію та відповідних 
практичних рекомендацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи мотивації персоналу закла-
дені дослідженнями Ф. Тейлора, А. Маслоу, 
Ф. Герцберга, Д. Мак-Грегора, Д. Макклел-
ланда, В. Врума, Л. Портера Е. Лоулера та ін. 
Проблемам методології та практичного застосу-
вання мотиваційного механізму, оцінки роботи 
персоналу, системи його матеріальної винаго-
роди в умовах виробничих підприємств присвя-
чені наукові дослідження багатьох провідних 
вітчизняних та зарубіжних учених-економістів: 
Д. Богині, А. Колота, М. Турила, Г. Дмитренка, 
А. Калини, Є. Лихачова, І. Петрової, В. Поно-
маренка, Д. Ньюстрома, Ф. Уайтлі та ін. 

Разом з тим існуючі науково-методичні та 
прикладні засади мотивації персоналу металур-
гійного підприємства до випуску якісної сталі 
розроблені недостатньо повно, що вимагає їх 
уточнення та розвитку в сучасних умовах гос-
подарювання.

Мета статті полягає у розвитку методичних 
засад мотивації робітників сталеплавильних 
цехів до випуску якісної продукції та визна-
ченні складу й руху інформації в процесі удо-
сконалення мотивації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах господарювання в Укра-
їні для мотивації персоналу найбільш діє-
вими є економічні методи, які реалізуються 
через систему винагород [1, с. 618; 2, с. 57; 
3, с. 46]. У цій системі для мотивації керівни-
ків середньої та нижньої ланки сталеплавиль-
ного цеху до випуску якісної сталі доцільно 
застосовувати узагальнюючі показники якості 
(рівень виконання замовлень, питома вага 
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сертифікованої продукції тощо), оскільки їх 
діяльність орієнтована на кінцеві результати 
роботи підприємства. Для мотивації ж робіт-
ників до випуску якісної сталі є необхідність 
в розробці та застосуванні в системі винаго-
роди показників, що відображатимуть внесок 
підрозділів цеху в досягнення заданого рівня 
індивідуальних показників якості сталі в 
кожному циклі її виготовлення.

Оскільки технологічно тісно пов’язані під-
розділи сталеплавильного цеху мають однако-
вий ступінь впливу на формування індивідуаль-
них показників якості сталі, то доцільно умовно 
об’єднати такі підрозділи в центри забезпе-
чення якості (сукупність виробничих підрозді-
лів, умовно об’єднаних тісно пов’язаними тру-
довими операціями (функціями) робітників по 
досягненню на певному виробничому етапі цілі 
щодо отримання відносно закінченого проміж-
ного результату в окремому циклі виготовлення 
сталі). В сталеплавильному цеху доцільно орга-
нізувати центри забезпечення якості: «Шихта», 
«Плавка», «Позапічна обробка», «Розливання». 
Завдяки створенню у цеху таких центрів 
з’являється можливість об’єктивного визна-
чення їх внеску у формування індивідуальних 
показників якості сталі [4, с. 83].

Аналіз існуючих підходів до мотивації робіт-
ників щодо випуску якісної продукції у стале-
плавильному виробництві виявив, що на прак-
тиці робітники не мотивуються до досягнення 
індивідуальних показників якості, не виявля-
ється вплив підрозділів цеху на формування 
якості сталі в кожному циклі її виготовлення. 
При цьому є досить багато випадків виготов-
лення сталі з відхиленнями по якості, що веде 
до невиконання договорів постачань і, як наслі-
док, до зниження прибутку підприємства. Це 
підтверджує необхідність розробки та засто-
сування в системі мотивації робітників таких 
показників, які б відображали досягнення 
запланованого рівня кожного з параметрів влас-
тивостей сталі конкретним підрозділом цеху, 
що входить у відповідний центр забезпечення 
якості, в окремому циклі виготовлення сталі.

Індивідуальними показниками якості сталі 
можуть виступати параметри її властивостей. 
В зв’язку з тим, що існує значна кількість пара-
метрів властивостей, деякі з них мають тісний 
взаємозв’язок, і значення не всіх параметрів 
на практиці можливо визначити в прийнятні 
терміни, слід здійснити відбір найважливіших 
параметрів властивостей. Відбір здійснено за 
такими запропонованими ознаками: на фор-
мування параметра властивостей сталі впли-
ває діяльність робітників хоча б одного центру 
забезпечення якості; є можливість установ-
лення значення параметра властивостей сталі 
у виробничих умовах і в прийнятні терміни; 
на конкретний параметр властивостей не впли-
вають інші параметри властивостей сталі, що 
досліджуються; параметр властивостей сталі 
можливо оцінити кількісно. За такими озна-

ками відібрано для застосування в системі 
мотивації робітників сталеплавильного цеху 
параметри хімічних і металографічних власти-
востей сталі [5, с. 22].

Оскільки параметри властивостей сталі різ-
нобічні, то їх доцільно застосовувати в нормова-
ному вигляді шляхом визначення їх відносних 
величин pj, що відображають ступінь набли-
ження фактичного значення j-го параметра 
властивостей сталі ( Jj ;1= ) до нормативного 
[4, с. 157–159]. 

Для визначення внеску і-го центру забезпе-
чення якості ( Ii ;1= ) у формування параметрів 
властивостей сталі доцільно використовувати 
коефіцієнти вагомості (aij), які характеризують 
ступінь впливу і-го центру забезпечення якості 
на формування заданого рівня j-го параметра 
властивостей сталі, при дотриманні умов: aij  ∈  
[0,1] та Σaij = 1. Разом з тим кожен з параметрів 
властивостей сталі конкретної марки має свій 
коефіцієнт значущості (bj), рівень якого також 
знаходиться в межах [0;1], а Σbj = 1. Дані кое-
фіцієнти встановлюються експертним шляхом. 
Тоді оцінку внеску i-го центру забезпечення 
якості у формування параметрів властивостей 
сталі за результатами k-того циклу її виготов-
лення ( Kk ;1= ) q′ik слід визначати за формулою:

KkIipbaq
J

j
jjijki ;1,;1äå,'

1
==××=∑

=

, де KkIipbaq
J

j
jjijki ;1,;1äå,'

1
==××=∑

=

 (1)

З метою порівняння результатів роботи цен-
трів забезпечення якості між собою фактичні 
оцінки внеску i-го центру забезпечення якості 
у формування параметрів властивостей сталі в 
кожному циклі її виготовлення q′ikф необхідно 
зіставити з нормативними q′ikн. В результаті 
визначається коефіцієнт забезпечення якості 
i-го центру за результатами k-того циклу виго-
товлення сталі Wіk:

іkніkфki q/qW ′′=

нddd

К

k xkkikdd ЗmgYWVRЗ +±××× +×∑
=

=′′ )100/)(1(
1

, де .;1;;1 KkIi ==  (2)

Слід зазначити, що цей показник не відо-
бражає можливості використання або реаліза-
ції сталі, виплавленої з відхиленнями по якості 
у k-тому циклі. Для цього доцільно застосову-
вати запропонований показник – коефіцієнт 
можливості використання виплавленої сталі, 
який розраховується як співвідношення ціни 
прокату зі сталі, виготовленої з порушеннями 
по якості, до ціни прокату зі сталі, що відпо-
відає заданим параметрам властивостей з ура-
хуванням рівня ймовірності реалізації такого 
прокату Yxk, де х – номер варіанта можливості 
використання неякісної сталі ( Xx ;1= ). 

Коефіцієнт забезпечення якості та коефі-
цієнт можливості використання виплавленої 
сталі доцільно застосовувати в системі мотива-
ції робітників сталеплавильного цеху з метою 
дотримання ними встановленого рівня якості 
сталі, що дозволяє визначати суму винагороди 
робітників кожного з центрів забезпечення 
якості відповідно до їх внеску у досягнення 
заданих показників якості сталі та можливості 
її використання. 
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Тоді за календарний період відрядний заробі-
ток (винагорода) робітників підрозділу d (Зd») 
слід визначати за формулою:іkніkфki q/qW ′′=

нddd

К

k xkkikdd ЗmgYWVRЗ +±××× +×∑
=

=′′ )100/)(1(
1

, де Dd ;1= , (3)

де Rd – розцінка за виготовлення однієї тонни 
сталі для робітників підрозділу d, грн./т; Vk – 
фактичний обсяг виробництва сталі за резуль-
татами k-го циклу її виготовлення, т; gd – від-
соток премії підрозділу d за виконання обсягу 
виробництва за календарний період, %; md – 
відсоток надбавки (знижки) премії за економію 
(понаднормативну витрату) ресурсів для підроз-
ділу d за календарний період, %; Знd – інша 
частина додаткової заробітної плати та інші 
заохочувальні й компенсаційні виплати, грн. 

Реалізація на практиці зазначених пропо-
зицій вимагає удосконалення інформаційного 
забезпечення підприємства. Відповідно до цього, 
визначено інформаційні потоки при розрахунку 
коефіцієнта забезпечення якості та коефіцієнта 
можливості використання виплавленої сталі. 
Рух інформації в процесі визначення указаних 
показників наведено на рис. 1, на якому циф-
рами позначено такі інформаційні потоки:

1 – про властивості сталі, які визначають її 
якість, та про параметри властивостей з: дер-
жавних стандартів; технічних умов; договорів 
купівлі-продажу або контрактів споживачів; 
інструкцій з виробництва сталі в умовах кон-
кретного металургійного підприємства;

2 – про властивості сталі, які визначають її 
якість, та про параметри властивостей з техніч-
них довідників та спеціальної літератури;

3 – про відбір параметрів властивостей сталі 
для визначення внеску окремого центру забез-
печення якості у їх формування;

4 – про фактичні значення параметрів хіміч-
них властивостей виготовленої марки сталі з 
паспорту плавок;

5 – про фактичні значення параметрів мета-
лографічних властивостей виготовленої марки 
сталі з протоколу досліджень макроструктури;

6 – про думку експертів щодо вагомості вне-
ску центрів забезпечення якості у формування 
параметрів властивостей сталі та рівня значу-
щості окремого параметра у загальній сукуп-
ності параметрів властивостей на підставі даних 
з анкет опитування експертів; 

7 – значення коефіцієнтів вагомості вне-
ску центрів забезпечення якості у формування 
параметрів властивостей сталі та рівня значу-
щості окремого параметра у загальній сукуп-
ності параметрів властивостей;

8 – значення відносних параметрів власти-
вості сталі за результатами окремого циклу її 
виготовлення (розрахункова таблиця); 

9 – інформація для визначення нормативної 
та фактичної оцінки внеску окремого центру 
забезпечення якості у формування параметрів 
властивостей сталі (розрахункова таблиця);

10 – інформація для визначення коефіцієнта 
забезпечення якості окремого центру забезпе-
чення якості (розрахункова таблиця);

11 – значення коефіцієнта забезпечення 
якості за результатами окремого циклу виго-
товлення сталі (розрахункова таблиця); 

12 – про заплановані обсяг, сортамент, рівень 
якості сталі з договорів купівлі-продажу або контр-
актів із споживачами, плану виробництва;

13 – про марку сталі, обсяг виробництва та 
значення параметрів властивостей за результа-
тами конкретного циклу виготовлення сталі з 
паспорту плавок;

14 – про можливості використання сталі, 
виготовленої в окремому циклі з відхиленнями 
від заданих параметрів властивостей, з довідки 
виробничого відділу;

15 – інформація про ціни з довідки відділу 
продажів;

16 – значення показника відповідно до визна-
ченого співвідношення ціни прокату зі сталі, 
виготовленої з порушеннями, до ціни прокату 
зі сталі, що відповідає заданим параметрам 
властивостей, з урахуванням рівня ймовірності 
реалізації такого прокату.

Висновки. Таким чином, застосування в 
системі мотивації робітників запропонова-
них показників (коефіцієнта забезпечення 
якості та коефіцієнта можливості викорис-
тання виплавленої сталі) дозволить визначати 
суму винагороди робітників кожного з центрів 
забезпечення якості відповідно до їх внеску в 
досягнення заданих показників якості сталі та 
можливості її використання. Визначені інфор-
маційні потоки дозволять реалізувати на прак-
тиці методику розрахунку запропонованих 
показників.

Перспективою подальших досліджень у 
даному напрямку є вдосконалення системи 
винагороди робітників сталеплавильних 
цехів шляхом розподілу заробітної плати 
між ними, враховуючи їх особисті досяг-
нення у дотриманні виробничої та трудової 
дисципліни при виготовленні сталі заданих 
обсягу та якості.
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РОЗВИТОК ЗНАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ГОЛОВНА ПЕРЕДУМОВА  
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THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE ENTERPRISE  
AS THE MAIN BACKGROUND FOR ITS SUCCESSFUL FUNCTIONING

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто когнітивний підхід в управлінні підпри-

ємством, виділено поняття «менеджмент знань», «економіка 
знань», «знання». Представлено аналіз показників розвитку 
персоналу на вітчизняних підприємствах машинобудівної га-
лузі. В розрізі розвитку знань виділено відповідні методи, а 
також проведено аналіз переваг та недоліків при застосуванні 
цих методів.

Ключові слова: знання підприємства, когнітивний підхід, 
менеджмент знань, розвиток персоналу, навчання персоналу.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен когнитивный подход в управлении 

предприятием, выделены понятия «менеджмент знаний», 
«экономика знаний», «знания». Представлен анализ показа-
телей развития персонала на отечественных предприятиях 
машиностроительной отрасли. В разрезе развития знаний вы-
делены соответствующие методы, а также проведен анализ 
преимуществ и недостатков при использовании этих методов.

Ключевые слова: знания предприятия, когнитивный под-
ход, менеджмент знаний, развитие персонала, обучение пер-
сонала.

ANNOTATION
In this paper the author examined a cognitive approach to 

enterprise management, highlighted the concept of «knowledge 
management», «knowledge economy», «knowledge». There is 
represented the analysis of the personnel development indica-
tors of the Ukrainian machine-building enterprises. In terms of the 
development of knowledgethe author proposed the appropriate 
methods, as well as an analysis of the advantages and disadvan-
tages of use these methods.

Keywords: enterprise knowledge, cognitive approach, knowl-
edge management, staff development, staff training.

Постановка проблеми. Вперше «менедж-
мент знань» був використаний у кінці ХХ ст., 
під яким розумілось обробка та аналізування 
інформації всередині підприємств. З того часу 
розуміння даного поняття пережило певну 
трансформацію. На разі під менеджментом 
знань розуміють не тільки і не стільки управ-
ління інформаційними потоками (збирання, 
інтерпретація, накопичення, аналіз інформа-
ції), скільки управління всіма нематеріальними 
активами підприємства, розвиток ментального 
капіталу підприємства, залучення та викорис-
тання нових знань, розвиток персоналу. 

Провідні компанії світу вже зрозуміли важ-
ливість та необхідність ефективного менедж-
менту знань, про що свідчить те, що частка 
вартості їх нематеріальних активів може сягати 
80%. Обсяг знань у світі зростає вдвоє кожні 
п’ять років. Економіку, яка заснована на фізич-

ній праці та сільському господарстві, змінила 
епоха індустріальної економіки, що ґрунту-
ється на використанні природних ресурсів, яку, 
в свою чергу, змінює інформаційна економіка, 
або економіка знань [1]. Економіка знань – це 
сформована під впливом інформаційної рево-
люції особлива галузь продукування та функ-
ціонування наукових знань у всіх сферах мате-
ріального та нематеріального виробництва, в 
основі якої лежать процеси пізнання, навчання 
та передавання знань наступним поколінням 
та технології їх впровадження у практику в 
майбутньому [2]. Визнання знань як головного 
ресурсу підприємства, а отже, раціональне їх 
використання та розвиток надасть будь-якому 
підприємству конкретні переваги. Це також 
підкреслив П. Друкер в своїй роботі, говорячи, 
що самий головний ресурс, що відрізняє бізнес 
та забезпечує вирішальні конкурентні пере-
ваги, – це специфічні виробничі та управлін-
ські знання, які використовуються при веденні 
бізнесу [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підприємства, які зорієнтовані на зміцнення 
своїх конкурентних позицій через розвиток 
знань, використовують засади когнітивного під-
ходу до управління. Даний підхід використовує 
в якості основних факторів успішного розви-
тку підприємства знання, мислення індивіда, 
спосіб та рівень мислення. Причому в даному 
аспекті знання можуть бути як професійні, 
так і загальні, соціальні знання, які фахівець 
отримує, починаючи з навчання, зі своєї освіти 
і далі накопичує достатній багаж знань, форму-
ючи рівень стратегічного мислення, яке необ-
хідне для керівних посад. Стосовно керівників 
підприємств, управлінська робота передусім 
пов’язана з інтелектуальною роботою, а відтак, 
накопичення, зберігання, використання отрима-
них знань в професійній діяльності відіграють 
важливу роль для управлінського персоналу. 
Когнітивний підхід зосереджує увагу, як на 
організаційному рівні економіки знань підпри-
ємства, так і на індивідуальному рівні – оцінка 
наявного обсягу знань у певних особистостей та 
вміння їх використовувати на практиці. Так, 
Л.Л. Товажнянський та А.О. Мамалуй [6, с. 79] 
в розрізі когнітивного підходу розглядали таке 
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поняття, як «культурний капітал», тобто ті 
знання, які індивід отримує, збагачуючи свій 
досвід. Це і теоретичні знання, які складаються 
з фундаментальних концепцій, принципів, 
гіпотез, і практичні знання, які складаються 
з прикладних теорій, емпіричних правил, 
досвіду. Також прибічниками даного підходу 
є Е.Д. Клементьєв, Л.Н. Коган, Ф.Н. Щербак 
[7; 8] та пропонують розглядати такий фено-
мен, як культурні знання. Відправною точкою, 
на думку багатьох науковців та експертів, є 
якість отриманої освіти, ті фундаментальні 
професійні знання, що мають засвоїти майбутні 
керівники ще у ВНЗ. Також когнітивний під-
хід, як пріоритетний для розвитку персоналу, 
підтримує М. Кастельський, який вважає що 
вже настала епоха компаній, орієнтованих на 
знання [9], с. 30]. Даний підхід та виділення 
знань як базового фактору розвитку персоналу 
підтримують і Г.В. Назарова, С.Ю. Гончарова, 
О.О. Затєйщикова [9], зауважуючи на настанні 
ери економіки знань та успішному функціону-
ванні тих підприємств, які це усвідомлюють. 
Знання становлять основу інтелектуальних 
ресурсів підприємства, його інтелектуального 
капіталу [10]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Для того щоб бути кон-
курентоздатним, щоб мати потенціал до розви-
тку, підприємству, а саме його управлінському 
персоналу, необхідно чітко розуміти, які специ-
фічні унікальні знання необхідні, яких знань 
бракує та за допомогою яких методів їх можна 
набути. Проведені дослідження свідчать, що 
система менеджменту знань здатна збільшити 
продуктивність організації на 20% [4]. Роз-
робка ефективних рішень – основна передумова 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства [5]. Тому зараз в умовах не тільки жор-
сткої конкуренції, а й в складних економічних 
умовах для всіх вітчизняних підприємств важ-
ливим є прийняття саме ефективних рішень, і в 
сфері управління знаннями особливо, які чітко 
узгоджуються з витратами, отриманим ефек-
том, є своєчасними, забезпечують необхідну 
перевагу тощо. 

Мета статті полягає не тільки в розгляді сут-
ності когнітивного підходу та ключових його 
понять – знання, а також у аналізі показників 
розвитку персоналу на вітчизняних підприєм-
ствах, аналізі найпоширеніших методів розви-
тку знань підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Отже, виділяючи когнітивний підхід як базо-
вий при управлінні підприємствами, знання 
розуміються як нематеріальні активи підприєм-
ства, без яких неможливе його існування [11]. 
Один зі способів розвитку знань підприємства 
є підвищення кваліфікації працівників, тобто 
отримання додаткових важливих професійних 
знань працівниками. Аналіз відповідних показ-
ників на вітчизняних підприємствах машино-
будування показав, що даному питанню приді-

ляється увага і щороку збільшується кількість 
працівників, яка підвищила свою кваліфіка-
цію. Аналогічна тенденція спостерігається і в 
розрізі управлінського персоналу підприємств 
(табл. 1). 

Таблиця 1
Діяльність підприємств з підвищення 

кваліфікації персоналу

Рік
Показник 2009 2010 2011 2012 2013

Кількість осіб, що підвищили кваліфікацію
– по Україні, 
тис. осіб (% 
від загальної 
кількості)

890,4 
(8,3)

943,9 
(8,6)

978,4 
(9,1)

1016,5 
(9,5)

1020,9 
(9,9)

– по промис-
ловості, тис. 
осіб (% від 
загальної 
кількості)

351,5 
(12,3)

389,9 
(13,5)

399,1 
(14,0)

402,7 
(14,6)

403,3 
(15,1)

– у перероб-
ній промис-
ловості, тис. 
осіб (% від 
загальної 
кількості)

223,6 
(12,0)

253,7 
(13,2)

251,5 
(13,4)

251,1 
(13,8)

250,7 
(14,8)

Кількість осіб, що підвищили кваліфікацію  
за проф. групами, %

– по Україні: 
керівники 13,0 14,8 15,1 15,6 16,4

– по про-
мисловості: 
керівники

15,3 17,7 19,0 19,7 21,2

– у перероб-
ній про-
мисловості: 
керівники 

14,7 16,7 17,8 19,7 20,6

Джерело: офіційні дані Державної служби статис-
тики України

Так, позитивна тенденція підвищення квалі-
фікації працівників підприємств з 2009 р. зали-
шається стабільною і коливається у межах 8,3-
9,5% по Україні та 12,3-14,6% у промисловості.

Більше того, у розрізі професійних груп, 
керівники є дуже активними у навчанні – їх 
частка у цілому по економіці коливається у 
межах 12,3-15,6%, що є вищим за середні зна-
чення, до того ж їх кількість не зменшувалась 
впродовж кризових років, а тенденція до зрос-
тання частки керівників, що підвищують ква-
ліфікацію, зберігалася впродовж останніх років. 
При аналізі даних промисловості зазначені 
тенденції проявляються більш наочно. Так, у 
2012 р. частка керівників серед працівників, що 
підвищувала кваліфікацію, склала 19,7%, що 
значно перевищує показники попередніх років.

Витрати на персонал як вкладення коштів у 
розвиток людського ресурсу на підприємстві є 
віддзеркаленням того, яке значення має розви-
ток цього ресурсу для керівників підприємств 
(табл. 2). Тому цілком закономірним є збіль-
шення даних витрат у період 2010–2012 рр. 
поряд із збільшенням кількості осіб, які підви-
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щили свою кваліфікацію, отримали додатково 
освіту тощо [12]. 

Таблиця 2 
Витрати на персонал  

на підприємствах України
Витрати на 
персонал 2010 2011 2012 2013

Усього по 
Україні, 
млн. грн.

263803 315382,3 374105,6 398296

Промисло-
вість, млн. 
грн.

122812 146319,4 170564,2 120692

Питома вага, 
% 46,55 46,39 45,59 30,3

Розглянуті та проаналізовані дані свідчать 
про інтерес та важливість питання розвитку 
знань підприємства, розвитку та навчання пер-
соналу. Отже, для розвитку знань підприємства 
існує безліч сучасних методів та технік. В даній 
статі представлено аналіз тих методів, які най-
більше підходять, на думку автора, та/або вже 
широко використовуються вітчизняним підпри-
ємствами. Так, одним з найпоширеніших мето-
дів залучення нових унікальних знань є рекру-
тинг та хедхантінг. Обидва методи передбачають 
найм висококваліфікованого персоналу, який 
спеціалізується на певному колі питань, які 
є високими професіоналами в своїй галузі. 
Рекрутинг відбувається за допомогою послуг 
рекрутингових агентств, які шукають необхід-
них професіоналів в своїй базі та інших базах, 
де люди самі бажають знайти або змінити місце 
роботи, проводять попередні тестування або 
бесіди щодо відповідності їх заявленій посаді. 
Хедхантінг та executive search направлені на 
пошук необхідних висококваліфікованих спеці-
алістів для виконання певної поставленої мети. 
Різниця між хедхантінгом та executive search 
полягає в тому, що в першому випадку вже є 
конкретна особа, відомо її ім’я та в якій ком-
панії вона працює, тобто у випадку хантінга 
компанія-замовник замовляє конкретну особу, 
яку вона хоче найняти. Задачею хантера є зкон-
тактувати з цією особою, запропонувати умови 
замовника та організувати їх зустріч. 

У другому випадку – executive search – ком-
панії-замовнику не так важливо найняти кон-
кретну особу, натомість замовник надає пере-
лік компаній, посад, жорстких критеріїв для 
відбору на посаду, яка є вакантною. У відпо-
відь отримує перелік осіб, які підходять під 
заявлені вимоги, з яких і відбирають одного. 
Всі ці методи є ефективними та дієвими, але 
вагомими недоліками є їх вартість. Адже 
в такому випадку витрати не обмежуються 
оплатою послуг рекрутингових агентств, яка 
є досить високою, але й спеціаліст, на якого 
«полюють» агенти, вимагатиме відповідної, 
гідної оплати своєї праці. Тому головним 
недоліком цих методів залучення нових про-
фесійних знань є висока вірогідність того, що 

у фахівців, яких знайшли таким чином, дуже 
високо злетить самооцінка.

Наступними також досить поширеними 
методами розвитку знань підприємства є аут-
сорсинг, аутстаффінг, коучинг, тренінги, додат-
кова освіта та електронне навчання. Специфіка 
цих методів в тому, що головну роль надання 
інформації, передавання знань та компетенцій 
виконують сторонні особи, які не працюють на 
даному підприємстві. Головними недоліками 
зазначених методів є вірогідність витоку важли-
вої, конфіденційної інформації з підприємства. 
Звичайно, при використанні методів аутстаф-
фінгу, аутсорсингу, коучингу тощо до пунктів 
контрактів додаються пункти нерозголошення 
певної інформації, але завжди залишається 
небезпека її розголошення. Перевагами даних 
методів є те, що не потрібно брати на постійній 
основі спеціалістів та фахівців, за їх допомогою 
можна або виконати поставлені задачі (аутсор-
синг), або навчити власний персонал їх вико-
нувати. Але в той же час деякі підприємства, 
які переживають скрутні часи, не можуть собі 
дозволити замовляти послуги високооплачува-
них спеціалістів. В такій ситуації раціональним 
буде впровадження корпоративної бази знань – 
електронної (на віртуальних, електронних 
носіях) або традиційної (у паперовому вигляді). 
Електронний варіант передбачає створення вну-
трішньо корпоративних бібліотек, порталів, на 
яких може зберігатись інформація професій-
ного характеру, а саме: книги та статті з про-
блемних питань, що описують новітні передові 
технології у цій галузі, може бути створений 
форум, на якому можна ділитись новими зна-
ннями, досвідом. Також за допомогою таких 
порталів можна проводити вебінари та конфе-
ренції з іноземними партнерами, фахівцями 
тощо. Створення корпоративних бібліотек з про-
фесійною літературою також дозволить отриму-
вати нові знання. Все це дозволить персоналу 
підприємства отримувати знання без жорсткого 
графіку, у зручний для них час. Але для ефек-
тивності даного методу необхідна сильна вну-
трішня мотивація персоналу, розуміння важли-
вості володіння новими знаннями. Тут в нагоді 
стануть всі технології розвитку корпоративної 
культури, взрощування власних традицій під-
приємства та орієнтації цінностей підприєм-
ства на розвиток знань, самовдосконалювання, 
сприяння обміну знаннями тощо. Головними 
недоліками цих методів є те, що необхідні певні 
фінансові вливання на придбання бібліотечного 
фонду або створення програмного продукту для 
поставлених цілей. Також необхідно провести 
організаційні зміні для ефективної організації 
та реалізації описаних методів з виділенням 
відповідальних осіб та/або приміщень.

Також є такі методи розвитку знань, які 
не потребують значних фінансових витрат або 
організаційних змін на підприємстві. Однак це 
певною мірою може відбиватись на їх ефектив-
ності. В даному випадку головними напрямами 
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розвитку знань підприємства є створення, обмін 
та трансформація вже існуючих знань в рамках 
підприємства. Даний напрям актуальний як для 
тих підприємств, які ще не можуть собі дозво-
лити залучати або купувати знання ззовні, так 
і для підприємств, які вже досягли високих 
показників в діяльності, є лідерами на ринку, 
коли багаж їх знань настільки великий та має 
власний потенціал до перетворення, трансфор-
мації і при цьому є ще актуальним та корисним, 
не застарілим. Для даного напряму доречними є 
такі методи, як шедоуінг, наставництво, секонд-
мент, баддинг та сторітеллінг. Шедоуінг, настав-
ництво, баддинг передбачають більшою мірою 
односторонню комунікацію, коли один праців-
ник, який є більш професіональний або успіш-
ний, або ефективний, демонструє виконання 
своїх обов’язків та/або радить кращі шляхи їх 
виконання, а другий – менш досвідчений або 
ефективний тощо – спостерігає, слідує за ним, 
наслідує методи, техніки виконання, переймає 
досвід. Секондмент передбачає обмін праців-
никами між відділами, але зберігається рівень 
управління, тобто проводиться рокіровка пра-
цівників, які знаходяться на однаковій ланці 
в організаційній структурі підприємства. Ці 
методи незатратні, не потребують реорганізації 
підприємства, не передбачають витік інформації 
за межи підприємства. Але в той же час дані 
методи недоречні для використання у деяких 
відділах, які стосуються конфіденційної інфор-
мації, що призначена для вузького кола осіб. 

Сторітеллінг є ефективним методом, якщо сто-
рітеллер є авторитетною людиною на підпри-
ємстві, поважається, його слова не викликають 
недовіри, а також ті легенди та історії підпри-
ємства, які висвітлюють сильні сторони, кон-
курентні переваги, успішні угоди або підписані 
контракти. Правильно організований та впрова-
джений метод сторітеллінга є потужним інстру-
ментом зміцнення внутрішньої культури, покра-
щання внутрішнього клімату на підприємстві, 
підвищення репутації керівництва й зміцнення 
лідерських позицій. Проаналізовані методи роз-
витку знань представлено в таблиці 3.

Висновки. Отже, зазначені методи розвитку 
знань дають широке коло для всіх підприємств 
накопичувати та розвивати когнітивний капітал 
підприємства, який стане конкурентною перева-
гою. Причому вибір можна зупинити не тільки 
на одному з методів, а одразу на декількох. Вибір 
того чи іншого методу залежить від цілей підпри-
ємства, наявних ресурсів, готовності персоналу 
до змін. Сьогодні, коли кожного дня з’являються 
нові технології в усіх сферах життя, нові вимоги 
до управління, ведення бізнесу, виконання пев-
них операцій тощо, для успішного функціону-
вання підприємства необхідно відповідати цим 
мінливим умовам, а саме: шукати, залучати нові 
знання, розвивати свої знання, сприяти постій-
ному обміну знань та досвіду на підприємстві, 
навчати та розвивати персонал. Все це дасть міцні 
конкурентні переваги підприємству та допоможе 
вистояти і бути успішним.

Таблиця 3 
Аналіз методів розвитку знань підприємства

Методи Переваги Недоліки

Ректрутинг
Придбання знань та компетенцій високопро-
фесійного фахівця/команди фахівців, які 
сприятимуть динамічному розвитку колек-
тивного рівня професійної культури управлін-
ського персоналу на підприємстві

Процес адаптації та сприйняття куль-
тури підприємства, невиправдані фінан-
сові витрати

Хедхантінг 
(Hunting, 
executive search)

Вірогідність переходу до конкурентів, 
формування завищеної самооцінки; про-
цес адаптації та сприйняття культури 
підприємства, невиправдані фінансові 
витрати

Аутсорсинг Аут-
стаффінг

Створення високого рівня професійної куль-
тури управлінського персоналу за рахунок 
делегування функцій з розвитку професійної 
культури або тимчасового найму професіона-
лів з необхідними знаннями та компетенціями 

Вірогідність розголошення конфіден-
ційної інформації, процес адаптації та 
сприйняття культури підприємства

Коучинг
Консалтинг 

Формування високого рівня професійної 
культури без змін в організаційній структурі, 
присутній зворотній зв’язок 

Значні фінансові витрати, вірогідність 
розголошення конфіденційної інформа-
ції, для ефективності потрібен час для 
ознайомлення з діяльністю та культу-
рою підприємства

Тренінги 
Отримання практичних знань й підвищення 
колективного рівня професійної культури 
управлінського персоналу

Потребує фінансових витрат, відрив від 
виробництва

Додаткова освіта

Підвищення колективного рівня професійної 
культури на базі фундаментальних знань з 
підтвердженням офіційного документа вста-
новленого зразка

Потребує великих часових, фінансових 
витрат

Електронне 
навчання
Корпоративні 
бази знань 

Формування високого рівня професійної 
культури управлінського персоналу без змін в 
організаційній структурі на принципах безпе-
рервного навчання (long-lifelearning), доступ 
до інформації без обмежень в часі та просторі, 
накопичувальний характер

Фінансові та часові витрати для роз-
робки необхідних програмних про-
дуктів, створення бібліотечного фонду, 
ефективний при вмотивованості управ-
лінського персоналу 
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THE MODERN SITUATION OF AGRARIAN ENTERPRISES’ FIXED ASSETS 
AND THEIR INTELLIGENT USE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність основних засобів. Проведено 

оцінку стану основних засобів і проаналізовано рівень їх ви-
користання у сільськогосподарських підприємствах. Визначе-
но, що раціональне використання основних засобів сприятиме 
збільшенню виробництва продукції, підвищенню продуктив-
ності праці та рентабельності діяльності, а також зниженню 
собівартості продукції. Обґрунтовано пріоритетні напрями ра-
ціонального використання основних засобів сільськогосподар-
ських підприємств. 

Ключові слова: основні засоби, раціональне викорис-
тання, сільськогосподарські підприємства, фондовіддача, мо-
ральне старіння.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена сущность основных средств. Прове-

дена оценка состояния основных средств и проанализирован 
уровень их использования в сельскохозяйственных предпри-
ятиях. Определено, что рациональное использование основ-
ных средств будет способствовать увеличению производства 
продукции, повышению производительности труда и рента-
бельности деятельности, а также снижению себестоимости 
продукции. Обоснованы приоритетные направления раци-
онального использования основных средств сельскохозяй-
ственных предприятий.

Ключевые слова: основные средства, рациональное ис-
пользование, сельскохозяйственные предприятия, фондоот-
дача, моральное старение.

АNNOTATION
The article deals with the meaning of fixed assets. The as-

sessment of their condition and the level of their usage in agrar-
ian enterprises were analyzed. Determined that the rational use 
of fixed assets will increase production, increase productivity and 
profitability, and to reduce the cost of production. The priority ways 
of agrarian enterprises’ fixed assets’ intelligent use were grounded. 

Keywords: fixed assets, rational use of, agricultural enterpris-
es, capital productivity, obsolescence.

Постановка проблеми. Агропромисловий 
комплекс України відіграє визначальну роль 
у досягненні продовольчої безпеки суспіль-
ства, яка є однією з основних умов стійкості 
та незалежності держави. Сьогоднішній його 
стан характеризується глибокими якісними 
змінами. Нові умови господарювання, зміна 
відносин власності, структурні зміни в еконо-
міці, які супроводжувалися значним спадом 
виробництва, вимагають пошуку нових резер-
вів для покращання ситуації. Використання 
внутрішніх факторів збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції, що є важли-

вою умовою створення економічних резервів 
для сталого економічного розвитку агропро-
мислового комплексу в майбутньому, можливе 
за умови раціонального рівня розвитку мате-
ріально-технічної бази та її головної ланки – 
основних виробничих засобів [6]. 

Економічна діяльність сільськогосподар-
ських підприємств України відбувається за 
умов обмеженості інвестиційних ресурсів, що 
обумовлює необхідність раціонального вико-
ристання наявних основних засобів. Перед під-
приємствами стоїть завдання не лише збільшу-
вати свої прибутки та мінімізувати витрати, 
але й підвищувати ефективність використання 
наявних основних засобів. Тож питання раці-
онального використання основних засобів 
сільськогосподарських підприємств потребує 
подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вирішенню цих завдань приділяли увагу в різні 
часи вітчизняні вчені, зокрема: В. Андрійчук 
[1], Т. Гайдучок [2], М. Домаскіна [3], Є. Кири-
ченко [4], В. Конащук [5], В. Лагодієнко [6], 
Т. Маренич [7] та ін. Велика кількість і різ-
ноплановість досліджень не вичерпує проблеми 
раціонального використання основних засо-
бів сільськогосподарських підприємств різних 
організаційно-правових форм, економічні меха-
нізми та моделі їх формування і використання 
за умов ринкових відносин, взаємозв’язку рівня 
забезпеченості, якісного складу та ефективності 
сільськогосподарського виробництва, що свід-
чить про актуальність дослідження. 

Мета статті полягає у пошуку та обґрун-
туванні шляхів покращання раціонального 
використання основних засобів сільськогоспо-
дарських підприємств на основі узагальнення 
теоретичних і методичних основ їх формування 
й аналізу функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За умов розвитку ринкових відносин діяльність 
сільськогосподарських підприємств супро-
воджується обмеженістю наявних основних 
виробничих засобів. Це пов’язане не тільки із 
моральним та матеріальним старінням наявних 
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в господарстві засобів, а й відсутністю повно-
цінних джерел їх оновлення, зокрема, низь-
ким рівнем інвестиційних процесів. Від того, 
наскільки повно та раціонально використову-
ються основні засоби виробництва в підприєм-
стві, залежить ефективність всього господарю-
вання [3]. 

Діяльність сільськогосподарських підпри-
ємств характеризується недостатньо високим 
рівнем розвитку процесу інвестування, тому 
виникає задача раціонального використання 
наявних ресурсів, тобто підвищення їх інтенси-
фікації. Для розв’язання даного питання необ-
хідним є системний аналіз даного питання, на 
основі якого буде можливо розробити конкретні 
пропозиції щодо підвищення рівня викорис-
тання наявних основних виробничих засобів та 
можливості технічного оновлення виробництв.

Практика свідчить, що екологізація є важ-
ливою складовою забезпечення сталого й еко-
номічно ефективного аграрного виробництва. 
У зв’язку із цим доцільним в структурі осно-
вних засобів, особливо в регіонах ризикованого 
землеробства, виділяти основні засоби еколо-
гічного спрямування – зрошувальні та осушу-
вальні меліоративні системи; дощувальну тех-
ніку; системи крапельного зрошення; системи 
зберігання засобів захисту рослин та мінераль-
них добрив.

Ефективність використання основних засо-
бів відіграє важливе значення для розвитку 
діяльності підприємства: 

– збільшується економічний потенціал і 
виробничі можливості галузі, підвищується 
технічний рівень виробництва;

– зростають можливості для дивер-
сифікації; 

– збільшуються темпи зростання 
продуктивності праці, поліпшення 
якості сільськогосподарської продук-
ції та інших показників.

Загальновідомо, що основним 
показником, який визначає ефектив-
ність використання основних засо-
бів, є фондовіддача. Як зазначають 
Т.С. Гайдучок і В.В. Лагодієнко [2; 
6], цей показник відображає всі фак-
тори, які впливають на ефективність 
використання основних засобів через 
рівень інтенсифікації виробництва 
сільськогосподарської продукції. 

При визначенні фондовіддачі у всіх 
формах сільськогосподарських підпри-
ємств вихідними є обсяг валової про-
дукції, який розраховується у постій-
них цінах, та середньорічна балансова 
вартість основних виробничих засобів 
сільськогосподарського призначення. 

Слід зауважити, що рівень фон-
довіддачі не завжди достатньо та 
об’єктивно свідчить про ефективність 
використання основних виробничих 
засобів. Справа у тому, що при нині 

діючих високих цінах на засоби виробництва, 
особливо імпортні, їх вартість випереджає при-
ріст валової продукції, яка розраховується по 
внутрішнім стабільним порівняльним цінам. 
У цьому випадку розмір валової продукції на 
одиницю вартості основних засобів може зни-
жуватися, а фондовіддача – падати [7]. 

Покращанню складу і стану основних 
виробничих засобів, підвищенню ефектив-
ності їх використання насамперед сприяти-
муть ріст рівня концентрації виробництва (до 
оптимальних розмірів) та раціональна його 
спеціалізація.

Підвищення оснащеності сільського госпо-
дарства основними виробничими засобами до 
економічно обґрунтованого рівня, удоскона-
лення їх видового складу і структури дозво-
лять оновлювати та модернізувати матері-
ально-технічну базу підприємств (у сполученні 
з впровадженням досягнень науково-технічного 
прогресу), прискорити вирішення важливих 
завдань з подальшої інтенсифікації виробни-
цтва, застосуванню прогресивних технологій. 

Для вирішення завдання підвищення вико-
ристання основних засобів та отримання бажа-
них результатів у діяльності підприємства 
повинні бути розроблені конкретні шляхи, 
спрямовані на поліпшення їхнього викорис-
тання, практичне застосування яких дасть 
змогу використовувати наявні на підприєм-
ствах резерви підвищення їх ефективності, а 
також визначити основні чинники, що сприя-
тимуть цьому [1, c. 5]. 

У цілому сукупність резервів покращання 
використання основних засобів підприємства 

РЕЗЕРВИ ПОКРАЩАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

- технічне переозброєння на 
базі комплексної автоматизації 
та впровадження гнучких 
виробничих систем; 
- заміну застарілої техніки,
модернізацію обладнання;
- ліквідацію вузьких місць і 
диспропорцій у виробничих 
потужностях підприємства; 
- механізацію допоміжних та 
обслуговуючих виробництв; 
- розвиток винахідництва та
раціоналізаторства 

Технічне 
вдосконалення засобів 
праці, яке передбачає:

- прискорення досягнення проектної 
продуктивності введених в 
експлуатацію основних засобів;
- впровадження наукової організації 
праці та виробництва; 
- покращання забезпечення 
матеріально-технічними ресурсами; 
- удосконалення управління 
виробництвом на базі сучасної 
комп’ютерної техніки; 
- розвиток матеріальної зацікавленості 
працівників, що сприяє підвищенню 
ефективності виробництва

- ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, лізинг, реалізація тощо); 
- скорочення строків ремонту обладнання; 
- зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін 

Збільшення тривалості роботи 
машин та обладнання за рахунок:

Покращання організації та 
управління виробництвом, 

а саме:

Рис. 1. Резерви покращання використання основних засобів 
сільськогосподарських підприємств

Джерело: розроблено автором
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може бути поділена на три великих групи, що 
зображено на рис. 1.

Інтенсифікація використання основних засо-
бів підприємства дає змогу значно знизити 
витрати, пов’язані з моральним зносом машин 
і устаткування, сприяє прискоренню їх онов-
лення, що у кінцевому результаті позитивно 
позначається на фондоозброєності праці та 
сприяє зростанню її продуктивності. А в оста-
точному підсумку зростає і фондовіддача на 
підприємстві [5, c. 100]. 

Щоб використання основних засобів було 
економічно вигідним та ефективним, необхідно 
не тільки стежити за його технічним станом, 
а й залучати фахівців при проведенні склад-
них ремонтів; вивчати ринки виробництва; 
залучати спеціалістів маркетингового відділу; 
підвищувати рівень спеціалізації виробництва 
[4, c. 104]. 

Таким чином, основні засоби – одна з най-
важливіших частин і засобів виробництва; це 
засоби праці у вартісному вимірюванні, які 
функціонують у виробництві тривалий час у 
своїй незмінній натурально-речовій формі, а їх 
вартість переноситься конкретною працею на 
вартість продукції (послуг), що виробляється, 
частинами за мірою спрацювання.

Висновки. У практиці раціонального вико-
ристання основних засобів сільськогосподар-
ських підприємств необхідно спиратися як на 
нові, що знаходяться на стадії освоєння, так і 
на ті апробовані механізми, що зберігають діє-
вість важелів і стимулів господарювання. Опти-
мальний рівень і організація раціонального 

використання основних засобів будуть спри-
яти збільшенню виробництва продукції, підви-
щенню продуктивності праці та рентабельності, 
а також зниженню собівартості продукції. 
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЦІНОУТВОРЕННЯ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

PRICING METHODOLOGY ANALYSIS ON DOMESTIC ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто методичні підходи щодо аналізу фак-

торів ціноутворення на вітчизняних підприємствах. Визначено 
етапи аналізу політики ціноутворення. Обґрунтовано прийоми 
удосконалення оцінки ціноутворення на підприємствах. 

Ключові слова: ціна, ціноутворення, аналіз, оцінка, фак-
тори, принципи ціноутворення, підприємства. 

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методические подходы к анализу 

факторов ценообразования на отечественных предприятиях. 
Определены этапы анализа политики ценообразования. Обо-
снованы приемы совершенствования оценки ценообразова-
ния на предприятиях.

Ключевые слова: цена, ценообразование, анализ, оцен-
ка, факторы, принципы ценообразования, предприятия.

ANNOTATION
The article considers methodological approaches to the anal-

ysis of pricing factors on domestic enterprises. Defined stages 
of analysis of pricing policies. Improving assessment techniques 
grounded pricing for enterprises.

Keywords: cost, pricing, analysis, evaluation, factors, princi-
ples of pricing the company.

Постановка проблеми. Ціна, безумовно, вва-
жається однією з найважливіших економічних 
категорій, яка впливає фактично на всі аспекти 
діяльності як кожного суб’єкта господарю-
вання, так і на стан економіки всієї країни. 

Цінова політика як виробників, так і реа-
лізаторів в ринкових умовах повинна бути 
одночасно і економічно вигідною, і соціально 
виправданою, тобто досить гнучкою. Проте це 
викликає неабиякі труднощі, бо зазвичай мене-
джери на вітчизняних підприємствах встанов-
люють ціну інтуїтивно або орієнтуючись на 
ціни аналогічної продукції, товарів або послуг, 
що гальмує не тільки розвиток, а й може спри-
чини шкоду як виробництву через низькі ціни, 
так й іміджу виробника за рахунок невиправ-
дано високих цін.

Теорія ціноутворення на сьогодні пропо-
нує досить великий спектр методів встанов-
лення ціни та способів її зміни, що в першу 
чергу потребує організації аналізу чинників, 
які справляють вплив на вибір цінової стра-
тегії. Відповідна організація аналізу факторів 
цінової політики є гарантією попередження 
помилок ціноутворення, і особливої актуаль-
ності дане питання набуває в умовах ринкової 
економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання аналізу цін і методики його органі-
зації піднімали такі науковці, як В. Божкова, 
О. Мазур, О. Семенцова, Л. Шкварчук та ін. 

Так, наприклад, В. Божкова вважає, що 
дослідження теоретико-методичних аспектів 
формування маркетингового ціноутворення 
дає змогу систематизувати існуючі принципи 
ціноутворення, які є основою цінової політики. 
Автор наголошує на необхідності урахування 
як зовнішніх чинників, так і внутрішнього 
стану підприємства. У рамках маркетингового 
підходу до ціноутворення необхідно дотримува-
тися вищезгаданих принципів, включати будь-
які несуперечливі їх комбінації [1].

У своїх дослідженнях О. Мазур піднімає такі 
питання: які фактори встановлення ціни пови-
нен включити в аналіз суб’єкт ціноутворення? 
які з них можна оминути? з чого розпочати ана-
ліз? якими методами скористатися? Науковець 
вважає, що етап аналізу є чи не найважливішим 
під час обґрунтування ціни, особливо в умовах 
скорочення платоспроможного попиту [3].

О. Семенцова звертає увагу на те, що при ана-
лізі факторів ціноутворення необхідно в першу 
чергу орієнтуватися на учасників ринку товарів 
або послуг, якими є як споживачі та продавці, 
так і конкуренти, а також держава, яка про-
вадить регуляторну політику. Дослідниця під-
креслює, що в ринковому середовищі ціна на 
продукцію або послугу може значно відрізня-
тися від величини вартості даної продукції або 
послуги. В умовах ринку це може відбуватися 
за рахунок тиску на виробника з боку пропози-
ції конкурентів та попиту споживачів [4].

Важливість оцінки цінових тенденцій розгля-
дає Л. Шкварчук і звертає увагу на те, що такий 
аналіз обумовлюється необхідністю дослідження 
доступності споживчих товарів як у країні зага-
лом, так і в розрізі окремих регіонів [5].

Таким чином, огляд сучасних публікацій з 
тими дослідження свідчить про формування у 
науковців єдиного підходу до визначення осно-
вних принципів ціноутворення, і відповідна 
організація аналізу сприяє його оптимізації як 
на рівні кожного окремого суб’єкта господарю-
вання, так і країн загалом. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виробництво продукції та організація здій-
снення послуг потребують розв’язання осно-
вного питання: яку встановити ціну, щоб не 
тільки виправдати витрати, а й отримати необ-
хідний прибуток. Тобто менеджери звертаються 
до прийомів аналізу цінової політики у галузі 
та визначення факторів впливу на власну 
цінову стратегію. Таким чином, їм необхідно 
розв’язати декілька методологічних проблем: 
що повинно бути предметом аналізу; в якій 
послідовності необхідно здійснювати аналіз. 

Предмет аналізу, як правило, включає стра-
тегію, політику, процедуру формування цін 
і результати ціноутворення, з’ясування про-
блем товаровиробника у даній сфері. Сам про-
цес аналізу, в свою чергу, відбувається у такій 
послідовності процедур (рис. 1), що дозволяє 
менеджерам встановити, хто і коли в останній 
раз аналізував цінову ситуацію; чи були вико-
ристані пропозиції аналітика і з якими резуль-
татами; які пропозиції і чому не були взяті 
до уваги; умови і суб’єкти формування цін, а 
також особи (підрозділи), які можуть впливати 
на цей процес; які цінові проблеми спостеріга-
ються на підприємстві і якій меті підпорядко-
вується аналіз (питання, на які він повинен від-
повісти) [3].

Поглиблюючи аналіз, можна діагностувати 
ситуацію, застосовуючи прості інструменти, які 
відображатимуть залежність одних показни-
ків від інших. Для різної продукції або послуг 
можуть бути використані типові матриці (рис. 2). 
Аналіз результатів, що наведені у матрицях, дає 
можливість визначити залежність між рівнями 

цін та економічними показниками. 
Аналогічно можна аналізувати залеж-
ність між ціновими тактиками й еко-
номічними показниками.

Визначення факторів, що вплива-
ють на формування цінової ситуації 
на підприємстві, дозволяє проаналі-
зувати ті зв’язки, що обумовлюють 
аспекти формування цін на підпри-
ємстві та факторами його зовнішнього 
середовища, а це, в свою чергу, перед-
бачає:

– ідентифікацію тих факторів, які 
мають найсуттєвіший вплив на цінові 
рішення виробника;

– визначення способів, потуж-
ності і спрямування впливу факторів 
зовнішнього середовища на цінову 
ситуацію;

– ідентифікацію структур, які най-
помітніше реагують на цінові рішення 
підприємства;

– встановлення способів, напрямів, 
сили реакції структур із зовнішнього 
середовища на цінові рішення підпри-
ємства та результатів, спричинених 
цими впливами.

Аналізу передусім підлягають еко-
номічні, правові, технологічні чинники впливу 
зовнішнього середовища. Оскільки на кожному 
ринку елементи зовнішнього середовища, які 
впливають на ціну, можуть бути різними, важ-
ливо правильно визначити черговість аналізу.

Ціна/
Якість

висока середня низька

висока Високі, 
демонстра-
ційні ціни

Глибоке 
проник-
нення на 
ринок

Підвищена 
цінність, важ-
ливість товару

середня Підвищена 
ціна

Середній 
рівень

Доброякісні 
характерис-
тики товару 
(проникнення 
на ринок)

низька Недостатня 
ціна

Показна 
ціна

Виважена збу-
това політика

Рис. 2. Матриця зіставлення залежності  
між рівняннями цін і якісними характеристиками 

товару/послуги
Джерело: побудовано автором

На рівень цін впливає багато чинників: 
витрати виробництва; ціни конкурентів; вели-
чина та інтенсивність попиту; транспортні 
витрати; надбавки і знижки для посередників; 
затрати на рекламу та інші способи стимулю-
вання збуту. Певною мірою впливають на них 
суб’єкти зовнішнього середовища, з якими під-
приємство контактує в процесі діяльності: спо-
живачі (покупці), посередники, конкуренти.

Після ідентифікування факторів впливу на 
цінову політику підприємства і суб’єктів, які 

Первинний аналіз

з'ясування цінової ситуації на підприємстві, в галузі, в регіоні, країні тощо

Поглиблений аналіз
І етап

урахування процесів у зовнішньому середовищі підприємства

Поглиблений аналіз
ІІ етап

урахування впливу внутрішніх умов на цінову політику підприємства

Узагальнення  висновків і пропозицій

Рис. 1. Етапи аналізу політики ціноутворення  
на підприємствах

Джерело: побудовано за даними [3]
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певною мірою залежать від неї, приступають 
до аналізу кожного з них, особливу увагу при-
діляючи тим, що найвідчутніше впливають на 
цінові рішення. 

Для структурування факторів цінової полі-
тики О. Мазур пропонує використовувати ситу-
аційний аналіз, або аналіз профілю середовища, 
що полягає у складанні матриць (рис. 3), де 
вказують фактор впливу, силу його дії на під-
приємство в умовних одиницях вимірювання і 
можливі кроки підприємства щодо ослаблення 
його негативної дії чи використання позитивної 
дії у власних інтересах [3]. 

Висновки. Узагальнюючи проведене дослі-
дження сутності і необхідності аналізу факто-
рів, що мають місце при формуванні цінової 
стратегії підприємства, можемо зазначити: 
сучасні менеджери повинні обов’язково врахо-
вувати чинники, які прямо чи опосередковано 
впливають на встановлення рівня ціни. Даний 
етап вважаємо найсуттєвішим у діяльності 
ціноутворення, особливо в умовах скорочення 
платоспроможного попиту. Пропонуємо систе-
матизувати фактори ціноутворення за рахунок 
використання матриць, що дозволяє встанов-

лювати залежність між ціновими тактиками 
й економічними показниками, що дає змогу 
заощадити кошти на масштабних ринкових 
дослідженнях.
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ємств

Стан інфор-
маційних 
технологій

широке використання 
корпоративних сайтів 
підприємств, розширення 
аудиторії користувачів 
через мережу Інтернет

порівнянні з цінами і 
пропозиціями конкурен-
тів

- 1

розвиток корпоративного 
сайту;
створення нових каналів 
комунікації через Інтернет 

Інвестиційна 
привабливість

погіршення інвестицій-
ного клімату через полі-
тичні фактори

скорочення фінансу-
вання - 3

моніторинг потенційних 
інвесторів;
проведення переговорів з 
фінансовими партнерами

Валютний 
курс

суттєве здешевлення 
вітчизняної валюти

погіршення ліквідності і 
платоспроможності -1

моніторинг фінансових 
показників;
хеджування ризику

Платоспро-
можність 

падіння під тиском спо-
живчої інфляції падіння попиту - 1 моніторинг попиту спо-

живання

Можливість 
кредитування

зростання вартості кре-
дитів

відсутність зацікавле-
ності в кредитах - 1

проведення переговорів з 
кредитними організаціями 
щодо зменшення вартості 
обслуговування гривневих 
кредитів

Рис. 3. Аналіз профілю середовища для цілей ціноутворення
Джерело: побудовано автором на основі [3]
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

FEATURES OF ENTERPRISE FUNCTIONING  
IN THE CONDITION OF UNSTABLE ENVIRONMENT

АНОТАЦІЯ
У статті представлено результати теоретичного аналізу 

функціонування підприємств в умовах постійних змін. Здійсне-
но аналіз нестабільного середовища та проаналізовані мож-
ливі загрози для діяльності підприємств. Окреслено основні 
напрями подолання вітчизняними підприємствами несприят-
ливих зовнішніх і внутрішніх факторів впливу. 

Ключові слова: нестабільне середовище, антикризові за-
ходи, зовнішнє середовище, загроза, ризик.

АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты теоретического ана-

лиза функционирования предприятий в условиях постоянных 
изменений. Осуществлен анализ нестабильной среды и про-
анализированы возможные угрозы для деятельности пред-
приятий. Очерчены основные направления преодоления от-
ечественными предприятиями неблагоприятных внешних и 
внутренних факторов влияния. 

Ключевые слова: нестабильная среда, антикризисные 
меры, внешняя среда, угроза, риск.

ANNOTATION
The article is presenting results of theoretical analysis of en-

terprises functioning in conditions of constant changes. Unstable 
environment conditions are researched, and possible threats for 
enterprises are analyzed. Main directions of adverse external and 
internal factors influence overcoming are outlined, for domestic 
enterprises. 

Keywords: unstable environment, anti-crisis measures, exter-
nal environment, threat, risk.

Постановка проблеми. Підприємство функ-
ціонує в постійно змінюваному середовищі, 
яке впливає на всі види підприємницької 
діяльності. Нестабільне середовище несе в собі 
загрози стабільному розвитку підприємства, 
його зовнішньоекономічній діяльності та мож-
ливості функціонування взагалі. Таким чином, 
потребують аналізу загрози, що несе нестабіль-
ність середовища вітчизняним підприємствам з 
метою їхньої мінімізації. Інтерес представляє 
сучасне вітчизняне середовище, яке перебуває 
в найбільш кризовому стані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема впливу нестабільного середовища 
на підприємства та аналізу стану й динаміки 
чинників оточення організації ґрунтовно дослі-
джується провідними зарубіжними та вітчиз-
няними вченими: І. Ансофф розробив модель 
оцінки нестабільності; Р. Дункан досліджував 

перцептивний вимірник нестабільності зовніш-
нього середовища [1; 2]; А. Колосов розкрив 
можливості адаптивної організації як інстру-
менту управління підприємствами в мінливому 
середовищі [3]; Б. Андрушків, Б. Федишин, 
О. Погайдак, І. Федишина вивчали інноваційні 
аспекти стратегічного управління в умовах 
нестабільної економіки [4]; А. Великосельский 
та О. Шивирялкина досліджували особливості 
управління виробничим підприємством в неста-
більних умовах [5]; К. Орлова запропонувала 
метод оцінки нестабільного середовища вироб-
ничого підприємства [6]. 

Аналіз наукової літератури дає змогу конста-
тувати, що питання, пов’язані з особливостями 
функціонування підприємства в умовах неста-
більного середовища, є актуальні і потребують 
подальшого дослідження. 

Мета статті полягає в аналізі особливостей 
функціонування підприємства в умовах неста-
більного середовища, обґрунтуванні потреби 
розроблення плану дій щодо зменшення впливу 
негативних факторів на діяльність підприєм-
ства та розгляді сценаріїв розвитку підприємств 
в несприятливих умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Діяльність підприємств в нестабільних умовах 
має певні особливості. Нестабільне зовнішнє 
середовище можна представити як сукупність 
трьох рівнів його якісного опису, характерис-
тиками яких є [9]: 

• динаміка, яка визначається шляхом 
порівняння темпів і частоти змін у зовніш-
ньому середовищі з реакцією підприємства на 
ці зміни;

• складність, що характеризується кіль-
кістю сучасних подій, які впливають на підпри-
ємства, порівняно з минулими подіями;

• невизначеність, яка характеризується 
звичністю подій порівняно з подіями, які відбу-
лися в минулому, та передбачуваністю майбут-
нього на підставі минулого досвіду і навичок.

Загрози в нестабільному середовищі для 
підприємств, які займаються зовнішньоеконо-
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мічною діяльністю, численні та різноманітні. 
Підприємства мають прямий ризик від загроз, 
включаючи терористичні напади, кримінальні 
справи, відкриті громадянські конфлікти та 
переривання шляхів поставок. Капітал також 
знаходиться в небезпеці від надмірно пільгових 
або строгих нормативних умов, високого рівня 
корупції та можливості ліквідації банків, які 
можуть затримувати великі суми грошей. Уна-
слідок цього нестабільними стають відносини з 
партнерами, постачальниками і клієнтами, що 
напряму впливає на конкурентоспроможність 
підприємств. 

Робота в зонах військових і політично неста-
більних ринках вимагає гнучкості, знання міс-
цевих законів, великого терпіння та поінформо-
ваності, що дасть змогу уникнути ризикових дій 
та зберегти свою присутність на таких ринках.

Підприємства можуть знизити ризики і 
захистити себе від переважної більшості загроз 
за допомогою антикризового управління. Воно 
повинне забезпечувати стійке економічне зрос-
тання і розвиток підприємства, підвищення 
конкурентоспроможності виробленої продукції 
і наданих ним послуг.

Антикризове управління передбачає [7]: 
• аналіз ризиків і загроз та підготовка до них;
• перешкоджання небезпечним факторам 

кризи;
• управління динамікою розвитку кризи; 
• забезпечення життєдіяльності організації 

в кризовому стані; 
• послаблення негативних наслідків кризи; 
• використання факторів і наслідків кризи 

для розвитку підприємства. 
Коли підприємство займається зовнішньое-

кономічною діяльністю, одним із методів змен-
шення загроз є співпраця з місцевими партне-
рами, які знають бізнес-середовище, мережі 
збуту, закони та особливості культури.

Щодо інших заходів, які можуть використо-
вуватися для попередньої підготовки проти про-
гнозованих загроз або ризиків, є страхування, 
стійкість, безперервність бізнесу та можливість 
аварійного відновлення [4]. 

У нестабільному середовищі для реалізації 
своїх цілей підприємству необхідно управляти 
процесом взаємодії із зовнішнім середовищем 
шляхом побудови ефективної системи страте-
гічного управління.

На сьогоднішній день для побудови системи 
стратегічного управління можна використову-
вати різні моделі, а саме [11]:

• Модель на основі планування, яка перед-
бачає здійснення систематичного порівняльного 
аналізу, розробку стратегій та обґрунтування 
рішень. Цей тип управління притаманний 
переважно великим підприємствам, які мають 
достатньо ресурсів, щоб здійснювати детальний 
порівняльний аналіз.

• Адаптивна модель, яка ґрунтується на 
здійсненні обережних заходів реагування на 
проблеми і визначення можливостей їх посту-

пового вирішення. Цей тип управління харак-
терний для підприємств, які функціонують в 
умовах стабільної економіки.

• Модель стратегічного управління на основі 
вибору стратегічних позицій, яка припускає: 
аналіз перспектив підприємства; визначення 
пріоритетів і розподіл ресурсів між різноманіт-
ними перспективними видами діяльності під-
приємства; аналіз можливих варіантів дивер-
сифікації підприємства; прогноз динаміки 
чинників нестабільності; планування нових 
стратегій, що відповідають очікуваним рівням 
нестабільності середовища; передбачення орга-
нізаційних змін і можливостей підприємства.

• Модель стратегічного управління на основі 
ранжування стратегічних задач, яка реалізу-
ється шляхом категоризації задач за ступенем 
терміновості та важливості. Для даної моделі 
характерним є безперервне проведення віднов-
лення і перегляд актуальних стратегічних цілей.

• Модель управління за слабкими сигна-
лами, яка ґрунтується на припущенні про те, 
що будь-які несприятливі явища або перспек-
тива росту можливостей виникають не раптово, 
а зумовлюються появою сигналів-провісників.

• Модель управління в умовах стратегічних 
несподіванок, яка використовується, коли нові 
проблеми не тільки слабко передбачені і розви-
ваються дуже швидко, але й виникають прак-
тично раптово, не маючи під собою очікуваного 
прогнозу.

Яку б модель не вибрали підприємства, 
вони повинні впроваджувати творчий підхід у 
пошуку нових шляхів для доставки товарів і 
послуг на ринок і управляти бізнесом в екстре-
мальних та мінливих умовах.

Глобальний договір ООН рекомендує підпри-
ємствам, які працюють в країнах з новими чи 
нестабільними режимами, включати їх в управ-
ління ризиками, проводити регулярні моніто-
ринги та вести чітку звітність, а також прово-
дити заходи, які демонструють прихильність 
[8]. Це нелегко, і підприємствам, які готові 
взяти на себе ризик виходу на нестабільні 
ринки та в зони конфліктів, слід ретельно оці-
нити свої можливості. 

Розглядаючи події в Україні, необхідно сьо-
годнішню кризову ситуацію в економіці аналі-
зувати через призму нестабільного середовища, 
на яке впливає три основні фактори [9]:

• анексія Криму та антитерористична опера-
ція в Луганській і Донецькій областях;

• політична нестабільність;
• корупція.
Нестабільне середовище, яке виникло вна-

слідок впливу зазначеного комплексу факторів 
і вплинуло на більшість секторів української 
економіки, стало підґрунтям для появи нових 
серйозних негативних чинників, а саме [9]:

• обмеженість сировинного забезпечення 
вітчизняного виробництва;

• зростання вартості ресурсів, зокрема 
енергетичних, внаслідок збільшення боргового 
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навантаження на бюджет через необхідність 
фінансування дефіциту та заборгованості НАК 
«Нафтогаз», сформованої у минулі роки;

• зростання витрат підприємств унаслідок 
зростання вартості енергоресурсів;

• збільшення транспортних витрат унаслі-
док підвищення тарифів на транспортні пере-
везення;

• виснаження міжнародних резервів, що 
ускладнює використання Національним банком 
інтервенцій в якості інструментів стримування 
зростання попиту на іноземну валюту, який 
виникає внаслідок панічних настроїв і спекуля-
тивних атак, і, як наслідок, нестабільний курс 
іноземних валют та високі темпи зростання 
оптових цін;

• короткострокові кон’юнктурні чинники;
• збільшення потреби у виробництві елек-

троенергії, газу і води;
• виникнення дефіциту кваліфікованих 

робітників;
• додаткове оподаткування, яке виникає 

завдяки військовим діям на Донбасі, що при-
зводить до скорочення виробництва у цьому 
регіоні, погіршення умов залучення зовніш-
нього фінансування та зростання видатків 
бюджету на фінансування силових відомств і 
відновлення зруйнованої інфраструктури;

• об’ява часткової мобілізації, яка відволі-
кає людські ресурси від виробництва.

Підприємства для виживання в таких умовах 
можуть залучити іноземні інвестиції, модернізу-
вати технологічні потужності, скористатися кре-
дитною підтримкою іноземних банків чи органі-
зацій та активізувати інноваційне виробництво.

Експерти уряду України та Міжнародного 
валютного фонду прогнозують в 2016 р. зрос-
тання ВВП України на 2%, а у 2017–2019 рр. – 
на 3,8% щороку [10], це дає можливість при-
пустити, що зменшаться існуючі диспропорції, 
збільшиться об’єми виробництва, зовнішньої 
торгівлі та об’ємів залучення інвестицій. Це 
дасть підприємствам можливість більш активно 
застосовувати існуючі механізми управління та 
шукати шляхи активного використання пози-
тивних чинників розвитку.

Висновки. Нестабільне середовище визначає 
необхідність комплексу вирішення широкого 
спектру питань, які безпосередньо пов’язані зі 
створенням, розвитком і впровадженням сис-
теми заходів для нівелювання негативних фак-
торів, а також підвищенням ефективності цього 
процесу і якості функціонування в економіч-
ному секторі, а це, в свою чергу, вимагає доко-
рінного поліпшення планування та управління. 
Стратегічне управління, гнучкість і запро-
вадження нововведень в умовах нестабільної 
економіки є найбільш ефективними засобами, 
які повинні бути основними навіть за стабіль-
ної економічної ситуації. Ефективна стратегія 
дозволяє впоратися з нестабільністю та знизити 

ризик, у той же час це дає змогу отримати кон-
курентоспроможну перевагу.

Нестабільне середовище, яке виникло внаслі-
док внутрішніх політичних змін та економічної 
кризи, вплинуло як на підприємства, так і на 
більшість секторів української економіки. Воно 
характеризується різкими змінами та великим 
тиском, тому підприємствам необхідно адапту-
ватися до економічного спаду, зовнішніх вій-
ськових загроз та зниження експорту.

Хоча сучасне економічне середовище в Укра-
їні є складним і нестабільним, підприємства 
можуть залишатися конкурентоспроможними 
на внутрішньому і зовнішньому ринках за раху-
нок переорієнтації на інші ринки, правильного 
стратегічного управління та ефективного вико-
ристання антикризових заходів.
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АНОТАЦІЯ
У статті представлено прикладний аспект дослідження 

проблеми формування ефективної моделі бенчмаркінгу як 
одного із найефективніших методів щодо визначення відповід-
ності цілей підприємства вимогам як вітчизняного, так і між-
народного ринку. Метою дослідження є надання методичних 
рекомендацій щодо формування ефективної моделі бенчмар-
кінгу на базі аналізу передового вітчизняного та зарубіжного 
досвіду у цій сфері діяльності. 

Ключові слова: бенчмаркінг, метод, підприємство, мо-
дель, управління, діяльність, принципи, порівняння.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается прикладной аспект исследо-

вания проблемы формирования эффективной модели бенч-
маркинга как одного из наиболее эффективных методов по 
определению соответствия целей предприятия требованиям 
как отечественного, так и международного рынка. Целью ис-
следования является предоставление методических рекомен-
даций по формированию эффективной модели бенчмаркинга 
на основе анализа передового отечественного и зарубежного 
опыта в этой сфере деятельности.

Ключевые слова: бенчмаркинг, метод, предприятие, мо-
дель, управление, деятельность, принципы, сравнение.

АNNOTATION 
The article deals with the practical aspect of research prob-

lems of forming an effective benchmarking model as one of most 
effective methods for determining accordance the objectives of the 
enterprise requirements of both domestic and international mar-
ket. The purpose of research is the formulation the guidelines on 
the formation of an effective benchmarking model based on the 
analysis of advanced domestic and foreign experience in this field.

Keywords: benchmarking, method, enterprise, best practices, 
management, model, activities, principles, comparison.

Постановка проблеми. Вітчизняні підприєм-
ства на сучасному етапі перебувають у досить 
складному становищі, яке продиктоване як 
загальною кризою у економіці, так і непростою 
політичною ситуацією у нашому суспільстві. 
Для виходу із даного становища підприємствам 
необхідно застосовувати новітні методики під-
вищення ефективності їхньої діяльності. 
Однією із таких методик, цілком обґрунтовано, 
на нашу думку, вважається бенчмаркінг. Дана 
методика на сьогоднішній день у зарубіжній 
практиці стала вагомою складовою стратегіч-
ного управління підприємствами, а також діє-
вим засобом вдосконалення їх діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведені нами дослідження показали, що 
методиці бенчмаркінгу за останній період часу 
приділялася значна увага як у зарубіжній, так 
і у вітчизняній науковій та методичній літера-

турі [1; 2; 5; 7; 9; 10; 11]. В Україні бенчмаркінг 
все ж залишається неоднозначною для практич-
ного застосування методикою, яка у багатьох 
підприємців асоціюється із промисловим шпі-
онажем. В основному у проаналізованих нами 
вітчизняних працях науковці та економісти 
досліджують проблеми бенчмаркінгу стосовно 
визначення понятійної сутності, багато праць 
присвячено визначенню видів бенчмаркінгу, а 
також процесу його здійснення.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте попри значну кіль-
кість вітчизняних наукових праць, присвяче-
них бенчмаркінгу, дуже мало уваги присвячено 
саме прикладним аспектам формування на під-
приємствах моделі бенчмаркінгу. Копіювання 
зарубіжного досвіду у цій сфері, який також є 
досить різноманітним, має невеликий ефект у 
зв’язку із національними особливостями, ситу-
ацією у країні у цілому та іншими факторами 
зовнішнього та внутрішнього середовища під-
приємства, які мають вплив на практику засто-
сування бенчмаркінгу.

Мета статті полягає у детальному ана-
лізі існуючих у зарубіжній практиці моделей 
бенчмаркінгу на предмет їх придатності для 
застосування на вітчизняних підприємствах, а 
також у визначенні основних аспектів форму-
вання ефективної для українських підприємств 
моделі бенчмаркінгу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією із перших відмінностей, яка суттєво 
впливає на поширення практики застосування 
бенчмаркінгу у нашій країні, є саме ставлення 
до даної методики. Так, якщо для зарубіж-
них підприємств передавати власний передо-
вий досвід є престижно та шляхетно, то наші 
успішні підприємства не поспішають діли-
тися цінною інформацією із іншими підпри-
ємствами, яких вони вважають потенційними 
конкурентами. Тому для запровадження даної 
методики необхідно в першу чергу переконати 
вітчизняних бізнесменів у користі від співпраці 
з іншими підприємствами, яка в кінцевому під-
сумку буде вести до подолання економічної та 
політичної кризи та загального блага. Адже 
чим більше буде розвиватися успішних під-
приємств, тим більше з’явиться робочих місць, 
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більше людей отримуватимуть достойну оплату 
праці, а це призведе до збільшення попиту на 
продукцію та послуги, що, у свою чергу, знову 
ж сприятиме процвітанню підприємств. Крім 
того, така ситуація призведе до більшого напо-
внення бюджету, що буде підтримувати та роз-
вивати невиробничу та соціальну сфери.

Існує декілька моделей бенчмаркінгу, в 
основі яких лежить постулат, який ствер-
джує, що бенчмаркінг – це проект. Практично 
всі моделі складаються із певних етапів бенч-
маркінгу, і основною відмінністю між ними 
є різниця в кількості та змісті цих етапів. 

До прикладу, компанія Xerox використову-
вала 10-ступінчасту модель, компанія IBM 
Rochester – 5-фазову модель, що складається 
із 15 етапів, компанія Weyerhauser – 33-сту-
пінчасту модель. Також заслуговують на 
увагу модель Р. Кемпа, модель Р. Райдера, 
«колесо бенчмаркінгу» І.П. Данилова, модель 
Schrott Glaswerke, модель C. Tintelnot, модель 
А. Alsteat, модель M. Brighton та ін.

Для визначення основних аспектів форму-
вання ефективної для українських підприємств 
моделі бенчмаркінгу необхідно спочатку дослі-
дити та проаналізувати вже існуючі, правда, 

в основному у зарубіжній практиці, 
моделі. 

Так, однією із найбільш популяр-
них стосовно застосування у практиці 
моделлю вважається розроблений ком-
панєю Xerox у 1990 р. шаблон бенч-
маркінгу (рис. 1) [1, с. 234].

Верхня частина зображеного нами 
на рис. 1 шаблону характеризує вну-
трішній стан підприємства, тобто фак-
тори внутрішнього середовища, які 
впливають на здійснення бенчмар-
кінгу. Нижня частина фокусує увагу 
на зовнішньому середовищі органі-
зації, тобто в основному на партнері 
по бенчмаркінгу. Ліва половина сто-
сується критичних факторів успіху, 
тобто таких чинників, які мають пря-
мий вплив на задоволення споживачів 
і відповідальні за успіх певного під-
приємства [2, с. 93]. Права половина 
відображає методи, що застосовуються 
для покращання процесів, які прохо-
дять на підприємстві.

Автори поданого на рис. 1 шаблону 
розробили для кожного із наведених 
на малюнку квадратів стандартний 
набір питань, які необхідно поставити 
і на які треба дати відповідь. Початко-
вим результатом бенчмаркінгу у наве-
деному шаблоні є формування плану 
наступних дій: 

1. Потрібно визначити, наскільки 
швидко відбувається покращання на 
підприємстві. 

2. Врахувати вимоги майбутнього. 
3. Передбачити, як діятимуть кон-

куренти у майбутньому. 
4. Визначити спосіб скорочення 

розриву між своїм та конкуруючим 
підприємством.

Перевагами дослідженої моделі 
можна вважати орієнтацію не лише 
на існуючі, але й на майбутні досяг-
нення конкурентів. Суттєвим недолі-
ком є відсутність детальних інструк-
цій щодо проведення бенчмаркінгу, а 
також потреба у тривалих досліджен-
нях перед його проведенням. Загалом 
шаблон бенчмаркінгу більше скон-

1. Визначення 
покупців та 
продукції

2. Визначення 
показників 
діяльності

3. Перегляд 
продукту та 

процесу

4. Вибір 
приорітетного 

об’єкту

8. Визначення 
розриву

13. Перегляд 
поточного процесу

14. Оцінка руху 
до цілей

7. Збір
інформації

9.Оцінка 
можливого 

рівня у 
майбутньому

10.Подання 
результатів 
порівняння

11.Встановлення 
цілей та розробка 

плану дій

12.Впроваджен-
ня плану дій

6. Визначення 
рівня збору

5. Вибір партнера 
для порівняння

15. Перегляд цілей і 
перехід до першого кроку

Рис. 2. Модель бенчмаркінгу компанії ІВМ [3]

Рис. 1. Шаблон бенчмаркінгу [1, с. 234]

ПЛАНУВАННЯ

1. Визначення предмету дослідження
2. Визначення партнерів з бенчмаркінгу
3. Визначення методів збору інформації
4. Збір інформації

АНАЛІЗ
5. Визначення розриву з партнером з 
бенчмаркінгу
6. Представлення проекту

ІНТЕГРАЦІЯ
7.Встановлення мережі комунікацій

8. Встановлення функціональних цілей

ДІЇ

9. Розробка поточного плану дій
10. Реалізація плану і моніторинг процесу
11. Встановлення результатів 
бенчмаркінгу

Рис. 3. Схема моделі бенчмаркінгу Роберта Кемпа [4, с. 118]
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центрований на перших двох стадіях проекту, 
тобто на плануванні та аналізі, а процесу реалі-
зації приділено дуже мало уваги.

Модель бенчмаркінгу компанії IBM, подана 
нами на рис. 2, була розроблена на початку 
90-х років минулого століття. 

Як бачимо із поданого рис. 2, дана модель 
передбачає проходження 15 взаємопов’язаних 
етапів: визначення покупців і продукції; визна-
чення показників оцінювання роботи; пере-
гляд продукту або процесу; вибір пріоритетного 
об’єкта; вибір партнера для порівняння; визна-
чення рівня збору інформації; збір інформації; 
визначення розбіжностей; оцінювання можли-
вого рівня у майбутньому; подання результатів 
порівняння; встановлення цілей і розроблення 
плану дій; впровадження плану дій; перегляд 
поточного процесу; оцінювання прогресу в 
досягненні поставлених цілей; перегляд цілей і 
повернення до першого кроку [3]. 

Якщо уважно дослідити та проаналізувати 
модель бенчмаркінгу компанії IBM, то можна 
побачити, що вона є досить детальною, проте не 
позбавленою певних недоліків, до яких можна 
віднести нечіткість формулювання перших ета-
пів. Перевагою даної моделі, окрім деталізова-
ного подання процесу й практичної цінності 
для підприємств, що тільки починають впро-
ваджувати бенчмаркінг, є також останній етап 
моделі, який вказує на необхідність повернення 
до першого етапу. Тобто цикл замикається, і 
бенчмаркінг подано як постійний процес. 

Ще однією відомою моделлю бенчмаркінгу є 
так звана модель Роберта Кемпа, подана нами 
на рис. 3 [4, с. 118].

Детальні кроки процесу бенчмаркінгу, 
запропоновані Робертом Кемпом у розробленій 
моделі, описують дану методику досить повно. 
Також перевагами моделі Роберта Кемпа є зро-
зумілість та взаємоузгодженість етапів. Усі 
етапи моделі описано в рівній мірі детально, 
кожній приділено необхідну кількість уваги. 

Наступною поширеною моделлю є модель 
бенчмаркінгу Р. Рейдера, який виділяє наступ-
них шість етапів процесу здійснення бенчмар-
кінгу: 

1) виявлення ключових проблем, які потре-
бують вирішення, і сфер діяльності, які потре-
бують удосконалення; 

2) детальне вивчення виробничого циклу та 
його етапів; 

3) визначення необхідності виконання окре-
мих функцій, дій та робіт; 

4) збір даних; 
5) аналіз та інтерпретація отриманої інфор-

мації; 
6) впровадження передового досвіду 

[5, с. 103]. 
Р. Рейдер вважає, що починати процес 

здійснення бенчмаркінгу необхідно з оцінки 
поточного стану підприємства у обраних для 
наслідування сферах. Наступним етапом, на 
думку автора, є визначення майбутнього для 

підприємства в обраній сфері. В межах даного 
етапу потрібно встановити орієнтири для підви-
щення ефективності та оцінити відхилення між 
поточними і передбачуваними показниками 
підприємства. Далі Р. Рейдер передбачав роз-
робку плану подолання визначених відхилень 
і подальшого підвищення власної ефективності 
до необхідного рівня. Також такий план може 
передбачати проведення як внутрішнього, так і 
зовнішнього бенчмаркінгу та впровадження різ-
номанітних удосконалень та передового досвіду.

Крім того, описуючи свою модель, Р. Рей-
дер виділяв наступні правила здійснення бенч-
маркінгу:

– орієнтири постійно змінюються;
– вибір незмінного орієнтиру веде до від-

риву від дійсності та відставання;
– ціль компанії: досягнення і перевищення 

встановлених орієнтирів;
– чим більше відставання від орієнтиру, тим 

критичніша ситуація в компанії;
– чим більша перевага компанії відносно 

вибраного орієнтиру, тим більші її конкурентні 
переваги.

Перевагами охарактеризованої моделі є, 
з нашої точки зору, простота і зручність при 
користуванні, а також можливості змінювати 
орієнтири для наслідування при необхідності. 

Цікаву модель бенчмаркінгу запропонував 
І.П. Данилов, яка дістала назву «колесо бенч-
маркінгу». Даний підхід базується на сукуп-
ності згрупованих періодів, кожний з яких 
включає в себе набір з п’яти певних послідов-
них дій (етапів) [6, с. 29]: 

– планування (сюди відносяться: визна-
чення критичних факторів успіху, вибір, доку-
ментування, розробка показників); 

– пошук та вибір партнерів; 
– спостереження (розуміння та документу-

вання процесу партнера як за показниками так 
і на практиці); 

– аналіз (тобто ідентифікація «нестиковок» 
в показниках та пошук їх глибинних причин); 

– адаптація (вибір найкращої практики про-
цесу, пристосування запозиченого досвіду до 
умов діяльності власного підприємства та без-
посереднє запровадження змін). 

Важливою перевагою моделі І.П. Данилова є 
те, що збір інформації та аналіз діяльності обра-
них партнерів відбуваються по двох напрямах: 
по показниках та по реальному стану процесу. 
Це дозволяє більш точно зрозуміти причини 
успіху партнера, тобто вловити ті аспекти, які 
часто при сліпому копіюванні чужого досвіду 
опускаються. Недоліками даної моделі є прак-
тична відсутність підведення підсумків про-
ведення бенчмаркінгу, що має бути важливим 
інформативним завершальним етапом.

Відома модель бенчмаркінгу інженера 
німецької авіакомпанії «Люфтганза» К. Тін-
тельнота [7], передбачає такі наступні етапи:

1. Визначення об’єкту аналізу переваги. 
2. Виявлення партнерів з аналізу переваг. 
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Обрані партнери повинні бути не тільки ліде-
рами в потрібній сфері, але й мати можливості 
для співставлення із діяльністю власної компа-
нії.

3. Збір інформації. 
4. Аналіз інформації. 
5. Цілеспрямоване втілення у життя отрима-

них даних. 
6. Контроль процесу та повторення аналізу. 
Порівняльний аналіз досліджених нами 

моделей показує, що перші етапи даної моделі 
бенчмаркінгу К. Тінтельнота повністю співпа-
дають з першими кроками моделі Р. Кемпа. 
Головною перевагою моделі К. Тінтельнота 
є твердження про те, що бенчмаркінг – це не 
стільки переймання чужого досвіду, скільки 
розробка власних нових ідей на основі чужого 
досвіду. Такий підхід дозволяє продукувати 
ефективні нові ідеї, які можуть ставати стій-
кими конкурентними перевагами підприємства.

Заслуговує уваги ще одна модель бенчмар-
кінгу, яка теж була розроблена у Німеччині у 
1993 р. компанією з виробництва скла Schrott 
Glaswerke. Дана модель подана нами на рис. 4 
[8].

Ми погоджуємося із Н. Кирич та Н. Шведа, 
що модель бенчмаркінгу Schrott Glaswerke від-
різняється від інших поданих вище моделей 
тим, що другим етапом у ній є визначення кри-
теріїв оцінки як предмету бенчмаркінгу, так і 
партнера з бенчмаркінгу, тоді як залишається 
незрозумілим, яким чином відбувається визна-

чення самого предмету бенчмаркінгу в низці 
різних функцій і процесів, які протікають на 
підприємстві [9]. Подана модель є першою, в 
якій відзначено, що порівняння може відбува-
тися також і всередині підприємства, між різ-
ними його підрозділами. Крім того, у моделі, 
яку запропонувала Schrott Glaswerke, як і у 
«колесі бенчмаркінгу» І.П. Данилова, відсутнє 
визначення результатів бенчмаркінгу, тобто 
немає підсумку щодо ефективності здійсненого 
процесу. Це пояснюється тим, що модель бенч-
маркінгу Schrott Glaswerke тісно пов’язана із 
технологічними особливостями самого підпри-
ємства, на якому була розроблена.

Наступною моделлю, яка викликає практич-
ний інтерес, є модель бенчмаркінгу, розроблена 
у Кембриджському університеті А. Олстітом в 
1995 р. [10]. Дана модель базується на тому, що 
даний проект є циклом із п’яти кроків:

1. Планування дослідження (визначаються 
запити підприємства щодо змін; встановлю-
ються, які процеси та за якими параметрами 
будуть досліджуватися, обирається спосіб кіль-
кісного вимірювання необхідних характерис-
тик).

2. Вибір партнера по бенчмаркінгу (визнача-
ється вид бенчмаркінгу, формулюються крите-
рії, за якими будуть здійснюватися оцінка та 
аналіз).

3. Збір даних за раніше визначеними параме-
трами. Інформація має бути достовірною.

4. Аналіз даних, при якому визріває рішення 
щодо поставленого завдання та форму-
ються необхідні рекомендації.

5. Реалізація сформульованих 
рішень у діяльності підприємства, яке 
потребує удосконалення.

Досліджена модель дещо схожа 
із охарактеризованою нами вище 
моделлю бенчмаркінгу Р. Кемпа. Недо-
ліком моделі бенчмаркінгу А. Олстіта 
є те, що у ній відсутні такі важливі 
стадії бенчмаркінгу, як контроль 
стану впровадження бенчмаркінгу та 
корегування поставлених цілей.

Цікавою для нашого дослідження 
є також робоча модель бенчмаркінгу 
М. Брайтмана, апробована у «Джене-
рал Моторс». Дана модель передбачає 
використання бенчмаркінгу як про-
цесу із чотирьох послідовних дій [11]:

1.  Розуміння деталей власних біз-
нес-процесів.

2.  Аналіз бізнес-процесів інших 
компаній.

3.  Порівняння результатів своїх 
процесів з результатами компаній, що 
аналізуються.

4.  Впровадження необхідних змін 
для скорочення відриву.

Ця модель хоча і є дуже простою 
для розуміння, але у ній практична 
реалізація кожного кроку не розгля-

1. Вибір продукту, послуги чи 
процесу для порівняння

3.Вибір компанії або внутріш-
ньої сфери для порівняння

5. Аналіз показників і 
визначення можливостей 
використання отриманих

6.Адаптація і застосування 
кращих практичних 
розробок, використання  
передового досвіду

4. Збір інформації

2.Визначення основних 
критеріїв оцінки

Рис. 4. Модель бенчмаркінгу Schrott Glaswerke [8]

Рис. 5. Взаємозв’язок основних елементів бенчмаркінгу [9, с. 288]

Постійні 
покращання
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дається детально. Недоліком її можна вважати 
відсутність окремо виділених етапів стосовно 
збору інформації та контролю здійснення про-
екту. 

На думку вітчизняних авторів, зокрема, Н. 
Кирич та Н. Шведа [9], «бенчмаркінг повинен 
плануватися і організовуватися на підприєм-
стві як окремий інноваційний проект, що стан-
дартно складається з трьох стадій: 

– перша стадія – планування проекту; 
– друга стадія – збір і обробка інформації; 
– третя стадія – реалізація плану новацій» 

[9, с. 288].
Планування бенчмаркінгу передбачає у 

даному процесі визначення об’єкту дослі-
дження, його опис у системі важливих характе-
ристик, обмеження за масштабами дослідження 
(внутрішнє, у масштабах країни або міжна-
родне порівняння), вибір партнерів і бази для 
порівняння, планування проекту в часі й у про-
сторі та за витратами.

В праці [9] відзначається, що основний обсяг 
робіт по проекту припадає саме на другу ста-
дію, яка полягає у зборі й обробці інформації та 
дослідженні об’єкту бенчмаркінгу. Саме на цій 
стадії мають розроблятися методичні аспекти 
дослідження, обиратися відповідні методи 
оцінки стану об’єкту, забезпечуватися умови 
для порівняння оцінок, обиратися орієнтири. 
Також на цій стадії оцінюються та аналізуються 
результати власного підприємства порівняно із 
кращими досягненнями. 

Третя стадія у даній моделі передбачає роз-
робку подальшої концепції розвитку об’єкту 
і програми заходів, яка забезпечить цю кон-
цепцію.

Запропонована авторами узагальнена схема 
бенчмаркінгу подана нами на рис. 5.

Як бачимо із наведеного аналізу моделей та 
підходів, всі вони є, по суті, схожими. Основна 
різниця полягає у кількості та смисловій напо-
вненості етапів. Можемо також зробити висно-
вок, що практично всі моделі розвивалися на 
певних підприємствах, специфіка діяльності 
яких відбилася на структурах цих моделей. 
Виключенням є останній розглянутий підхід 
вітчизняних науковців, який є скоріше певним 
теоретичним узагальненням існуючих моделей. 
Цінність такої моделі полягає у тому, що вона 
носить універсальний характер щодо застосу-
вання у практичну діяльність. Правда, вона 
потребує суттєвого доопрацювання в плані вра-
хування технологічних та інших особливостей 
функціонування певного підприємства.

Щодо визначення основних аспектів форму-
вання моделі бенчмаркінгу на вітчизняних під-
приємствах на сучасному етапі, то нами виді-
лено наступні рекомендації:

1. Приступаючи до формування моделі на 
конкретному підприємстві, необхідно дослідити 
вже існуючі моделі на предмет їх придатності. 
Особливу увагу необхідно приділити моделям, 
які застосовувалися у схожій галузі діяльності.

2. Перед проведенням бенчмаркінгу необхідно 
провести широкомасштабну роз’яснювальну 
роботу щодо корисності цього процесу як серед 
працівників підприємства, так і по можливості 
для зовнішнього оточення. Це допоможе уник-
нути зайвого опору змінам на підприємстві та 
упередженого ставлення до бенчмаркінгу.

3. Також необхідно подбати про підбір спе-
ціалістів, які будуть здійснювати бенчмаркінг. 
Це можуть бути штатні працівники або ж залу-
чені зі сторони (консалтингові фірми, технічні 
чи операційні аудитори тощо). Необхідно розу-
міти, що саме від виконавців буде суттєво зале-
жати успіх у цій справі.

4. Необхідно чітко прорахувати витрати на 
проведення бенчмаркінгу та визначити ймовір-
ний ефект від цієї діяльності. 

Висновки. Загалом всі існуючі моделі є пев-
ним вкладом у теорію та практику бенчмар-
кінгу. З практичної сторони всі вони мають 
цінність стосовно застосування при певних 
умовах, у певних галузях та при відповідних 
запитах керівництва. Тим не менше, кожне 
конкретне підприємство потребує у цьому про-
цесі індивідуального підходу. Щодо подаль-
ших досліджень по даній проблематиці, то 
вони будуть здійснюватися у напрямку форму-
вання моделей бенчмаркінгу в залежності від 
технологічних особливостей, величини підпри-
ємства, зовнішнього оточення та обраної під-
приємством стратегії.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються питання сучасного стану націо-

нального господарства. Аналізуються витоки та детермінанти 
сучасної кризи промисловості, досліджуються закономірності й 
тенденції її розвитку, перспективи регіональної промисловості, 
опрацьовуються варіації та механізми модернізації традицій-
них галузей промислового виробництва. Напрацьовуються й 
формулюються основоположні засади оптимального втручан-
ня держави в процеси промислового виробництва.

Ключові слова: підприємство, промисловість, розвиток, 
регіон, потенціал, економічна криза.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы современного состоя-

ния национального хозяйства. Анализируются истоки и детер-
минанты современного кризиса промышленности, исследу-
ются закономерности и тенденции ее развития, перспективы 
региональной промышленности, прорабатываются вариации 
и механизмы модернизации традиционных отраслей промыш-
ленного производства. Нарабатываются и формулируются 
основополагающие принципы оптимального вмешательства 
государства в процессы промышленного производства.

Ключевые слова: предприятие, промышленность, разви-
тие, регион, потенциал, экономический кризис. 

ANNOTATION
The questions of the modern state of national economy are ex-

amined in the article. It of analyses the sources and determinants 
of the current industrial crisis, investigates the laws and tendencies 
of its development, as well as prospects of the regional industry. 
Besides, the article elaborates the variations and mechanisms for 
the modernization of traditional spheres of the industrial produc-
tion, instills and formulates the fundamental principles of optimal 
government intervention in the process of industrial production. 

Keywords: enterprise, industry, development, region, poten-
tial, economic crisis.

Постановка проблеми. Дослідження дина-
міки економічних процесів за останні п’ять 
років в Україні дозволяють зробити висно-
вок, що економіка перебуває в стадії глибокої 
кризи. На жаль, це не новина, сучасна еко-
номічна криза демонструє свою глибину та 
передбачувані високі темпи погіршення стану 
національного господарства. Оскільки фактори 
економічного занепаду складалися не один рік, 
вони мають більш глибинний, а не поверхневий 
стан походження – можна стверджувати, що 
економіка України потрапила у тривалу кризу 
і перебуває в стані ступору кризового циклу. 
Суттєве погіршення економічної ситуації від-
булось у 2014 р. і було обумовлене веденням 
військових дій на сході України, що викликало 
ланцюжкову реакцію дисбалансу усіх макро-
економічних показників. Під впливом подій 

2014 р. поточна економічна ситуація характе-
ризується подальшим занепадом. 

Серед основних факторів, що обумовлюють 
економічні тенденції у 2015 р., є: низький 
зовнішній та внутрішній попит унаслідок галь-
мування економічного зростання; зниження 
купівельної спроможності населення внаслідок 
зменшення реальних доходів; ускладнення від-
носин з основними торговельними партнерами 
та відтік інвестицій. Комплексна взаємодія 
показників за відсутності належних заходів 
стабілізації ситуації призводить до підсилення 
процесів занепаду економіки [1]. І, як наслідок, 
промислові підприємства змушені відповідати 
на зростання викликів та загроз перед їх діяль-
ністю – скорочення попиту на внутрішньому 
та зовнішніх ринках, погіршення доступу до 
традиційного для багатьох галузей ринку Росії, 
подорожчання внутрішніх фінансових ресурсів, 
гостру потребу в оновленні основних фондів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Високої оцінки з питання розвитку промис-
ловості заслуговують праці сучасних україн-
ських науковців: О. Амоші, П. Бєлєнького, 
Б. Буркинського, З. Варналія, А. Гальчин-
ського, В. Геєця, Б. Данилишина, М. Доліш-
нього, С. Злупка, І. Лукінова, В. Новицького, 
Б. Пасхавера, В. Пілюшенка, О. Поважного, 
Ф. Поклонського, І. Сала, С. Соколенка, Д. Сте-
ченка, М. Чумаченка, Л. Яковенко та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Визначення ефективних 
заходів подолання високих темпів погіршення 
стану національного господарства залишаються 
недостатньо вивченими.

Мета статті полягає у дослідженні сучасного 
стану промисловості, визначенні причин виник-
нення кризових явищ в економіці та наслідків 
світової фінансової кризи на сучасний розвиток 
промисловості України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах кризи зниження платоспроможного 
попиту на внутрішньому ринку на товари й 
послуги українських підприємств справило 
значний негативний вплив на їхню діяльність. 
Скорочення попиту призвело до скорочення обі-
гових коштів, що, у свою чергу, змусило органі-
зації скорочувати витрати за рахунок зменшення 
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обсягу випуску продукції, спричинило призупи-
нення планів власного розвитку та розширення 
діяльності цих підприємств, зубожіння та бан-
крутство значної їхньої кількості [3]. За наяв-
ними статистичними даними, в 2002–2011 рр. 
кількість збиткових підприємств скорочувалася 
починаючи з 2003 р. і суттєво зростала почина-
ючи з 2008 р. Найнижча кількість збиткових 
підприємств спостерігалася в 2007 р. – 32,5%. 
Тобто негативний вплив фінансової кризи на 
фінансовий результат діяльності підприємств 
почав відчуватися ще в 2008 р., що й призвело 
до різкого росту кількості банкрутств у 2009 р. 
Кількість підприємств, що отримали збиток 
від господарської діяльності, відрізняється за 
видами економічної діяльності та за регіонами 
країни. Так, найбільше збитків отримали під-
приємства, що займаються торгівлею автомобі-
лями та мотоциклами, їхнім технічним обслу-
говуванням та ремонтом – 60,7% усіх таких 
підприємств, а також підприємства будівельної 
сфери – 57,7%, промисловості – 52%, а також 
комунального господарства, надання індивіду-
альних послуг, діяльності у сфері культури та 
спорту – 51,3%. Найменша питома вага збит-
кових підприємств у 2010 р. була в сільському 
господарстві – 18,1% [2]. Тому можна перед-
бачити, що саме підприємства тих галузей, де 
отримуються найвищі збитки, мають надалі 
найвищий ризик банкрутства. Також необхідно 
зазначити, що регіони з меншою питомою вагою 
промислових підприємств мають менше переду-
мов для зростання кількості підприємств-бан-
крутів на своїй території. 

Надалі спостерігаються прогресуючи темпи 
спаду промислового виробництва, які зафік-
совані на рівні 0,4% за період січня-серпня 
2012 р. до січня-серпня 2011 р., про це свідчать 
індекси показників травень 2013 р. та травень 
2012 р. – на рівні 90,7% (спад 9,3%), а також 
травень 2013 р. та квітень 2013 р. – на рівні 
94,4% (спад 5,6%) [2].

Підсумки розвитку економіки України у 
2013 р. нічого нового не принесли. Тради-
ційно в мінусі промисловість, бо зовнішній 
попит не сприяє Україні. У великому плюсі 
сільське господарство, бо прийшла пора зби-
рати врожай. Давно відгриміло «Євро-2012», 
тому суттєво впали обсяги будівництва. Згідно 
з даними Держкомстату, обсяг реалізації про-
мислової продукції у січні-червні 2013 р. стано-
вив 546 млрд. 856,0 млн. грн., що в порівнянні 
з відповідним періодом 2012 р. (554 млрд. 
283,3 млн. грн.) становить 98,66%, тобто змен-
шився на 7 млрд. 427,3 млн. грн. [2].

Але одне дивує особливо, і це одне може 
визначати всю подальшу економічну долю дер-
жави на короткострокову і середньострокову 
перспективи. Згідно зі статистичними даними 
2013 р., у взаємовідносинах із найбільшими 
країнами – партнерами України спостеріга-
ється тенденція зростання експорту товарів до 
Китаю на 65,9%, до Італії – на 9,8%, до Туреч-

чини – на 4,5%. Водночас скоротилися обсяги 
експорту до Єгипту на 27,8%, до Росії – на 
13,7%, до Казахстану – на 12,6%, до Польщі – 
на 10,9%.

Слід зазначити, що такого різкого скачку 
експорту української продукції до Китаю та 
імпорту із цієї країни не було із жодною держа-
вою за всі роки незалежності України. 

Допоки ми залишаємося країною, орієнтова-
ною на експорт, усі ризики, притаманні світо-
вій кризі, будуть виявлятися і в Україні. Чого 
чекати Україні?

У зв’язку з погіршенням світового попиту 
проблеми в реальному секторі економіки Укра-
їни доволі серйозні.

У 2014 р. промислове виробництво скороти-
лось на 10,7%, підприємства України зазнали 
збитків понад 400 млрд. грн. Найбільших збит-
ків понесла промисловість – понад 150 млрд. грн.

Падіння промислового виробництва в Укра-
їні в жовтні 2015 р. порівняно з аналогічним 
місяцем 2014 р. через ефект порівняльної бази 
сповільнився до 5% з 5,1% у вересні, 5,8% – у 
серпні, 13,4% – у липні та 18,1% – у червні. 
Індекс промислової продукції у січні-червні 
2015 р. порівняно з відповідним періодом 
2014 р. становив 79,5% [2]. 

Як вже зазначалось вище, низхідний тренд 
розвитку промислового виробництва був зумов-
лений комплексом чинників. Вони пов’язані 
зі значними фінансовими проблемами у низці 
країн Єврозони, Росії та Близького Сходу, поси-
ленням рецесійних тенденцій, що негативно 
позначилося на динаміці зовнішнього попиту, 
та збереженням структурних диспропорцій.

 На ситуацію у вітчизняній промисловості 
негативно впливає посилення конкуренції з 
боку іноземних виробників, передусім Китаю, 
Російської Федерації та Туреччини, формування 
низької цінової динаміки на світових товарних 
ринках, відсутність кредитної підтримки та 
жорстка монетарна політика.

Як приклад, серед інших негативних чинни-
ків – неухильне продовження зниження попиту 
і цін на сталь, що спричинило падіння обсягів 
виробництва металургії. Конкурентоспромож-
ність української хімічної продукції знизилася 
через перевищення ціни на газ для України над 
цінами для Білорусі. Це призвело до зниження 
обсягів виробництва хімічної промисловості 
(випуск промислової продукції зменшився на 
10,4%). Рентабельність випуску нафтопродук-
тів залишалася низькою через високу ціну на 
нафту та імпортне мито.

Таким чином, останні підсумки роботи про-
мисловості України ще раз підтверджують 
факт надзвичайно відкритості національної 
економіки та її залежності від кон’юнктури 
світового ринку. Що б хто не говорив, але еко-
номіка України, як і раніше, не була готова до 
такого спаду.

Обмежене кредитування реального сектора 
та високі процентні ставки за позиками стали 
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каталізаторами уповільнення економічного 
зростання.

Ці явища посилюються девальваційними 
тенденціями на валютному ринку. Це нега-
тивно впливає на конкурентоспроможність 
вітчизняної продукції та супроводжується втра-
тою ринків збуту – і зовнішніх, і внутрішніх. 
Зараз як ніколи актуальна теза про доцільність 
прив’язки гривні до «кошика валют».

У 2015 р. на розвиток промисловості також 
впливають негативні процеси, що супрово-
джуються відновленням рецесійних тенден-
цій в окремих країнах Європи та формуван-
ням низької цінової динаміки на українські 
товари у світі.

Найбільшу глибину падіння демонстру-
ють галузі переробної промисловості, в тому 
числі переробки сільськогосподарської про-
дукції.

Уряд повинен взяти до уваги, що спад про-
мислового виробництва 2014 р. та 2015 р. 
закладає передумови адаптаційної перебудови 
економіки України для функціонування в умо-
вах значного послаблення впливу експорту. 
Змістом такої перебудови мусить стати змен-
шення питомої ваги традиційних експортних 
секторів промисловості, переорієнтація ресур-
сів на забезпечення потреб внутрішнього ринку 
та освоєння нових зовнішніх ринків продукції з 
вищим рівнем доданої вартості, в тому числі у 
сегменті послуг.

У 2016 р. важливо забезпечити низку сис-
темних зрушень в економічному розвитку і сус-
пільному житті. Особливе значення слід приді-
лити питанням зміни пріоритетів регіонального 
розвитку, підтримки регіонів аграрної спеціалі-
зації. Зміни у сфері стратегічного планування 
регіонального розвитку повинні зміцнити вза-
ємодію місцевої і державної влади в питаннях 
реалізації регіональної політики.

В умовах нестабільності світових ринків та 
кризи у світовій економіці потрібно припинити 
дискусії про територіальну реформу. Варто під-
вищити ефективність надання адміністратив-
них послуг на регіональному та міжрегіональ-
ному рівнях. Потрібно також суттєво підвищити 
якість і дієвість державного управління.

В умовах монолітності влади поширеною 
практикою стали демонстрація активності окре-
мих структур державного управління без належ-
ного обґрунтування, всебічного дослідження та 
прорахунку можливих наслідків управлінських 
рішень, формалізм при виконанні поставлених 
завдань. Зокрема, такі проблеми притаманні 
реформам у регуляторній сфері, сферах охо-
рони здоров’я і соціального захисту.

Зважаючи на важливість політики, орієнто-
ваної на забезпечення макроекономічної стабіль-
ності та відновлення економічного зростання на 
засадах модернізації, стратегія реформ потре-
бує уточнення пріоритетних завдань, виходячи 
з глобальних викликів, особливостей розвитку 
українських економіки та суспільства.

Імперативом розвитку економіки у 2016 р. 
повинне стати відновлення позитивних показ-
ників зростання. Прогнозовані повільні темпи 
відновлення світової економіки не дають під-
став очікувати допомоги ззовні. У зв’язку з цим 
формування сприятливих умов інвестування у 
2016 р. є необхідною умовою подальшого стій-
кого зростання промислового виробництва.

Висновки. Зі змісту проведеного дослі-
дження логічно випливає низка принципових 
висновків. 

1. З метою забезпечення тривкого соці-
ально-економічного розвитку промислових 
регіонів України доцільно якомога активніше 
використовувати наявні можливості зовніш-
ньоекономічної діяльності, а саме: розвивати 
експортний потенціал регіону й виробляти 
імпортнозамінну продукцію. 

Для цього в регіонах необхідно здійснити 
оцінку ресурсних можливостей місцевих вироб-
ників з одночасним визначенням переліку тих 
видів продукції, які завозяться (імпортуються) 
до регіону. Місцеві органи влади при цьому 
мають сприяти розвиткові суб’єктів господарю-
вання, виступати ефективним власником дер-
жавних підприємств, максимально утриматися 
від втручання у внутрішньогосподарську діяль-
ність суб’єктів господарювання. 

2. Центральні органи влади мають зосе-
реджувати увагу на запровадженні єдиних 
соціальних стандартів життя в усіх регіонах 
держави, максимальному зменшенні рівнів 
диспропорції у розвитку окремих територій, 
забезпеченні прозорих і науково обґрунтова-
них механізмів надання допомоги розвитку 
слаборозвиненим регіонам. Одним із напрям-
ків державного впливу має стати розробка 
та втілення в життя концепції реформування 
міжбюджетних відносин.

3. Перебіг світової фінансової кризи, яка 
істотно знизила інтенсивність та масштаби між-
народної торгівлі, засвідчив: для переважної 
більшості країн внутрішній ринок відіграє роль 
ключового компенсатора, який дозволяє під-
тримати економічну стабільність, мінімізувати 
фінансові втрати й зберегти соціальні стандарти 
життя населення. 

Прикладом активних державних дій щодо 
розбудови та збереження внутрішнього ринку є 
економічна політика Німеччини та Китаю, які 
під час кризи найбільш активно використову-
вали фінансові механізми захисту внутрішнього 
ринку і забезпечили на цій основі економічний 
розвиток: утримали на високому рівні внутріш-
ній платоспроможний попит, а згодом – забез-
печили лідерство на міжнародних ринках у 
посткризовому відновленні.

Україні потрібно активніше використовувати 
позитивний світовий досвід і йти у напрямку 
формування механізмів розвитку внутрішнього 
ринку. Відкритість української економіки та її 
наближення до вимог і стандартів Світової орга-
нізації торгівлі, попри складність процесів лібе-
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ральних реформ, має значно глибше включати 
забезпечення системи захисту національних 
інтересів на внутрішньому ринку, застосовуючи 
повний спектр організаційно-фінансових меха-
нізмів для масштабного впровадження цільо-
вих програм імпортозаміщення, фінансового 
сприяння національним виробникам, систем-
ного розширення інвестиційного та споживчого 
платоспроможного попиту внутрішнього ринку.

4. Остання світова фінансова криза вияви-
лася потужним стрес-тестом для держав, які 
упродовж тривалого періоду накопичували дис-
баланси, але не накопичували достатніх фінан-
сових резервів забезпечення захисту внутріш-
ніх ринків, адекватних зовнішнім загрозам. 
Негативний вплив світових кризових процесів 
у багатьох країнах проявився падінням обсягів 
національного виробництва, скороченням інвес-
тиційного та споживчого платоспроможного 
попиту внутрішнього ринку, посиленням пози-
цій на ньому іноземних виробників. Це погли-
било фінансові дисбаланси та істотно погіршило 
стан державних фінансів країн. 

Нагромаджені впродовж тривалого періоду 
структурні та фінансові диспропорції вну-
трішнього ринку України зумовили його враз-
ливість та залежність від світової ринкової 
кон’юнктури і зовнішніх фінансових ресур-
сів. Дається взнаки відсутність сучасної несу-
перечливої концепції забезпечення фінансо-
вих механізмів розвитку внутрішнього ринку, 
скерованої на розвантаження внутрішніх і 
зовнішніх дисбалансів.

5. Безпрецедентне нагромадження боргових 
зобов’язань істотно обмежує можливості вико-
ристання бюджетно-податкових механізмів 
стимулювання розвитку внутрішнього ринку. 
Фінансові механізми стимулювання внутріш-
нього ринку є потужним чинником корекції 
ринкових механізмів, а тому їхнє застосування 
повинно виправдовуватися високим суспіль-
ним ефектом, а їх запровадження має бути 
чітко регламентовано та здійснюватися на про-
зорій основі.

Модернізація реального сектора України 
та ключових об’єктів інфраструктури не може 
бути здійснена на морально застарілій основі, 
а достатнього виробництва, техніки та техно-
логій вітчизняна промисловість не має. Невід-
кладна потреба в модернізації та оновленні 
української промисловості (моральна застарі-
лість національної промислово-технологічної 
бази і високий ступінь зношеності основних 
фондів) та відносна обмеженість в здатності її 
здійснення (масштабність фінансових потоків, 
необхідних для реалізації проектів) стикається 
з неспроможністю українських потужностей 
виробництва засобів виробництва забезпечити 
внутрішній попит. 

6. Недостатня забезпеченість фінансовими 
ресурсами програм модернізації й надалі сти-
мулюватиме провідні зарубіжні компанії нада-
вати Україні здебільшого товарні кредити або 

кредитувати власних виробників під поставки в 
Україну. Тут Україна втрачає декілька разів – 
їй не вдається створити національного вироб-
ництва під проекти модернізації, не вдається 
уникнути негативного торговельного сальдо 
(що створює тиск на національну грошову оди-
ницю), а також ніяк не вдається зменшити 
зовнішній борг.

Україна має застосувати прагматичний під-
хід у захисті внутрішнього ринку та у здійсненні 
національної програми модернізації. При цьому 
потрібно розуміти, що потреби модернізації 
реального сектору не обмежуються пошуком 
інвесторів, а мають йти далі – до комплексного 
розташування промислово-виробничих комп-
лексів в Україні. Важливо розглядати відкла-
дений інвестиційний попит в Україні як конку-
рентну перевагу та потужний рушій розвитку 
внутрішнього ринку.

7. Важливим у сучасній концепції розвитку 
внутрішнього ринку України має стати підпо-
рядкування розвитку корпорацій імперативам 
модернізації, що передбачає скеровування їхніх 
зусиль на всебічне оновлення національної тех-
нологічної бази.

Важливо виходити з того, що розви-
ток внутрішнього ринку має стосуватися не 
тільки галузевого, а й територіального виміру, 
а забезпечення модернізації в регіонах є пере-
думовою вирішення проблем модернізації наці-
ональної економіки. Потрібен системний пошук 
перспективних проектів у регіонах, формування 
поруч із державними програмами регіональних 
програм, націлених на розширення інвести-
ційного попиту внутрішнього ринку та збіль-
шення виробничих потужностей в регіонах. 
Для цього, зокрема, необхідна кропітка робота 
з формування сприятливого адміністративного 
середовища, підготовки інфраструктури для 
національних та іноземних інвесторів, органі-
заційно-технічного сприяння впровадженню 
інновацій та їх комерціалізації, кадрового 
забезпечення інвестиційних проектів. Перелі-
чені напрями важливі для збалансованого роз-
витку регіонів та мобілізації їхнього модерно-
вого потенціалу.

8. Для потреб системної розбудови меха-
нізмів розвитку внутрішнього ринку важлива 
практика програмно-цільового методу бюджет-
ного планування. При цьому в державних 
програмах повинні бути чітко ідентифіковані 
інструменти нормативного регулювання досяг-
нення поставлених цілей, в тому числі податко-
вого характеру.

У зв’язку з цим бюджетне планування пови-
нне орієнтуватися на забезпечення нової док-
трини розвитку внутрішнього ринку України, 
яка має враховувати:

– державні цільові програми імпортозамі-
щення на визначених галузевих ринках, насам-
перед машинобудуванні;

– державну комплексну програму модерніза-
ції економіки (оновлення основних фондів);
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– державні програми розміщення на терито-
рії України ліцензійного виробництва.

Фінансова політика України має стимулю-
вати зміну тенденцій у поставках імпортного 
обладнання у напрямку підтримки спільних 
стратегічних модернізаційних альянсів з інозем-
ними компаніями на території України, активі-
зації процесів залучення технологій, в межах 
яких ділові промислові кола мають отримати 
пільгові режими та міжурядове фінансово-орга-
нізаційне сприяння.

9. Важливим напрямком задля забезпечення 
розвитку регіональної промисловості повинне 
стати здійснення стратегічних інноваційно-
інвестиційних перетворень, втілення яких може 
і повинно ґрунтуватися на новій ролі внутріш-
нього ринку, здатного генерувати суспільний 
запит на інновації та високі технології. Засто-
сування фінансових механізмів захисту вну-
трішнього ринку має максимально врахувати 
специфіку функціонування ключових галузе-
вих внутрішніх ринків України, що дозволить 
забезпечити адекватну підтримку структурних 
змін економіки в напрямку посилення іннова-
ційної компоненти.

Виконанню поставлених завдань сприятиме 
істотне посилення спільної праці держави і 
бізнесу на основі державно-приватного парт-
нерства з мобілізацією джерел фінансування 

центрального і місцевих бюджетів, прибутку 
приватних компаній, залучення банківських 
кредитів, участі в пулах інших організацій.

З метою оцінювання ефективності та визна-
ченні пріоритетності у забезпеченні фінансо-
вих механізмів розвитку внутрішнього ринку 
має бути здійснений перегляд системи крите-
ріїв для надання фінансової підтримки окре-
мим галузям та секторам економіки, держав-
них цільових програм та програм розвитку з 
урахуванням середньострокового періоду та 
програм щодо зростання доходів населення на 
основі підвищення державних соціальних стан-
дартів та гарантій у порівнянні з показниками 
зростання продуктивності праці.
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ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ЧАСОМ 
МЕНЕДЖЕРІВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

APPROACHES TO THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF WORKING TIME  
OF THE TOURISM INDUSTRY MANAGERS

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто значення управління часом в роботі 

менеджерів індустрії туризму. В сучасних умовах діяльність 
менеджера характеризується специфікою та складністю ви-
конуваних завдань, динамічністю оточуючого середовища, 
жорсткою конкуренцією на ринку функціонування підпри-
ємства. Еволюційні етапи формування вимог до сучасно-
го менеджера першочергово визначили вміння ефективно 
управляти робочим часом, адже час – це ресурс, який не 
відновлюється. Ефективність використання робочого часу 
можлива за умови дотримання наукової організації праці, 
режиму робочого часу і відпочинку, застосовування світових 
технологій управління часом – системи «Тайм Менеджер». 
Управління робочим часом є важливим для менеджерів різ-
них сфер діяльності, в тому числі індустрії туризму. Аналіз 
робочого часу менеджерів проводився із застосуванням 
методу фотографії робочого часу, який дозволив виявити 
реальні витрати робочого часу менеджера протягом дня, і 
зробити висновки про ефективність його використання. На 
основі проведеного дослідження зроблено висновки про 
причини втрат робочого часу менеджерів індустрії туризму й 
запропоновано шляхи управління та раціонального розподі-
лу часу керівниками досліджуваної сфери.

Ключові слова: управління робочим часом, професійні 
компетенції, специфіка управлінської праці, система «Тайм 
Менеджер», фотографія робочого часу, втрати робочого часу.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено значение управления рабочим вре-

менем менеджеров индустрии туризма. В современных усло-
виях работа менеджера характеризуется спецификой и слож-
ностью исполняемых заданий, динамизмом внешней среды, 
жесткой конкуренцией на рынке деятельности предприятия. 
Эволюционные этапы формирования требований к современ-
ному менеджеру в первую очередь требуют эффективного 
управления рабочим временем, поскольку время – это ре-
сурс, который не подлежит восстановлению. Эффективность 
использования рабочего времени возможна в случае приме-
нения научной организации труда, режима рабочего времени 
и отдыха, использования мировых технологий управления 
временем – системы «Тайм Менеджер». Управление рабо-
чим временем имеет важность для менеджеров разных сфер 
деятельности, в том числе индустрии туризма. Анализ рабо-
чего времени менеджеров проводится с применением фото-
графии рабочего времени, которая позволяет исследовать 
фактическое использование рабочего времени менеджера на 
протяжении рабочего дня и позволяет сделать выводы об эф-
фективности его использования. На основании проведённых 
исследований сделаны выводы о причинах потерь рабочего 
времени менеджеров индустрии туризма и даны рекоменда-
ции по управлению и рациональному распределению времени 
руководителями исследованной сферы.

Ключевые слова: управление рабочим временем, про-
фессиональные компетенции, специфика управленческого 

труда, система «Тайм Менеджер», фотография рабочего вре-
мени, потери рабочего времени.

ANNOTATION
In the article, the importance of time management in work of 

tourism industry managers is considered. Nowadays, manager ac-
tivity is characterized by the specifics and the complexity of the 
tasks, dynamics of environment, fierce competition in the market 
of the enterprise functioning. Evolutionary stages of forming the 
requirements for modern manager primarily determined the ability 
to effectively manage working time, as the time is a resource that 
is not restored. Effectiveness of time use is possible under the con-
dition of keeping the organization of work, working mode and rest, 
to apply the world technologies of time management – a system 
of «Time Manager». Working time management is important for 
managers of different working areas including the tourism industry. 
Analysis of the working time of managers was conducted with the 
use of the method of photograph of work that revealed the real 
cost of working time of the manager during the day, and draw con-
clusions about the effectiveness of its use. Based on the research 
conducted, conclusions about the causes of loss of working time 
of the managers of the tourism industry were made and the ways 
of management and rational allocation of time by the managers of 
area studied was offered.

Keywords: working time management, professional compe-
tences, the specificity of management work, the system «Time 
Manager», photo of working time, loss of working time.

Постановка проблеми. Для ефектив-
ного функціонування підприємств індустрії 
туризму потрібні фахівці, що вміло управля-
ють великими колективами працівників, при-
ймають виважені професійні рішення, плану-
ють діяльність і реалізують ідеї за вимогами 
часу, адекватно реагуючи на чинники мікро- 
та макрооточення. 

Оскільки менеджер є центральною фігурою 
апарату управління, його функції багатогранні 
і вимагають від керівника високих професійних 
якостей.

Новітні технології в роботі підприємств 
індустрії туризму та жорсткі умови конкурен-
ції вимагають нових підходів у формуванні 
якостей ефективного менеджера: володіти тех-
нічними, технологічними, соціальними змін-
ними; психологічним навикам, вміння вико-
ристовувати не тільки знання, але й енергію, 
навіть емоції працівників; велике значення 
приділяється мистецтву ефективно управляти 
робочим часом.
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Дослідження наукових засад та розробка 
практичних рекомендацій щодо удосконалення 
управління робочим часом менеджера є одним 
з найбільш актуальних напрямів вирішення 
комплексу проблем у сфері управлінської праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблеми використання робочого 
часу у галузях менеджменту, соціології та пси-
хології управління підтверджують зростання 
інтересу до проблеми раціонального розподілу 
часу управлінських працівників. Серед зару-
біжних та вітчизняних дослідників даної про-
блеми слід відзначити Ф.У. Тейлора, К. Мак-
хема, М.Х. Мескона, Дж. Коулі, Б. Трейсі, 
Л.В. Балабанову, В.М. Данюк, М.Д. Виноград-
ського, О.В. Сардак, Л.І. Скібіцьку, Г.В. Осо-
вську та ін. Вважаємо, що авторами детально 
розкриваються особливості управління робочим 
часом керівників, однак є потреба акцентувати 
увагу на причинах втрат робочого часу, ефек-
тивного управління ним. 

Мета статті полягає в аналізі обліку викорис-
тання робочого часу менеджера сфери туризму 
та розробці рекомендацій стосовно ефективного 
розподілу та використання часу, що є необхід-
ною умовою для ефективного управління орга-
нізацією на ринку туристичних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В процесі управління менеджер вирішує різно-
манітні проблеми організаційного, економіч-
ного, технічного, соціально-психологічного, 
правового характеру. Основною метою керів-
ника є злагоджена робота колективу органі-
зації, що діє на ринку послуг для досягнення 
визначених цілей.

Зарубіжні теоретики менеджменту та вітчиз-
няні науковці зазначають, що в сучасних орга-

нізаціях менеджер несе відповідальність за ряд 
складових (сім «m»): 

– men (люди); 
– methods (методи); 
– money (гроші); 
– machines (технічне обладнання); 
– materials (матеріали); 
– marketing (збут); 
– management (управління) [7].
Цілком зрозуміло, що розв’язання всіх пере-

рахованих завдань ставить перед менеджером 
ряд вимог для реалізації його управлінських 
функцій.

У процесі управління організацією менеджер 
індустрії туризму виконує ряд основних та спе-
ціальних функцій, які обумовлюють специфіку 
та різноманітність управлінської праці (рис. 1). 

Еволюційні етапи розвитку вимог до мене-
джера були обумовлені зростанням складності 
і різноманіття управлінської праці. Якості, які 
необхідні сучасному менеджеру, поділяють на 
три групи: професійні; особисті; ділові.

До професійних належать: вища освіта, 
досвід та компетентність у відповідній професії; 
глибоке знання як своєї, так і суміжних сфер 
діяльності; пошук нових форм і методів роботи.

Особисті якості керівника: фізичне і психо-
логічне здоров’я; високий рівень внутрішньої 
культури.

Ділові якості – уміння створити організацію, 
розподіляти серед виконавців завдання; вміння 
керувати своєю поведінкою, планувати свою 
роботу, управляти часом [1].

Комплексне володіння вищезазначеними 
якостями допоможе менеджеру приймати ефек-
тивні управлінські рішення під впливом дина-
мічного зовнішнього та внутрішнього серед-
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Рис. 1. Специфіка управлінської праці менеджера індустрії туризму
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овища і забезпечить мінімізацію ризиків в 
управлінні організацією. 

«Час – найбільш обмежений капітал, і якщо 
не можеш їм розпоряджатися, не зможеш роз-
поряджатися нічим іншим», – зазначав П. Дру-
кер [3].

Планування, розподіл та ефективне вико-
ристання робочого часу є визначальною рисою 
сучасного менеджера.

Управління часом – це процес, який вклю-
чає визначення реальних строків виконання 
роботи, корисне використання резерву часу, 
прийняття рішень щодо ліквідації небажаних 
часових відхилень.

На наш погляд, в роботі сучасного мене-
джера індустрії туризму може бути вико-
ристана ефективна система планування і 
управління робочим часом, яка вже активно 
застосовується менеджерами провідних світо-
вих компаній – система «Тайм Менеджер». 
Вона дасть змогу менеджеру чіткіше розпоря-
джатися своїм робочим часом, пов’язати воє-
дино поняття «що» і «коли».

Існує три базових варіанти «Тайм Мене-
джера»: стандартний, спеціальний і «керів-
ник». Змінюючи і доповнюючи ці базові варі-
анти, можна перетворити їх на різновид «Тайм 
Менеджера», спеціально орієнтованого на той 
чи інший, цілком визначений вид діяльності, 
зокрема, для менеджера індустрії туризму [7].

Керівник організації повинен опанувати 
науку управління робочим часом. В структурі 
витрат робочого часу менеджера вищого рівня 
можна виділити наступні елементи: 

– заплановані зустрічі, засідання – 59% 
робочого часу; 

– незаплановані зустрічі – 10%; 
– працю з документами – 22%; 
– поїздки, огляди – 3%; 
– розмови по телефону – 6% [4].
Ці елементи прослідковуються і в роботі 

менеджера індустрії туризму. Однак в діяль-
ності менеджера домінуючим критерієм є не 
кількість елементів управлінської праці, а 
ефективність використання часу на їх вико-
нання. Нами досліджено використання робо-
чого часу керівників вищого рівня вітчизня-
них підприємств індустрії туризму на прикладі 
готельного підприємства та туристичної фірми, 
що діють у м. Львів. 

Для обліку робочого часу менеджерів нами 
використано метод фотографії робочого часу 
як найбільш придатний метод, який дозво-
ляє детально вивчити реальні витрати робо-
чого часу менеджера протягом дня, і завдяки 
цьому зробити точний аналіз ефективності 
його використання.

Фотографія робочого дня менеджера турис-
тичної фірми відображена у таблиці 1.

За допомогою даних таблиці 1 спочатку 
визначаємо час роботи менеджера шляхом суму-
вання індексів часу роботи (ОП+ПЗ+ОРМ) та 
знайдемо витрати робочого часу шляхом суму-
вання індексів втрат робочого часу (ПВ+ВПД). 

На основі цього складемо таблицю 2, в якій 
подано структуру використання робочого часу 
менеджером туристичної фірми.

На основі даних таблиці 2 можна обчислити 
коефіцієнт ефективності використання робо-
чого часу, який визначається як відношення 
всіх витрат часу до бюджету робочого часу 
керівника.

Таблиця 1
Фотографія робочого дня менеджера туристичної фірми 

№ Види робіт Початок робіт Кінець робіт Тривалість, хв. % Індекс
1 Прихід та підготовка робочого місця 9.00 9.20 20 4 ОМ
2 Розмова з головним менеджером 9.20 9.30 10 2 ПЗ
3 Ознайомлення з поточною інформацією 9.30 10.15 45 8 ПЗ
4 Розмова з головним бухгалтером 10.15 11.05 50 9 ОП
5 Телефонна розмова з особистих питань 11.05 11.15 10 2 ВПД
6 Підготовка до наради 11.15 12.00 45 8 ПЗ
7 Нарада 12.00 13.10 70 13 ОП
8 Перерва 13.10 13.20 10 2 ПВ
9 Розмова з діловими партнерами 13.20 14.00 40 7 ОП
10 Обідня перерва 14.00 15.00 60 11 ПВ
11 Робота з документами 15.00 15.40 40 7 ОП
12 Прийом відвідувачів 15.40 16.10 30 6 ОП
13 Перерва 16.10 16.20 10 2 ПВ
14 Робота з документами 16.20 17.25 65 12 ОП
15 Робота з персоналом 17.25 17.45 20 4 ОП
16 Прибирання робочого місця 17.45 18.00 15 3 ОМ

Категорії робочого часу нами позначено відповідними індексами:
ПЗ – підготовчо-завершальний час;
ОП – час основної роботи;
ОРМ – час на обслуговування робочого місця;
ПВ – перерви на відпочинок і особисті потреби;
ВПД – втрати часу через порушення трудової дисципліни.
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Таблиця 2
Структура використання робочого часу 

менеджером туристичної фірми 

№ Показник
Робочий час
хв. %

1 Час роботи 450 83
2 Втрати робочого часу 90 17
3 Бюджет робочого часу 540 100

Отже, незначна частина робочого часу мене-
джером туристичного підприємства використо-
вується з нижчою ефективністю. Чинниками 
неефективності використання робочого часу в 
даному випадку є людський фактор. Це регла-
ментовані перерви (на відпочинок, особисті 
потреби), це затрати робочого часу на обід, 
технічна перерва, яка спричинена втомою 

(розумове навантаження). Таким чином, робо-
чий час протягом дня менеджера має незна-
чні відхилення від норм, і це не заважає йому 
ефективно організовувати процес управління 
на вищому рівні.

Робота з дослідження робочого часу керів-
ника готельного підприємства була розпочата 
з визначення терміну спостереження – два 
тижні по п’ять робочих днів. Види робіт керів-
ника, представлені в таблицях аналізу, були 
взяті з посадових обов’язків керівника даного 
підприємства. Також для аналізу ефективності 
використання робочого часу керівника був 
використаний його особистий план на дослі-
джувані два тижні.

Обробка карти фотографії робочого часу пока-
зує, що за весь період спостереження керівник 
виконував роботи у наступному обсязі (табл. 3).

Таблиця 3
Обсяг виконаних робіт керівником готелю 

Види робіт 1 т. Пит. вага, % 2 т. Пит. вага, % Всього, хв. Відхилення
Оперативна нарада з адміністратором 
системи 135 5,0 105 3,9 240 -1,1

Оперативна нарада з керівниками 
структурних підрозділів 60 2,2 30 1,1 90 -1,1

Телефонні розмови з діловими партне-
рами 155 5,7 135 5,0 290 -0,7

Інші ділові телефонні розмови 150 5,6 135 5,0 285 -0,6
Участь в розробці мотиваційних схем 75 2,8 - - 75 -2,8
Розбір конфліктних питань 45 1,7 60 2,2 105 -0,5
Визначення потреби підрозділів в 
навчанні кадрів 30 1,1 - - 30 -1,1

Нерегламентовані перерви, у тому 
числі:
через порушення трудової дисципліни 
(особисті телефонні розмови, прийом 
відвідувачів з особистих питань, пере-
рви).
Через порушення нормального ходу 
технологічного процесу – очікування 
погодження рішень, час на перезаван-
таження даних комп’ютера та ін.)

120 4,4 75 2,8 195 1,6

30 1,1 15 0,6 45 -0,5

90 3,3 60 2,2 150 -1,1

Регламентовані перерви (обід) 300 11,1 300 11,1 600 -
Процес розробки договорів 135 5,0 105 3,9 240 -1,1
Підготовка організаційно-розпорядчих 
та ін. документів, перевірка звітів, 
різних планів

60 2,2 120 4,4 180 -2,2

Закриття вакансій 30 1,1 30 1,1 60 0
Прийом відвідувачів з ділових питань 120 4,4 - - 120 -4,4
Службові роз’їзди 130 4,8 180 6,7 310 1,9
Моніторинг джерел та ринку праці - - 90 3,3 90 3,3
Організація корпоративних заходів 150 5,6 120 4,4 270 -1,2
Прийомів на роботу сезонних праців-
ників 90 3,3 60 2,2 150 -1,1

Робота з представниками туристичних 
агентств 120 4,4 180 6,7 300 2,3

Обхід приміщень (робочих місць пра-
цівників структурних підрозділів) 60 2,2 105 3,9 165 4

Робота над дебіторською заборгованістю 255 9,4 495 18,3 900 0
Контроль роботи ресторану 240 8,9 135 5,0 375 0
Регулювання плану витрат і прибутків 45 1,7 90 3,3 90 0
Наведення порядку на робочому місці 75 2,8 75 2,8 150 0
Всього 2700 100 2700 100 5400 -
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Враховуючи дані таблиці 3, можна зазна-
чити, що витрати першого тижня спостережень 
були пов’язані з роботою адміністративного 
характеру, і в першу чергу з основною роботою. 
Протягом другого тижня витрати на нерегла-
ментовані перерви значно скоротилися, що є, 
безумовно, позитивним чинником.

Проаналізувавши структуру сумарних 
витрат робочого дня керівника, можна зро-
бити наступні висновки: частина витрат робо-
чого часу не мають значних відмінностей у часі 
між першим і другим тижнями дослідження; є 
витрати часу, які взагалі не мають відмінності 
між двома досліджуваними тижнями – це регла-
ментовані перерви, службові роз’їзди, контр-
оль роботи ресторану і наведення порядку на 
робочому місці (зміни рівні 0). Досить вагомим 
позитивним відхиленням є прийом відвідувачів 
з ділових питань (3,8%) і значне негативне від-
хилення – це участь у розробці мотиваційних 
схем спільно з головним бухгалтером (-2,8%). 

Для оцінки ефективності рівня організації 
праці можуть використовуватися такі показ-
ники, як структура витрат, використання 
фонду робочого часу, величина втрат і непро-
дуктивних витрат, що відображають як пози-
тивні сторони, так і суттєві недоліки в роботі.

Для оцінки ефективності використання робо-
чого часу керівника слід скористатися коефіці-
єнтом екстенсивності.

Коефіцієнт екстенсивності Ке використання 
робочого часу керівника розраховували за фор-
мулою [8]:

Ке = 1–ПВ/Ф,                  (1)

де ПВ – регламентовані і нерегламентовані 
перерви в роботі;

Ф – фонд робочого часу в хвилинах.
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Далі слід визначити показники, що характе-
ризують величину втрат робочого часу з різних 
причин. 

Коефіцієнт втрат робочого часу Кпр, що 
залежать від керівника, розраховували за фор-
мулою [8]:

Кпр = Пр/Ф,                    (2)

де ПР — втрати робочого часу, що залежать 
від керівника.
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Отримані таким чином значення коефіцієнта 
втрат робочого часу залежно від керівника гово-
рить про те, що даний вид втрат незначний і не 
впливає на досліджувану проблему.

Втрати робочого часу з причин, незалежних 
від керівника, становлять 150 хв. + 120 хв. = 
250 хв.

Коефіцієнт втрат робочого часу з причин, 
незалежних від керівника Кпо (з організаційно-
технічних причин), слід розраховувати за фор-
мулою [8]:

Кпо = По/Ф,                   (3)

де ПО – втрати часу з організаційно-техніч-
них причин.
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Отримані таким чином значення коефіцієнта 
втрат робочого часу через порушення режиму 
роботи не надто велике, але вказує на наявні 
недоліки в організації робочого часу керівника.

Коефіцієнт раціональності Кр використання 
робочого часу розраховуються за формулою [8]:

Кр = 1–Кпо                     (4)

Кр = 1–0,4 = 0,6

Не можна сказати, що показник Кр близь-
кий до одиниці. Можна зробити висновок, що 
керівнику необхідно більш ретельно планувати 
свій час. 

Висновки. Отже, на основі проведених дослі-
джень витрат робочого часу менеджерів дослі-
джуваних підприємств індустрії туризму можна 
зробити наступні висновки:

1. Менеджер туристичної фірми має дещо 
меншу кількість елементів управлінської праці, 
що пов’язано зі специфікою роботи організації, 
її величиною та організаційною структурою. 
Він ефективно використовує свій робочий час, 
з дотриманням нормативів організації управ-
лінської праці. Незначна частина робочого часу 
керівником підприємства використовується 
з нижчою ефективністю. Причинами неефек-
тивного використання робочого часу в даному 
випадку є людський чинник. 

2. Керівник готелю має значно більшу 
кількість елементів управлінської праці, що 
зумовлено величиною організації, чисельністю 
працівників, видами послуг, що надаються. 
Робочий час використовується керівником 
готелю ефективно, однак мають місце окремі 
втрати робочого часу, які слід скорочувати або 
ж ліквідовувати. 

З метою раціоналізації робочого часу мене-
джера слід оптимізувати витрати робочого часу 
на наступні види робіт:

– телефонні розмови;
– час на розробку мотиваційних схем – деле-

гувати керівнику кадрової служби;
– нерегламентовані перерви – скоротити до 

мінімуму або ж виключити повністю;
– процес розробки договорів – делегувати 

заступнику керівника;
– проведення моніторингу ринку та джерел 

праці – делегувати керівнику кадрової служби;
– наведення порядку на робочому місці.
Інші види робіт відносяться до витрат, які не 

можна скоротити. 
За допомогою організаційно-технічних захо-

дів керівнику слід здійснити перерозподіл свого 
робочого часу.

Отже, одним з важливих напрямів ефектив-
ної діяльності менеджерів є управління часом. 
Вважаємо, що управління часом має на меті не 
економію часу, а правильну його організацію. 
Успішний керівник повинен прагнути до пра-
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вильного розподілу часу відповідно до особис-
тих інтересів та інтересів підприємства.
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АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ 
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АНОТАЦІЯ
У статті визначено фактори, що впливають на ефектив-

ність господарювання сільськогосподарських підприємств. При 
цьому враховано позиції видатних вітчизняних та зарубіжних 
економістів. Досліджено розвиток цих чинників у динаміці та їх-
ній зв’язок із забезпеченістю трудовими ресурсами. Складений 
групувальний ряд, який виявляє зміну чисельності середньо-
річних працівників відповідно до умов та ефективності госпо-
дарювання підприємств.

Ключові слова: трудові ресурси, ефективність господа-
рювання, сільськогосподарські товаровиробники, забезпе-
ченість працею, продуктивність землі, фактор, матеріальне 
стимулювання.

АННОТАЦИЯ
В статье определены факторы, влияющие на эффектив-

ность хозяйствования сельскохозяйственных предприятий. 
При этом учтены позиции выдающихся отечественных и за-
рубежных экономистов. Исследованы развитие этих факто-
ров в динамике и их связь с обеспеченностью трудовыми 
ресурсами. Составленный группированный ряд, который 
обнаруживает изменение численности среднегодовых работ-
ников в соответствии с условиями и эффективностью хозяй-
ствования предприятий.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, эффективность хо-
зяйствования, сельскохозяйственные товаропроизводители, 
обеспеченность трудом, продуктивность земли, фактор, мате-
риальное стимулирование.

ANNOTATION
In the article the factors that influence the effectiveness of 

managing of agricultural enterprises. This takes into account the 
position of prominent national and foreign economists. Investigat-
ed factors in the development of these dynamics and their relation-
ship with the supply of labor resources. Compiled grouping row 
that reveals the average annual change in the number of employ-
ees under the conditions and economic efficiency of enterprises.

Keywords: human resources, effectiveness of management, 
agricultural producers, availability of labor, land productivity, factor, 
material incentives.

Постановка проблеми. Досягти ефективного 
сільськогосподарського виробництва можливо 
або за рахунок збільшення кількості витра-
чених ресурсів, або шляхом більш якісного 
їх використання, тому важливу роль у цьому 
зв’язку потрібно відводити раціональному 
використанню трудових ресурсів та збалансо-
ваній їх кількості на підприємстві. Найважли-
віші показники роботи агропідприємств, такі 
як кількість і якість виробленої продукції, а 
також вартість її виготовлення залежать від 
ефективності використання трудових ресурсів. 
А тому економічний аналіз забезпечення сіль-
ськогосподарських підприємств працівниками 

виступає необхідною складовою системи комп-
лексного аналізу діяльності будь-якого господа-
рюючого суб’єкта.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням забезпеченості сільськогоспо-
дарських підприємств трудовими ресурсами 
завжди приділялося багато уваги з боку як 
вітчизняних (Д.П. Богині, О.А. Грішнової, 
Е.М. Лібанової, С.М. Злупка, П.Т. Саблука, 
М.І. Долішного, К.І. Якуби, Л.І. Михайлової, 
В.С. Дієсперова та ін.), так і зарубіжних нау-
ковців (А. Кочеткова, В. Курочкіна, Е. Лараза, 
Дж. Малкомса, Р. Марра, А. Маршала). Разом 
із тим низка аспектів цієї багатогранної про-
блеми залишаються недостатньо вивченими і 
потребують поглибленого вивчення та аналізу 
відносно сільськогосподарських підприємств 
різних форм власності та господарювання.

Мета статті. Головною метою статті є вияв-
лення основних факторів, що впливають на 
забезпеченість сільськогосподарських підпри-
ємств робочою силою та вивчити у динаміці 
взаємозв’язок чисельності працівників з умо-
вами та результатами виробництва.

Виклад основного матеріалу. Для дослі-
дження об’єктивних умов виробництва, 
зокрема забезпеченості трудовими ресурсами 
та ефективності їх використання в сільському 
господарстві, була обрана Дніпропетровська 
область України, де з різних адміністративних 
районів обрано 45 підприємств з різною фор-
мою власності: фермерські господарства, сіль-
ськогосподарські товариства з обмеженою від-
повідальністю, відкриті акціонерні товариства, 
агрофірми, приватні виробничі фірми та дер-
жавні підприємства дослідні господарства.

Для визначення раціонального рівня 
чисельності працівників та його впливу на під-
вищення ефективності виробництва підпри-
ємств АПК вивчений у динаміці взаємозв’язок 
чисельності працівників з умовами та резуль-
татами виробництва.

На ефективність сільськогосподарського 
виробництва впливає велика кількість різ-
них факторів. Відбір показників, що харак-
теризують умови і результати виробництва, 
проводився відповідно до виробленої позиції 
видатних економістів. Аналізуючи результати 
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виробництва, багато дослідників дотримуються 
думки, що ефективність виробництва внаслідок 
впливу на нього багатьох факторів може бути 
виміряна лише з допомогою системи показ-
ників [1]. Такої ж точки зору дотримується й 
низка інших авторів [2; 3; 4; 5].

Беручи до уваги думку цих авторів, нами 
було визначено такі фактори, що впливають на 
рівень показників та економічну ефективність 
сільськогосподарського виробництва і характе-
ризують об’єктивні умови виробництва:

1. Показники, що характеризують умови 
сільськогосподарського виробництва: бал 
оцінки сільськогосподарських угідь за загаль-
ною продуктивністю, чисельність працівників, 
зайнятих у сільському господарстві у розра-
хунку на 100 га сільськогосподарських угідь, 
фондооснащеність і фондоозброєність праці.

2. Показник, що характеризує економічну 
ефективність живої праці – валова продукція 
в розрахунку на одного середньорічного праців-
ника, зайнятого в сільському господарстві (про-
дуктивність праці).

3. Показник, що характеризує рівень вико-
ристання землі – рівень виробництва валової 
сільськогосподарської продукції в розрахунку 
на 100 га сільськогосподарських угідь.

4. Показники, що характеризують рівень 
матеріального стимулювання праці: витрати 
на оплату праці у розрахунку на 100 га сіль-
ськогосподарських угідь, розмір оплати праці 
одного середньорічного працівника.

5. Показник, що характеризує економічну 
ефективність сільськогосподарського виробни-
цтва – сума валового доходу в розрахунку на 
100 га сільськогосподарських угідь.

Виходячи із завдання дослідження, для отри-
мання науково обґрунтованих висновків про 
ефективність використання трудових ресурсів на 
сільськогосподарських підприємствах та шляхи її 
підвищення, були проаналізовані взаємозв’язки 
між забезпеченістю господарств трудовими ресур-
сами та досліджуваними показниками.

Складений групувальний ряд виявляє зміну 
чисельності середньорічних працівників, зайня-
тих у сільськогосподарському виробництві, у 
розрахунку на 100 га сільськогосподарських 
угідь в залежності від умов та результатів гос-
подарювання.

Так як значення ознаки у ранжируваному 
ряді не мають плавного характеру, то величину 
інтервалу не можна визначити за звичайною 
статистичною формулою, а потрібну кількість 
груп – за формулою Стерджесса, бо не вико-
нання цієї вимоги може призвести до того, що 
переважна частина одиниць сукупності сконцен-
трується в одній-двох групах, тоді як до решти 
груп увійде дуже невелика кількість одиниць 
або ж взагалі не ввійде жодної [6, с. 21-27].

Тому, з метою запобігання викривлення 
результатів аналізу, ранжируваний ряд ми 
розподілили на чотири групи з такою величи-
ною інтервалів: у першу групу господарств, 
з чисельністю працівників у розрахунку на 
100 га сільськогосподарських угідь до 1,69 пра-
цівника увійшло 15 господарств; у другу групу, 
з чисельністю від 1,7 до 3,49 працівника, уві-
йшло також 15 господарств; у третю групу гос-
подарств, з чисельністю від 3,5 до 6,99 праців-
ника, увійшло 10 господарств і в четверту групу 
господарств, де чисельність понад 7,00 праців-
ника на 100 га землі, увійшло 5 господарств.

Таблиця 1
Динаміка рівня фондозабезпеченості за групами сільськогосподарських підприємств,  

тис. грн на 100 га сільськогосподарських угідь

Група підприємств Кількість 
підприємств у групі 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. у % 

до 2010 р.
Група 1 15 123,70 154,52 150,48 199,57 178,19 144,05
Група 2 15 165,75 223,26 271,85 325,00 325,29 196,25
Група 3 10 451,39 483,13 370,74 405,88 391,32 86,69
Група 4 5 1129,74 1242,42 1399,54 1574,70 1661,73 147,09
У середньому х 467,65 525,83 548,15 626,29 639,13 136,67
У середньому по Дні-
пропетровській області х 241,81 497,90 532,14 556,99 574,44 237,56

Таблиця 2
Динаміка рівня фондоозброєності за групами сільськогосподарських підприємств,  

тис. грн на одного працівника

Група підприємств Кількість 
підприємств у групі 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. у % 

до 2010 р.
Група 1 15 112,16 135,10 128,53 155,79 142,42 126,98
Група 2 15 71,48 86,18 108,93 121,41 121,07 169,38
Група 3 10 79,97 92,15 95,22 95,82 90,81 113,56
Група 4 5 79,72 83,33 102,37 93,75 100,06 125,51
У середньому х 85,83 99,19 108,76 116,69 113,59 132,34
У середньому по Дніпропе-
тровській області х 60,89 122,49 121,36 121,46 119,71 196,60
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В умовах формування ринкових відносин 
першорядне значення має підвищення рівня 
технічної оснащеності сільськогосподарських 
підприємств (табл. 1).

З таблиці 1 видно, що за досліджуваний 
період спостерігається збільшення рівня забез-
печеності підприємств основними засобами по 
всім групам, окрім третьої, де він знизився на 
13,31% порівняно з базовим роком. 

Зі збільшенням чисельності працівників на 
100 га сільськогосподарських угідь по групам 
господарств спостерігається стабільне зростання 
фондозабезпеченості сільськогосподарських під-
приємств, що свідчить про взаємозв’язок кіль-
кості трудових ресурсів та матеріально техніч-
них засобів виробництва.

Дані таблиці 1 свідчать про різний стан оснаще-
ності сільськогосподарських підприємств техніч-
ними засобами виробництва по групам підприємств. 
Відносно високий рівень фондозабезпеченості сіль-
ськогосподарських підприємств у третій і четвертій 
групах, що теоретично має забезпечувати умови 
для найбільш продуктивного трудового процесу.

Найбільш узагальнюючим показником тех-
нічної озброєності праці працівників сільського 
господарства є фондоозброєність. Розглянемо 
динаміку рівня фондоозброєності у таблиці 2.

Різниці в рівнях фондоозброєності праці між 
першою і четвертою групами по роках різні: у 
2010 році – 40,69%; у 2011 році – 62,13%; у 
2012 році – 25,55%; у 2013 році – 66,18%; у 
2014 році – 42,34%.

Аналізуючи ці різниці, можна зазначити, 
що вони знаходяться в однакових рамках, що 
свідчить про стійкий взаємозв’язок між трудо-
вими ресурсами та їх фондоозброєністю.

Для відображення якості землі можна вико-
ристати такий прийом, як бонітування ґрунтів. 

Бал бонітету кожної області України наведено 
на рисунку 1. 

Коливання балів оцінки сільськогосподар-
ських угідь відносно загальної продуктивності 
по досліджуваній сукупності агропромислових 
підприємств наведено у таблиці 3.

Таблиця 3
Коливання балів оцінки 

сільськогосподарських угідь
Група 

підприємств, 
працівників 

на 
100 га с.-г. 

угідь

Кількість 
підпри-
ємств у 
групі

Оцінка 
землі в 

середньому 
по групі, 

балів

Коливання 
балів 

бонітету

До 1,69 15 43,03 40,52-47,7
Від 1,7 до 
3,49 15 44,05 40,8-49

Від 3,5 до 
6,99 10 45,33 41,2-45

Більше 7 5 47,46 45,4-49,9
Всього 45 44,97 40,52-49,9
Дніпропе-
тровська 
область

х 46 х

Як видно з таблиці 3, бал оцінки сільськогос-
подарських угідь по загальній продуктивності 
різко відрізняється не тільки по групах підпри-
ємств, а й по господарствах всередині них.

Виходячи з даних таблиці 3, можна зробити 
висновок, що в досліджуваній сукупності гос-
подарств в міру збільшення чисельності праців-
ників у розрахунку на 100 га сільськогосподар-
ських угідь стабільно зростає бал оцінки землі, 
це свідчить про те, що забезпеченість трудовими 
ресурсами залежить від багатьох факторів, у 
тому числі і від якості наявних у господарствах 

земельних ресурсів.
У таблиці 4 розглянемо динаміку 

чисельності працівників на 100 га 
сільськогосподарських угідь по дослі-
джуваній сукупності підприємств.

З аналізу динаміки чисельності 
працівників у розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь бачимо, 
що по всіх групах підприємств крім 
третьої за досліджуваний період число 
працівників поступово зростає. Пози-
тивним у цьому явищі є те, що ми спо-Рис. 1. Бали бонітету ґрунтів по областях України

37 40 

28 

46 49 

27 

41 
36 38 38 

51 
40 

29 
40 

49 47 

29 
39 

44 
52 

34 

46 
55 53 

33 

0
10
20
30
40
50
60

Ба
л 

бо
ні

те
ту

Область

Таблиця 4
Динаміка чисельності працівників у розрахунку  

на 100 га сільськогосподарських угідь по групах господарств, осіб

Група підприємств Кількість підпри-
ємств у групі 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Відхилення +,- 

2014р. від 2010 р.
Група 1 15 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 +0,1
Група 2 15 2,2 2,4 2,3 2,4 2,5 +0,3
Група 3 10 5,0 4,9 3,8 4,2 4,1 -0,9
Група 4 5 16,9 18,0 15,1 18,9 19,0 +2,1
У середньому х 6,4 6,6 5,6 6,7 6,7 х
У середньому по Дні-
пропетровській області х 4,0 4,1 4,4 4,6 4,8 х
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стерігаємо достатній рівень забезпеченості села 
трудовими ресурсами, але нажаль тут є і нега-
тивний момент, так як зростання рівня даного 
показника свідчить про зупинку розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва.

Зниження чисельності працівників у дослі-
джуваній сукупності сільськогосподарських 
підприємств спостерігається тільки у третій 
групі і складає 18%, а найбільше зростання 
даного показника у четвертій групі підпри-
ємств – 12,4%.

Найбільший приріст показника забезпече-
ності агропідприємств працівниками спостері-
гався саме по четвертій групі – +2,1, в госпо-
дарствах якої кількість працівників на 100 га 
сільськогосподарських угідь перевищувала 
7 людей. А ось по третій групі, де забезпече-
ність працівниками була на рівні 3,5-6,99 пра-
цівника на 100 га сільськогосподарських угідь, 
даний показник знизився на -0,9, що свідчить 
про закономірність розвитку сільськогосподар-
ського виробництва.

Для більш глибокого дослідження динаміки 
використання живої праці вивчений показ-
ник, який свідчить про кількість відпрацьова-
них одним працівником годин на рік по гру-
пах досліджуваної сукупності агропідприємств 
(табл. 5).

Виходячи з даних таблиці 5, варто зазна-
чити, що витрати праці у досліджуваній сукуп-
ності господарств не мають істотних коливань 
у 2010–2014 роках, а от аналіз динаміки забез-
печеності трудовими ресурсами свідчить про 
зовсім незначне зростання чисельності праців-
ників, а по одній групі і їх зменшення, зайня-
тих в сільськогосподарському виробництві, в 
розрахунку на 100 га сільськогосподарських 
угідь. Беручи це до уваги, можемо зробити 
висновок, що при відносно сталій чисельності 

працівників зайнятих в сільському господарстві 
у розрахунку на 100 га сільськогосподарських 
угідь – не відбулося суттєвих змін у кількості 
витрачених людино-годин одним працівником.

Це свідчить про те, що при зростанні фондо-
забезпеченості і фондоозброєності праці зайня-
тість працівників у сільськогосподарському 
виробництві залишається відносно постійною. 
Дана ситуація має сильний вплив на зростання 
продуктивності праці в досліджуваних сіль-
ськогосподарських підприємствах.

Отже, виникає необхідність раціоналізації 
кількості трудових ресурсів та ефективного їх 
використання.

Далі дослідимо рівень продуктивності праці 
по групам господарств. Для цього нам необ-
хідно розглянути динаміку виробництва вало-
вої продукції у розрахунку на одного праців-
ника (табл. 6).

Виходячи з даних таблиці 6, зазначимо, що 
за досліджуваний період часу з 2010 року до 
2014 року показник продуктивності праці по 
досліджуваній сукупності підприємств зріс на 
46,65%, така ж тенденція спостерігається в 
цілому по Дніпропетровській області – 20,34%.

Спостерігаються значні відмінності у рівні 
виробництва валової продукції по групам гос-
подарств: у групах з найменшою чисельністю 
працівників – найбільша продуктивність праці, 
а у групах з найбільшою чисельністю працівни-
ків – вона найнижча. Звідси слідує, що вико-
ристання живої праці не знаходиться залежно 
від її продуктивності та від рівня виробництва 
валової продукції на підприємствах з макси-
мальною чисельністю працівників у розрахунку 
на 100 га сільськогосподарських угідь. А на 
підприємствах, де спостерігається недостатня 
забезпеченість трудовими ресурсами, значна 
увага приділяється ефективну їх використанню.

Таблиця 5
Динаміка відпрацьованих одним працівником годин у рік, год.

Група 
підприємств

Кількість 
підприємств у групі 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Відхилення +,- 

2014 р. від 2010 р.
Група 1 15 2188 2088 1989 2287 2128 -60
Група 2 15 2187 2088 1988 2286 2107 -80
Група 3 10 2262 2159 2056 2467 2282 +20
Група 4 5 2161 2228 2058 2140 2264 +103
У середньому х 2199 2141 2023 2295 2195 х

Таблиця 6
Динаміка виробництва валової продукції у середніх цінах  

у розрахунку на одного працівника, тис. грн

Група підприємств Кількість 
підприємств у групі 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. у % 

до 2010 р.
Група 1 15 159,78 202,53 149,66 199,43 241,64 151,23
Група 2 15 131,19 149,17 174,67 170,54 174,32 132,88
Група 3 10 77,70 109,60 123,70 118,00 119,50 153,80
Група 4 5 116,00 159,50 165,00 180,10 175,30 151,12
У середньому х 121,17 155,20 153,25 167,01 177,69 146,65
У середньому по Дніпро-
петровській області х 64,36 73,15 68,35 70,50 77,45 120,34
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По мірі розвитку НТП озброєність засобами 
праці одного середньорічного працівника пови-
нна зростати. У результаті цього його праця 
повинна виробляти більшу кількість продукції, 
тобто ставати продуктивнішою.

Щоб перевірити ефективність використання 
праці, необхідно дослідити динаміку ново-
створеної нею вартості. Для цього проаналі-
зуємо динаміку валового доходу на сільсько-
господарських підприємствах у розрахунку 
на 100 га с.-г. угідь по групах досліджуваної 
сукупності агропідприємств (табл. 7).

Аналізуючи динаміку валового доходу за 
досліджуваний період, робимо висновок, що у 
2010–2014 рр. спостерігається стійка тенденція 
збільшення суми валового доходу в розрахунку 
на 100 га сільськогосподарських угідь у міру 
зростання чисельності працівників.

Такий характер змін у досліджуваній сукуп-
ності господарств говорить про значні зміни в 
умовах господарювання даних підприємств у 
2010–2014 рр.

Висновки і пропозиції. Отже, можемо із 
впевненістю сказати, що ефективність сільсько-
господарського виробництва у досліджуваній 
сукупності підприємств у 2010–2014 роках зна-
чно залежала від продуктивності праці.

Проаналізувавши умови та результати агро-
промислового виробництва на підприємствах 
Дніпропетровської області у взаємозв’язку з 
ефективністю використання трудових ресур-
сів, можемо зробити висновок, що ефективність 
використання трудових ресурсів – це складний 
та багатогранний процес, на який мають силь-

ний вплив умови сільськогосподарського вироб-
ництва. У той же час на рівень використання 
праці трудових ресурсів, зайнятих в сільськогос-
подарському виробництві, істотно впливає ефек-
тивність господарювання аграрних підприємств. 
Для того щоб дізнатися, які фактори впливають 
найбільше на ефективність використання трудо-
вих ресурсів, потрібно досліджувати характер і 
ступінь взаємозв’язків умов і результатів сіль-
ськогосподарського виробництва з рівнем вико-
ристання трудових ресурсів підприємств.
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Таблиця 7
Динаміка валового доходу в розрахунку на 100 га с.-г. угідь за групами підприємств, тис. грн

Група підприємств Кількість 
підприємств у групі 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. у % 

до 2010 р.
Група 1 15 320,85 330,09 331,75 324,64 336,52 104,88
Група 2 15 419,69 533,70 679,22 594,23 577,82 137,68
Група 3 10 492,60 788,14 685,13 781,89 754,48 153,16
Група 4 5 1377,43 1638,29 1787,61 2002,31 1836,65 133,32
У середньому х 652,64 822,56 870,93 925,77 876,37 134,28
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МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

MARKETING AS A TOOL FOR IMPROVING COMPETITIVENESS 
SANATORIUM ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто підходи до визначення конкуренто-

спроможності підприємства. Визначено особливості конкурен-
тоспроможності санаторно-курортного підприємства. Дослі-
джено елементи системи управління конкурентоспроможністю 
підприємства. Окреслено ключові напрями необхідних змін в 
системі управління конкурентоспроможності за рахунок марке-
тингової діяльності на підприємстві. 

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, 
маркетинг, санаторно-курортне підприємство, елементи систе-
ми маркетингу.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены подходы к определению конкуренто-

способности предприятия. Определены особенности конкурен-
тоспособности санаторно-курортного предприятия. Исследо-
ваны элементы системы управления конкурентоспособностью 
предприятия. Определены ключевые направления необходи-
мых изменений в системе управления конкурентоспособности 
за счет маркетинговой деятельности на предприятии.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, 
маркетинг, санаторно-курортное предприятие, элементы си-
стемы маркетинга.

АNNOTATION 
The approaches to the definition of competitiveness. The fea-

tures of the competitiveness of spa businesses. We studied the 
control elements of competitiveness of the enterprise. Identified 
key areas of necessary changes in the management of competi-
tiveness through marketing activities in the enterprise.

Keywords: the competitiveness of enterprises, marketing, spa 
service, elements of marketing.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток 
туризму ставить перед галуззю завдання під-
вищення конкурентоспроможності курортного 
підприємства та його самоокупності. Діяльність 
санаторно-курортних підприємств у сучасних 
умовах здійснюється в ринковому середовищі, 
для якого характерні динамізм, невизначе-
ність, складність, достатньо високий рівень 
конкуренції і яке розвивається по ринковим 
законам. Україна володіє достатньо потуж-
ним рекреаційним потенціалом. Рекреаційно-
туристська сфера має потенційну можливість, 
що у довгостроковому аспекті дозволить здій-
снити конкурентний прорив, отримати додат-
кові валютні надходження, збільшити доходи 
бюджетів. Маркетинг може виступити елемен-
том, що дозволить санаторно-курортним під-
приємствам адаптуватися до ринкових умов 

господарювання та підвищити рівень конкурен-
тоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам розвитку вітчизняних рекреацій-
них підприємств на ринку курортних послуг 
присвятили свої дослідження С.Ю. Цьохла [1], 
В.Є. Реутов, Н.З. Вельгош [2], С. Крапива [3], 
А. Токар [4]. У вказаних працях висвітлено 
основні світові тенденції розвитку курортної 
діяльності, розглянуто конкурентні переваги 
провідних світових курортів. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Оцінюючи позитивно 
результати досліджень, слід зазначити, що 
питання розробки маркетингової діяльності в 
системі управління конкурентоспроможністю 
санаторно-курортного підприємства змістовно 
не вивчались. Саме тому дана тематика є дуже 
актуальною на сьогоднішній день.

Мета статті полягає у визначенні доцільності 
використання маркетингу як інструменту під-
вищення конкурентоспроможності санаторно-
курортних підприємств в сучасних умовах гос-
подарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Усі організації та підприємства функціону-
ють як відкриті системи в умовах стрімкого 
розвитку зовнішнього середовища, тому їх 
головним завданням є задоволення потреб 
тих груп населення, для обслуговування яких 
вони й були створені. Для того щоб підприєм-
ство набуло успіхів у своїй діяльності та мало 
змогу гідно конкурувати на ринку надання 
послуг, виникає об’єктивна необхідність зосе-
редження уваги на ефективному управлінні 
як організацією в цілому, так і її конкуренто-
спроможністю. 

Сьогодні не існує однозначного визначення 
поняття конкурентоспроможності підприєм-
ства. Аналіз основних підходів до визначення 
поняття конкурентоспроможність підприємства 
наведено в таблиці 1.

Стосовно санаторно-туристської сфери, під 
конкурентоспроможністю підприємства слід 
розуміти узгодження процесів формування 
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потоків споживачів послуг санаторно-курорт-
них підприємств з його організаційно-інформа-
ційним, технологічним, фінансовим, правовим, 
просторово-часовим, сервісним та іншим забез-
печенням [1, c. 25].

Система управління конкурентоспромож-
ністю санаторно-курортного підприємства 
повинна формувати комплекс довгострокових 
і короткострокових управлінських впливів на 
всі підрозділи та особи, взаємодіючі в сфері 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства та продукту на ринку санаторно-курорт-
них послуг, а також здійснювати вплив на 
інтенсифікацію зусиль щодо досягнення цілей і 
запланованих результатів діяльності санаторно-
курортних підприємств.

Для підприємств санаторно-туристської 
сфери доцільно виділити наступні структурні 
елементи конкурентного потенціалу:

– організаційна складова, що визначається 
наявністю інфраструктурних елементів сана-
торного комплексу, їх вдалим розташуванням; 
раціональністю організації процесу надання 
оздоровчих послуг – бронювання місць, транс-
фер, зручність та якість;

– виробничо-фінансова складова, що визна-
чається наявністю ресурсів і ефективністю їх 
використання. Для санаторно-курортного комп-
лексу значення має місткість та показники 
фінансової стійкості, прибутковості;

– маркетингова складова – є основою кон-
курентного потенціалу санаторно-курортного 
комплексу, оскільки визначає доступність 
послуг, сприяє обізнаності потенційних клієн-
тів, впливає на позиціонування готелю у їх сві-
домості та бажання скористатися послугами;

– іміджева складова – у сучасних умо-
вах розвитку Іnternet-мережі є одним з най-
впливовіших чинників на бажання спожи-
вача скористатися послугами певного бренду. 
Цільова аудиторія санаторних послуг зазвичай 
цікавиться відгуками про місця їх надання у 
Іnternet-мережах, тому рейтинг санаторію на 
туристичних порталах значно впливає на його 
конкурентні позиції і повинен бути врахований 
при визначенні конкурентного потенціалу.

Стан і якість процесу управління конкурен-
тоспроможністю санаторно-курортного підпри-
ємства вирішальним чином залежать від того, 
як організована і наскільки ефективно працює 

Таблиця 1
Визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства»

Джерело Визначення

Г.Л. Азоєв [5]

Здатність ефективно розпоряджатися власними і позиковими ресурсами в умовах 
конкурентного ринку. Виробництво і реалізація конкурентоспроможних товарів – 
обов’язкова умова конкурентоспроможності фірми, оскільки є результатом її конку-
рентних переваг по всьому спектру проблем управління компанією

П.С. Зав’ялов, 
Л.Ш. Лозовський, 
А.Г. Поршнєв, 
Б.А. Райзберг [6]

Здатність фірми, компанії конкурувати на ринках із виробниками й продавцями 
аналогічних товарів за допомогою забезпечення більш високої якості, доступних 
цін, створення зручних умов для покупців, споживачів

Н.І. Перцовський 
[7]

Можливість проведення ефективної господарської діяльності та її практичної при-
буткової реалізації в умовах конкурентного ринку. Це узагальнювальний показник 
життєвої стійкості підприємства, його вміння ефективно використовувати свій 
фінансовий, виробничий, науково-технічний і трудовий потенціал

Р.А. Фатхутдінов 
[8, с. 35]

Властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального або потенційного 
задоволення ним конкретної потреби порівняно з аналогічними об’єктами, які 
представлені на даному ринку, це його здатність виробляти конкурентоспроможну 
продукцію

В.Є. Хруцький,  
І.В. Корнєєва 
[9, с. 31]

 Здатність успішно оперувати на конкретному ринку (регіоні збуту) у даний період 
часу шляхом випуску й реалізації конкурентоздатних виробів і послуг

А. Маренич, 
І. Астахова 
[10, с. 23]

Комплексна характеристика діяльності підприємств, яка базується на аналізі 
різних аспектів виробничо-господарської діяльності (виробничий потенціал, тру-
дові ресурси, забезпеченість матеріалами, фінансові результати діяльності та ін.) і 
дозволяє визначити «сильні сторони» підприємств у конкурентній боротьбі, знайти 
способи досягнення переваг над конкурентами 

З.А. Васильєва [11] Здатність задовольняти потреби споживачів на основі виробництва товарів і послуг, 
що перевершують конкурентів за необхідним набором параметрів

В.Г. Шинкаренко, 
А.С. Бондаренко 
[12, с. 14]

Динамічна характеристика здібності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього 
середовища і забезпечувати при цьому визначений рівень конкурентних переваг 

М. Портер 
[13, с. 76]

Порівняльна перевага по відношенню до інших фірм, здатність суб’єкта ринкових 
відносин бути на ринку на одному рівні з наявними там аналогічними конкурую-
чими суб’єктами. (На нашу думку, це визначення є недостатньо повним, оскільки 
метою кожного підприємства є одержання максимального прибутку, більшого, ніж 
у конкурента).

Швейцарська орга-
нізація European 
managment forum 
[14, с. 99–100]

Реальна потенційна можливість фірм в існуючих для них умовах проектувати, виго-
товляти і збувати товари, що за ціновими і неціновими характеристиками більш 
привабливі для споживача, ніж товари конкурентів
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маркетинговий відділ підприємства. В залеж-
ності від того, як розроблена і проводиться мар-
кетингова політика в цілому, і залежить конку-
рентоспроможність як продукції, так і самого 
підприємства [4, c. 89].

Санаторно-курортний маркетинг являє собою 
концепцію управління санаторно-курортною 
організацією, яка передбачає всебічне вивчення 
потреб клієнтів у курортному лікуванні та від-
починку для найбільш повного їх задоволення 
шляхом комплексних зусиль з виробництва, 
реалізації і просування санаторно-курортного 
продукту на конкурентному ринку з метою 
отримання прибутку і досягнення інших цілей 
організацією.

Для того щоб надати санаторно-курортному 
підприємству конкурентних переваг, доцільно 
використовувати такі маркетингові інстру-
менти: комунікаційна політика, товарна полі-
тика, канали збуту, ціна, реклама, сервісне 
обслуговування. У цілому нині саме інстру-
менти формують систему маркетингу підприєм-
ства, від ефективності якої і залежить конку-
рентна діяльність фірми [3, с. 56].

Для вдосконалення системи маркетингу та 
підвищення рівня конкурентоспроможності 
санаторно-курортних закладів необхідно приді-
лити увагу:

1) управлінню якістю надання санаторно-
курортних послуг;

2) налагодженню ефективної системи кана-
лів збуту;

3) ефективному проведенню маркетингових 
досліджень;

4) впровадженню дієвої системи просування 
санаторно-курортних послуг.

Маркетингові служби повинні однаково 
успішно вирішувати цілий ряд питань з реалі-
зації прийнятої концепції маркетингу, так як 
вони представляють інтереси організації у вза-
єминах із споживачем [15, c. 86].

Висновки. У сучасних умовах господарю-
вання вітчизняним санаторно-курортним під-
приємствам необхідно приділити значну увагу 
процесу підвищення ефективності систем 
управління конкурентоспроможністю, адапто-
ваних до умов зовнішнього середовища, пошуку 
способів протидії конкурентам, безперервного 
формування управлінських впливів щодо під-
вищення конкурентоспроможності підприєм-
ства, що реалізуються в системі маркетингового 
управління підприємством.

Проведеним дослідженням встановлено, 
що маркетингова система забезпечує взаємо-
дію підприємства із зовнішнім середовищем за 

рахунок налагодження функціонування еле-
ментів внутрішнього середовища. Таким чином, 
можна зробити висновок, що маркетинг може 
використовуватися як інструмент покращання 
конкурентоспроможності, що дозволить підви-
щити якість обслуговування споживачів, забез-
печити завантаження організацій, їх прибутко-
вість; сприятиме кращій адаптації підприємств 
в умовах зовнішнього оточення. 
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АНОТАЦІЯ
У статті визначено природу тіньових витрат. Розглянуто 

класифікацію методів оцінки трансакційних витрат за кількіс-
ним критерієм. Проаналізовано основні методи оцінки тіньових 
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ANNOTATION
The research defines the nature of shadow costs. This arti-

cle reviews the classifications of methods of estimation transac-
tion costs by quantitative criteria.The scientific work analyzes the 
mainmethods of shadow transaction costs’ estimation. This paper 
improves the scheme of defines the method accounting and the 
information sourcesshadow transaction costs.

Keywords: shadow costs, shadow transaction costs, methods 
of shadow transaction costs’ estimation, ordinal approach, cardinal 
approach.

Постановка проблеми. Одним із дієвих 
інструментів оптимізації діяльності підпри-
ємства є ефективний налагоджений механізм 
управління витратами підприємства для досяг-
нення прозорості діяльності. 

Прозорість діяльності виступає основним 
інструментом боротьби із тіньовою економікою 
як всередині організації, так і з зовнішніми 
учасниками господарської діяльності.

Визначення природи тіньових витрат знахо-
диться на межі категорій «тіньова економіка» 
та «трансакційні витрати». Саме тому для роз-
робки загальної методики виявлення тіньових 
витрат, необхідно розглянути методичні під-
ходи до оцінки тіньової економіки та методи 
розрахунку трансакційних витрат. У статті буде 
розглянута друга компонента – методи оцінки 
трансакційних витрат.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Оцінка трансакційних витрат на сучасному 
етапі розвитку економічної думки займає ліди-
руюче місце в інституційній теорії. Вчені виді-

ляють два основні підходи до оцінки величини 
трансакційних витрат – ординалістський та 
кардиналістський. 

Ординалістський підхід (Д.Є. Нікітін, 
І.М. Сараєва, М.М. Проніна та ін.) полягає у 
визначенні напряму зміни трансакційних витрат 
та наступним аналізом результатів для різно-
манітних інституційних відносин. Кардиналіст-
ський, тобто кількісний підхід (Т.П. Скуф’їна, 
Г.А. Макухін, М.О. Іскосков, В.Л. Тамбовцев 
та ін.), базується на пошуку абсолютної, кіль-
кісної величини трансакційних витрат.

Мета статті полягає в дослідженні існуючих 
методів трансакційного аналізу для визначення 
трансакційної складової тіньових витрат про-
мислового підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тіньові витрати мають дві ознаки – трансак-
ційну і безпосередньо тіньову. Для оцінки 
трансакційної природи тіньових витрат необ-
хідно розглянути методи оцінки трансакційних 
витрат.

Частково питанням оцінки трансакційних 
витрат промислового підприємства займався 
Д.Є. Нікітін. Суть цієї методики полягає у пря-
мому підрахунку трансакційних витрат на здій-
снення операцій конкретного виду (в методиці 
вченого це операції на митниці). Автор мето-
дики зазначає, що значна доля витрат при про-
веденні митних операцій, наприклад, витрат 
опортуністичної поведінки, не піддаються 
виміру точними методами [1, с. 45], що свід-
чить про віднесення методики до групи ордина-
лістських методів.

Також методи цієї групи досліджувалися 
І.М. Сараєвою, яка вказує на те, що запропо-
новані методики вимірювання трансакційних 
витрат можуть надати лише приблизні оцінки 
через відсутність окремого обліку трансакцій-
них витрат ведення бізнесу і відповідних ста-
тистичних даних [2, с. 402].

М.М. Проніна вказує на те, що суб’єкти 
господарювання несуть значні трансакційні 
витрати через проходження адміністративних 
процедур і в грошовій, і в негрошовій формі. Ці 
витрати викликані не офіційною процедурою, 
а неофіційною ціною надання послуги та відо-
бражають класифікацію витрат за Е. де Сото.
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Якщо розглядати кількісний підхід до 
оцінки трансакційних витрат, то необхідно 
звернути увагу на дослідження Т.П. Скуф’їної 
[1, с. 45]. Оцінка трансакційних витрат здій-
снюється шляхом проведення анкетування та 
використання даних податкової інспекції. При 
цьому в якості емпіричних значень виступають 
статистичні дані опитувань за стандартизова-
ними анкетами, що не завжди дає реальне уяв-
лення про стан справ у галузі внаслідок того, 
що респонденти могли викривити дані з метою 
особистої вигоди. Що стосується даних подат-
кової інспекції, то не завжди можна отримати 
доступ до такої інформації.

Крім того, як зазначає сам дослідник, відо-
мості, які повідомляються підприємцями, 
нерідко стосувалися протизаконних дій, тому в 
їх оцінках мали місце невизначеність і неточ-
ність. Це вплинуло на підсумкові висновки 
досліджень. У зв’язку з цим розглянута мето-
дика не завжди застосовна в сучасних еконо-
мічних умовах.

Науковець Г.А. Макухін [1, с. 45], дослі-
джуючи способи оцінки трансакційних витрат 
підприємства, пропонує використовувати ряд 
загальних та часткових показників. До групи 
загальних показників входять: трансакційні 
витрати на гривню валового доходу підприєм-
ства, трансакційні витрати на гривню валових 
витрат підприємства, рентабельність трансак-
ційних витрат та інтегральний коефіцієнт тран-
сакційності. Використання цієї групи показ-
ників дає змогу отримати панорамний огляд 
трансакційних витрат підприємства. 

Часткові показники покликані дати характе-
ристику розміру окремих видів трансакційних 
витрат підприємства, що дозволить, по-перше, 
мати уявлення про розмір таких витрат, а 
по-друге, розрахувати питому вагу окремих видів 
трансакційних витрат підприємства в їх загаль-
ній величині. До числа часткових показників, 
наприклад, належать питома вага витрат на фор-
мування та ведення інформаційних баз, частка 
витрат на маркетингові дослідження тощо.

Частковими вважаються показники ефек-
тивності окремих видів трансакційних витрат, 
такі як ефективність реклами [1, с. 45]. Проте 
наведені відносні показники характеризують 
більшою мірою ефективність трансакційних 
витрат, ніж дають змогу визначити абсолют-
ний рівень трансакційних витрат підприємства, 
тобто є вже похідними від показників оцінки 
розміру трансакційних витрат.

Методику кількісної оцінки трансакцій-
них витрат пропонує М.О. Іскосков [3, c. 247], 
який поставив за мету створення єдиної уні-
версальної методики, яка дозволяла б одно-
значно визначити абсолютну величину тран-
сакційних витрат.

Для визначення обсягу трансакційних 
витрат автор пропонує використовувати дифе-
ренційних підхід до кожної групи прихованих 
(імпліцитних) витрат, а саме:

1) витрати неповноти та недосконалості 
інформації;

2) втрати невдало проведених переговорів і 
укладених угод;

3) витрати, що пов’язані з відсутністю специ-
фікації прав власності;

4) витрати опортуністичної поведінки;
5) витрати внаслідок недобросовісної пове-

дінки зовнішніх контрагентів.
Для розрахунку витрат неповноти і недоско-

налості інформації дослідник пропонує вико-
ристовувати наступну формулу:

ТВ = ЦРфVрес – ЦРфVрес + (ВВф – ВІо),     (1)

де ТВ – трансакційні витрати;
ЦРф – фактичні ціни на ресурси, грошова 

од./од. ресурсу;
ВІф, ВІо – витрати пошуку інформації щодо 

фактичного та найкращого постачальника 
ресурсів, грошова од.;

Vрес – кількість ресурсів, що буде придбана, 
од. ресурсів.

Знизити ефективність придбаних ресурсів, а 
також нівелювати різницю в ціні між найкра-
щим та фактичним постачальником, можуть 
витрати пошуку інформації щодо вивчення 
пропозицій по цій ціні. Таким чином, формула 
(1) має сенс тільки при виконанні наступної 
умови (2):

| ЦРфVрес – ЦРфVрес | > | ВІф – ВІо |       (2)

В якості витрат пошуку інформації можуть 
виступати витрати на заробітну плату відпо-
відного персоналу, послуги зв’язку, втрати у 
зв’язку з простоями тощо. 

Недостатня кількість інформації про діяль-
ність конкурентів може призвести до невиправ-
даного завищення або заниження фактичної 
ціни по відношенню до ринкової на відповідну 
продукцію. Трансакційні витрати розгляда-
ються так:

ТВ = РПсеред.Под.серед.–РПфПод.ф+ (ВВф–ВІо), (3)

де Под.серед. – прибуток на од. продукції по 
середній ринковій ціні, грошова од./од. про-
дукції;

Пф – прибуток на одиницю продукції по фак-
тичній ціні продажу, грошова од./од. продукції;

РПсеред. – кількість реалізованої продукції по 
середньоринковій ціні, грошова од.;

РПф – кількість реалізованої продукції по 
фактичній ціні, грошова од.

Витрати через невдало проведені переговори 
та укладені угоди відносяться до статусу ймо-
вірних, тому їх оцінка залежить від конкрет-
ного випадку. Можна виділити три основні 
групи можливих помилок при укладанні угод.

1. Відсутність в угоді санкцій за порушення 
постачальником умов поставки:

1.1. Витрати та втрати в результаті зриву 
терміну постачання, а величина трансакційних 
витрат розраховується за формулою:

ТВ = Дпр × СП × Под,             (4)

де Дпр – дні простою, дні;
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СП – середньоденна продуктивність праці, 
шт./день;

Под – прибуток на одиницю продукції, гро-
шова од./од. продукції.

Формула (4) неповна, тому що не містить в 
собі витрати на проведення переговорів, тому 
більш досконалою є формула (5).

ТВ = Дпр × СП × Под × ТВпер.,          (5)

де ТВпер. – трансакційні витрати, що пов’язані 
із веденням переговорів щодо поверненні нея-
кісної сировини.

1.2. Витрати в результаті зриву поставок 
матеріалів, що розраховуються за формулою:

одП
НВ

плМфМ
ТВ ×

−
=

од
наднорм П
НВ

Вдх
ТВ ×=

,                  (6)

де Мф, Мпл – кількість матеріалу, що фак-
тично поставлено та планово, од. ресурсів;

НВ – норма витрат матеріалу на одиницю 
продукції, од. ресурсів/од. продукції.

1.3. Витрати в результаті зміни матеріалів 
розраховуються за формулою (7):

ТВ = (ЦЦпіслязам – ЦМдозам) × Мзам,       (7)

де ЦМпісля зам – ціна нового матеріалу, гро-
шова од./од. ресурсу;

ЦМдо зам – ціна попереднього матеріалу (за 
контрактом), грошова од./од. ресурсу;

Мзам – кількість замінного матеріалу, од. 
ресурсу.

1.4. Витрати у зв’язку з низькою якістю 
матеріалу, що поставляється, розраховуються 
за формулою (8):

одП
НВ

плМфМ
ТВ ×

−
=

од
наднорм П
НВ

Вдх
ТВ ×= ,                    (8)

де Вдхнаднорм – наднормові відходи, од. 
ресурсу.

2. Відсутність додаткових угод про зміну 
строків поставки підприємством продукції 
(трансакційні витрати є розміром пені за зрив 
термінів постачань або іншими компенсацій-
ними виплатами, передбаченими законодав-
ством) [3, с. 248].

3. Відсутність домовленості про можливе 
коригування цін на продукцію, що постав-
ляється підприємством (у зв’язку з підви-
щенням цін на матеріали, сировину, зміною 
податкової політики та ін.) розраховується за 
формулою (9):

ТВ = (С/Сф – С/Спл) × V               (9)

де С/Сф – фактична (після подорожчання) 
собівартість продукції, грошова од./од. про-
дукції;

С/Спл – планова собівартість продукції, гро-
шова од./од. продукції;

V – обсяг продукції, од. продукції.
Витрати відсутності специфікації прав влас-

ності мають різну природу [3, с. 248]:
1) витрати, що виникають під час укладання 

договору купівлі-продажу продукції, якщо під-
приємство виступає постачальником (продав-
цем), у цьому випадку витрати проявляються у 
вигляді сум неоплаченої продукції;

2) витрати, що виникають під час укладання 
договору купівлі-продажу, коли підприємство 
виступає покупцем (замовником), у цьому 
випадку витрати можуть проявлятися у вигляді 
суми недопоставленої продукції (послуг), у 
втратах, які викликані простоями тощо;

3) витрати, що виникають під час укла-
дання договору довгострокової оренди (у цьому 
випадку підприємство може втратити частину 
майна, що може привести до простоїв у вироб-
ничій діяльності і відповідним упущенням 
прибутку).

Витрати опортуністичної поведінки, тобто 
витрати внаслідок недобросовісної поведінки 
агентів внутрішнього середовища, розрахову-
ються за формулою (10):

ТВ = ∆V× (Под+Дв× (Дпр×СВ×Под)+ТВпер,   (10)

де ∆V – скорочення випуску продукції в і-й 
ланці (підрозділі) технологічного ланцюга, од. 
продукції;

Под – прибуток на одиницю продукції і-го 
підрозділу, грошова од./ од.продукції;

Дз – витрати i-го підрозділу підприємства 
на ведення переговорів з постачальником про 
зниження трансакційних цін на проміжну 
продукцію.

Витрати внаслідок недобросовісної пове-
дінки зовнішніх контрагентів спостерігаються 
в тому випадку, коли постачальник (підряд-
ник), що виконує замовлення підприємства, 
користуючись асиметричністю інформації та 
неможливістю здійснення повного контролю 
над ним, реалізує наступні недобросовісні дії: 
підвищення ціни на продукцію (послуги) вна-
слідок необґрунтовано дорожчої собівартості 
виконання замовлення та неякісне або несвоє-
часне виконання замовлення.

Таким чином, трансакційні витрати визна-
чаються за наступною формулою (11):

ТВ = V × (ЦЦф – ЦРсеред),           (11)

де ЦРф – фактична ціна придбаних ресурсів, 
грошова од./од. ресурсу;

ЦРсеред – середньоринкова ціна придбаних 
ресурсів, грошова од./од. ресурсу.

Запропонована методика має головну пере-
вагу – простота збору статистичної інформації 
для розрахунку трансакційних витрат, але це 
є і недоліком, оскільки результати розрахунку 
мають приблизне значення. Також методика не 
має єдиного підсумкового показника, який би 
визначав обсяг трансакційних витрат. У роз-
різі розрахунку тіньових витрат підприємства 
важливою є група трансакційних витрат опор-
туністичної поведінки, а також методика їх 
розрахунку.

В якості альтернативного методу оцінки 
трансакційних тіньових витрат необхідно роз-
глянути модифікований метод В.Л. Тамбовцева 
[4, c. 139], що передбачає такі умови:

1) використання статистичних даних про 
якісну характеристику інституційного сере-
довища;
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2) збільшення обсягу трансакційних витрат 
покривається за рахунок неформального сек-
тора підприємств; пропорційно обсягу тіньового 
обороту. 

Методика розрахунку базується на основі 
дослідження непродуктивних витрат та містить 
в собі наступні компоненти:

витрати, що пов’язані з реєстрацією підпри-
ємства;

витрати, що пов’язані з обов’язковим отри-
манням сертифікатів;

витрати, пов’язані з діяльністю перевіряю-
чих органів.

Розглянута методика не охоплює повний 
обсяг трансакційних витрат, тому що загалом 

можна виділити наступні основні непродук-
тивні, «бар’єрні» витрати:

1) реєстрація юридичних та фізичних осіб;
2) обов’язкова сертифікація товарів та 

послуг, під яку підпадає близько 80% товарної 
номенклатури;

3) ліцензування окремих видів діяльності;
4) поточний контроль діяльності суб’єктів з 

боку контролюючих органів, які складаються із 
двох частин: прямі витрати на сплату штрафів, 
а також сплата хабарів;

5) отримання дозволів та узгоджень з орга-
нами виконавчої влади всіх рівнів;

6) ведення експортно-імпортних процедур, 
митних процедур тощо.

Таблиця 1
Схема визначення методу обліку та джерела інформації тіньових трансакційних витрат

Група трансакційних 
витрат

Види легальних трансакційних 
витрат Метод обліку Джерело інформації

Витрати інформації
Витрати, пов’язані з неповнотою 
інформації; витрати обмеженості та 
асиметричності інформації

Прямий Бухгалтерська доку-
ментація, рахунок-
фактура, накладні

Витрати взаємодії

Витрати, пов’язані з укладенням 
контрактів, визначенням деталей 
контракту та реалізації
Витрати специфікації прав власності Прямий та непрямий

Витрати мотивації Витрати опортуністичної поведінки та 
інсайдерська робота Непрямий Анкетування та ста-

тистичні дані

Витрати адаптації

Витрати пристосування до змін під 
впливом внутрішніх факторів Прямий

Бухгалтерська доку-
ментація, рахунок-
фактура, накладні

Витрати пристосування до змін під 
впливом зовнішніх факторів Прямий та непрямий Анкетування та ста-

тистичні дані

Визначення 
інформаційних джерел

Збір інформації за 
обраний період часу 

на кожній стадії 
виробництва

Впорядкування 
масиву статистичних 
даних для подальшої 

оцінки

Дослідження динаміки 
змін основних 
економічних 
показників 

підприємства

Оцінка рівня тіньових 
витрат

Аналіз інформаційних джерел 
на трьох стадіях виробництва:

довиробнича, виробнича та 
після виробнича

Накопичення та акумулювання 
даних за визначений період у 

обраному форматі та формі

Визначення розміру вибірки 
даних та їх перевірка на 
однорідність із метою 

виключення випадкових або 
значень разового характеру

Визначення тенденції змін,
порівняння із прогнозними 

обчисленнями показників за 
визначений період

Розрахунок показників для 
оцінки рівня тіньових витрат 
промислового підприємства

Етапи методики 
оцінки

Характеристика 
етапів

Аналіз результатів 
оцінювання

Аналіз отриманих значень та 
прийняття рішення щодо рівня 

тіньових витрат
 

Рис. 1. Загальні етапи реалізації методики оцінки тіньових витрат
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7) аналогічні витрати виникають при отри-
манні контрактів на державні закупівлі, субси-
дії або кредити через державні механізми під-
тримки підприємництва.

В модифікованому методі враховуються 
лише три групи витрат – витрати на реєстра-
цію, сертифікацію та витрати, що пов’язані з 
діяльністю перевіряючих органів.

На думку О.Ю. Чепуренко [5, с. 288], осно-
вними методичними проблемами при прове-
денні оцінки трансакційних витрат є:

визначення реальної структури витрат на 
«середньостатистичному» промисловому під-
приємстві (у відсотках до загальних фактичних 
витрат, еквівалентних сумі витрат, що обліко-
вуються і прихованих (тіньових));

необхідність співставлення отриманих з 
анкетування даних з іншими показниками 
(наприклад, приховану і офіційну заробітну 
плату).

Проаналізовані дві методики лише част-
ково відповідають потребам дослідження, тому 
необхідно розробити схему, за якою можна 
визначити метод обліку та джерело інформації 
тіньових трансакційних витрат промислового 
підприємства (табл. 1).

В таблиці 1 проаналізовані методи обліку 
та джерела пошуку статистичної інформації 
для визначення тіньових трансакційних витрат 
через доступні легальні трансакційні витрати. 

Після визначення груп витрат необхідно 
розглянути загальний алгоритм оцінки тіньо-
вих витрат. Кожний етап загальної методики 
оцінки детально описано на рис. 1. Слід зазна-
чити, що перший етап реалізується шляхом 

застосування схеми визначення методу обліку 
та джерела інформації тіньових трансакцій-
них витрат.

Висновки. Отже, проаналізовані методи роз-
рахунку трансакційних витрат лише частково 
відповідають потребам дослідження, тому роз-
роблено схему, за якою можна визначити метод 
обліку та джерело інформації тіньових трансак-
ційних витрат промислового підприємства.

У схемі наведено загальну класифікацію 
легальних трансакційних витрат, але кожній 
легальній складовій відповідає тіньова скла-
дова, тому легальні трансакційні витрати та 
тіньові трансакційні витрати відповідних груп 
мають однакові методи обліку та інформаційне 
джерело.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено основні особливості формування асор-

тиментної політики підприємства, що займається роздрібною 
торгівлею. Розглянуто сутність поняття «асортиментна полі-
тика», її цілі та фактори формування. Перед розробкою асор-
тименту товарів приймається ряд стратегічних рішень: вибір 
стратегії розвитку ринку, вибір товарної стратегії, вибір кон-
курентної стратегії. На основі прийнятих стратегічних рішень 
процес формування асортименту товарів включає наступні 
стадії: маркетингові дослідження, формування базового то-
варного асортименту, тестування та введення нових товарів, 
оцінка ефективності асортименту.

Ключові слова: підприємство, роздрібна торгівля, асорти-
мент, політика, цілі, зовнішні, внутрішні, фактори.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы основные особенности форми-

рования ассортиментной политики предприятия розничной 
торговли. Рассмотрена сущность понятия «ассортиментная 
политика», её цели и факторы формирования. Перед разра-
боткой ассортимента товаров принимается ряд стратегиче-
ских решений: выбор стратегии развития рынка, выбор то-
варной стратегии, выбор конкурентной стратегии. На основе 
принятых стратегических решений процесс формирования ас-
сортимента товаров включает следующие стадии: маркетин-
говые исследования, формирование базового ассортимента, 
тестирование и ввод новых товаров, оценка эффективности 
ассортимента.

Ключевые слова: предприятие, розничная торговля, ас-
сортимент, политика, цели, внешние, внутренние факторы.

АNNOTATION
In the article the main features of formation of assortment 

politics enterprises engaged in retail trade. The essence of the 
concept of «assortment policy», its objectives and factors of for-
mation. Before developing the range of products, a series of stra-
tegic decisions: the choice of market strategy, product strategy 
choice, the choice of competitive strategy. Based on the strate-
gic decisions taken by the formation range of products includes 
the following stages: market research, forming the basic product 
lines, testing and introduction of new products, evaluation of the 
efficiency range.

Keywords: business, retail, range, policy objectives, external, 
internal, factors.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
на ринку присутня величезна кількість торго-
вельно-роздрібних організацій. Кожна з них 
займається торгівлею або наданням будь-яких 
видів послуг. Ця торгівля забезпечує фінансову 
стабільність підприємства. Успіх роздрібної тор-
гівлі залежить від здатності догодити клієнту. 
На даний момент важливим є створення асор-
тименту, який буде повністю задовольняти клі-

єнтів-покупців. Помилки при виборі товару, 
незнання його властивостей, характеристик, 
умов зберігання, транспортування, неправильна 
оцінка якості можуть обернутися для підпри-
ємця великими втратами та збитками. Тому 
майбутнім підприємцям необхідні основні уяв-
лення про товарознавство різних груп товарів. 
Неправильне формування асортименту впли-
ває на товарну пропозицію, споживчий попит і 
багато інших факторів, від яких залежить ефек-
тивність господарської діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями певних наукових розробок з 
питань ефективного формування асортимент-
ної політики займалися вітчизняні та зару-
біжні вчені, зокрема, І. Ансофф, А.В. Войчак, 
Є.П. Голубков, О.П. Градов, О.В. Дубовик, 
Е.М. Забарна, Ф. Котлер, Л.О. Лігоненко, 
І.А. Маркіна, А.А. Мазаракі, О.І. Марченко, 
М.А. Окландер та ін. В той же час практика 
показує, що потрібні сучасні наукові дослі-
дження з питань організації асортиментної 
політики підприємства, перш за все її форму-
вання в нових умовах господарювання.

Мета статті полягає у дослідженні сутності 
та особливостей формування асортиментної 
політики підприємств роздрібної торгівлі в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічний зміст поняття «асортиментна полі-
тика підприємства» в умовах ринкових відно-
син займає особливе місце в системі управління 
виробничо-збутовою діяльністю підприємства. 
Насамперед розглянемо поняття «політика». 
Політика – це загальний орієнтир, установка до 
дій і прийняття рішень, що сприяє досягненню 
цілей. Зазвичай вона формулюється на рівні 
вищого керівництва фірми на тривалий період, 
призначена для збереження сталості цілей, а 
також для того, щоб не допустити прийняття 
недалекоглядних рішень, які не відповідають 
вимогам поточного моменту. 

За Б. Берманом та Дж. Евансом, асорти-
ментна політика – це політика, суть якої поля-
гає у визначенні номенклатури товарів, що 
виготовляються і реалізуються, продукції з ура-
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хуванням власних можливостей, можливостей 
постачальників і партнерів, потреб ринку, сту-
пеня ризику, сезонності попиту, кон’юнктури 
та динаміки цін та ін. [2]. 

На думку С. Гаркавенко, асортиментна полі-
тика передбачає певний курс дій товаровироб-
ника або наявність у нього заздалегідь обґрун-
тованих принципів поведінки. Вона повинна 
забезпечити відповіді на питання з приводу 
формування асортименту та управління ним, 
підтримання конкурентоспроможності това-
рів на певному рівні, знаходженню для това-
рів оптимальних товарних сегментів, розробки 
та здійснення стратегії упаковки, маркування, 
обслуговування товарів [4].

Асортиментна політика має особливе зна-
чення в сучасних умовах розвитку економіки, 
оскільки сучасні споживачі висувають підви-
щені вимоги до якості, асортименту товару та 
зовнішнього оформлення товару. Основні цілі 
асортиментної політики наведено на рис. 1.

Як свідчить світовий досвід, лідерство в кон-
курентній боротьбі одержує той, хто найбільш 
компетентний в асортиментній політиці, воло-
діє методами її реалізації і може максимально 
ефективно нею керувати. На жаль, керівництво 
багатьох підприємств України здебільшого 
недооцінює значення ефективної асортиментної 
політики, тому одним із напрямів економічного 
зростання країни має бути саме привернення 
уваги комерсантів до визначеної проблеми.

Формування асортиментної політики відбу-
вається з урахуванням цілого ряду факторів: 
стан попиту та очікування споживачів, техно-
логічні можливості підприємства, наявність 
аналогів товарів на ринку збуту і т.п.

Оптимальною асортиментною концепцією є 
та, яка враховує як потреби ринку, так і цілі 
підприємства та його ресурси.

Перед розробкою асортименту приймається 
ряд стратегічних рішень:

1) вибір стратегії розвитку товару і ринку;
2) вибір товарної стратегії (може бути неди-

ференційований маркетинг, диференційований 
маркетинг і концентрований маркетинг);

3) вибір конкурентної стратегії: обробка 
ніші, диференціювання, лідерство у витратах, 
за якістю, йде за лідером, наступальні і обо-
ронні;

4) вибір стратегічних зон господарювання.
Після того як прийнято ряд стратегічних 

рішень, формується асортимент, який включає 
ряд стадій:

1) маркетингове дослідження товарів і ринків, 
при цьому визначається місткість, кон’юнктура 
ринку (кількісні показники), потреби покупців, 
аналізуються способи використання товарів та 
інші особливості купівельної поведінки (якісні 
характеристики), дослідження власних товарів 
і товарів конкурентів (оцінка і порівняння);

2) формування базового товарного асорти-
менту (БТА), яке здійснюється:

а) розглядом пропозицій про створення 
нових продуктів, про вдосконалення наявних, 
про нові сфери застосування товару;

б) вирішенням питань, які продукти додати 
в асортимент, а які виключити, і чи треба про-
водити диверсифікацію виробництва;

в) оцінкою економічних характеристик това-
рів, що входять в БТА, здійснюється розробка 
специфікацій, розрахунок собівартості, ціни, рен-
табельність, обсяг виробництва, трудомісткість, 
тривалість освоєння капітальних вкладень;

3) тестуванням, тобто випробуванням про-
дуктів з урахуванням думки споживачів.

Рейтинг кожного товару, включеного в БТА, 
визначається шляхом ранжування за цільо-
вими економічними характеристиками.

Як цільові характеристики можуть висту-
пати:

– рентабельність за собівартістю, капіталь-
ним вкладенням, заробітній платі;

– чистий прибуток, якщо від-
сутні джерела фінансування;

– формування і відбір пере-
важних варіантів товарного 
асортименту з урахуванням рей-
тингу і обмежень (виробничої 
потужності, об’єму капітальних 
вкладень, чисельності працівни-
ків і т.д.); 

– розробка рекомендацій 
для виробництва відповідно до 
результатів тестування відносно 
якості, упаковки, ціни, найме-
нування, сервісу і т.д., таким 
чином, забезпечується зв’язок 
маркетингу і виробництва.

Можна виділити наступні 
проблеми управління асорти-
ментом:

– потреби покупців швидко 
змінюються, тому підприємство 
вимушене постійно оновлювати 

 

 Основні цілі асортиментної політики

збільшення обсягів реалізації товарів 
за рахунок оптимізації структури 
асортименту

залучення нових споживачів та 
вихід на нові сегменти ринку

підвищення економічної стійкості 
підприємства роздрібної торгівлі за 
рахунок гарантованого отримання 
прибутку внаслідок удосконалення 
асортименту товарів

зниження витрат, пов’язаних зі
структурою асортименту

досягнення конкурентної переваги за 
рахунок більш привабливого 
асортименту

збільшення оборотності 
товарних запасів

оптимальне завантаження 
товарної площини та 
розташування товарів на 
полицях магазинів

Рис. 1. Основні цілі асортиментної політики (складено авторами)
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свій асортимент, що підвищує вимоги до тех-
ніко-технологічної бази;

– на підприємствах не налагоджена система 
управління асортиментом через складність про-
гнозування зміни попиту споживачів і відсут-
ність методик оптимізації асортименту;

– відсутні чіткі критерії та інструменти фор-
мування оптимального асортименту підпри-
ємств;

– жорстка конкуренція призводить до того, 
що нова продукція не встигає окупити інвести-
ції в її виробництво та просування.

Також основними проблемами при розробці 
асортиментної політики є: наявність організа-
ційних інновацій, забезпечення конкурентоз-
датності товару, оптимізація товарного асор-
тименту, товарна марка, створення ефективної 
упаковки, життєвий цикл товару, позиціону-
вання товару на ринку. При формуванні асор-
тиментної політики також доречно врахову-
вати, що товари можуть розрізнятися за видом 
та періодом використання, функціональним 
призначенням, надійністю, зручністю викорис-
тання, обслуговуванням, гарантією і т.п.

Варто відмітити, що завдання управління 
асортиментом лежить на перетині техніко-еко-
номічного (виробничого) та маркетингового 
(ринкового) аналізу. В свою чергу, сукупність 
цих методів аналізу, відповідно, визначають 
внутрішні та зовнішні фактори формування 
асортименту промислового підприємства [5].

Можна впевнено стверджувати, що роль 
підприємства на ринку змінюється: відбува-
ється перехід підприємств до активної ринкової 
поведінки, розробки асортиментної політики 
на засадах маркетингу. Її найважливішим еле-
ментом стає перегляд асортименту продукції, 
а в окремих випадках – істотне перепрофілю-
вання підприємств. Основною спонукальною 
причиною змін стали вимоги ринку – зрушення 
в попиті та зростання собівартості продукції, 
підвищення попиту на нові товари, відповідно, 
зменшення на товари, що активно продавались 
у минулих періодах. Торгівля починає пере-
орієнтовуватися на продукцію, що користу-
ється попитом і є більш рентабельною. Однак 
зворотним боком процесу стало падіння рівня 
обслуговування як у роздрібній, так і у гурто-
вій мережі. Перебудовуючи асортиментну полі-
тику, торговельні підприємства намагаються 
заздалегідь зорієнтувати об’єми продукції на 
конкретного покупця та їх групи.

Асортиментна політика підприємств Укра-
їни повинна враховувати динаміку факторів 
підвищення купівельної спроможності насе-
лення, попит споживачів, поведінку конкурен-
тів, загальний рівень достатку не лише тери-
торії, де знаходяться торговельні площі, а й 
країни загалом.

Ринкова економіка спрямовує підприємства 
на завоювання міцних позицій, виявлення мож-
ливих конкурентів і досягнення конкурентних 
переваг. Перевага над конкурентами здобувається 

за рахунок пропозиції споживачам більш висо-
кого рівня обслуговування, додаткових послуг, 
що пропонуються покупцям, зваженої політики 
ціноутворення, можливості ідентифікації постій-
них клієнтів торговельної мережі та ін.

Аналіз конкурентного середовища потребує 
оцінки напрямів, сильних та слабких сторін 
і спектру можливих дій для підвищення свого 
положення як у окремому сегменті споживачів, 
так і на ринку в цілому. Основне завдання під-
приємства роздрібної торгівлі на конкурентному 
ринку – це створення стійких переваг, що допо-
магають завоювати споживачів (режим роботи, 
постійне підвищення якості асортименту про-
дукції, що продається у торговельній мережі, 
розширення асортименту продукції, відповідно, 
підвищення рівня задоволеності споживача, сти-
мулювання покупця до здійснення наступних 
покупок продукції визначеного підприємства).

Перевага досягається завдяки наявності асор-
тименту, який за своїми характеристиками або 
рівнем сервісного обслуговування перевершує 
пропозиції конкурентів, постійному контролю 
якості товарів, що продаються у торговельній 
мережі (походження, термін зберігання та ін.), 
постійному підтриманню мінімального асорти-
менту товарів для задоволення потреб спожи-
вача. Формування відмінних переваг дає змогу 
стабілізувати або збільшити частку ринку, 
отримати прибуток і випередити конкурентів 
або втримати свою позицію лідера.

Концепція управління асортиментною полі-
тикою підприємства передбачає наступний 
комплекс дій: аналіз ринку товарів і сучасних 
брендів; аналіз комунікації та логістики; юри-
дичне забезпечення; конкурентне середовище; 
умови та швидкість постачання товарів; про-
даж та гарантійне обслуговування. Підвищення 
конкуренції між підприємствами потребує 
комплексного підходу до процесу управління 
асортиментною політикою, що у ринковій еко-
номіці гарантує стабільне місце на ринку та 
підвищення прихильності споживачів.

Споживчий попит є основним фактором, 
який впливає на формування асортименту 
і направлений на максимальне задоволення 
попиту населення і разом з цим – на активний 
вплив на попит в сторону його розширення. 
Формування асортименту і споживчий попит в 
своєму розвитку взаємозв’язані.

Суттєвим фактором формування асортименту 
є ціна товару. Покупець обов’язково визна-
чає для себе граничну ціну або діапазон цін, 
в границях якого він збирається заплатити за 
покупку. Тому одним із критеріїв раціонального 
формування асортименту товарів на підпри-
ємстві є забезпечення співставлення товарів з 
різною ціною. Формування асортименту товарів 
на підприємствах роздрібної торгівлі дозволяє 
забезпечити задоволення споживчого попиту, 
підвищення економічної ефективності підпри-
ємства і рівня обслуговування населення. Від 
складу і своєчасного оновлення асортименту 
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товарів у фірмі в значній мірі залежить ступінь 
задоволення попиту, витрати потреб населення, 
які пов’язані з купівлею товарів. Відсутність 
окремих товарів, їх вузький або нестабільний 
асортимент, що не відповідає запитам покупців, 
породжують незадоволений попит, збільшуючи 
витрати часу населення на пошук необхідних 
товарів, негативно відбивається на економічній 
ефективності. Тому при формуванні асорти-
менту товарів важливою вимогою є максимальне 
задоволення попиту покупців при мінімальних 
витратах часу на здійснення покупки і забезпе-
чення ефективної роботи фірми [8].

Формування асортименту також залежить від 
асортиментного переліку товарів. Розробка кож-
ним конкретним торговельним підприємством 
асортиментного переліку товарів і здійснення 
контролю його дотримання веде до кращого обслу-
говування покупців цільового ринку і створення 
стійкого асортименту. У випадку виявлення 
відсутності в продажу товарів, які передбачені 
асортиментом, підприємство повинно приймати 
заходи з їх постачання у відділ продажу.

Наявність асортиментного переліку дозволяє 
не тільки раціонально регулювати асортимент 
товарів, але й систематично контролювати його 
повноту і стабільність. Відсутність асортимент-
ної політики веде до нестійкої структури асор-
тименту через вплив випадкових або змінних 
факторів, втрати контролю над конкурентоспро-
можністю і комерційною ефективністю товарів. 
Поточні рішення, які приймаються керівником 
в таких випадках, нерідко базуються виключно 
на інтуїції, а не на тверезому розрахунку з ура-
хуванням довгострокових інтересів.

Добре продумана асортиментна політика не 
лише дозволяє оптимізувати процес оновлення 
товарного асортименту, але й слугує керівни-
цтву підприємства свого роду вказівником 
загальної спрямованості дій, дає змогу контр-

олювати ситуації, які виникають у ході торго-
вельної діяльності. 

Висновки. Асортиментна політика є сферою 
діяльності керівника й фахівців підприємства, 
що представляє собою сукупність принципів, 
стратегій і методик, що приводять до форму-
вання оптимального асортименту товарів з 
погляду підвищення ефективності діяльності 
підприємства й задоволення потреб покуп-
ців. Відсутність асортиментної політики при-
зводить до нестійкої структури асортименту 
через вплив випадкових чи поточних факторів, 
втрату контролю над конкурентоспроможністю 
і комерційною ефективністю товарів. Наведені 
групи факторів з різним рівнем інтенсивності 
та у різних напрямах впливають на формування 
ефективної асортиментної політики, їх вплив 
дещо модифікується залежно від специфіки 
діяльності торговельних підприємств. Однак 
мобілізація усіх факторів та забезпечення їх 
узгодженості та взаємодоповнення дадуть змогу 
не лише сформувати ефективну асортиментну 
політику конкретного підприємства, але й 
сприятимуть якісно новому рівню розвитку під-
приємницької діяльності в Україні. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ  
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

IMPROVEMENT SYSTEM MOTIVATION ON THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання удосконалення системи мо-

тивації праці на промислових підприємствах, що охоплює ряд 
послідовно виконуваних етапів: встановлення систем і форм 
оплати праці, вибір системи додаткової мотивації праці. Виді-
лено мотиваційні чинники: гроші, кар’єрне зростання, визна-
ння, самовираження та самореалізація, які в різних випадках 
можуть бути як мотиваційними, так і демотиваційними чинни-
ками. Розглянуто сутність зарубіжних систем мотивації праці 
працівників та досвід зарубіжних підприємств. За результатами 
узагальнення передового зарубіжного досвіду мотивації праці 
запропоновано шляхи вдосконалення мотивації працівників на 
вітчизняних підприємствах

Ключові слова: промислове підприємство, персонал, сис-
тема мотивації праці, стимулювання, зарубіжний досвід.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы совершенствования систе-

мы мотивации труда на промышленных предприятиях, кото-
рая охватывает ряд последовательно выполняемых этапов: 
установление систем и форм оплаты труда, выбор дополни-
тельной системы мотивации. Выделены мотивационные фак-
торы: деньги, карьерный рост, признание, самовыражение и 
самореализация, которые в различных случаях могут высту-
пать как мотивационными факторами, так и демотивацион-
ными. Рассмотрена сущность зарубежных систем мотивации 
труда работников и опыт зарубежных предприятий. По резуль-
татам обобщения передового зарубежного опыта мотивации 
труда предложены пути совершенствования мотивации труда 
работников на отечественных предприятиях.

Ключевые слова: промышленное предприятие, персонал, 
система мотивации труда, стимулирование, зарубежный опыт.

АNNOTATION
The article deals with the improvement of motivation in indus-

trial, covering a number of successively performed stages: instal-
lation of form and compensation of employees, the choice of extra 
motivation. Highlight motivational factors: money, career develop-
ment, recognition, self-expression and self-realization, which in 
various cases can be both motivational factors as well as factors 
that are not motivational. The essence of foreign workers motiva-
tion and experience of foreign companies. As a result of general-
ization of advanced foreign experience motivation suggested ways 
to improve employee motivation at the domestic enterprises.

Keywords: industrial enterprise, staff motivation system, en-
couraging, foreign experience.

Постановка проблеми. Реалії сучасної еко-
номіки України акцентують увагу науковців і 
практиків на необхідності ефективного управ-
ління підприємством. На нинішньому етапі роз-
витку нашої країни вирішення задач, які стоять 
перед підприємством, можливе лише за умови 
створення належної мотиваційної основи, здат-

ної спонукати персонал підприємств до ефек-
тивної діяльності. Одним із головних факторів, 
що забезпечує розвиток підприємства, в сучас-
них умовах стає оптимізація системи мотивації 
праці персоналу. Саме орієнтація на людський 
фактор дозволяє отримати значне зростання 
продуктивності та ефективності праці, сприяє 
підвищенню рівня капіталізації організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика мотивації праці розглянута в 
багатьох наукових роботах таких відомих вче-
них, як: К. Альдерфер, В. Врум, Ф. Герцберг, 
Д. Мак-Грегор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу 
та ін. Серед вітчизняних вчених вагомий внесок 
у розвиток проблем мотивації праці зробили: 
В. Абрамов, Д. Богиня, А. Грішнова, Г. Дми-
тренко, М. Дороніна, А. Єськов, І. Завадський, 
М. Карлін, А. Колот та ін. У роботах даних 
авторів досліджено теоретичні та практичні 
проблеми мотивації праці, проте недостат-
ньо висвітленими досі залишаються проблеми 
побудови системи мотивації праці, узгодження 
інтересів різних груп їх носіїв на промисловому 
підприємстві в сучасних умовах господарю-
вання, визначення рівня її якості, вибір зна-
чущих складових даної системи. Відсутність 
цілісного уявлення про мотиваційні фактори 
трудової діяльності обумовлюють необхідність 
подальших досліджень щодо удосконалення 
системи мотивації праці.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В практиці вітчизняних 
підприємств переважають традиційні матері-
альні стимули, не приділяється належна увага 
нефінансовим системам мотивації, здійсню-
ється механічне перенесення елементів аме-
риканських та західноєвропейських систем 
мотивації на український ґрунт, що в цілому 
формує недостатньо ефективні системи мотива-
ції. Тому проблеми, пов’язані із розвитком та 
удосконаленням систем мотивації праці, набу-
вають в сучасних умовах особливої гостроти та 
актуальності. 

Мета статті полягає у розробці наукових та 
методичних рекомендацій щодо підвищення 
ефективності управління результатами діяль-
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ності підприємства шляхом удосконалення сис-
теми мотивації праці на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток ринкових відносин вимагає від 
суб’єктів господарювання підвищення ефек-
тивності діяльності, досягнення більш висо-
кого рівня конкурентоспроможності. Одним із 
головних факторів, що забезпечує підвищення 
продуктивності праці, стає оптимізація системи 
мотивації праці персоналу. Саме орієнтація на 
людський фактор дозволяє підвищити ефектив-
ність праці та сприяє підвищенню рівня капіта-
лізації організації.

Використання ефективної мотиваційної 
моделі на підприємстві забезпечує зацікавле-
ність працівників у підвищенні продуктивності 
праці та в повній реалізації свого творчого 
потенціалу. Ринкові форми господарювання 
відкривають широкі можливості для практич-
ного використання різних методів мотивації, і 
не лише матеріального стимулювання. Удоско-
налення системи мотивації праці на промис-
лових підприємствах охоплює ряд послідовно 
виконуваних етапів.

1. Вибір форм і систем заробітної плати є 
початковим етапом при формуванні системи 
мотивації праці персоналу. На кожному підпри-
ємстві може існувати як одна, так і декілька 
систем оплати праці. Найпоширенішими фор-
мами оплати праці промислових підприємств 
є наступні: погодинна, погодинно-преміальна, 
пряма відрядна, відрядно-преміальна, непряма 
відрядна. Тарифна система заробітної плати на 
промисловому підприємстві базується на сис-
темі державних нормативів, що встановлюють 
вихідні розміри оплати праці, що дає можли-
вість виплачувати заробітну плату працівникам 
не нижче рівня державних підприємств.

2. Побудова системи додаткової мотивації є 
необхідною для окремих аспектів трудової актив-
ності працівників. Ця система використовує різні 
форми – преміювання за поточні результати гос-
подарської діяльності, доплати і надбавки, різні 
одноразові заохочення за результати праці, премі-
альні виплати за підсумками роботи за рік та ін. 
Система додаткової мотивації повинна бути узго-
дженою із стратегічним планом розвитку підпри-
ємства та передбачати стимулювання робітників 
за ті аспекти трудової діяльності, які сприяють 
подальшому розвитку підприємства. Наприклад, 
за розробку та патентування різних винаходів, 
корисних моделей, промислових зразків, за зна-
ння іноземної мови та ін.

Оцінка сучасної системи мотивації персо-
налу надає можливість привести ті чинники, 
які є незадовільними для більшості промисло-
вих підприємств України, а саме: санітарно-тех-
нічні умови праці; незадоволення працею підле-
глих, колег; можливість самореалізації (з боку 
робітників адміністративного апарату); рівень 
заробітної плати (з боку робітників виробничої 
діяльності). Ці проблеми та потреби персоналу 
спонукають до визначення та знаходження різ-

них інструментів для вдосконалення системи 
мотивації праці на промислових підприємствах.

Зарубіжні та вітчизняні вчені виділяють 
велику кількість мотиваційних чинників, а 
саме: гроші, кар’єрне зростання, слава, визна-
ння, самовираження та самореалізація. Безу-
мовно, гроші є найбільш очевидним і найбільш 
часто використовуваним засобом для стимулю-
вання. З одного боку, вони є потужним засобом 
мотивації, а з іншого – можуть виступати чин-
ником демотивації. На думку О. Берга, нестача 
грошей може спричиняти незадоволеність робо-
тою, але їх достатня кількість сама по собі не 
приносить тривалого задоволення [1]. 

Система мотивації в Україні, враховуючи 
соціально-економічний стан країни в цілому, 
дає підстави стверджувати, що система мотива-
ції знаходиться у кризовому стані. Це пов’язано 
з поганим матеріальним становищем громадян 
та з нечіткими орієнтирами в системі мотивів 
до праці. Тому в основному перевага віддається 
матеріальному стимулюванню, а значення 
нематеріального стимулювання відводиться 
на другий план. Мотивуюча сила заробітку на 
українських підприємствах постійно зростає. 
Працівник прагне правильно і якісно зробити 
свою роботу і отримати за це гроші, це і є його 
мотивацією. І якщо вона його не спонукає до 
роботи, то підприємство наймає іншого. Тому 
щоб забезпечити залученість працівників та 
підвищити мотивацію і, що є ще більш важли-
вим, надати змогу персоналу перетворити залу-
ченість на продуктивність, підприємству слід 
використовувати нові інноваційні методи моти-
вування, враховуючи зарубіжний досвід.

Характерною особливістю систем зарубіжних 
компаній є те, що вони приділяють належну 
увагу методам як матеріального, так і немате-
ріального стимулювання. Серед матеріальних 
методів застосовується система пільг (медичний 
та соціальні пакети, оплата проїзду, надбавки 
на утримання сім’ї, оплату стоянки автомобіля, 
путівки на відпочинок, харчування), премії 
при одержанні компанією великого прибутку, 
позику на купівлю житлових будинків під 
низький відсоток. Така система характерна для 
Японії і забезпечує працівникам сприятливий 
психологічний клімат [2]. 

У США використовуються колективні сис-
теми преміювання. Такий метод стимулює цілу 
групу працівників і зацікавлює їх у кінцевому 
результаті своєї діяльності, оскільки колек-
тивну премію розподіляють між працівниками 
залежно від особистого внеску.

У Французькій моделі преміювання відбува-
ється залежно від ефективності праці праців-
ника. Перевагою такого методу є те, що праців-
ник не тільки поінформований про загальний 
стан підприємства, а й має змогу самостійно 
впливати на свій заробіток активною участю у 
роботі підприємства.

Шведська модель спрямована на регулю-
вання рівня заробітної плати у низькооплачу-
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ваних категорій персоналу. Тобто однаковий 
рівень підвищення заробітної плати сприятиме 
мотивуванню робітників до ефективної роботи.

Сучасна практика зарубіжних і деяких укра-
їнських підприємств свідчить, що для праців-
ників, і перш за все працюючої молоді, спо-
нукальним мотивом до праці на перший план 
висувається нематеріальна мотивація. 

Як приклад можна привести компанію 
«Промкабель – Електрика» – один із двох 
лідерів на ринку кабельної, електротехніч-
ної продукції, що має представництво на 
всій території України. Головне завдання, що 
стоїть перед підприємством у системі стиму-
лювання, є створення таких умов, при яких 
працівники будуть мотивовані на досягнення 
значних особистих цілей та цілей компанії. 
Працівники мають можливість навчатися за 
рахунок компанії і ходити на різні тренінги, 
які дають можливість використовувати свої 
знання і навики не тільки на роботі, але й в 
повсякденному житті. Як, наприклад, тренінг 
по навчанню ведення переговорів. Особли-
вістю підбору персоналу на цьому підприєм-
стві є те, що персонал часто обирається серед 
випускників університету або тих, хто ще не 
працював, оскільки в них немає стереотипів і 
вони швидко сприймають психологію, стиль 
роботи і мислення. Це забезпечує функціону-
вання підприємства як єдиного злагодженого 
механізму, а наймані працівники, перейма-
ючи досвід і знання своїх керівників, можуть 
реалізувати себе як спеціалісти своєї справи.

Ще одним прикладом для наслідування серед 
зарубіжних підприємств є компанія Semco, що 
займається випуском промислового обладнання. 
Це єдина у своєму роді компанія, де влада нале-
жить її співробітникам, які самостійно обира-
ють собі керівників, визначають тривалість 
свого робочого дня і навіть розмір заробітної 
плати. Філософія компанії така: «Дайте людям 
можливість робити те, що їм хочеться, і в дов-
гостроковій перспективі їх успіхи перевершать 
їх невдачі» [3]. Робота виробничих підрозділів 
організована за принципом взаємодіючих само-
управляючих робочих груп у складі 
6–10 чоловік. Фонд заробітної плати 
для кожної такої групи визначався раз 
у півроку, виходячи з досягнутих нею 
результатів. Тобто працівники мають 
повну свободу у своїх діях і в той же 
час зацікавлені у результатах своєї 
діяльності задля одержання прибутку 
і кар’єрного росту. Ще одним факто-
ром мотивування є стимуляція робіт-
ників часткою прибутку, отриманої за 
рахунок росту продуктивності праці й 
досягнення економії витрат. Перехід 
на вільний графік роботи сприяв вза-
ємозамінності співробітників. Тобто у 
них з’явився реальний стимул пере-
ймати досвід один в одного, щоб мати 
можливість час від часу відлучатися у 

своїх справах, знаючи, що справа від цього не 
постраждає. Значна увага на підприємстві при-
діляється санітарно-гігієнічним умовам праці. 
Більша частина офісних площ Semco припадає 
на просторі, повні світла зали з мінімум стін, 
перегородок і максимум вікон і вільного про-
стору [4]. Така система одночасно гарантує 
свободу від диктату зі сторони колективу і дає 
можливість кваліфікованим працівникам заро-
бляти стільки, скільки вони можуть.

Ще одним сучасним способом удоскона-
лення мотивації є мотивація вільним часом, 
або модульна система компенсації вільним 
часом. Особливість її в тому, що розходження 
в навантаженні працівників, які обумовлені 
роботою в різний час доби і дні тижня, ком-
пенсуються наданням вільного часу, а не гро-
шовими надбавками. Ця форма мотивації ще 
не одержала поширення в практиці україн-
ських підприємств, але досвід використання 
її зарубіжними фірмами свідчить про необхід-
ність її впровадження. Використання гнучких 
форм зайнятості (гнучкий графік роботи, ско-
рочений робочий день, надання відгулів, збіль-
шення відпустки, та ін.) надає можливість 
працівникам раціонально розподіляти свій час 
роботи й відпочинку.

Сучасні українські підприємства найчастіше 
використовують премії та невеликі виплати 
на свята. Дані методи не відзначаються висо-
кою ефективністю, тому варто використовувати 
досвід зарубіжних компаній. Найефективнішим 
буде комплексне використання запропонованих 
методів. Індивідуальний підхід до кожного пра-
цівника підприємства, врахування його потреб 
та інтересів дозволить керівникові без значних 
фінансових витрат підвищити ефективність 
роботи підприємства, утримати і залучити нові 
висококваліфіковані кадри. 

Отже, сучасним промисловим підприєм-
ствам для удосконалення своєї системи моти-
вації праці, для успішної і злагодженої роботи 
слід використовувати комплекс методів як 
матеріального, так і нематеріального стимулю-
вання (рис. 1).

Матеріальне стимулювання

Система мотивації

Нематеріальне стимулювання

1.Заробітна плата та доплати.
2.Премії:
- за колективну роботу;
- підвищену продуктивність 
праці,
- економію витрат;
- стаж роботи;
загальні показники роботи.

1. Тренінги.
2. Навчання.
3. Просування по кар’єрі.
4. Вільний графік роботи.
5. Винагорода вільним часом.
6. Соціальні пакети (оплата проїзду, 
харчування, путівки на відпочинок).
7. Участь в управлінні та прийнятті 
рішень.
8. Привітання та подарунки на свята.

Рис. 1. Методи удосконалення системи мотивації праці.
 Джерело: розроблено авторами
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За проведеним узагальненням передового 
зарубіжного досвіду мотивації праці доцільно 
запропонувати наступні шляхи вдоскона-
лення мотивації працівників на вітчизняних 
підприємствах:

–  частіше використовувати нематеріальне 
стимулювання: грамоти за досягнення успі-
хів, похвальні листи, усні компліменти та 
похвалу тощо;

– впровадити корпоративну культуру: 
запровадити подарунки на свята, частіше реа-
лізовувати спілкування працівників між собою 
та безпосередньо з керівництвом різних рівнів, 
проводити більше корпоративних свят та спор-
тивних змагань;

–  створити таку робочу обстановку, яка 
базувалася б на відкритості і повазі та сприяла 
розкриттю здібностей кожного працівника;

– поліпшити умови праці працівників, нада-
вати їм соціальні пакети послуг;

– розширювати повноваження працівника, 
давати йому більше свободи та дозволяти брати 
участь у прийнятті рішень;

– налагодити систему винагород, особливо 
винагороду вільним часом, це допоможе утри-
мати співробітників від формування навички 
марного витрачання часу і дозволить співро-
бітнику більше витрачати часу на себе і свою 
сім’ю;

– проводити навчання та тренінги, що 
надасть можливість працівникам добре про-
явити себе в результатах роботи.

Висновки. В Україні рівень мотивування 
працівників ще відстає від рівня розвинених 
країн, що також відображається на стані її еко-

номіки. Тому слід зауважити, що керівництву 
необхідно орієнтуватися на високорозвинені 
країни і використовувати подібні інструменти 
мотивування, коригуючи їх під власних праців-
ників. Детальне вивчення досвіду формування 
системи мотивації в інших країнах, аналіз існу-
ючої системи стимулювання на українських 
підприємствах, що часто зводиться тільки до 
регулювання оплати праці, дозволяє розро-
бити та впровадити в практику нові підходи 
удосконалення трудової діяльності на україн-
ських підприємствах за такими напрямками: 
застосування як матеріальних, так і нематері-
альних форм стимулювання працівників, що 
передбачає оплату праці, різні системи участі 
в прибутках, системи колективного премі-
ювання, індивідуалізацію заробітної плати, 
моральні стимули, стимулювання працівників, 
які займаються творчою працею, шляхом засто-
сування вільного графіка роботи, гуманізації 
праці, кар’єрний та професійний ріст, соціальні 
пільги для співробітників.
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА  
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OF ENERGY RECOVERY REGULATION IN AGRICULTURAL ENTERPRICES

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сутність понять «господарський 

механізм», «економічний механізм енергозбереження», 
«організаційно-економічний механізм (ОЕМ)». Розроблено 
структуру ОЕМ енерговикористання підприємств сільського 
господарства та визначені його основні завдання. Детальну 
увагу приділено складовим елементам ОЕМ енерговикорис-
тання в сучасних умовах господарювання сільськогосподар-
ських підприємств.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, 
енергетичні ресурси, сільське господарство, енерговикорис-
тання, енергозбереження.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована сущность понятий «хозяйственный 

механизм», «экономический механизм энергосбережения», 
«организационно-экономический механизм (ОЭМ)». Разрабо-
тана структура ОЭМ энергопотребления предприятий сель-
ского хозяйства и определены его основные задачи. Уделено 
внимание составляющим элементам ОЕМ энергопотребления 
в современных условиях хозяйствования сельскохозяйствен-
ных предприятий.
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АNNOTATION
The article considers the nature of such concepts as «econom-

ic mechanism», «economic mechanism of energy conservation», 
«organizational and economic mechanism (OEM)». The main task 
is a development of structure of the OEM of using energy of ag-
riculture enterprises. Detailed attention is given to the constituent 
elements of OEM-using energy in the contemporary economy of 
agricultural enterprises
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Постановка проблеми. Висока енергоємність 
українського агровиробництва провокує заго-
стрення питань енергоефективності АПК. Для 
вирішення питань зменшення енергоємності 
продукції сільського господарства необхідним 
є застосування комплексу організаційних, еко-
номічних, технічних засобів і програмно-мето-
дичного забезпечення. Це у сукупності дасть 
змогу здійснювати управління виробничим 
процесом таким чином, аби споживати лише 
мінімально необхідну кількість паливно-енер-
гетичних ресурсів для виробництва визначеної 
кількості продукції. Отже, можна говорити 
про удосконалення організаційно-економіч-
ного механізму використання паливно-енерге-
тичних ресурсів. Тому автор статті ставить за 
мету дослідити сутність визначення організа-
ційно-економічного механізму використання 

паливно-енергетичних ресурсів підприємств 
сільського господарства. 

Сутність організаційно-економічного меха-
нізму знаходить різне відображення в погля-
дах таких науковців, як Мочерний С.В. [1], 
Райзберг Б.О. [2], Москаленка В.П. [3], Поло-
зова Т.О. та Овсюченко О.М. [4], Лисенко Ю. та 
Єгоров П. [5] та ін. Що стосується деталізації та 
аналізу складових механізму саме енергозбере-
ження, це питання широко висвітлено в працях 
Т.М. Афоченкової [9] та І.В. Сизонової [11]. 

Мета статті полягає у теоретичному обґрун-
туванні сутності організаційно-економічного 
механізму управління енерговикористанням 
сільськогосподарських підприємств, його прак-
тичних засад та основних завдань в процесі 
енергозбереження. Та спершу спробуємо дослі-
дити теоретичні аспекти господарського меха-
нізму загалом та організаційно-економічного 
механізму зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сутність категорії «господарський механізм» 
визначає Мочерний С.В. [1], який характери-
зує його як систему основних форм, методів, 
важелів використання економічних законів, 
розв’язання протиріч суспільного виробництва, 
а також формування потреб, створення сис-
теми стимулів і узгодження економічних інтер-
есів основних класів і соціальних груп. Більш 
містке і конкретне поняття категорії «госпо-
дарський механізм» формулюють Райзберг 
Б.О. та ін. Вони визначають цю категорію як 
«сукупність організаційних структур і конкрет-
них форм і методів управління, а також пра-
вових форм, за допомогою яких реалізуються 
діючі в конкретних умовах економічні закони, 
процес відтворення». Автори також вважають, 
що таке визначення більш цілеспрямовано від-
биває сутність функціонування господарського 
механізму стосовно до підприємства [2]. 

Для визначення характеристик господар-
ського механізму підприємства в цілому слід 
розглядати окремо його складові, кожна з 
яких, окремо одна від одної, представляє собою 
відповідний механізм: економічний, організа-
ційно-адміністративний, правовий, соціальний. 
При цьому Москаленко В.П. пропонує роз-
глядати економічний механізм підприємства  
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«...як одну зі складових його господарського 
механізму. Він являє собою сукупність еконо-
мічних методів, способів, форм, інструментів, 
важелів діяння на економічні відносини і про-
цеси, що відбуваються на підприємстві» [3]. 

У своїй роботі [4] Полозова Т.О. та Овсю-
ченко О.М. припустили, що організаційно-
економічний механізм є підмеханізмом еко-
номічного механізму, який, в свою чергу, є 
складовою господарського механізму підпри-
ємства в цілому. Лисенко Ю. та Єгоров П. [5] 
організаційно-економічний механізм визнача-
ють як «систему формування цілей і стимулів, 
що дозволяє перетворювати в процесі трудової 
діяльності рух матеріальних і духовних потреб 
членів суспільства у рух засобів виробництва та 
його кінцевих результатів, спрямованих на задо-
волення платоспроможного попиту споживачів». 
Карпенко О.О., Семиволос І.I. у своїй праці [6] 
зобразили цілий ряд синонімів до терміну «орга-
нізаційно-економічний механізм», які викорис-
товуються в економічній теорії (табл. 1).

Таблиця 1
Дефініції основних понять

Поняття Визначення
Госпо-
дарський 
механізм

комплекс органічно взаємозалежних 
форм, методів, засобів, структур, 
нормативів та інших важелів господа-
рювання, призначених для реалізації 
задач і досягнення цілей виробничої 
системи

Економіч-
ний меха-
нізм

сукупність методів і засобів впливу на 
економічні процеси та їх регулювання

Органі-
заційний 
механізм

інтеграційний фактор або сукупність 
факторів, що поєднують функціону-
вання всіх автономних елементів у 
рамках цілого

Механізм 
управління

сукупність форм, структур, мето-
дів і засобів управління, об’єднаних 
спільністю мети, за допомогою яких 
здійснюється узгодження суспільних, 
групових і особистих інтересів, забез-
печуються функціонування і розвиток 
підприємства як соціально-економіч-
ної системи

Організа-
ційно-еко-
номічний 
механізм

система формування цілей і стимулів, 
які дозволяють перетворити у процесі 
трудової діяльності рух матеріальних 
і духовних потреб членів суспільства 
на рух засобів виробництва і його 
кінцевих результатів, спрямованих 
на задоволення платоспроможного 
попиту споживачів

Джерело: [6]

Кушнірук В.С. [7] вважає, що серцевиною 
господарської діяльності є організаційно-еко-
номічний механізм, який становить систему 
організаційних та економічних форм і методів 
ведення господарства, що спонукає до підви-
щення ефективності функціонування виробни-
чих систем та спрямований на свідоме вико-
ристання економічних законів і досягнення 
поставлених стратегічних цілей суб’єктами 
підприємницької діяльності. Слід зазначити, 

що з даним визначенням можна погодитись, 
оскільки воно досить широко охоплює головні 
групи складових поняття. На думку автора, 
при визначенні поняття недостатньо обмежува-
тись лише згадуванням форм та методів госпо-
дарювання, бо вони недостатньо розкривають 
склад й сутність організаційно-економічного 
механізму управління підприємством. Засто-
сування організаційно-економічного механізму 
не завжди призводить до підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства, бо останнє зале-
жить насамперед від якості управління госпо-
дарюючим суб’єктом, або, зокрема, виробничою 
чи торговельною системою. 

Серед різноманіття організаційно-економіч-
них механізмів є організаційно-економічний 
механізм енергозбереження. 

Так, Афонченкова Т.М. [8] визначає еконо-
мічний механізм енергозбереження як «сукуп-
ність заходів, що забезпечують максимально 
ефективне використання енергетичного потен-
ціалу при мінімальних питомих витратах енер-
гії на виробництво одиниці продукції». Цей 
механізм передбачає: 

– створення фондів енергозбереження для 
фінансової підтримки енергозберігаючих про-
ектів на загальнодержавному й регіональному 
рівнях; 

– стимулювання виробництва енергозберіга-
ючого устаткування шляхом надання кредитів, 
дотацій, пільгового оподатковування на почат-
ковий період виробництва для забезпечення 
більш швидкого нарощування темпів його 
виробництва; 

– проведення аудитів енергоємного виробни-
цтва, введення стандартизації й системи норму-
вання при використанні енергоресурсів; 

– залучення закордонних інвестицій в енер-
гозбереження. 

Інтенсифікація процесів енергозбереження, 
що є метою впровадження економічного меха-
нізму енергозбереження в господарську прак-
тику, передбачає використання комплексу 
ефективних заходів, направлених на зниження 
питомих витрат енергоресурсів на виробництво 
продукції та підвищення продуктивності праці. 

Економічний механізм енергозбереження 
повинен мати яскраво виражений стимулюю-
чий характер з використанням економії коштів, 
яка досягається у результаті підвищення енер-
гоефективності виробництва сільськогосподар-
ської продукції [9]. 

На думку Сизонової І.В. [10], економічний 
механізм енергозбереження повинен включати 
в себе такі складові:

– державне регулювання аграрного енергос-
поживання;

–  удосконалення організаційно-економіч-
них механізмів господарювання; 

– оптимізація технічного та технологічного 
потенціалу;

– застосування нетрадиційних та відновлю-
ваних енергетичних ресурсів. 
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На основі досліджених матеріалів визна-
чаємо структуру організаційно-економічного 
механізму управління енерговикористанням 
сільськогосподарських підприємств.

1. Економічні складові: 
– зовнішні (ціноутворення, кредитування, 

фінансування, оподаткування, страхування, 
бюджетування та ін.); 

– внутрішні (розрахунок рентабельності, 
прибутковості, ефективності використання 
енергоресурсів; планування та облік обсягів 
споживання енергоресурсів). 

2. Організаційні складові: 
а) зовнішні:
– удосконалення правових та законодавчих 

основ ефективного використання паливно-енер-
гетичних ресурсів;

– розробка та локальне впровадження про-
грам енергозбереження для підприємств сіль-
ського господарства;

– інформаційно-пропагандистська політика 
популяризації енергозбереження у сільському 
господарстві;

б) внутрішні:
– вивчення і впровадження передового досвіду 

по виконанню режиму еко-
номії енергоресурсів;

– локальне впрова-
дження системи регулю-
вання раціонального вико-
ристання ресурсів. 

3. Організаційно-тех-
нічні складові: 

– впровадження енерго-
ефективних заходів;

– використання енерго-
заощаджуючих технологій 
та альтернативних джерел 
енергії.

Також слід зазначити, 
що вплив на формування 
ОЕМ здійснює ринковий 
механізм саморегулювання 
(рис. 1).

Спробуємо докладніше 
описати складові орга-
нізаційно-економічного 
механізму використання 
паливно-енергетичних 
ресурсів для підприємств 
сільського господарства. 

Що стосується зовніш-
ніх економічних складо-
вих ОЕМ, то перш за все 
визначальним фактором 
впливу для підприємства є 
особливості ціноутворення 
на ринку енергоресурсів. 
Тому варто зазначити, що 
ціни у видобувних галузях 
промисловості формуються 
під впливом великого 
числа факторів, до яких 

можна віднести витрати на виробництво, спів-
відношення попиту і пропозиції, вплив цін сві-
тового ринку, регулюючу роль держави, особли-
вості інвестиційної політики та ін. На разі ціни в 
даних галузях не формуються на ринкових умо-
вах, хоча робляться спроби введення елементів 
конкуренції між окремими видобувними підпри-
ємствами. Фактично ціни відображають витрати 
та інфляційні очікування виробників, тобто 
практично байдужі до динаміки попиту і харак-
теризуються постійним зростанням. На пропози-
цію енергоресурсів впливає також багато інших 
чинників, перш за все рівень світових цін, пове-
дінка нафтових і газових компаній, технологічні 
чинники, а також ряд факторів випадкового 
характеру, включаючи військові дії в регіонах 
видобутку енергоресурсів. Одним з важливих 
факторів, що визначає рівень пропозиції, є ціни. 
Вони впливають на видобуток через рішення 
підприємств. Рівень цін впливає на розмір одер-
жуваних підприємством доходів і, відповідно, 
на фінансові можливості для здійснення інвес-
тицій. Важливу роль при прийнятті рішень про 
інвестиції відіграють геологічні умови, подат-
кова система, політичні чинники [11]. 

Економічні складові:
- зовнішні (ціноутворення,

кредитування, фінансування, оподаткування,
страхування, бюджетування та ін.);

- внутрішні (розрахунок
рентабельності, прибутковості,

ефективності використання енергоресурсів; планування та облік 
обсягів споживання енергоресурсів)

Організаційно-економічний 
механізм управління 
енерговикористанням 

сільськогосподарських підприємств

Організаційні складові:
зовнішні:

- удосконалення правових та законодавчих 
основ ефективного використання ПЕР для 

сільського господарства;
- впровадження програм енергозбереження 
на підприємствах сільського господарства;
- інформаційно-пропагандистська політика 

популяризації енергозбереження у 
сільському господарстві;

внутрішні:
- вивчення і впровадження передового 

досвіду по виконанню режиму економії 
енергоресурсів;

- впровадження системи регулювання
раціонального використання енергоресурсів

Організаційно-технічні
складові:

- впровадження 
енергоефективних заходів;

- використання 
енергозаощаджуючих 

технологій та 
альтернативних джерел 

енергії

Ринковий 
механізм 
саморегу-
лювання

Ціль:
економічна 

та соціальна 
ефективність

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм управління 
енерговикористанням сільськогосподарських підприємств

Джерело: авторська розробка
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Що стосується фінансування, кредиту-
вання, бюджетування, на жаль, в Україні не 
мають місце програми фінансування, відпо-
відні до діючих програм провідних країн світу. 
Мова йде про приватні фонди, які створюються 
спільно підприємствами та інвесторами; дер-
жавні фонди, які спрямовані на впровадження 
енергозаощаджуючих технологій; фонди, що 
створюються за рахунок відповідних податків 
(енергетичних та екологічних) тощо. 

Стосовно процесу кредитування сільськогос-
подарських підприємств України, слід додати, 
що стримуючим фактором в даному випадку є 
існуючі умови залучення банківських коштів. 
Так, наприклад, процедура отримання бан-
ківського кредиту вимагає виконання цілого 
ряду умов: наявність заставного майна, порука, 
оплата значної частини вартості об’єкта 
покупки за рахунок власних коштів і т.ін. 
та основним бар’єром банківського сектору є 
високі відсоткові ставки (коливається в діапа-
зоні від 25–30% у гривні на термін в середньому 
5–7 років), що значно зменшують економічну 
ефективність від впровадження енергоефектив-
них технологій. Отже, не кожен позичальник в 
змозі їх виконати. Проте ускладнень додають 
ті обставини, що ймовірність отримання бан-
ківської позики зростає для уже успішно існу-
ючих підприємств з метою заміни застарілого 
обладнання та технологій на сучасні й більш 
ефективні. Важливу роль тут повинна відіграти 
держава для забезпечення доступу вітчизняних 
підприємств до дешевих фінансових ресурсів. 

Система оподаткування є одним із найбільш 
впливових факторів на величину енергетичного 
потенціалу сільськогосподарських підприємств. 
Пільгове оподаткування сфери енергозбере-
ження, згідно з чинним законодавством Укра-
їни, передбачає надання податкових пільг під-
приємствам – виробникам енергозберігаючого 
обладнання, техніки і матеріалів, засобів вимі-

рювання, контролю та управління витратами 
паливно-енергетичних ресурсів, обладнання для 
використання нетрадиційних та поновлюваних 
джерел енергії; надання податкових пільг під-
приємствам, які використовують устаткування, 
що працює на нетрадиційних та поновлюваних 
джерелах енергії (табл. 2).

Внутрішні економічні складові ОЕМ визна-
чають процес виробництва сільськогосподар-
ської продукції, що великою мірою залежить 
від вартості енергоносіїв. Визначення реальної, 
справедливої енергетичної вартості має важливе 
значення для визначення внутрішніх резервів 
скорочення собівартості, паритетного ціноут-
ворення. Можна припустити, що об’єктивне 
визначення енергоємності виробництва має 
вплив на собівартість сільськогосподарської 
продукції, а через ціну – на прибутковість 
[14]. Висока собівартість продукції призводить 
до суттєвого скорочення або навіть від’ємного 
прибутку у виробництві та, відповідно, впливає 
на зменшення обсягів інвестиційних ресурсів 
і призупиняє техніко-технологічне оновлення 
виробництва, призводить до старіння устатку-
вання (в т. ч. енергетичного) і зниження рівня 
енергетичної безпеки підприємства. Відтак, 
організація раціонального енерговикористання 
у сільському господарстві має ґрунтуватися на 
всебічно аргументованому механізмі економіч-
ної оцінки ефективності використання енерго-
ресурсів [15]. Під економічною ефективністю 
використання енергії та паливно-енергетичних 
витрат розуміється здатність системи енергопос-
тачання у процесі функціонування створювати 
економічний ефект (потенційна ефективність) 
і реальне створення такого ефекту (фактична 
ефективність). Кількісна характеристика сис-
теми енергопостачання з погляду зіставлення 
витрат і результатів функціонування дозволяє 
оцінити ефективність однієї системи в різних 
умовах, порівнювати ефективність різних сис-

Таблиця 2
Податкові пільги в сфері енергозбереження

Вид податкової пільги
Нормативно-правовий 
акт, яким передбачена 

податкова пільга
Опис податкової пільги Об’єкти пільгового 

оподаткування 

пільги при оподат-
куванні податком на 
прибуток

ст. 158 Податкового 
кодексу України

звільнення від оподатку-
вання 80% прибутку під-
приємств, отриманого від 
продажу на митній території 
України товарів власного 
виробництва Обладнання та матері-

али у сфері енергозбере-
ження та альтернатив-
ної енергетикипільги при оподат-

куванні податком на 
додану вартість

п. 197.16 ст. 197 Подат-
кового кодексу України

звільнення від оподатку-
вання податком на додану 
вартість операцій з ввезення 
на митну територію України 
обладнання та матеріалів

пільги при оподатку-
ванні ввізним митом

п. п. 14, 16 ч. 1 ст. 282 
Митного кодексу України 

звільнення від оподатку-
вання ввізним митом

пільги при оподатку-
ванні платою за землю

п. 276.6 ст. 276 Податко-
вого кодексу України

сплата 25% податку на 
земельні ділянки

Об’єкти енергетики, які 
виробляють електричну 
енергію з відновлюва-
них джерел енергії

Джерело: розроблено автором на основі [12; 13]
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тем між собою, визначити економічний ефект 
за визначений період [16].

Організаційні зовнішні складові ОЕМ. Зако-
нодавчі методи стимулювання енергозбереження 
в Україні передбачені лише для побутового 
сектору та бюджетних установ. Що стосується 
сільського господарства, то в цій галузі законо-
давство потребує доопрацювання. Пропозицією 
дієвого правового інструменту енергоефектив-
ності сільського господарських підприємств є:

– ініціювання проведення енергоаудиту під-
приємств (незалежно від обсягу використання 
ПЕР), за результатами якого неефективне вико-
ристання енергоресурсів передбачає встанов-
лення економічних санкцій (штрафів) та адмі-
ністративної відповідальності;

– удосконалення інвестиційних механізмів у 
сфері енергозбереження;

– створення мережі місцевих консультацій-
них центрів, завданням яких є просвітницька 
діяльність щодо реалізації проектів енергозбе-
реження (у т. ч. у галузі сільського господар-
ства); популяризація енегроощадних техно-
логій; надання інформації щодо економічних 
механізмів стимулювання енергозбереження; 
реклама енергоефективного обладнання тощо.

Організаційні внутрішні складові ОЕМ 
полягають у формуванні системи регулю-
вання раціонального використання ресурсів 
на підприємстві за допомогою різних методів 
управління:

– економічних – запровадження комплексу 
економічних санкцій (заохочень) для праців-
ників у разі невиконання (виконання, переви-
конання) ними вимог раціонального викорис-
тання ресурсів на підприємстві;

– адміністративних – застосування заходів 
адміністративного впливу до порушників вста-
новлених вимог;

– соціально-психологічних – морального 
стимулювання.

Причому перевага має бути надана саме еко-
номічним методам регулювання як найбільш 
дієвим в ринкових умовах.

Організаційно-технічні складові. В основі 
процесу впровадження організаційно-техніч-
них заходів управління енерговикористанням 
підприємств сільського господарства лежить 
систематизація робіт і вихідних результатів та 
запровадження ряду енергоефективних заходів. 
Зокрема, зниження витрат палива та теплової 
енергії можна досягти за рахунок покращання 
герметизації термічного обладнання, застосу-
вання сучасних теплоізоляційних матеріалів та 
систем управління температурними режимами. 
Для отримання кращого ефекту необхідна 
також заміна металевих труб на пластмасові 
у системах водо-, тепло- та газозабезпечення. 
Також дієвими організаційно-технічними захо-
дами на підприємствах є визначення переліку 
енергоємних машин і устаткування, що під-
лягає списанню як нераціональні, та так звана 
універсалізація тракторів, що здатна скоротити 

витрати палива на 20–25%. І, звичайно, необ-
хідною умовою створення енергоефективного 
сільськогосподарського підприємства є застосу-
вання нетрадиційних та відновлюваних енерге-
тичних ресурсів. 

Таким чином, ефективне впровадження 
організаційно-економічного механізму вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів сіль-
ськогосподарським підприємством дозволить 
вирішити такі основні завдання:

– стимулювати підприємців села до впро-
вадження енергоефективних заходів шляхом 
удосконалення нормативно-правової бази енер-
гозбереження, рекламно-просвітницької діяль-
ності на місцях, розробки та впровадження 
місцевих програм з енергозбереження (з ураху-
ванням сільськогосподарського сектору) та реа-
лізації ряду зовнішніх економічних механізмів;

– проводити перманентний моніторинг 
виробничих і економічних проблем, вирішення 
яких може бути забезпечене шляхом раціональ-
ного використання ПЕР;

– створити систему мотивації працівників 
підприємства для реалізації заходів із раціо-
нального використання енергоресурсів на всіх 
етапах життєвого циклу сільськогосподарської 
продукції, використовуючи ефективну систему 
економічних санкцій та заохочень;

– підвищити рівень якості продукції, орга-
нізації виробництва та продуктивності праці 
за рахунок впровадження енергоощадних захо-
дів, використання енергоефективного облад-
нання та альтернативних джерел енергії на 
підприємстві.

Висновки. Отже, сутність організаційно-еко-
номічного механізму управління енерговико-
ристанням сільськогосподарських підприємств 
полягає у взаємодії системи організаційних, 
економічних та організаційно-технічних форм 
і методів ведення господарства, що спонукає 
до підвищення ефективності функціонування 
виробництва та спрямована на досягнення 
поставлених стратегічних цілей підприємств. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФЕРМ В УКРАЇНІ

FEATURES AND TENDENCIES  
OF FAMILY FARMS DEVELOPMENT IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено сучасний стан та особливості функ-

ціонування сімейних ферм в Україні. На основі проведеного 
дослідження визначено проблеми розвитку особистих селян-
ських господарств, проаналізовано сучасну нормативно-пра-
вову базу ведення сімейного аграрного бізнесу. Обґрунтовано 
пропозиції щодо розвитку сімейних ферм в Україні. Запропоно-
вано структуру бізнес-плану інвестиційного проекту зі створен-
ня молочної сімейної ферми для залучення коштів із зовнішніх 
джерел фінансування.

Ключові слова: сімейна ферма, особисте селянське гос-
подарство, молочна сімейна ферма, аграрний сектор еконо-
міки, інвестиційний проект, бізнес-план інвестиційного проекту.

АННОТАЦИЯ
В статье отражено современное состояние и особенности 

функционирования семейных ферм в Украине. На основе про-
веденного исследования определены проблемы развития лич-
ных крестьянских хозяйств, проанализирована современная 
нормативно-правовая база ведения семейного аграрного биз-
неса. Обоснованы предложения по развитию семейных ферм в 
Украине. Предложена структура бизнес-плана инвестиционного 
проекта по созданию молочной семейной фермы для привлече-
ния средств из внешних источников финансирования.

Ключевые слова: семейная ферма, сельское хозяйство, 
молочная семейная ферма, аграрный сектор экономики, ин-
вестиционный проект, бизнес-план инвестиционного проекта.

ANNOTATION
The article reflects the modern condition and especially the 

functioning of family farms in Ukraine. On the basis of the study 
the problem of personal peasant farms is identified, the current 
legal and regulatory framework of conducting a family agricultural 
business is analyzed. The structure of the business plan of the 
investment project for creation of dairy family farm to raise funds 
from external sources of funding is proposed.

Keywords: family farm, agriculture, dairy family farm, agri-
cultural sector, investment project, business plan of the invest-
ment project.

Постановка проблеми. Діяльність особистих 
селянських господарств (ОСГ) відіграє вагому 
роль у забезпеченні населення України про-
дукцією сільського господарства. Передусім це 
стосується тваринницької продукції, де дана 
категорія господарств є домінуючою у виробни-
цтві яловичини і телятини (76,2%), баранини 
та козлятини (93,8%), програючи конкуренцію 
лише у виробництві курятини та яєць, які з 
недавніх часів покладені на промислову основу. 
Відповідно, місцеві ринки збуту переважно 
забезпечуються тваринницькою продукцією 
дрібнотоварних виробників. 

Наближення України до продовольчого 
ринку Європейського Союзу передбачає пере-

ведення сільськогосподарського виробництва 
на вищий якісний рівень, що рано чи пізно 
поставить особисті селянські господарства 
перед вибором – залишатися відсталою фор-
мою ручного виробництва чи стати товарним 
сімейним господарством. Останнє передбачає 
додаткові витрати членів цих господарств, які 
будуть пов’язані насамперед із матеріально-
технічним покращанням даних господарств та 
включення їх до організованого продовольчого 
ринку України. 

Отже, з метою переведення особистих селян-
ських господарств на товарну основу, необхідно 
створити відповідні умови, які б спонукали їх 
до добровільного включення в ринкову систему. 
У галузі тваринництва найбільш реальним 
шляхом задоволення таких вимог є створення 
сімейних ферм, які б відповідали європейським 
стандартам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичними і практичними аспектами орга-
нізації сімейних ферм займались відомі вітчиз-
няні вчені О.М. Бородіна [1], В.П. Горьовий [2], 
В.М. Заєць [3], М.І. Кiсіль [3; 4], М.М. Кропивко 
[4], Ю.О. Лупенко [3], П.М. Макаренко [5], 
М.Й. Малік [3], Л.Ю. Мельник [5], О.М. Они-
щенко [6], М.Г. Павличенко [7], І.В. Прокопа 
[1], О.М. Шпичак [8], М.Г. Шульський [9], 
В.В. Юрчишин [10] та ін. 

В Україні функціонує 1 млн. сімейних ферм. 
Однак вони й досі не мають статусу юридич-
ної особи через відсутність відповідного зако-
нодавства. Натомість в Європі малі форми гос-
подарювання успішно розвиваються, у тому 
числі завдяки фінансовій підтримці держави, 
що забезпечує їхню конкурентоспроможність, 
високу якість сільськогосподарської продукції 
та її безпечність.

Особисті селянські господарства, зауважує 
професор О.М. Бородіна, є найчисельнішими 
представниками сімейного типу господарю-
вання в аграрному секторі економіки України, 
тож виникла об’єктивна необхідність забезпе-
чити створення правових, економічних та соці-
альних передумов їх трансформації в сімейні 
фермерські господарства [1, с. 1].

Мета статті полягає у висвітленні проблем 
та особливостей функціонування й розвитку 
сімейних ферм в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
У діяльності особистого селянського господар-
ства зазвичай беруть участь члени родини, тому 
такі ферми доцільно створювати на основі їхньої 
праці. Особливістю особистого селянського гос-
подарства є не лише ведення спільної госпо-
дарської діяльності усіма членами селянської 
родини та використання спільної власності, а 
й розподіл виробленої продукції чи отриманого 
доходу відповідно до вкладу кожного члену 
родини, які водночас є рівноправними власни-
ками усього виробництва. При цьому у пікові 
періоди або у разі іншої необхідності на сімей-
ній фермі може використовуватися також і 
праця найманих працівників. Участь неповно-
літніх членів родини повинна відповідати вимо-
гам Європейського Союзу щодо зайнятості непо-
внолітніх осіб у сільському господарстві. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про 
особисте селянське господарство» [11], майно, 
яке використовується для ведення особистого 
селянського господарства, може бути власністю 
однієї особи, спільною частковою або спільною 
сумісною власністю його членів. Ураховуючи, 
що створення сімейних ферм відбувається на 
засадах сімейного підприємництва, майно, 
яке створюється, належить членам родини на 
засадах спільної сумісної власності. Відповідно 
до ст. 368 Цивільного кодексу України, спіль-
ною сумісною власністю є спільна власність 
двох або більше осіб без визначення часток кож-
ного з них у праві власності, майно, набуте в 
результаті спільної праці та за спільні грошові 
кошти членів сім’ї, є їхньою спільною сумісною 
власністю, якою вони володіють і користуються 
спільно [12]. При цьому весь отриманий доход 
від діяльності сімейної ферми розподіляється 
відповідно до вкладу кожного члену родини у 
виробничу діяльність, а у разі виділу частки із 
майна, що є у спільній сумісній власності, вва-
жається, що частки кожного із співвласників у 
праві спільної сумісної власності є рівними.

Найбільш доцільним є створення молочних 
сімейних ферм, що зумовлено наявністю значної 
кількості дрібних виробників молока. У 2014 р. 
частка особистих селянських господарств у 
загальному обсязі виробництва молока стано-
вила 76,2% (у 1990 р. – 24%, 2000 р. – 71%, 
2005 р. – 81%, у 2010 р. – 80,3%, 2011 р. – 
79,7%, 2012 р. – 77,7%, 2013 р. – 77,5%) [13]. 
У ситуації, що склалася, коли на одну сім’ю 
припадає менше двох корів, управляти сезон-
ністю, так само як і якістю молока, практично 
неможливо.

У зв’язку з цим окремі переробні підпри-
ємства або компанії, серед яких, наприклад, 
компанії «Данон», «Мілкіленд», ВАТ «Яго-
тинський маслозавод», вирішували ці питання 
на рівні співпраці із сільськогосподарськими 
кооперативами та шляхом інвестицій у холо-
дильне, транспортне обладнання. Завдяки 
подібним крокам вдається досягти набагато 
кращих результатів. Водночас важливою є під-

тримка всіх, хто має намір створювати невеликі 
сімейні ферми, що дозволить регулювати вироб-
ництво, створювати альтернативний дохід для 
однієї родини, а також підвищити ефективність 
виробництва молока.

В Україні процес створення сімейних ферм 
поступово набирає обертів, у багатьох випадках 
завдяки експертній та технічній допомозі пред-
ставництв держав– лідерів з розвитку сімейної 
кооперації, зокрема, Польщі, Франції, Канади, 
США тощо. Відповідно, попри численні законо-
давчі та бюрократичні перепони є й підґрунтя 
для їх розвитку і на місцях – бажання селян 
розвивати цю діяльність, відповідні площі та 
сприяння влади в областях.

Сімейну ферму слід розглядати як форму 
сільськогосподарського виробництва, яка засно-
вана на сімейній організації праці та спрямо-
вана на задоволення потреб селянської родини, 
а також отримання доходів від реалізації виро-
бленої продукції. Такими сімейними фермами 
можуть бути тваринницькі ферми з виробни-
цтва молока, яловичини, свинини, баранини, 
м’яса птахів, яєць тощо.

Сімейна ферма створюється на основі приват-
ної власності. Її виробнича діяльність пов’язана 
з товарним виробництвом сільськогосподар-
ської продукції, у результаті продажу якої 
отримується дохід, а у виробничому процесі 
можуть приймати участь наймані працівники. 
Тому сімейна ферма є формою приватного під-
приємства. 

Відповідно до ст. 113 Господарського кодексу 
України, приватним підприємством визнається 
підприємство, що діє на основі приватної власності 
одного або кількох громадян, іноземців, осіб без 
громадянства та його (їх) праці чи з використан-
ням найманої праці [14]. При цьому, відповідно 
до Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», 
приватне підприємство підлягає реєстрації у міс-
цевих органах державної влади [15].

Проаналізувавши діяльність сімейних ферм 
в Україні, можна виділити наступні їх особли-
вості: 

– відсутня наймана праця, роботу з обслуго-
вування тварин виконують лише члени сімей 
(родин);

– обмежені фінансові можливості власників;
– недостатні в більшості господарств площі 

земельних угідь для забезпечення тваринни-
цтва власними кормами;

– розташування ферм в населених пунктах, 
що обмежує їх розміри і потребує додаткових 
екологічних заходів. Водночас забезпечення 
водою та електричною енергією, зумовлене 
їхнім розташуванням, є перевагою;

– обслуговування тварин некваліфікованими 
працівниками, включаючи дітей;

– розмір сімейної ферми обумовлюється: 
фінансовою можливістю, наявністю робочої 
сили, кормовою базою, місцерозташуванням 
конкретного селянського господарства;



517Глобальні та національні проблеми економіки

– необхідність, як правило, використання 
найпростіших засобів механізації та автомати-
зації, а також ручної праці;

– дотримання принципу зменшення затрат 
праці і часу на виробництво продукції;

– необхідність застосовування в технологіях 
утримання самообслуговування тварин;

– мінімальна кількість складових раціону 
годівлі і мінімум робіт і коштів з підготовки 
кормів до згодовування;

– широке застосування універсальної, про-
стої у виготовленні і експлуатації мінітехніки;

– уніфікованість технологій і обладнання, 
поєднання передових технологій, принципів 
механізації процесів і організації виробництва з 
мінімальним витратами праці, енергії і коштів 
та вимогами фізіології тварин.

Доходи особистих селянських господарств, 
як правило, незначні, а тому витрати, пов’язані 
з будівництвом сімейної ферми, потребують 
найретельнішого опрацювання. Окрім того, 
більшість особистих селянських господарств 
не в змозі реалізувати масштабні проекти з 
будівництва тваринницьких ферм за рахунок 
лише власних джерел. Тому членам селянської 
родини необхідно залучити необхідні фінан-
сові ресурси з інших джерел. Такими джере-
лами можуть бути позичені кошти кредитних 
спілок, банків або кошти державного чи місце-
вого бюджетів.

Залученню з цих джерел необхідного фінан-
сування передує розробка бізнес-плану будів-
ництва сімейної ферми. Відповідно до Закону 
України «Про інвестиційну діяльність» [16] і 
Наказу Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України від 19.06.2012 р. № 724 «Про 
затвердження форми проектної (інвестиційної) 
пропозиції, на основі якої готується інвести-
ційний проект, для розроблення якого може 
надаватися державна підтримка, Порядку роз-
роблення та форми інвестиційного проекту, для 
реалізації якого може надаватися державна 
підтримка» [17], структура бізнес-плану інвес-
тиційного проекту будівництва сімейної ферми 
має наступний вигляд. 

Резюме – розділ бізнес-плану, в якому відо-
бражаються короткі висновки. Воно необхідне 
для швидкого ознайомлення заінтересованих 
сторін зі змістом інвестиційного задуму та 
результатів реалізації інвестиційного проекту, 
а також визначення перспективи майбутньої 
співпраці. 

У першому розділі бізнес-плану інвести-
ційного проекту будівництва сімейної ферми 
(Загальні аспекти) формулюються мета реаліза-
ції інвестиційного проекту будівництва сімей-
ної ферми, основні завдання проекту та його 
сутність. При цьому як керівнику, так і членам 
особистого селянського господарства чи приват-
ного підприємства необхідно чітко усвідомлю-
вати, з якою метою і навіщо вони будуть реалі-
зовувати інвестиційний задум та які завдання 
поставлені перед ними.

Основні завдання проекту. Залежно від 
потужності проекту та обсягу необхідних інвес-
тицій ці завдання можуть різнитися. Так, для 
реалізації інвестиційного проекту з будівництва 
сімейної молочної ферми можна сформулю-
вати чотири завдання: оцінити ринок молока у 
районі; розробити інвестиційний план; оцінити 
фінансові показники та окупність проекту; 
визначити соціально-економічні наслідки впро-
вадження інвестиційного проекту. 

Наприклад, у Київській області було спо-
жито майже 934 тис. т молока і молочних про-
дуктів, що становить близько 10% загального 
обсягу споживання цієї продукції та є найбіль-
шим показником по Україні. Обсяг споживання 
молока і молочних продуктів порівняно з 2000 р. 
збільшився лише на 3,8%. При цьому, відпо-
відно до норм Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, мінімальна річна норма споживання 
молока і молочних продуктів на одну особу 
населення складає 341 кг, що у 1,6% більше 
за рівень, досягнутий у Київській області. Нині 
чисельність всього населення області становить 
58,7 тис. осіб, яке 2014 р. спожило близько 
12,3 тис. т молока, зокрема, на одну особу – 
210 кг. Відповідно, кожен житель Київської 
області щорічно недоспоживає понад 131 кг 
молока та молочних продуктів. Отже, плато-
спроможний попит населення області набагато 
перевищує 3,6 т молока в рік, а тому продукція 
молочної сімейної ферми може бути реалізована 
у межах області. 

Згідно з п. 2.1.10.3. «Методичних реко-
мендацій з розроблення бізнес-плану підпри-
ємств», затверджених Наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 
06.09.2006 р. № 260, на основі виробничої про-
грами, розрахованої в складі прогнозу фінансо-
вих результатів діяльності, формується модель 
дисконтованих грошових потоків.

Розроблений бізнес-план зі створення молоч-
ної сімейної ферми дасть змогу особистому 
селянському господарству гарантовано залу-
чити кошти в інвестиційний проект та створити 
ефективний вид діяльності у сільській місце-
вості, що вплине позитивно як на добробут сіль-
ської родини, так і на соціально-економічний 
розвиток сільських територій та продовольчу 
безпеку країни. Крім створення обґрунтованого 
бізнес-плану, також необхідно враховувати осо-
бливі аспекти проектування молочних сімей-
них ферм:

– визначення продуктивності ферми;
– вибір способу утримання;
– годівля тварин;
– механізація виробничих процесів;
– організація праці. 
Продуктивність (розмір) ферми в першу 

чергу визначають чисельністю поголів’я корів 
та їх продуктивністю, а чисельність поголів’я 
диктується, головним чином, такими показни-
ками, як можливість наявної кормової бази і 
наявність трудових ресурсів. Щодо кормової 
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бази, то в середньому розміри паїв становлять 
4–6 га на пайовика, кількість пайовиків в 
сім’ї коливається в межах 2–4 осіб, а на одну 
корову для годівлі необхідно мати біля 2 га 
землі, відведеної під кормову базу. Отже, роз-
мір сімейної ферми за цих умов становить від 
4 до 12 корів. У випадку, коли землі під кор-
мову базу недостатньо і корми частково необ-
хідно купувати, додається ще фактор фінансо-
вої можливості власника, а у випадку, коли 
відгодівля тварин базується тільки на заку-
плених кормах, розмір ферми обмежується 
лише фінансовими можливостями власника. 
Щодо трудових ресурсів, то, враховуючи, що 
працюючі члени сім’ї можуть протягом доби 
виділяти для робіт на фермі в середньому по 
дві години кожен, сім’я може мати річні тру-
дові ресурси, достатні для утримання до 10–12 
голів. У випадку більшої кількості працюючих 
розмір ферми можна збільшити.

Вибір способу утримання корів визначається 
рядом критеріїв, основними з яких можна 
назвати: догляд за тваринами, витрати кормів, 
технологічні, організаційні, санітарно-гігіє-
нічні, затрати праці, експлуатаційні витрати і 
капіталовкладення. Важливим показником для 
вибору способу утримання на сімейних фермах, 
на наш погляд, є самообслуговування тварин, 
під яким ми розуміємо можливість виконання 
виробничих процесів самими тваринами, без 
участі людини. Це дає змогу значно скоротити 
затрати праці на отримання продукції і дозво-
ляє тваринам задовольняти свої фізіологічні 
потреби в міру їх появи. Крім того, перевага 
самообслуговування тваринами є те, що більшу 
частину роботи, яку раніше покладали на 
механізацію і автоматизацію, виконують самі 
тварини. Для обслуговуючого персоналу зали-
шається в основному транспортування води, 
кормів, продукції, гною, час виконання яких 
не регламентується розпорядком дня. Вико-
навши порівняння різних способів утримання 
за вищевказаними критеріями, можна зробити 
висновок, що для молочних сімейних ферм 
більш доцільно застосовувати безприв’язний 
боксовий спосіб утримання тварин. Годівлю 
тварин виконують згідно раціону, від структури 
якого залежить тип годівлі (силосний, сінаж-
ний, концентратний тощо). При виборі раціону 
годівлі з урахуванням визначених особливостей 
(мінімальна кількість складових раціону, міні-
мум робіт і коштів з підготовки кормів до згодо-
вування, тривалий строк придатності кормів зі 
збереженням їх якості для забезпечення прин-
ципу самообслуговування тварин, власне чи 
коопероване виробництво кормів або ж їх заку-
півля), пропонуємо формувати раціон з таких 
компонентів:

– влітку – зелені і концентровані корми;
– взимку – сіно, коренеплоди і концентро-

вані корми.
За можливістю рекомендуємо урізноманіт-

нювати раціон, заготовляючи або купуючи силос 

і сінаж в герметизованих рулонах чи тюках. 
Існуючі засоби механізації тваринницьких під-
приємств створювались для обслуговування 
великої кількості поголів’я, і використання її 
на сімейних фермах, як правило, економічно не 
доцільно. Тому виникає потреба у створенні й 
впровадженні відповідних нових видів техніки, 
які б могли задовольнити принципи, покладені 
в обслуговування тварин (самообслуговування, 
індивідуальний підхід, малі об’єми, незначні 
відстані, спрощені технології тощо) на цих фер-
мах, а також зміни в організації виробництва і 
праці людей. З інженерної точки зору ця тех-
ніка повинна відповідати універсальності при 
виконанні як одного, так і різних технологіч-
них процесів, проста у виготовленні і експлуа-
тації, з широким діапазоном продуктивності і 
економічно доцільна. Для полегшення ручної 
праці і підвищення продуктивності, якщо це 
доцільно, пропонуємо застосовувати мінітех-
ніку (мінітрактори, мотоблоки, мобільні енер-
гетичні засоби з електроприводом).

Всю роботу з обслуговування поголів’я, 
отримання і обробки продукції виконують 
члени сім’ї. При цьому можуть бути випадки, 
коли всі члени сім’ї –працездатні і мають до і 
після роботи не більше 2–2,5 год. для обслуго-
вування тварин. У той же час виробничі про-
цеси з догляду за тваринами протікають безпе-
рервно, що потребує або їх автоматизації, або 
широкого впровадження принципу самообслу-
говування. В таких умовах доцільними були б 
регламентовані роботи, тобто ті, які не можна 
перевести на самообслуговування (доїння, пер-
винна обробка молока, нормована годівля), 
виконувати двічі на добу – вранці та ввечері (до 
і після основної роботи); роботи, не пов’язані 
безпосередньо з тваринами (заготівля, приготу-
вання і роздавання кормів, прибирання гною, 
ремонтно-обслуговуючі роботи тощо) – викону-
вати в зручний для виконавців час. Виходячи з 
цього, вважаємо, що маючи 2–2,5 год. на добу 
для обслуговування тварин на одного працюю-
чого, сім’я може утримувати ферму розміром:

– до 4 корів – один працівник;
– до 8 корів – два працівники;
– до 12 корів – три працівники.
При розробці (проектуванні) сімейних ферм 

молочного напряму пропонуємо використову-
вати (враховувати) розглянуті вище особливості 
в технологіях утримання, раціонах годівлі тва-
рин, конструкціях засобів механізації, мето-
дах і прийомах організації праці та організації 
виробництва продукції (молока) в них.

Висновки. Сімейні особисті та невеликі фер-
мерські господарства є важливою складовою 
аграрної сфери, проте їх потенціал використо-
вується далеко не повністю. Розвиток сімейних 
господарств необхідно розглядати в контексті 
змін, що проходять у царині суспільних від-
носин. Сімейні ферми є одними із найраціо-
нальніших форм господарювання в аграрному 
секторі економіки, які мають більший, ніж 



519Глобальні та національні проблеми економіки

інші види господарств, запас міцності й спро-
можні вижити у періоди економічних труд-
нощів, достатньо гнучкі, щоб пристосуватися 
до посилення тиску глобальної системи агро-
бізнесу, використовуючи при цьому різні сис-
теми пристосування. В той же час стабілізація 
й подальше ефективне функціонування малих 
форм господарювання на селі неможливе без 
використання дієвих способів державної під-
тримки їхнього розвитку.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сучасний стан кадрової політики в 

аграрних підприємствах Миколаївської області. Виокремлено 
один з основних важелів впливу на кадрову політику – трудову 
мотивацію працівників агропідприємств. Дослідження показа-
ли, що найвагомішим мотиваційним чинником є оплата праці. 
Проаналізовано середню номінальну заробітну плату пра-
цівників аграрних підприємств Миколаївської області та про-
ведено порівняння реальної та номінальної заробітної плати. 
Внесено пропозиції щодо ведення кадрової політики з ураху-
ванням мотиваційних настроїв працівників. 

Ключові слова: кадри, кадрова політика, мотивація, опла-
та праці, реальна заробітна плата, номінальна заробітна пла-
та, закрита кадрова політика.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено современное состояние кадровой 

политики в аграрных предприятиях Николаевской области. 
Выделен один из основных рычагов влияния на кадровую по-
литику – трудовую мотивацию работников сельхозпредприя-
тий. Исследования показали, что наиболее значимым мотива-
ционным фактором является оплата труда. Проведены анализ 
средней номинальной заработной платы работников аграрных 
предприятий Николаевской области и сравнение реальной и 
номинальной заработной платы. Внесены предложения по ве-
дению кадровой политики с учетом мотивационных настрое-
ний работников.

Ключевые слова: кадры, кадровая политика, мотивация, 
оплата труда, реальная заработная плата, номинальная зара-
ботная плата, закрытая кадровая политика.

АNNOTATION
The article reviews the current state personnel policy in the 

agricultural enterprises Mykolaiv region. There is determined one 
of the main levers of influence on personnel policies – labor moti-
vation of employees of the agricultural enterprises. Studies have 
shown that the most significant motivational factor is wages. Ana-
lyzed the average nominal wage of employees of agricultural en-
terprises Mykolaiv region, and a comparison of real and nominal 
wages. The suggestions concerning the conduct of personnel poli-
cy with regard to the motivational attitudes of employees. 

Keywords: personnel, personnel policies, motivation, wages, 
real wages, nominal wages, closed personnel policy. 

Постановка проблеми. Сучасні умови функ-
ціонування аграрних підприємств вимагають 
вагомого вкладу у їх розвиток. Одним із напря-
мів розвитку аграрного підприємства є розвиток 
його працівників завдяки успішно сформованій 

кадровій політиці. Проблема у тому, що досить 
мала частина агропідприємств здійснюють пла-
нування та координування кадрової політики, 
що, в свою чергу, призводить до нерозуміння 
працівниками цілей та мети підприємства. Най-
поширенішим способом проведення кадрової 
політики є використання мотиваційних важе-
лів управління персоналу. Проблема мотивації 
праці в сучасному суспільстві відіграє важливу 
роль, так як правильне проведення мотивацій-
ної політики серед персоналу сприятиме поліп-
шенню якості праці працівників і підвищенню 
продуктивності праці.

Сьогодні, в епоху людини економічної, 
керівники за допомогою реалізації механіз-
мів мотивації задіють людський ресурс, спо-
нукають співробітників до ефективної роботи, 
сприяють загальному поліпшенню продук-
тивності праці. Сучасний керівник повинен 
розуміти, що вміння мотивувати працівників 
значить не просто актуалізувати вже складені 
мотиви, але й формувати структуру потреб 
при постійному забезпеченні та відстеженні 
зворотного зв’язку [5].

Неопрацьованість мотиваційної політики, 
недооцінка заходів моральних і матеріальних 
витрат, витрати людського потенціалу стають 
реальною проблемою сучасних сільськогос-
подарських підприємств в умовах жорсткого 
регламентування та контролю фінансування 
системи аграрної політики України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі вивчення особливостей кадрової полі-
тики приділяють увагу ряд вчених економістів, 
зокрема: Бородіна О.М., Богуцький О.А., Завад-
ський Й.С., Керженцев М.Ф., Малік М.Й., 
Шпикуляк О.Г., Саблук П.Т., Юрчишин В.В., 
Кириленко І.Г. та інші дослідники. Значний 
внесок у розвиток теорії та практики мотива-
ційної політики зробили такі відомі зарубіжні 
вчені, як: Ф. Тейлор, Е. Емерсон, А. Мас-
лоу, Ф. Герцберг, Л. Потер, Д. Мак-Клеланд, 
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Л. Гольдом та ін. Серед вітчизняних науковців 
цим питанням займалися А. Колот, С. Бандура, 
Д. Богиня, С. Занюк, М. Генкін. Разом з тим 
ряд аспектів цієї багатопланової проблеми зали-
шаються недостатньо вивченими і потребують 
поглибленого дослідження.

Мета статті полягає у дослідженні та аналізі 
кадрової політики і мотивації праці, що скла-
лися в аграрних підприємствах Миколаївської 
області, їх загального стану та проблем.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Існують різні точки зору щодо визначення 
поняття «кадрова політика». Наприклад, 
О.В. Крушельницька і Д.П. Мельничук вва-
жають, що «кадрова політика – це сукупність 
принципів, методів, форм організаційного 
механізму з формування, відтворення, роз-
витку та використання персоналу, створення 
оптимальних умов праці, його мотивації і сти-
мулювання» [1]. 

Є.В. Маслов визначає кадрову політику як 
«головний напрям у роботі з кадрами, набір 
основних принципів, що реалізуються кадро-
вою службою підприємства» [7]. 

На думку В.А. Стец, І.І. Стец та М.Ю. Кос-
тючик, «кадрова політика підприємства – це 
цілісна кадрова стратегія, яка об’єднує різні 
форми кадрової роботи, стилі її проведення 
в організації і плани використання робочої 
сили» [6]. 

Таким чином, кадрова політика підприєм-
ства – це сукупність принципів, методів, форм, 
заходів і процедур із формування, відтворення, 
вдосконалення та використання персоналу, 
створення оптимальних умов праці, її мотива-
ції та стимулювання. 

Суб’єктом кадрової політики виступає керів-
ництво підприємства у взаємодії з іншими під-
розділами. Кадрова політика визначає основний 
напрям у роботі з персоналом підприємства для 
створення високопрофесійних працівників, які 
б сприяли розвитку підприємства. Основними 
складовими кадрової політики є: політика 

набору, відбору і розстановки кадрів; політика 
профорієнтації, адаптації та підвищення квалі-
фікації кадрів; політика зайнятості; політика 
управління службовим зростанням; політика 
стимулювання; соціальна політика [6].

У нашому дослідженні увага спрямована на 
політику стимулювання, тобто на мотиваційні 
важелі управління персоналом. 

Формування мотиваційної політики в сіль-
ськогосподарських підприємствах узагальнено 
можна представити у вигляді трьох етапів [4]:

1. Аналіз відповідності поставлених страте-
гічних цілей в рамках мотиваційної стратегії 
підприємства та реальних можливостей їх реа-
лізації.

2. Визначення можливих варіантів моти-
ваційних політик підприємства, виходячи зі 
скоригованих цілей середньострокової стра-
тегії мотивації підприємства, сформованих до 
моменту розробки політики умов ведення гос-
подарської діяльності.

3. Практична реалізація певних варіантів, 
що мотивують і стимулюють, спрямованих на 
досягнення затвердженої підприємством опера-
тивної цілі.

Модель управління мотивацією аграрного 
підприємства повинна включати в себе два еле-
менти: стратегічний і тактичний. Стратегія 
мотиваційної політики повинна розроблятися 
на основі довгострокових концепцій розвитку 
економіки у сільськогосподарському секторі 
району, області та країни взагалі. Тактична 
сторона передбачає формування оперативних 
(поточних) цілей і розробку конкретних захо-
дів, що забезпечують досягнення цих цілей з 
найбільшою ефективністю. Тактичні засоби 
мотиваційної політики – це методи мотивую-
чого і стимулюючого впливу, які спонукають 
певну категорію населення займатися трудовою 
діяльністю.

Мотиваційна політика повинна бути спрямо-
вана на створення сприятливих умов розвитку 
сільського господарства.

Таблиця 1
Середня номінальна заробітна плата у сільському господарстві за період з 2007 по 2014 р.  

в розрахунку на одного працівника у Миколаївській області за місяць, грн.
Місяці 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Січень 550,66 746,03 952,80 988,81 1247,73 1448,17 1693,31 1826
Лютий 538,64 793,61 1001,43 1052,47 1270,88 1585,06 1722,29 1785
Березень 618,74 854,56 1090,82 1230,16 1527,54 1632,21 1745,32 2031
Квітень 673,65 942,60 1202,69 1450,14 1601,07 1894,43 2043,06 2215
Травень 664,58 979,68 1160,66 1447,18 1676,48 1985,28 2143,61 2155
Червень 770,68 1122,74 1365,61 1392,77 1603,51 1997,09 2136,28 2255
Липень 782,32 1325,99 1467,14 1744,20 1996,22 2056,30 2379,79 2613
Серпень 731,86 1170,85 1245,41 1481,49 1762,28 1879,05 2147,97 2229
Вересень 791,89 1110,40 1388,47 1636,15 1890,46 2070,45 2071,18 2489
Жовтень 784,39 1264,68 1300,52 1506,46 1765,78 1987,88 2364,68 2401
Листопад 783,56 1172,24 1297,11 1554,09 1762,91 1985,66 2260,24 2122
Грудень 837,69 1188,47 1380,33 1410,24 1799,45 1987,95 2144,20 2286
Всього за рік 8528,66 12671,85 14852,99 16894,16 19904,31 22509,53 24851,93 26407
Джерело: Головне управління статистки у Миколаївській області



522

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Основне завдання аграрного підприємства – 
це успіх на ринку, отримання прибутку. Робіт-
ники зацікавлені в отриманні максимального 
розміру плати за свою працю, в реалізації своїх 
особистих інтересів. Визнання особистих інтер-
есів працівників найважливішими в сучасних 
умовах є актуалізацією важливості та значу-
щості проблем мотивації трудової діяльності, 
а також необхідність підвищення ефективності 
праці працівника в системі соціально-трудових 
відносин малого підприємства, що постійно 
працює на межі ризику. Найважливішу роль у 
цьому процесі має відігравати система мотива-
ції до праці, в загальному вигляді представляє 
собою сукупність зовнішніх і внутрішніх впли-
вів на поведінку найманих працівників, спря-
мованих на досягнення їхніх особистих цілей і 
цілей фірми. Тільки використовуючи дієву сис-
тему трудової мотивації, можна поєднати інтер-
еси працівників з цілями підприємства [2].

Одне з центральних місць у формуванні в 
аграрному підприємстві системи трудової моти-
вації повинно належати заробітній платі. Розмір 
заробітної плати та її організація на підприєм-
стві – важливі фактори мотивації до праці, що 
діють протягом усього періоду трудової діяль-
ності працівника незалежно від стадій перебу-
вання його в даній професії. Тому розглянемо 
розмір середньої номінальної заробітної плати в 
сільському господарстві в розрахунку на одного 
працівника за період з 2007 по 2014 р. на при-
кладі Миколаївської області (табл. 1).

Проаналізувавши таблицю 1, можна зробити 
висновок, що у період з 2007 по 2014 р. середня 
номінальна заробітна плата у галузі сільського 
господарства зросла майже в три рази – від 
8 528,66 грн. на одну особу за рік у 2007 р. до 

26 407 грн. у 2014 р. Найбільше зрос-
тання відбулося у 2008 р. – в порівнянні з 
2007 р. середня номінальна заробітна плата 
в розрахунку на одного працівника зросла на 
4 143,19 грн. Для цього періоду було харак-
терне те, що заробітна плата поступово збіль-
шувалася до кінця року, але у деяких місяцях 
було незначне зменшення заробітної плати в 
порівнянні з попередніми. Можна відмітити, 
що середня номінальна заробітна плата була 
більшою в грудні, крім 2010 та 2013 рр. Все це 
свідчить про те, що галузь сільського господар-
ства в Миколаївській області є прибутковою й 
перспективною, тому заробітна плата стабільно 
підвищується кожного року. 

Але слід пам’ятати й про те, що також існує 
й реальна заробітна плата, що у деяких момен-
тах відрізняється від номінальної.

На жаль, у даний час рівень реальної заро-
бітної плати в сучасному сільському господар-
стві України не завжди забезпечує позитивну 
мотивацію для робітників та взагалі відтво-
рення робочої сили нормальної якості. Більш 
того, в сучасних умовах зростання цін реальна 
заробітна плата може знижуватися, незважа-
ючи на зростання номінальної заробітної плати. 

Можна сказати, що показник реальної заро-
бітної плати найбільш точно (в порівнянні з 
номінальною зарплатою) свідчить, наскільки 
краще або гірше стала жити людина після зміни 
рівня споживчих цін. Тому проаналізуємо темп 
зростання/зниження номінальної та реальної 
заробітної плати на прикладі сільського госпо-
дарства Миколаївської області у період з 2002 
по 2014 р. у відсотковому відношенні (табл. 2). 

Таблиця 2
Темп зростання/зниження номінальної 

та реальної заробітної плати у сільському 
господарстві в Миколаївській області  

у 2002–2014 рр., %

Роки

Номінальна 
заробітна плата

Реальна заробітна 
плата

у % до у % до

попере-
днього 
року

грудень до 
грудня попе-

реднього 
року

попере-
днього 
року

грудень до 
грудня попе-

реднього 
року

2002 121,6 114,7 117,2 110,8
2003 118,1 116,6 106,9 107,1
2004 120,1 122,3 117,3 115,5
2005 131,8 137,9 116,2 124,0
2006 128,3 126,2 118,4 115,1
2007 125,9 125,2 110,4 104,0
2008 134,8 131,5 105,3 107,2
2009 111,4 110,8 95,8 98,1
2010 118,8 116,4 108,2 105,8
2011 115,4 113,4 105,7 108,6
2012 115,3 116,6 116,1 117,6
2013 109,6 109,6 109,8 108,7
2014 108,1 113,8 95,8 89,5

Джерело: Головне управління статистики у Мико-
лаївській області

Проаналізувавши таблицю 2, можна зро-
бити висновок, що номінальна заробітна плата 
у галузі сільського господарства в порівнянні з 
реальною стабільно зростала у період з 2002 по 
2014 р. як в відношенні до попереднього року, 
так і грудня до грудня попереднього року. Що ж 
стосується реальної заробітної плати, то вона теж 
характеризувалася стабільним підвищенням, 
крім 2009 та 2014 рр. У 2009 р. у відношенні до 
всього 2008 р. вона зменшилася на 4,2 в. п., а по 
відношенню до грудня – на 1,9 в. п. У 2014 р. 
в порівнянні з 2013 р. реальна заробітна плата 
впала на 4,2 в. п., а якщо порівняти з груднем 
попереднього року – то взагалі на 10,5 в. п. Це 
свідчить про складну економічну ситуацію як 
в агропромисловому комплексі Миколаївської 
області, так і України в цілому.

Успіх будь-якого сільськогосподарського 
підприємства залежить від активності керів-
ництва у веденні кадрової політики. На жаль, 
більшість керівників аграрних підприємств 
ведуть реактивну кадрову політику. За такої 
політики керівництво підприємства здійснює 
контроль симптомів негативного стану в роботі 
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з персоналом, причин і ситуації розвитку 
кризи: виникнення конфліктних ситуацій, від-
сутність достатньо кваліфікованої робочої сили 
для вирішення завдань, брак мотивації до висо-
копродуктивної праці.

Також кадрова політика більшості аграрних 
підприємств Миколаївського району характе-
ризується своєю закритістю, тобто по кар’єрній 
драбині просуваються тільки «свої» працівники, 
відсутнє залучення спеціалістів ззовні. Для 
малого села таке явище є цілком нормальним, 
оскільки окрім жителів цього ж селища або 
сусідніх селищ, більш не має кадрових джерел.

Отже, ефективність кадрової політики зале-
жить від оптимального поєднання двох умов: 
підвищення добробуту працівників, зацікавле-
них у високопродуктивній праці, і ефективного 
виробництва. Постійні перетворення в системі 
оплати і преміювання працівників – основне 
завдання у питаннях підвищення мотивацій-
ного потенціалу підприємства. Тому мотива-
ційна політика повинна включати нові методи 
стимулювання, які спонукають працівників 
трудитися більш ефективно. Сьогодні метою 
мотиваційної політики будь-якого підприєм-
ства має бути стимулювання оптимального 
результату на основі підвищення продуктив-
ності праці кожного працівника за допомогою 
створення спеціальних систем преміювання, 
спрямованих на розвиток професійних знань, 
високий рівень теоретичних і практичних нави-
чок для досягнення намічених результатів, 
прагнення до пошуку інноваційних рішень в 
управлінні виробництвом.

Працюючи з колективом, керівнику необ-
хідно використовувати різні форми морального 
заохочення для формування ефективної моти-
ваційної політики на рівні персоналу.

Висновки. В умовах нестабільності на ринку 
праці для забезпечення ефективної роботи під-
приємства і підтримки високоорганізованої 
культури необхідно вдосконалювати процес 
управління персоналом на основі використання 
передових кадрових технологій, особливо при 
підготовці молодих і знову прийнятих робіт-
ників. Продовжує залишатися вузьким місцем 
на підприємствах дефіцит висококваліфікова-
них робітників. Для вирішення даної проблеми 
необхідно здійснювати поетапний перехід до 
впровадження оцінки персоналу при прийомі 
на підприємство за наступними напрямками:

– оцінка здібностей кожного;
– значимість особистісних властивостей.
Реалізація мотиваційної політики в сіль-

ському господарстві в цілому припускає:
– розробку планів та окремих заходів підви-

щення рівня мотивації праці на підприємстві;
– спостереження за реалізацією сформованих 

методів мотивуючого і стимулюючого впливу;
– розгляд альтернативних варіантів полі-

тики мотивації для оперативного реагування на 
непередбачені обставини;

– регламентування єдиної політики моти-
вації в сільському господарстві на різних рів-
нях – від самого підприємства до країни;

– координацію дій державних органів регіо-
нальних і муніципальних рівнів;

– організацію фінансового та іншого ресурс-
ного забезпечення процесу управління мотива-
цією на підприємстві;

– забезпечення розвитку трудових ресурсів 
для аграрного сектору.
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено класифікацію основних чинників, які 

впливають на розвиток аутстафінгу в Україні. За сферою 
впливу виділено правові, економічні та соціальні чинники. 
Проаналізовано стимулюючі та антистимулюючі фактори, які 
впливають на рішення підприємств щодо впровадження аут-
стафінгових послуг. Досліджено чинники, які здійснюють пози-
тивний та негативний вплив на ставлення працівників до по-
слуг аутстафінгу.

Ключові слова: аутстафінг, аутсорсинг, лізинг персоналу, 
послуги з працевлаштування, аутстафінгова компанія.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлена классификация основных фак-

торов, влияющих на развитие аутстаффинга в Украине. По 
сферам влияния выделены правовые, экономические и соци-
альные факторы. Проанализированы стимулирующие и анти-
стимулирующие факторы, влияющие на решения предприятий 
по внедрению аутстаффингових услуг. Исследованы факторы, 
которые оказывают позитивное и негативное влияние на от-
ношение работников к услугам аутстаффинга.

Ключевые слова: аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персо-
нала, услуги по трудоустройству, аутстаффингова компания.

ANNOTATION
The major factors which influence on the development of out-

staffing in Ukraine are classified in the article. Legal, economic and 
social factors are selected in the sphere of influence. Stimulative 
and negative factors influencing the decision of companies to in-
troduce outstaffing services are analyzed. The factors that have 
a positive and negative impact on the attitude of the services to 
outstaffing are reseached.

Keywords: outstaffing, outsourcing, staff leasing, employment 
services, outstaffing company.

Постановка проблеми. В умовах нестабільної 
ринкової економіки відбувається постійний пошук 
нових підходів до кадрового забезпечення підпри-
ємств з метою підвищення ефективності бізнесу, 
скорочення витрат на управління та утримання 
персоналу тощо. Відповідно до потреб та мети, під-
приємствам пропонується широкий спектр посе-
редницьких послуг з працевлаштування: аутста-
фінг, аутсорсинг, лізинг персоналу, які є відносно 
новими для українського ринку праці. Незважа-
ючи на те, що законодавчо така діяльність лише 
опосередковано регулюється Законом України 
«Про зайнятість населення», послуги з працевла-
штування широко пропонуються суб’єктами гос-
подарювання у комплексі з власним баченням суті 
та способу їхньої реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми використання аутстафінгу, включа-
ючи особливості організації та оплати праці, 
досліджували такі науковці, як: Б. Анікін [1], 
О. Ачкасова [2], О. Грішнова, О. Заїчко [3], 
О. Шаріпова, І. Сесіна, А. Шаріпова [4], І. Яки-
мів [5], та ін. Особливу увагу визначенню тер-
мінів аутстафінгу, аутсорсингу та лізингу пер-
соналу приділили С. Безручук, С. Лайчук [6]. 
Вагомий внесок в аналіз послуг аутстафінгу на 
ринку України здійснено компаніями «Ернст 
енд Янг» та «Promotion Staff», а також групою 
компаній «Рост», якими вперше були здійснені 
дослідження, де висвітлено аналіз попиту на 
послуги аутстафінгу в Україні.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наявність 
досліджень аутстафінгових послуг, недостатньо 
вивченими залишаються чинники, які вплива-
ють на впровадження аутстафінгу на вітчизня-
них підприємствах.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
факторів, які впливають на розвиток аутста-
фінгу в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Серед значної кількості тлумачень окремих нау-
ковців визначення поняття аутстафінгу немає у 
чинному законодавстві України. Праці О. Гріш-
нової, О. Заїчко, О. Ачкасової містять посилання 
на англомовне походження терміну від двох 
слів «out» і «staffing», що у перекладі означає 
«out» – вивід, «staffing» – штат, тобто виведення 
за штат [3; 2]. Незважаючи на це, жодного визна-
чення поняття «аутстафінгу» немає в Кембрідж-
ському словнику – одному із найбільш популяр-
них тлумачних джерел англійської мови, доступ 
до якого є необмеженим для усіх користувачів 
Інтернету. Відсутнє трактування цього терміну 
і в інших англомовних джерелах. Натомість є 
чітко визначені терміни – «аутсорсинг» (пере-
дача певного обсягу роботи іншій компанії) та 
«лізинг персоналу» (забезпечення компанії пер-
соналом кадрового агентства на певний термін 
без залучення таких працівників у штат).
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У працях українських науковців ми також 
прослідковуємо різні погляди на трактування 
понять аутстафінгу, аутсорсингу та лізингу пер-
соналу, зокрема А. Якимів трактує аутстафін-
гову діяльність як вид аутсорсингу і ототожнює 
її з лізингом персоналу [4, с. 399]. 

Варто зазначити, що впровадження та вико-
ристання послуг аутстафінгу в Україні відбува-
ється у досить суперечливих умовах відсутності 
законів та інших нормативно-правових актів, 
які б регулювали діяльність та чітко визна-
чали і розмежовували різні види посередниць-
кого працевлаштування робітників, зокрема: 
аутстафінгу, аутсорсингу, лізингу персоналу. 
Саме тому підприємства, що надають послуги 
з працевлаштування, у своїй діяльності коор-
динуються власними уявленнями про сутність 
понять, часто ототожнюючи їх. Тотальна неви-
значеність серед провайдерів значно зменшує 
кількість потенційних користувачів даних 
послуг. Так, в розумінні Універсальної прав-
ничо-фінансової компанії «Вікторія», яка надає 
аутстафінгові послуги з 2008 р., лізинг персо-
налу та аутстафінг нічим не відрізняються [7]. 
Хоча необхідно наголосити, що кожне поняття 
має свої особливості, які дозволяють розгля-
дати їх як самостійні послуги.

Лізинг персоналу – це послуга надання пер-
соналу, що знаходиться в штаті агентства, ком-
панії-замовнику на термін від трьох місяців. 
Аутсорсинг – це послуга передачі виконання 
конкретних завдань, функцій іншому підпри-
ємству. Клієнт купує послугу в агентства, а не 
працю конкретних працівників. Це є актуаль-
ним, коли виконання певної функції підпри-
ємства іншим підприємством є якісно кращим, 
швидшим і дешевшим. Як правило, відбува-
ється передача виконання функцій виробничого 
характеру, сервісних, інформаційних, фінансо-
вих, управлінських тощо [6, с. 44].

Аутстафінг являє собою послугу виведення 
працівників компанії-замовника у штат іншої 
компанії (провайдера). Таким чином, праців-
ники фактично продовжують свою роботу, але 
офіційним роботодавцем є інша компанія.

Для полегшення розуміння поняття «аутста-
фінгу» варто розглянути ті послуги, які про-
понуються сьогодні в Україні. Загалом, схема 
роботи є загальною для усіх провайдерів. Серед 
послуг, які пропонує компанія «Вікторія»:

• підготовка та укладення трудової угоди 
(контракту) з працівником та зарахування до 
штату аутстафінгової компанії – як індивіду-
ального працівника, так і груп працівників;

• забезпечення кадрового документообігу у 
відповідності до чинного законодавства України;

• відкриття індивідуального банківського 
рахунку для кожного працівника;

• проведення розрахунків нарахувань 
зарплати, утримань, перерахувань податків, 
обов’язкових платежів, зборів із заробітної 
плати працівника, розрахунок допомоги з тим-
часової непрацездатності, компенсацій за від-

пустку, інших компенсаційних та заохочуваль-
них (мотиваційних) виплат [7].

Станом на 7.10.2015, згідно з даними пере-
ліку суб’єктів господарювання, які надають 
послуги з посередництва у працевлаштуванні, 
та суб’єктів господарювання, які здійснюють 
наймання працівників для подальшого вико-
нання ними роботи в Україні в інших робото-
давців, Державною службою зайнятості Укра-
їни зареєстровано 678 суб’єктів. Серед них: 
дочірнє підприємство «Перша Аутстафінгова 
компанія», ТзОВ «Фарм Рост Аутстафінг» та 
компанія «Вікторія» – господарські суб’єкти, 
що згідно з чинним законодавством можуть 
надавати аутстафінгові послуги.

Згідно з дослідженням про використання 
послуг кадрового аутсорсингу та аутстафінгу 
на ринку України, що проводилося компаніями 
«Ернст енд Янг» та групою компаній «Рост», 
кожен третій учасник опитування зазначив, 
що знайомий з поняттям аутстафінгу поверх-
нево, близько 60% учасників поки ще не вико-
ристали аутстафінг. Проте можливість засто-
сування аутстафінгу в майбутньому зазначив 
кожен другий респондент. Ті, хто співпрацював 
із провайдерами послуг аутстафінгу (близько 
30%), вказали такі сильні сторони цих компа-
ній як гнучкість, адекватна вартість, виконання 
зобов’язань перед партнерами, належна якість 
послуг. 24,6% компаній, які користуються 
послугою аутстафінгу, зазначили, що головна 
мета використання цієї послуги – зниження 
витрат. Ще 20,8% респондентів таким чином 
оптимізують управління людськими ресурсами, 
а 15,3% за допомогою аутстафінгу вирішують 
проблему регламентації штату. 9,2% респон-
дентів, що взяли участь в опитуванні, вико-
ристовують аутстафінг для того, щоб сконцен-
труватися на основному бізнесі. На інші цілі 
вказали 30,1% респондентів.

У дослідженні взяли участь близько 50 ком-
паній з таких галузей: автомобільна і хіміко-
фармацевтична, аграрний сектор, агрохімічний 
сектор, банківський сектор, готельний бізнес і 
туризм, торгівля та споживчі товари, страху-
вання і телекомунікації, інформаційні техно-
логії, а також транспорт/логістика. У вибірці 
присутні як великі компанії зі штатом більше 
ніж 1000 співробітників (45%), так і дрібніші 
(29% мають до 200 осіб у штаті) [8].

Подальший розвиток послуг аутстафінгу 
вимагає чіткого розуміння та з’ясування чин-
ників, які впливають на динаміку їх впрова-
дження вітчизняними підприємствами. Варто 
зазначити, що ґрунтовні дослідження з цього 
питання відсутні. Лише у праці О. Шаріпова, 
І. Сесіна, А. Шаріпова [5] знаходимо класи-
фікацію чинників, які впливають на розвиток 
аутстафінгу. Автори поділяють всі чинники на:

– зовнішні (так звані об’єктивні), до яких 
відносять нормативно-правове забезпечення, 
економічну кон’юнктуру та менталітет країни 
чи регіону;
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– внутрішні:
1) чинники, які впливають на вибір організа-

ціями-замовниками (підприємство, яке проана-
лізувавши та оцінивши економічну доцільність 
аутстафінгу, прийшло до висновку – скориста-
тися даним видом послуг) послуги аутстафінгу. Це 
можуть бути: організації, які планують вихід на 
ринок, компанії з високими амбіціями щодо стрім-
кого росту, компанії з сезонним виробництвом чи 
наданням послуг, організації, які використовують 
аутстафінг на випробувальний термін;

2) чинники, які впливають на розвиток 
послуги аутстафінгу провайдерами – рекрутин-
говими агенціями чи організаціями, які безпо-
середньо займаються аутстафінгом, аутсорсін-
гом та лізингом персоналу;

3) чинники, які впливають на ставлення 
працівників до аутстафінгу.

Варто зазначити, що зовнішні чинники авто-
рами взагалі не проаналізовані, що потребує 
подальших досліджень у цьому напрямі.

На наш погляд, усі фактори, які впливають 
на рішення щодо використання аутстафінгу в 
практичній діяльності, варто класифікувати за 
такими ознаками:

– за ступенем впливу: стимулюючі, антисти-
мулюючі;

– за сферою поширення: правові, еконо-
мічні, соціальні;

– за об’єктом впливу: чинники, що впли-
вають на рішення підприємств щодо викорис-
тання аутстафінгу (рис. 1), чинники, що впли-
вають на ставлення працівників до аутстафінгу 
(рис. 2).

Перш за все розглянемо стимулюючі чин-
ники, які впливають на організацію під час 

вибору аутстафінгу як способу вико-
ристання персоналу. До правових чин-
ників передусім варто віднести вирі-
шення питань кількісного обмеження 
персоналу. Цей аспект дозволяє під-
приємствам залучати працівників у 
необхідній кількості, але при цьому не 
збільшувати штат компанії. Тому офі-
ційно в штаті працює одна кількість 
людей, а насправді компанія залучає 
працівників, які були офіційно виве-
дені у штат компанії-провайдера та 
згідно договору продовжують вико-
нувати свої функції. Така політика 
дозволяє зберегти статус малого під-
приємства з усіма податковими та 
фінансовими пільгами. Підприємства, 
які використовують загальну сис-
тему оподаткування, використовуючи 
аутстафінг, відносять оплату таких 
послуг на витрати і тим самим змен-
шують розмір сплачуваного податку 
на прибуток.

Також на юридичну особу компа-
нію-замовника не можуть бути накла-
дені істотні штрафи у зв’язку з тим, 
що її працівники юридично не є пра-
цівниками і правовідносини з ними 
не регулюються законодавством про 
працю. Такий працівник не зможе 
повернутися на роботу у компанію – 
замовника послуг за рішенням суду.

Щодо економічних факторів 
доцільності застосування аутстафінгу, 
варто зазначити, що замовники таких 
послуг можуть заощаджувати на 
кадровому діловодстві та управлінні 
персоналом загалом, адже весь обсяг 
роботи фінансового відділу і служби 
персоналу покладається на провайдера 
послуг, саме він забезпечує нараху-
вання заробітної плати, відрахування 
податкових платежів, виплату лікар-
няних тощо. Таким чином, організа-
ції можуть сконцентруватись на осно-

Стимулюючі: - вирішення питань кількісного обмеження штату 
(отримання статусу малого підприємства з податковими та 
фінансовими пільгами);
- зняття юридичної відповідальності стосовно працівників;

Антистимулюючі: - недостатнє правове забезпечення діяльності;
- обмеження у виведенні за штат працівників ліцензованих 
спеціальностей;

Правові 
чинники

Стимулюючі: - заощадження на кадровому діловодстві та 
управлінні персоналом;
- концентрація на основному виді діяльності;
- отримання податкових пільг для малих підприємств, віднесення 
оплати послуг провайдера на витрати, що зменшує податок на 
прибуток для фірми із загальною системою оподаткування;

Антистимулюючі: - збільшення витрат компанії на послуги 
провайдера;
- поява ризиків, пов’язаних з витоком комерційної інформації;

Економічні 
чинники

Стимулюючі: - отримання вищого статусу у рейтингах;
- позбавлення компанії від соціальної відповідальності за 
персонал;
- інструмент мотивації працівників;

Антистимулюючі: - зменшення кількості важелів впливу на 
працівника.

Соціальні 
чинники

Чинники впливу на рішення підприємств щодо використання аутстафінгу

Рис. 1. Чинники впливу на рішення підприємств  
щодо використання аутстафінгу

Чинники, що впливають на ставлення працівників до аутстафінгу

Стимулюючі: - збереження заробітної плати на рівні інших 
працівників;
- зняття юридичної відповідальності стосовно працівників.

Антистимулюючі: - недостатнє правове забезпечення діяльності;
- відносини безпосередньо між працівником та компанією-
замовником не регулюються юридично;

Правові 
чинники

Стимулюючі: - наявність соціальних гарантій;
- можливість повернутись у штат за свої професійні досягнення;

Антистимулюючі:
- низький рівень довіри до способу працевлаштування, 
пов'язаний з необізнаністю працівників;
- відчуття меншовартісності у порівнянні з іншими 
працівниками.

Соціальні 
чинники

Економічні 
чинники

Антистимулюючі: - компанія-провайдер є нижчою за статусом;

Стимулюючі: - забезпечення повної зайнятості;

Рис. 2. Чинники, що впливають  
на ставлення працівників до аутстафінгу
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вному виді діяльності, не розпорошуючи свою 
увагу на питання персоналу.

До соціальних чинників, що поєднують 
у собі психологічні чинники та менталітет, 
потрібно віднести отримання вищого статусу у 
рейтингах завдяки збільшенню показників, які 
обчислюються на одну особу, адже офіційно у 
штаті компанії працює одна кількість людей, 
а фактично – інша, більша за обсягом. Також 
важливим моментом є те, що у відносинах між 
компанією-замовником послуг та робітником є 
посередник – провайдер послуг, який є фактич-
ним роботодавцем, тому це позбавляє компанію 
від певного обсягу соціальної відповідальності у 
разі звільнення, наприклад.

Виведення персоналу за штат може бути 
дієвим методом мотивації працівників працю-
вати краще, якщо вони знатимуть, що можуть 
завдяки своїм досягненням повернутися у 
штат компанії.

Розглянемо чинники, які несуть антистиму-
люючий вплив на організації у процесі впрова-
дження аутстафінгових послуг. Щодо правового 
аспекту надання таких послуг, то така діяль-
ність опосередковано регулюється лише Законом 
України «Про зайнятість населення», зокрема 
розділом VI «Послуги з посередництва у працев-
лаштуванні». У чинному законодавстві досі не 
визначено сутність поняття «аутстафінг». Така 
невизначеність зумовлює певні суперечності 
щодо регулювання діяльності аутстафінгових 
компаній та викликає побоювання у потенцій-
них користувачів послуги. Також існують обме-
ження у виведенні працівників за штат, що 
стосуються ліцензованих видів діяльності. Не 
рекомендується також використовувати аут-
стафінг у будівництві, що пов’язано з високим 
ризиком травматизму та неможливістю провай-
дера забезпечити відповідні умови праці.

До економічних антистимулюючих чинни-
ків варто віднести збільшення витрат компанії, 
адже до заробітної плати та соціальних плате-
жів тепер додається винагорода провайдеру за 
надання послуг. Крім того, користуючись послу-
гами третьої сторони, компанії несуть ризики, 
пов’язані з витоком комерційної інформації.

Важливими є соціальні чинники, які можуть 
стати ключовими у прийнятті рішення щодо 
залучення послуг аутстафінгових компаній. 
Негативний вплив полягає у тому, що компа-
нія-замовник виводячи персонал за штат може 
позбавлятись певних важелів впливу на праців-
ників, адже офіційним роботодавцем є компа-
нія-провайдер. Це може негативно позначитись 
на продуктивності не лише виведених за штат 
працівників, а й тих, що працюють у штаті.

Для працівників стимулюючими чинниками 
у сфері правових відносин є те, що виведення 
за штат компанії не призведе до зменшення 
заробітної плати. Законодавчий захист перед-
бачає обов’язок провайдера виплачувати заро-
бітну плату в розмірі, не нижчому, ніж роз-
мір мінімальної заробітної плати, та заробітної 

плати, яку отримує працівник у роботодавця 
за виконання такої ж роботи. Дієвим стимулом 
виступає також той факт, що провайдер послуг 
забезпечує працівнику соціальні гарантії, що є 
безумовною перевагою у порівнянні з неофіцій-
ним працевлаштуванням.

Правовий чинник антистимулюючого харак-
теру для працівників є таким же, що й для 
організацій, – недостатнє правове регулювання 
діяльності, яке змушує працівників відмовля-
тись від праці на таких умовах. Також важли-
вим аспектом є те, що відносини між працівни-
ком і замовником-послуг ніяк не регулюються, 
адже дві сторони укладають угоду з посередни-
ком – провайдером послуг.

До економічних чинників варто віднести 
те, що часто компанія-провайдер є на порядок 
нижчою за своїм статусом, ніж компанія – 
замовник послуг, де офіційно був працевла-
штований працівник.

До соціальних чинників належить насамперед 
недовіра працівників до такого способу працев-
лаштування, адже запис у трудовій книжці не 
відповідає реально виконуваній роботі. У зв’язку 
з цим працівники неохоче погоджуються на 
роботу поза штатом компанії. Негативом також 
є те, що працівник, якого мають намір вивести 
за штат, може відчувати свою другорядність 
порівняно з іншими, саме тому дуже важливо 
не забувати про стимулюючо-підтримуючі дії 
з боку компанії, де безпосередньо виконує свої 
трудові обов’язки працівник. Наприклад, при 
подальшому звільненні працівника треба нада-
вати йому рекомендаційні листи з поясненням 
невідповідності між записом у трудовій книжці 
і реальним виробничим досвідом.

В реальних умовах аутстафінг є певним 
компромісом, що дозволяє хоча б частково задо-
вольнити потреби сторін. Тобто зайнятість на 
умовах аутстафінгу для працівника краща, ніж 
безробіття і «тіньова», нелегальна зайнятість, 
але однозначно гірша порівняно зі стандартною 
офіційною зайнятістю [3, с. 14].

Профспілки закликають уникати такого 
виду працевлаштування щонайменше з двох 
причин:

1) працівники є незахищеними від ризиків 
на роботі з боку компанії-замовника послуг, 
так як трудовий договір укладений не з цією 
компанією, а з компанією-провайдером. Проте, 
згідно зі ст. 39 Закону України «Про зайнятість 
населення», роботодавці, які наймають праців-
ників для подальшого виконання ними роботи 
в Україні в іншого роботодавця, зобов’язуються 
забезпечити працівникам певні умови, відпо-
відно до їхніх прав [9];

2) намір послабити профспілки шляхом 
поділу колективу, що ускладнить відстоювання 
власних інтересів [10].

Незважаючи на недоліки аутстафінгової 
діяльності та протистояння зі сторони Федера-
ції профспілок України, до такого виду працев-
лаштування організації проявляють інтерес і 
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все інтенсивніше впроваджують. Хоча, з іншого 
боку, часто відмовляються від аутстафінгу 
через необізнаність та побоювання, пов’язані 
з недостатньою законодавчою регламентова-
ністю такої діяльності. Тому досить важливо 
дослідити усі чинники, які стимулюють або 
стримують його подальше впровадження на 
вітчизняних підприємствах з метою вироблення 
ефективної політики управління персоналом.

Висновки. Систематизовані нами чинники 
відображають як слабкі (на цьому етапі впро-
вадження послуги аутстафінгу) сторони, так і 
ті, що можуть позитивно впливати на рішення 
організацій використовувати на своїх підприєм-
ствах нові види працевлаштування. Серед анти-
стимулюючих чинників варто зазначити ті, які 
є спільними для працівників та роботодавців, 
зокрема недостатнє правове регулювання. Вирі-
шення цієї проблеми стане значним кроком 
вперед у впровадженні аутстафінгу та вирішить 
цілу низку пов’язаних з цим проблем. Проте 
аналіз показав, що є й такі чинники, які для 
роботодавців є стимулюючими, а для робітни-
ків – антистимулюючими. Тому потрібно зна-
йти компромісні рішення, які б задовольняли 
як робітників, так і роботодавців, тільки за 
таких умов можливе успішне застосування аут-
стафінгу на практиці.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто зміну чинників розвитку, досліджено 

природно-суспільні та соціально-економічні процеси розви-
тку виробничої сфери, розкрито методологічні основи нового 
комплексного неоекономічного підходу до категорії «економіч-
ний потенціал», обґрунтовано імперативи сучасного виробни-
цтва, визначено ключові вектори аксіологічних трансформацій 
категорії «економічний потенціал».

Ключові слова: розвиток, виробництво, економічний по-
тенціал, динамічність, інтелектуалізація, екологізація, мініатю-
ризація, глобалізація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено изменение факторов развития, ис-

следованы природно-общественные и социально-экономиче-
ские процессы развития производственной сферы, раскрыты 
методологические основы нового комплексного неоэкономи-
ческого подхода к категории «экономический потенциал», обо-
снованы императивы современного производства, опреде-
лены ключевые векторы аксиологических трансформаций 
категории «экономический потенциал».

Ключевые слова: развитие, производство, экономиче-
ский потенциал, динамичность, интеллектуализация, экологи-
зация, миниатюризация, глобализация.

АNNOTATION
The change of factors of development is considered, the nat-

urally-public and socio-economic processes of development of 
productive sphere are investigational, methodological bases of the 
new complex neoeconomic going are exposed near a category 
«economic potential», the imperatives of modern production are 
reasonable, the key vectors of axiology transformations of catego-
ry are certain «economic potential».

Keywords: development, production, economic potential dy-
namic, intellect, ecologization, miniature, globalization.

Постановка проблеми. Основною тенденцією 
сучасної економіки є зростаюча динамічність, 
яка характеризується постійними змінами в 
природі, суспільстві та соціально-економічному 
устрої. Розширення просторових меж виробни-
цтва, прискорення всіх процесів, збільшення 
об’єму інформації, науково-технічних знань, 
розвиток техніки та технологій змінюють сис-
тему попередніх уявлень про розвиток вироб-

ництва, вибудовується нова парадигма багато-
вимірності, багатоаспектності, безперервності, 
взаємозв’язку гармонії та хаосу, біфуркаційних 
процесів та самоорганізації в контексті синер-
гетики як наукова основа нового світогляду на 
процес відтворення складних систем та пер-
спективи їх взаємодоповнюючого, а не руйнів-
ного розвитку. Інформаційна ера спричинила 
зміну чинників розвитку із матеріальних на 
інтелектуальні, моральні та духовні. 

Питання розвитку виробництва, взаємодії 
людини із природою, соціальні аспекти трудо-
вих відносин завжди посідали одне з головних 
місць у дослідженнях природно-суспільних та 
соціально-економічних процесів. Особливого 
значення проблеми розвитку виробничої сфери, 
перспектив життєдіяльності людства набува-
ють у переломних та перехідних етапах історії, 
коли емпіричний досвід розкриває нові якості 
та характерні ознаки процесу розвитку, синтез 
та аналіз яких закладає основу нових знань, 
теорій та законів, які, у свою чергу, мають 
призвести до глобальних зрушень у сфері соці-
ально-господарського життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами розвитку соціально-економічних 
систем та трансформацій принципів взаємодії 
людини, елементів виробництва і сфери життєді-
яльності займається велика кількість вітчизня-
них та зарубіжних вчених, таких як Л.Г. Мель-
ник, В.А. Акімов, Е.В. Бридун, М.Ю. Ватагін, 
В.В. Білоцерківець, А.В. Ляшенко, В.В. Ліпов, 
А.Ф. Бабицкий, К. Жан, П. Савона, В. Куценко, 
А. Бузгалін, А. Колганов та багато інших. 
Основною проблемою попередніх досліджень 
є концентрація на певних аспектах розвитку 
або ж загальне дослідження категорії розвитку 
без урахування трансформаційних наслідків та 
необхідності переосмислення деяких похідних 
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категорій соціально-економічного розвитку, 
таких як «економічний потенціал промисло-
вого підприємства».

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Економічна (виробнича) 
система є суспільно-організаційним механіз-
мом задоволення суспільних потреб із чіткою 
структурою, в межах якої здійснюється еко-
номічна (виробнича) діяльність на основі існу-
ючої матеріальної бази. Виробнича система 
відображає економічну сферу життя людини 
відносно суб’єктів та об’єктів їх продуктивної 
діяльності, взаємодії процесів виробництва, 
розподілу, обміну та споживання, яка може 
змінювати свій характер в процесі розвитку сус-
пільства. У такому контексті поняття «еконо-
мічний потенціал промислового підприємства» 
стає дійсно інтеграційним та залежним від усіх 
елементів виробничої та загально економічної 
системи, яке має реалізовуватись на системно-
синергетичних принципах глобалізації та уні-
версалізації людського розвитку. Саме тому 
категорія «економічний потенціал» потребує 
побудови методологічного підґрунтя на основі 
сучасних теоретичних підходів та нових тенден-
цій розвитку суспільно-економічної системи. 

Мета статті полягає у дослідженні сутнісних 
змін категорії «економічний потенціал про-
мислового підприємства» (ЕППП) під впливом 
трансформацій сучасного виробництва на основі 
сучасних теоретичних підходів та нових тенден-
цій розвитку суспільно-економічної системи як 
основи нової методологічної бази дослідження 
даної категорії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи питання економічного потенціалу 
промислових підприємств, доцільно звернутися 
до системної філософії виробництва та еконо-
мічної діяльності людини як методологічної 
основи створення нового комплексного неоеко-
номічного підходу дослідження категорії «еко-
номічний потенціал». Діяльність людини, в 
тому числі й економічна, в рамках складної від-
критої системи, яка має сучасну тенденцію до 
динамічного ускладнення, має цілеспрямова-
ний характер – забезпечення власних потреб – 
в єдності речовинно-енергетичних та інформа-
ційних компонентів. Взаємодія людей на рівні 
соціуму із застосуванням системи предметів 
та засобів праці створює систему економічної 
діяльності, яка забезпечує існування та роз-
виток суспільства. Осмислення на основі нової 
системної методології компонентів, структури, 
функцій і принципів функціонування економіч-
ної системи та виробництва дає змогу виокре-
мити та переосмислити поняття «економічний 
потенціал промислового підприємства» з точки 
зору систематизації інформації, інших еконо-
мічних понять, інтеграційної функції, його 
структури та оціночних показників (табл. 1).

Розглянемо імперативні елементи сучасного 
виробництва поступово, щоб дійти необхідних 
висновків щодо зміни сутності категорії «еконо-

мічний потенціал промислового виробництва» в 
умовах неоекономічних трансформацій.

Таблиця 1 
Імперативи сучасного виробництва

Дина-
мічність

Динамічність – рухливий мінливий. 
Походить від іменника «динаміка», що з 
грецької є δύναμαι «сила, міць».

Інтелек-
туаліза-

ція

Інтелектуалізація праці – (від лат. 
intellectualis – розумовий) це збіль-
шення питомої ваги розумових функцій 
у структурі труда на основі досягнень 
НТР, підвищення кваліфікаційного та 
культурно-освітнього рівня працівників.

Екологі-
зація

Екологізація – це реструктуризація еко-
номіки та виробництва згідно із індика-
торами екологічності, природоємності, 
ресурсоємності, енергоємності. 

Мініа-
тюриза-

ція

Мініатюрізація (нанотехнології) – це 
скорочення розмірів виробничих компо-
нентів економічних систем.

Глобалі-
зація

Глобалізація ринку – процес всесвітньої 
економічної, політичної та культур-
ної інтеграції й уніфікації. Основними 
наслідками глобалізації є міжнародний 
поділ праці, міграція в масштабах усієї 
планети капіталу, людських та виробни-
чих ресурсів, стандартизація законодав-
ства, економічних та технічних процесів, 
а також зближення культур різних країн.

Динамічність. Головною особливістю інфор-
маційного суспільства має стати швидка зміна 
поколінь технологій, ключових ресурсів, спо-
живацьких стандартів та базових видів продук-
ції, що спричинить в кінці кінців зміну мета-
болізму суспільного виробництва, тобто об’ємів 
та видів речовини, енергії та інформації, які 
будуть прокачуватися через економічні системи. 
Саме це і буде якісними трансформаціями, що 
визначатиме зміну гомеостазу соціально-еко-
номічних систем: у масштабах підприємства це 
буде оновлення технологій та видів продукції, у 
масштабах національних економік – зміна галу-
зевих структур, відмирання старих професій, 
знань, навичок, структури споживання, стилю 
життя. За цим будуть йти і подальші зміни 
устроїв, укладів та систем. Періоди зміни гоме-
остазів соціально-економічних систем постійно 
скорочуються, а з переходом до інформаційного 
суспільства такі трансформації мають стати 
перманентним (тобто постійним) станом сус-
пільства [1, с. 371–373].

Інтелектуалізація. Як казав В.І. Вернад-
ський, наука має такі темпи та динаміку, що 
поставила під загрозу існування планети Земля. 
Сьогодні необхідно вводити саме науковий 
аспект регулювання переходу біосфери в ноос-
феру та у всю систему соціально-економічних 
відносин. У даному контексті як ніколи зростає 
роль інноваційного інтелекту та людського 
розуму [2, с. 13].

Перехід людства від постіндустріальної ста-
дії розвитку до етапу інформаційного суспіль-
ства поставив нагальне питання щодо необ-
хідності розглядати інформацію та знання 
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взагалі як економічну категорію. Інформація 
на сучасному етапі суттєво впливає на причини 
економічного зростання, є одним із основних 
критеріїв та елементів механізму зростання. 
Інформаційний ресурс поряд із організаційним 
здатні значно підвищити ефективність еконо-
мічної системи, без збільшення використання 
та нарощення традиційних ресурсів (праці, 
землі та капіталу). Тому інформаційний шлях 
розвитку економіки стає своєрідним синтезом 
екстенсивної та інтенсивної моделей економіч-
ного зростання для постіндустріальних еконо-
мічних систем. 

Основні аргументи розгляду інформації як 
складової економіки та фактора економічного 
зростання:

– продукування інформації як такої – це вже 
самостійна економічна галузь, тобто вид еконо-
мічної діяльності;

– інформація є невід’ємним фактором будь-
якого виробництва, одним із фундаментальних 
ресурсів кожної економічної системи;

– інформація стала товаром;
– інформація – це елемент ринкового меха-

нізму, який поряд із ціною та корисністю впли-
ває на визначення оптимального стану еконо-
мічної системи та її рівноваги;

– інформація в сучасних умовах стає одним 
з найважливіших факторів у конкурентній 
боротьбі [3, с. 48–49].

Інформаційні ресурси задіяні не лише у 
власному виробничому процесі, але й у від-
творювальному, оскільки інформація, наро-
дившись уперше, може перетікати у знання, 
прислужити науковим та технологічним від-
криттям у майбутньому, а потім знову пере-
творитись у конкретну інформацію, і так прак-
тично безкінечно.

У процесі основних перетворень неоеко-
номіки відбулися принципові зміни в самих 
основах економічної діяльності людини. Поєд-
нання в одному виконавці розумової та фізич-
ної праці послужило основою еволюційного 
перетворення праці як економічного фактору 
із товару «робоча сила» у товар-«інтелект». 
Відбувається прискорення переходу від форми 
діяльності людини із цілеспрямованого твор-
чого перетворення оточуючої матеріальної дій-
сності до індивідуальної творчої діяльності, 
заснованої на ментальній активності індивіда, 
в більшому ступені опосередковане втручання в 
оточуючий світ. Тобто відбувається перехід від 
масової праці до індивідуально-творчої діяль-
ності кожного працівника на своєму робочому 
місці. Таким чином, з’явилися передумови 
переходу діяльності як форми людської актив-
ності, спрямованої на втручання в оточуючий 
світ та використання ресурсів заради задо-
волення своїх потреб та досягнення цілей до 
нової форми взаємодії із оточуючою середою, 
заснованою на зовнішній (рухомій) активності 
та внутрішній (психологічно та морально вмо-
тивованій) активності. Вирішальне значення 

набуває соціальний та екологічний аспекти 
поведінки працівника, керівництва та спожи-
вача. Якщо до формування неoекономічного 
світогляду зовнішня середа сприймалася як 
джерело ресурсного забезпечення та об’єкт 
експлуатації (також як і жива праця), то на 
новому етапі розвитку економіки людство всту-
пає в партнерські відносини не тільки на рівні 
«керівник –працівник», а й на рівні «підприєм-
ство – оточуюче середовище». Сутність такого 
переходу полягає у встановленні взаємовідно-
син та взаємодії із оточуючим середовищем. 
На зміну втручанню та експлуатації ресурсів 
приходить ера реакції, реагування, відклику 
на результати змін та сучасні проблеми гло-
бального та місцевого характеру. Цьому мають 
сприяти інформативне забезпечення та масове 
висвітлення існуючих проблем, а також рамки 
заданих заздалегідь моделей людської пове-
дінки, започаткованих на рівні дошкільної, 
шкільної та вищої освіти [4, с. 39–40].

Якісна трансформація технологій призво-
дить до зміни трудової діяльності та постійному 
зростанні інтелектуалізації праці, посилення 
творчого напрямку трудових процесів, росту 
сфери невиробничої взаємодії людей, поси-
лення індивідуального потенціалу працюючих, 
зростання синергетизму людських відносин.

Доля працюючих, які зайняті обробкою 
інформації, постійно зростає, та навпаки, доля 
людей, які зайняті фізичною працею та прикла-
дають її безпосередньо до матеріальних предме-
тів праці, невпинно скорочується. Знижується 
доля матеріального виробництва в цілому. 
Інформаційна економіка пропонує виробництву 
широкий вибір нових засобів виробництва, 
матеріалів та технологій, що призводить до зна-
чної інтелектуалізації праці. Завдяки уніфіка-
ції стандартні елементи можуть бути вироблені 
та зібрані на автоматичних лініях, що також 
значно прискорює трудові процеси.

Якщо для доіндустріальної епохи харак-
терна переважна взаємодія людини із приро-
дою, для індустріальної – взаємодія людини із 
машиною, а для постіндустріального устрою 
пріоритетним напрямком є взаємодія людини 
із людиною. Як наслідок, значно збільшується 
доля ринку послуг, темпи росту у ній значно 
випереджають аналогічні показники у сфері 
матеріального виробництва. У сучасному біз-
несі стає тенденцією, яка постійно зростає, 
відмова від рутинних процесів, які можна 
замовити в спеціалізованих фірмах. Також в 
рамках інформаційної економіки з’являється 
принципово новий вид відносин машини із 
машиною, якими керує комп’ютер. 

Посилення індивідуального потенціалу 
робітника пов’язано із ростом індивідуальної 
технічної озброєності окремо взятого робітника, 
в руках якого може концентруватися велика 
міць, цілі лінії виробництва, автоматичне 
управління цілим виробництвом. Тобто те, 
що раніше потребувало великих трудовитрат, 
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сотень та тисяч робітників, зараз може вирі-
шити одна людина, управляючи виробництвом 
від початку до кінця, у зв’язку із цим значно 
виросли творча складова праці, динамізм при-
йняття рішень. Успіхи фірми все більше зале-
жать не від міцності основних фондів, а від 
сукупного творчого інтелекту, кваліфікації та 
вільної творчої активності робітників, що може 
бути забезпечено тільки завдяки позитивній 
мотивації робітників [5, с. 304–307].

Екологізація. Розвиток суспільства іде у 
повсякчасній боротьбі за оволодіння силами 
природи, його пізнання, використання та осво-
єння навичок спільного існування. Якщо слі-
дувати теорії первинності буття та вторинності 
свідомості, то людству, яке зробило ривок у 
технічному прогресі ХХ та ХХІ ст., належить 
осмислити проблеми асиметрії соціально-еко-
номічного та екологічного розвитку, дисонанс 
розвитку та регресу основних елементів соці-
ального буття «соціуму – виробництва – еколо-
гії» та відновити порушену симетрію.

На даному етапі буття технічний прогрес 
явно випереджає соціальний розвиток та свідо-
мість, створений могутній технічний потенціал, 
можливість існування якого ще не осмислена 
людством (А. Ейнштейн). Тому можна ствер-
джувати про неосмисленість та невизначеність 
перспектив соціально-економічного розвитку на 
тлі сучасних соціально-екологічних проблем. 
На даний час стан справ у сфері осмислення 
законів та перспектив соціально-економічного 
розвитку приблизно таке, як воно було у сфері 
розвитку техніки до встановлення основних 
законів фізики та механіки. І причина, на наш 
погляд, криється саме у невинайденні та невста-
новленні законів соціально-економічної та еко-
логічної симетрії та балансу. Прогресом на 
даному етапі можна вважати визначення даної 
проблеми та винесення її на глобальний рівень, 
наступними кроками мають стати встановлення 
якісних та кількісних характеристик визначної 
проблеми з метою формулювання законів та її 
математичної формалізації [6, с. 7].

Час безграничних ресурсів та стихійного 
нагромадження виробничих потужностей 
закінчується. Настав час, коли неможливо 
концентрувати увагу лише на найкращому 
задоволенні потреб споживачів, фінансових 
можливостях та виробничих потужностях, – 
необхідно розглядати весь механізм суспіль-
ного виробництва та відтворення із точки 
зору трьох його елементів: робочої сили, засо-
бів та предметів праці, що означає взаємодію 
людини із природою у процесі задоволення 
потреб суспільства у контексті стійкості гло-
бальної системи. Необхідно «спроектувати» 
майбутнє із урахуванням взаємодії соціально-
економічних та фізичних законів. Задачею 
може стати створення високоефективного гло-
бально стійкого механізму суспільного від-
творення, одним із визначальних елементів 
якого є суспільне виробництво [6, с. 24].

Закон екологічної кореляції – усі живі ком-
поненти екосистеми функціонально відпові-
дають одне одному – зникнення одного з них 
безумовно спричинить виключення із системи 
інших, що тісно з ним пов’язані.

Правило оптимальної компонентної допо-
внюваності – жодна екосистема не може само-
стійно існувати при будь-якому штучно створе-
ному компоненті, його надлишку або нестачі. 
Визначається «норма» штучного компоненту, 
яка забезпечує стан рівноваги екосистеми, що 
склалася протягом тривалої еволюції, не виво-
дить за межі витривалості екосистеми, що може 
привести до її деградації.

Принцип екологічної надійності – ступінь 
ефективності екосистеми, її здатність до само-
відтворення та саморегуляції, що визначається 
місцем даної екосистеми в структурі інших еко-
систем, взаємодією її компонентів та пристосу-
вань окремих організмів до конкретних умов 
(абіотичних та біотичних) даної екосистеми 
[7, с. 57–58].

Мініатюризація (нанотехнології). Масш-
таби мініатюризації, які несе із собою інфор-
маційна епоха, не тільки кількісно зменшують 
розміри елементів виробництва, але й якісно 
змінюють всю виробничу середу та стиль життя 
людей. В деяких галузях економіки мініатюриза-
ція практично означає дематеріалізацію суспіль-
ного виробництва, що означає відмову від необ-
хідності використовувати цілі підприємства та 
навіть галузі. Цьому сприяє розвиток нанотех-
нологій, вже в самій назві відображені масштабні 
зміни технологічних систем («нано» означає 
«карлик»), що призведе до змін розмірів вироб-
ництв до кількох метрів, можливо, й менше. 
Природне виробництво завжди йде саме за таким 
сценарієм, на клітинному рівні. Клітини – це 
саме компоненти комплексних молекулярних 
наномашин, здатних до самовідтворення. Про-
цес синтезу білків рибосомою дуже нагадує скла-
дальний конвеєр. Якщо атомне складання стане 
можливим у техногенному виробництві – це буде 
означати досягнення приголомшуючої ефектив-
ності економічних систем, оскільки з’явиться 
можливість конструювати та збирати молекули 
будь-яких речовин із будь-якими заданими якос-
тями із атомів та молекулярних зчеплень. Саме 
головне – це дасть можливість зробити виробни-
цтво практично безвідходним (відходи виробни-
цтва складають 80–95% всіх відходів), а також 
людство має шанс позбутися забруднюючих 
викидів а атмосферу, воду та грунти. Тобто швид-
кий розвиток нанотехнологій дає надію на збе-
реження довкілля та в перспективі може стати 
одним із головних критеріїв створення балансу 
між зовнішнім середовищем та життєзабезпечу-
ючою діяльністю людини. Завдяки успішному 
розвитку нанотехнологій з’явиться можливість 
вирішення цілого ряду прикладних технічних, 
соціальних та екологічних задач:

– виробництво наномашин, тобто мікроско-
пічних механізмів;
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– створення мініатюрних активних вироб-
ничих елементів (мініреакторів, мінізаводів), 
приклад таких технологічних одиниць вже 
існує у вигляді комп’ютерної інтегральної 
схеми – чипа;

– виробництво речовин із заданими якос-
тями, що дасть можливість практично повністю 
відмовитися від невідтворюваних природних 
ресурсів;

– молекулярний ремонт біологічних організ-
мів, що докорінно змінить стан справ у сфері 
охорони здоров’я;

– перебудова структур будь-якої речовини, 
що може бути задіяна у сфері екологічної без-
пеки (нейтралізація відходів);

– створення самовідтворюваних технологій 
[1, с. 297–300].

Глобалізація. Прискорена дематеріалізація 
багатства призвела до того, що економічний 
простір і ринок вже не співпадають із терито-
рією певної держави. Стався перехід від сис-
теми «ринок – держава» до системи «багато 
держав – один ринок» [8, с. 19]. В результаті 
з’явилися передумови для перетворення еко-
номіки в основний інструмент політичного 
впливу. Отримала розвиток геоекономіка як 
наука, прикладною задачею якої є створення 
стратегії дії держави, яка дозволить їй забез-
печити «своїм» господарським комплексам в 
цілому максимальні конкурентні переваги у 
порівнянні із «чужими» комплексами та еконо-
міками [8, с. 8]. Ієрархія значущості держав на 
міжнародній арені в більшому залежить не від 
об’єму людських, виробничих, природно-кліма-
тичних, географічних ресурсів, а від рівня роз-
витку економіки [4, с. 52]. 

Трансформація просторово-часової концен-
трації виробничих факторів. Якщо в індустрі-
альному суспільстві реалізація виробничих про-
цесів відбувалася за допомогою концентрації у 
певному місці простору виробничих факторів, 
які могли мати походження із різного часу, при 
переході до інформаційної економіки та віртуа-
лізації виробничого середовища світ відійде від 
просторової концентрації, оскільки елементи 
виробництва зможуть віртуально взаємодіяти 
у різних кутах планети. Разом із тим постійне 
прискорення виробничих процесів призведе до 
концентрації виробничих факторів у часі, час 
ніби стискається, при цьому розвиток соціаль-
ної пам’яті дозволить використовувати її біль-
ший об’єм як із минулого, так і з майбутнього 
шляхом прогностичних моделей [1, с. 353–361].

Висновки. Сучасному людству судилося 
стати свідком велетенських перетворень в еко-
номічній системі. Зміни набувають загально-
фронтального характеру, охоплюють усі галузі, 
пронизують усі сфери суспільного життя, під-
ривають фундаментальні основи поведінки 
пересічного економічного суб’єкта. Проте пер-
манентні трансформації не перетворюються в 
хаос, вони формують нові структури, які мають 
швидкоплинний характер.

Сприйняття традиційного навколишнього як 
належності поступається місцем сприйняттю 
нового та незвіданого як необхідного елементу 
буття. Людина змушена постійно переглядати 
набір стереотипів поведінки, позбавляючись від 
таких, що перейшли до розгляду анахронічних 
та забезпечуючи імплементацію нових. Імпера-
тивом комфортності виступає здатність до адап-
тації, готовність сприйняти нове, асимілювати 
його та асимілюватися в нього.

Математично сформульовані закони фізики 
та економіки дозволять розробити алгоритм 
автоматизованого управління ефективністю та 
системою відтворення на рівні «соціум – вироб-
ництво – екологія» на основі механізму саморе-
гуляції та самоконтролю ключових індикаторів 
даної системи, оскільки саморегуляція, балан-
совий підхід та адаптаційні методи є фунда-
ментальними принципами існування будь-якої 
системи, оскільки саме порушення балансу 
призводить до кризових явищ.

На сучасному етапі розвитку соціально-еко-
номічних відносин має бути втілений новий 
принцип виробництва: зростання виробни-
цтва необхідних матеріальних благ за умови 
зменшення кількості засобів виробництва, що 
за своєю сутністю є базовим принципом існу-
вання будь-якої природної та штучної сис-
теми – більше ККД (коефіцієнт корисної дії) 
при зменшенні витрат та зусиль. Таким чином, 
сучасний виробничий механізм має відпові-
дати таким якостям: 

а) великій працездатності (високий ККД від 
одиниці засобів та предметів праці);

б) життєздатності (результати взаємодії із 
навколишньою середою);

в) соціальній корисності (в економічному та 
фізичному аспекті).

Розвиток суспільного виробництва на заста-
рілих принципах масштабування технічних 
засобів та значної ресурсо- та енергоємності 
продукції вже неможливий, оскільки він всту-
пає у протиріччя із фундаментальними фізич-
ними законами існування світу (термодинаміки 
та механіки). 

По рівню розвитку науково-технічного 
потенціалу Україна завжди займала провідні 
позиції в Радянському Союзі [9, с. 121–173]. 
Наша країна все ще має значний ресурсний 
потенціал (менший, ніж в Росії, але більший, 
ніж в багатьох європейських державах або 
країнах Дальнього Сходу), науково-технічний 
потенціал та потенціал розвитку, що вира-
жається у висококваліфікованому кадровому 
складі, традиціях самовідданої, творчої колек-
тивної праці. Це створює передумови широ-
кого та активного використання можливостей, 
наданих процесом глобалізації, для просування 
власних інтелектуальних та інноваційних мож-
ливостей в масштабі всієї планети. Ми маємо 
у своєму розпорядженні найбільш значний, 
дорогий та важливий на даному етапі інфор-
маційного устрою ресурс – knowhow. Найбільш 
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дієвий ресурс стратегії випереджаючого розви-
тку – творча людина, здатна та бажаюча орієн-
туватися у своїй діяльності не тільки на нові 
цінності та матеріальні гарантії, але передусім 
на такі мотиви та стимули праці та новатор-
ства, як свобода діяльності та самореалізація, 
прогрес творчого змісту праці, зростання віль-
ного часу [10, c. 82]. 

Технологічна трансформація передбачає 
перехід від технологій, заснованих на матеріаль-
них засобах виробництва, до технологій, засно-
ваних на інформації (інформаційним техноло-
гіям). Головною особливістю таких технологій є 
пріоритетне значення інформації у витратах на 
реалізацію технології та у виконанні виробни-
чих функцій. Нанотехнології можуть призвести 
до вибухового зростання ефективності праці, 
а трансформація праці – до безкінечного зрос-
тання індивідуального потенціалу працівників, 
який у сукупності складає загальний інтелекту-
альний потенціал організації та у ще більшому 
ступені сприяє підвищенню загальної ефектив-
ності. Матеріально-просторове звуження вироб-
ничої середи призводить до постійного збіль-
шення питомої ваги нематеріальних цінностей 
та необхідності постійного оновлення засобів 
обробки інформації (табл. 2). 
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Таблиця 2
Ключові вектори аксіологічних трансформацій категорії «економічний потенціал  

промислового підприємства» в контексті сучасних тенденцій розвитку виробництва
№ 
п/п

Традиційні підходи до індустріального та 
індустріального устрою Нові підходи інформаційного устрою

1 Виробництво та споживання матеріальних благ Виробництво та споживання інформаційних благ

2 Технології, засновані на матеріальних засобах 
виробництва

Технології, засновані на інформаційних засобах 
виробництва

3 Централізація виробництва у просторі Децентралізація виробництва у просторі

4 Повільна динаміка виробничих процесів, децен-
тралізація у часі

Швидка плинність виробничих процесів, централі-
зація у часі

5 Перевага переміщення матеріальних товарів над 
переміщенням інформації

Перевага переміщення нематеріальних товарів та 
інформації над переміщенням матеріальних това-
рів

6 Орієнтація на колективну працю із традицій-
ними устоями

Орієнтація на індивідуальну творчу працю та нова-
торські підходи

7
Перехід від примусової експлуатації працівни-
ків до добровільної праці на основі отримання 
платні для забезпечення власної життєдіяльності

Перехід від примусової та механічної роботи до 
творчої самореалізації на основі бажання втілення 
власного інтелектуального потенціалу у результаті 
праці

8 Реалізація одноразової освіти на протязі трудо-
вого життя, система підвищення кваліфікації

Процес постійного навчання на протязі життя, 
самоосвіти, перепідготовки, підвищення кваліфі-
кації

9 Централізоване командне управління Горизонтальні системи управління на основі парт-
нерських відносин

10 Традиційні спеціалізовані функції менеджменту: 
планування, організація, мотивація і контроль 

Персональна відповідальність на основі спеціаль-
них знань, рівня кваліфікації, принципів моралі, 
індивідуальних якостей, професійної культури та 
корпоративних традицій
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено методи оцінки податкового наванта-

ження на рівні окремої організації. Розглянуто визначення по-
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы методы оценки налоговой нагрузки 

на уровне отдельной организации. Рассмотрены определения 
налоговой нагрузки, критерия и оценки в научных трудах от-
ечественных и зарубежных ученых на макро- и микроуровнях. 
Определены привилегии и недостатки каждого отдельного ме-
тода оценки налоговой нагрузки и их влияние на финансовое 
состояние предприятия.
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АNNOTATION
The methods of assessment of the tax burden at the individ-

ual organization were observed. The definitions of tax burden, 
criteria and assessment in scientific works of domestic and for-
eign scientists at the macro and micro levels were considered. 
Benefits and disadvantages of each method for assessing the tax 
burden were defined, and their impact on the financial position of 
the entity was determined.

Keywords: tax burden, assessment, criterion, integral indi-
cator, GDP.

Постановка проблеми. Податки є одним з 
найбільш дієвих інструментів економічної полі-
тики держави. Вони забезпечують формування 
дохідної частини бюджетів всіх рівнів (держав-
ного, обласного, міського, районного), в той же 
час не повинні знизити інтерес платників до 
підприємництва. 

Податки виконують функцію обмеження 
власних фінансових ресурсів підприємства, так 
як впливають на прийняття рішень та діяль-
ність суб’єкта господарювання. Тому на сучас-
ному етапі розвитку економіки України одним 
з її основних завдань є створення умов та меха-
нізму ефективного функціонування вітчизня-
них підприємств на мікро- та макрорівнях.

Податкове навантаження займає вагому 
позицію серед економічних показників діяль-
ності підприємства. Це засіб контролю і плану-
вання багатьох параметрів фінансово-господар-
ської діяльності суб’єкта господарювання. Від 
того, наскільки об’єктивно податкове наванта-
ження відображає діяльність підприємства та 

його фінансовий стан, залежить обґрунтова-
ність прийняття рішень. Вирішення фінансо-
вих завдань з урахуванням податкового наван-
таження допоможе збільшити ефективність 
фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства, використання виробничих ресурсів, не 
зменшуючи при цьому платежі до бюджету. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи оподаткування відображено 
у працях наступних таких зарубіжних вчених, 
як А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Кейнс, А. Лаф-
фер, К. Макконнелл, С. Брю. В роботах даних 
науковців податки розглядаються переважно на 
рівні держави. Питанням обрахування та сплати 
податків, а також податкового навантаження 
присвячені праці М.І. Литвина, В.Г. Панскова, 
Д.Г. Черніка, С.А. Шаталова.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Методи оцінки податкового 
навантаження, описані в науковій літературі, 
дозволяють лише комплексно оцінити рівень 
оподаткування підприємства, але застосовувати 
такі методи можна лише в певний період часу, 
вони є неінформативними. При аналізі діяль-
ності підприємства слід досліджувати подат-
кове навантаження в динаміці, враховуючи при 
цьому режим оподаткування підприємства, всі 
податки та збори, що воно сплачує, а також 
рівень доходу.

Мета статті полягає в дослідженні теоретич-
них аспектів та методичних підходів оцінки 
податкового навантаження, орієнтованого на 
прийняття рішень щодо збільшення ефектив-
ності використання ресурсів підприємства та 
покращання його фінансового стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Податкове навантаження – це показник, який 
має кількісну оцінку. В науковій літературі 
основні аспекти кількісної оцінки податкового 
навантаження представленні на двох рівнях: 
макрорівні та макрорівні [1].

1. Під макрорівнем розуміють визначення 
навантаження оподаткування в країні в цілому. 
Даний показник необхідний державі для роз-
робки податкової політики, збалансування 
податкової та бюджетної систем країни. Спеціа-
лісти Міністерства фінансів рівень податкового 
навантаження України зводять до визначення 
долі ВВП, перерозподіленого за допомогою 



536

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

податків. У 2008 р. така доля приблизно склала 
34,5%. У 2009 р. загальний рівень податкового 
навантаження знизився з 33,5% до 33,5% ВВП. 
У 2010 р. податкове навантаження на еконо-
міку України скало 32,7% ВВП, у 2011 р. – 
36,8%, у 2012 р. – 30,7%, у 2013 р. – 29,5%, у 
2014 р. – 28,5% ВВП [12]. Подальше зниження 
податкового навантаження в Україні плану-
ється здійснювати в формі підтримки окремих 
видів діяльності, необхідних для проведення 
модернізації та інноваційних проектів в країні 
[2, c. 26–27].

В.Г. Пансков у своїх працях прямо вказує 
на те, що показник податкового навантаження 
на макрорівні страждає дуже значним недо-
ліком, який полягає в тому, що він визначає 
рівень податкового навантаження середньоста-
тистичного платника податків, не враховуючи 
індивідуальні особливості кожного конкретного 
суб’єкта. Але разом з цим даний показник є 
необхідним, так як податки визначають дер-
жаву, яка повинна враховувати його [3, c. 270].

Ряд авторів вважає, що для кожного кон-
кретного платника податків, як юридичної, так 
і фізичної особи, не важливо, яка ступінь подат-
кового навантаження на макрорівні. Податки в 
бюджети всіх рівнів та інші податкові платежі 
суб’єкт підприємницької діяльності платить із 
власного доходу, і тому для нього не існує кон-

кретних показників, які характеризують рівень 
податкового навантаження.

Величина податкового навантаження та 
макрорівні залежить від того чи іншого методу 
оцінки. Розглянемо існуючі в економічній літе-
ратурі методи оцінки податкового наванта-
ження на рівні підприємств (табл. 1).

Існування різних методів оцінки подат-
кового навантаження організацій зумовлено 
пошуком універсального критерію, який дозво-
лятиме порівнювати рівень оподаткування в 
різних галузях народного господарства. Автор 
кожного методу пропонує свій унікальний кри-
терій – інтегральний показник, до якого приво-
дяться всі податки, що дозволяє (за рішенням 
кожного автора) забезпечити порівняння подат-
кового навантаження по різним підприємствам. 
Тому представленні методи оцінки податкового 
навантаження різняться в першу чергу інте-
гральним показником, з яким порівнюється 
загальна сума податків, сплачених за розрахун-
ковий період. 

У науковій літературі критичні оцінки мето-
дів визначення податкового навантаження 
суб’єкта господарювання включають вирази 
про можливість методів забезпечувати порів-
няння показника податкового навантаження 
для різноманітних економічних структур. Так, 
на думку В.Г. Панскова, «при використанні 

Таблиця 1
Варіанти методів оцінки податкового навантаження суб’єктів господарювання

Автор Характеристика методу Коментарі

Фінансовий 
словник 

Податкове навантаження визначається як питома 
вага усіх податкових платежів за певний час 
(фінансовий рік) у величині валового доходу плат-
ника податків [1]

Даний метод дозволяє оцінити 
податкове навантаження платника 
податку всіх режимів оподаткування

М.Н. Крейніна

Податкове навантаження визначається відно-
шенням сумарної величини сплачених податків 
до прибутку, яка залишається в розпорядженні 
підприємства. При цьому сумарна величина 
сплачених податків визначається як різниця між 
прибутком, який підприємство мало б у своєму 
розпорядженні, якби воно не платило ніяких 
податків, і прибутком, який дійсно залишився в 
розпорядженні підприємства після сплати усіх 
податків [4, c. 36, 77, 78]

Податкове навантаження, розрахо-
ване відповідно до даного методу, 
покаже ступінь відмінності сумарної 
величини сплачених податків до 
прибутку, який залишається в розпо-
рядженні підприємства після сплати 
податків. Непрямі податки не беруть 
участі у розрахунку

А. Кадушин, 
Н. Михайлова

Податкове навантаження визначається, як функ-
ція типу виробництва, та змінюється в залежності 
від коливань затрат на ресурси, тобто показників 
доданої вартості [5, с. 113]

Податкове навантаження відобра-
жає частину доданої вартості, що 
віддається в бюджет, і яка одно-
часно є джерелом сплати податків і 
джерелом виникнення податкових 
зобов’язань 

М.І. Литвин

Визначення «податкове навантаження» включає:
- кількість податкових платежів;
- структуру податків;
- механізм сплати податків.
Показник податкового навантаження визначається 
як відношення всіх податків до суми джерел для 
їх сплати [6, с. 29–31, 78, 81]

Податкове навантаження відображає 
частину доданої вартості, яка відда-
ється до бюджету (в частині відшко-
дування виручкою)

Є.А. Кірова

Податкове навантаження визначається співвідно-
шенням суми податків та зборів, які підлягають 
перерахуванню до бюджету, до лиш створеної 
вартості [7, с. 30–32, 78, 81]

Податкове навантаження відобра-
жає частину податків з урахуванням 
недоїмки та пені в лиш створеній 
вартості

Т.К. Остро-
венко

Податкове навантаження – це система показників, 
які визначаються як співвідношення податкових 
залишків до відповідної групи джерела покриття 
[8, с. 22, 77, 78, 81]

Розрахунок відповідно до даної мето-
дики дозволяє конкретизувати вклад 
кожного податку (групи податків) в 
конкретне джерело платежу
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показника виручки від реалізації порівняння 
податкового навантаження на різних підпри-
ємствах не дає достатньо точний результат. Це 
пов’язано з тим, що підприємства різних галу-
зей мають неоднакову структуру витрат на 
виробництво» [3, с. 260]. Є.А. Кірова вважає, 
що співставлення рівня напруженості податко-
вих зобов’язань на фондоємних підприємствах, 
в сфері кредитно-банківських послуг в умо-
вах розрахунку податкового навантаження до 
доданої вартості не буде достатньо об’єктивним 
[7, с. 30–32, 77, 78]. Аналогічної думки при-
тримуються Л.А. Злобіна, М.М. Стажкова 
[9, с. 17–19]. Звертає увагу, що на об’єктивність 
оцінки податкового навантаження не повинні 
впливати належність до тої чи іншої галузі 
економіки, також масштаби підприємства, 
І.А. Майбуров [10, с. 295].

Таким чином, пошук універсального крите-
рію, який дозволяє порівнювати рівень подат-
кового навантаження в різних галузях еконо-
міки, складає зміст існуючих методів оцінки 
податкового навантаження на макрорівні. 

Ідея пошуку універсального критерію, який 
би забезпечував співвідношення податкового 
навантаження на різних підприємствах, не має 
сенсу. Порівнювати можна лише якісно одно-
рідні величини. При цьому повинні бути вра-
ховані вимоги єдності методики обрахування 
показників та їх складу. Для досягнення 
співставлення показників податкового наван-
таження важливо не лише наявність універ-
сальної інтегральної бази, відносно якої оці-
нюється тяжкість податкового навантаження, 
але й забезпечення єдності способів визнання 
та розрахунку факторів, які застосовуються 
платниками податків та впливають на вели-
чину податкових баз з окремих податків, збіг 
податкових режимів, що практично немож-
ливо в реальних умовах господарської діяль-
ності навіть межах однієї галузі.

Пошук універсального критерію оцінки подат-
кового навантаження припускає виключення 
специфічних ознак виробництв, які впливають 
на результати оцінки (наприклад, фондоємність, 
матеріалоємність). Однак такі ознаки є важли-
вою характеристикою факторного середовища, 
що забезпечує сплату податків. Їх виключення 
не дозволяє дослідити взаємозв’язок характеру 
використання ресурсів (екстенсивного та інтен-
сивного), які мають відношення до об’єктів опо-
даткування і податкових зобов’язань, не орі-
єнтує на пошук фінансового стану організації, 
що, врешті-решт, затрудняє об’єктивну оцінку 
результатів винесених рішень в сфері податко-
вого планування підприємства.

По відношенню до показника податкового 
навантаження слід шукати не універсальну 
інтегральну базу, до якої прирівнюється сума 
податків, що підлягають сплаті до бюджету, 
а найбільш інформативні (ключові) критерії 
оцінки податкового навантаження. Ключові 
критерії повинні давати змогу:

1. більш точно, всебічно описувати подат-
кову ситуацію на підприємстві;

2. забезпечувати виявлення можливостей 
мінімізації рівня оподаткування підприємства;

3. підвищити роль показника податкового 
навантаження в підготовці рішень з покра-
щання фінансового стану підприємства.

Таким чином, показано принципові ознаки, 
характерні для виділення ключових крите-
ріїв оцінки податкового навантаження. Далі 
слід розглянути, який критерій з вже існую-
чих методів оцінки податкового навантаження 
здатний найбільш їм відповідати. Але спо-
чатку слід визначитись з поняттями «оцінка» 
та «критерій», які застосовуються для подаль-
шого дослідження.

Оцінка – це деяка характеристика об’єкта 
(події), яка дозволяє виділити його з сукупності 
інших об’єктів (подій); це метод наділення 
даного об’єкта деякою характеристикою [11].

Для характеристики об’єкта (події), оцінки 
поділяють на формалізовані (кількісні) та 
неформалізовані (якісні). Перші використову-
ються для реалізації відносин, які базуються 
на співставленні кількісних оцінок; другі – 
для реалізації відносин, основаних на перева-
гах. Формування кількісної оцінки полягає в 
присвоєнні чисельного значення об’єкту (події) 
згідно визначених правил і включають три еле-
менти – об’єкт (подію), властивість (ознака, 
якість тощо), що підлягає кількісній оцінці, 
шкалу вимірювання або сукупність одиниць, в 
яких буде виражатися оцінка [11].

Ознакою, на базі якої можна провести вимірю-
вання, оцінку, порівняння чого-небудь, назива-
ється критерієм. У свою чергу, критерії можуть 
бути обчислювальні та не обчислювальні. При 
використанні обчислювальних критеріїв час-
тіше за все задають якийсь показник, на основі 
значення якого приймається судження. По від-
ношенню до оцінки податкового навантаження 
задається показник (чи показники), з яким (чи 
з якими) можна порівняти тягар всіх податків 
(чи групи податків). Такий показник застосову-
ється в якості базового, до якого прирівнюється 
загальна сума податків. В науковій літературі 
його називають «критеріальним» або «інте-
гральним», або «єдиним інтегральним показни-
ком». В таблиці 1 показано різні критеріальні 
показники (додана вартість, чистий прибуток, 
бухгалтерський прибуток, виручка від реаліза-
ції тощо), з якими порівнюється загальна сума 
податків. Кожен з перерахованих показників 
має свої значення і зміст [11, с. 149]. Це, у свою 
чергу, впливає на зміст наповнення показника 
податкового навантаження, його інформатив-
ність. Очевидно, що від вибору і обґрунтованості 
базового показника, до якого прирівнюється 
загальна сума податків, залежать об’єктивність 
оцінки тягаря податкового навантаження в 
цілому та можливість застосування податкового 
навантаження в управління фінансовим станом 
підприємства.
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В працях М.Н. Крейніної в якості узагаль-
нюючого показника при розрахунку податко-
вого навантаження пропонується використо-
вувати показник прибутку, при цьому автор 
бере до уваги ідеальну ситуацію, коли суб’єкт 
господарювання взагалі не платить податки, і 
порівнює цю ситуацію з реальною. Концепція 
такого методу визначення показника подат-
кового навантаження може застосовуватись у 
випадку, якщо співвідношення заробленого під-
приємством прибутку і податків має визначене 
сенсове навантаження, і це дасть змогу оцінити 
умови реалізації регулюючої функції податків 
[4, с. 36, 81]. Однак в реальній практиці саме 
підприємницька діяльність породжує об’єкти 
оподаткування, тому ситуація, коли суб’єкт 
підприємницької діяльності зовсім не платить 
податки, не повинна допускатись в принципі. 

Уважаємо, що показник прибутку, розрахо-
ваний, коли оподаткування прирівнюється до 
нуля, не може застосовуватися в розрахунках 
податкового навантаження, так як не відобра-
жає реальної картини практичних явищ. Та 
все ж відмовлятися від прибутку як критерію 
оцінки податкового навантаження не потрібно. 
Прибуток є одним з найважливіших показни-
ків фінансового стану підприємства, так як від 
її величини залежить можливість організації 
поповнювати власний капітал, підтримувати 
цільову структуру джерел фінансування. Ува-
жаємо можливим використання різних моди-
фікацій показнику прибутку для забезпечення 
комплексної оцінки півня оподаткування плат-
ника податків.

Одночасно слід звернути увагу на те, що 
показник податкового навантаження, розрахо-
ваний на базі прибутку до оподаткування, може 
застосовуватись лише у розрахунках конкрет-
ного інформативного особистого показника, 
який характеризує податкове навантаження 
суб’єкта господарювання по джерелу відшкоду-
вання (а не узагальнюючого показника, як ува-
жає багато авторів). Саме особистий показник 
податкового навантаження дозволяє оцінити 
ефективність планового процесу відповідно до 
окремих податків в залежності від мети діяль-
ності підприємства.

Обов’язок платника податків – своєчасно 
та у повному об’ємі платити податки при 
наявності дебіторської заборгованості – при-
водить до необхідності фінансування поточної 
діяльності підприємства за рахунок кредитор-
ської заборгованості, що погіршує вже наявну 
структуру джерел фінансування підприємства. 
У зв’язку з цим напруженість сплати податків 
повинна оцінюватись в розрізі руху грошових 
потоків, необхідними елементами яких є не 
лише виручка від реалізації продукції (робіт, 
послуг), але й аванси покупців продукції (робіт, 
послуг), кредиторська та дебіторська заборгова-
ність, аванси постачальникам сировини тощо. 

Через показник податкового навантаження в 
розрізі руху грошових потоків можна оцінити 

вплив податків на процес генерування грошо-
вих джерел, забезпечити можливість своєчас-
ного виконання підприємством обов’язкових 
платежів до бюджету. Іншими словами, подат-
кове навантаження на грошовий потік дозво-
ляє відобразити фінансовий стан підприємства 
з боку його податкової платоспроможності у 
законодавчо встановлений термін.

В економічній літературі описуються 
методи оцінки податкового навантаження на 
базі показників, сформованих незалежно від 
пов’язаного з ними фактичного руху грошових 
коштів. За допомогою таких методів визначити 
вплив податків на процес генерування грошо-
вих коштів, прогнозувати платоспроможність 
по податках неможливо. 

Висновки. Таким чином, аналіз методів 
оцінки податкового навантаження підпри-
ємств показав, що не існує єдиного універсаль-
ного показника податкового навантаження на 
макрорівні. В основному методи оцінки подат-
кового навантаження відрізняються один від 
одного податками, які беруться до розрахунку, 
та критерієм, відносно до якого розраховується 
податкове навантаження. 

Методи оцінки податкового навантаження, 
що описані в науковій літературі, дозволя-
ють лише комплексно оцінити рівень оподат-
кування підприємства, але застосовувати такі 
методи можна лише в певний період часу, вони 
є неінформативними. Податкове навантаження 
потрібно вивчати в динаміці, досліджуючи при-
чини її змін, аналізуючи ефективність управ-
ління рівнем оподаткування підприємства.
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АННОТАЦИЯ
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ения Украины. Определены наиболее существенные факторы, 
которые обусловливают неопределенность для машинострои-
тельных предприятий. Проанализированы проблемы иннова-
ционного потенциала, инвестиционной активности, изношенно-
сти основных средств, внешней торговли Украины продукцией 
машиностроительной промышленности и т. д. Предложен ком-
плекс перспективных направлений развития машиностроитель-
ных предприятий в условиях неопределенности.
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ANNOTATION
Article is devoted research the current state of engineering 

of Ukraine, the author defines the most significant factors caus-
ing uncertainty for machine-building enterprises; We analyze the 
problems of innovation potential, investment activity, depreciation 
of fixed assets, foreign trade of Ukraine production engineering 
industry, and so on. A set of promising directions of development of 
machine-building enterprises in the conditions of uncertainty.
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Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку промисловості України характеризується 
надзвичайно складним економічним станом. 
Економіка знаходиться на межі руйнації, випа-
даючи з процесу реалізації світових технологій. 
Спостерігається відтік інвестицій, як закор-
донних, так і вітчизняних, зупиняються під-
приємства, руйнуються налагоджені виробничі 
ланцюги, відбувається скорочення працівників, 
вітчизняний ВВП на душу населення в 2013 р. 
складав лише 3,1 тис. доларів США, що відпо-
відало передостанньому місцю в Європі, а вже у 
2014 р. ВВП знизився до 10%, зовнішній борг 
держави зріс до 30,8 млрд. доларів США, при 
цьому реальна заробітна плата знизилася на 
21,9% [1]. 

Машинобудівна промисловість не є винят-
ком. Галузь, з одного боку, відчуває значний 
брак інвестицій для оновлення основних фон-
дів та підвищення конкурентоспроможності, а 
з іншого – відбувається зниження попиту на 
її продукцію через гальмування економіки на 
внутрішньому ринку та низькою конкуренто-
спроможністю на зовнішніх ринках. Ситуація 
ускладнюється умовами невизначеності подаль-
ших перспектив розвитку галузі, що обумов-
лено концентрацією машинобудівних підпри-
ємств у Південно-Східному регіоні країни, які 
знаходяться в безпосередній близькості із зоною 
АТО та неврегульованістю законодавства щодо 
виходу на європейський та інші світові ринки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика функціонування машинобудів-
них підприємств представлена в численних 
дослідженнях українських та закордонних 
фахівців, серед яких О. Амоша, Ю. Барташев-
ська, Б. Данилишин, В. Геєць, С. Ілляшенко, 
Б. Кваснюк, С. Колосок, В. Мельник, А. Украї-
нець, О. Шагуров та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Переважна більшість 
останніх науково-практичних досліджень при-
свячена проблемам підвищення конкуренто-
спроможності промислових підприємств або 
визначенню напрямів подолання кризових 
явищ, але проблеми функціонування машино-
будівних підприємств в умовах невизначеності, 
по суті, залишаються невирішеними.

Мета статті полягає в дослідженні існуючого 
стану машинобудування України, визначенні 
найбільш суттєвих проблем функціонування 
машинобудівних підприємств та розробці пер-
спективних напрямів розвитку машинобудів-
них підприємств в умовах невизначеності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Машинобудівництво України – це один з най-
більш потужних секторів промисловості, що 
об’єднує понад 20 спеціалізованих галузей та 
більше 11 тис. підприємств. Частка машинобу-
дівної галузі в українській промисловості пере-
вищує 15%, у ВВП становить близько 12%, що 
набагато менше, ніж в розвинутих країнах, в 
яких вона досягає від 30 до 50% [2]. Загалом у 
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машинобудуванні зосереджено понад 15% вар-
тості основних засобів, майже 6% оборотних 
активів вітчизняної промисловості та понад 
22% загальної кількості найманих працівників. 

Сьогодні переважна більшість машинобудів-
них підприємств України потерпає від немож-
ливості оновлення основних засобів та їх нера-
ціонального використання, відсутності сучасних 
технологій виробництва, низького рівня іннова-
ційної активності, браку інвестицій, зниження 
внутрішнього та зовнішнього попиту на продук-
цію, низького рівня платоспроможності това-
ровиробників, залежності вітчизняних підпри-
ємств від імпорту комплектуючих, сировини та 
обладнання; високого рівня енергоємності вироб-
ництва; зростання цін у гривневому еквіваленті 
на енергоресурси й підвищення інших тарифів, 
нестабільного валютного курсу, відсутності дер-
жавної підтримки вітчизняного виробника.

Необхідно розуміти, що підприємства не 
можуть вибудовувати стратегію подальшого 
розвитку, не розуміючи, що чекає їх навіть в 
найближчій час, не говорячи про стратегічні 
перспективи. Унаслідок воєнного конфлікту на 
Донбасі економіка України функціонує в умо-
вах невизначеності. У соціально-економічному 
аспекті проблема невизначеності може розгля-
датися з різних точок зору. При цьому кожне 
положення про невизначеність є пов’язаним з 
іншими і не суперечить змістовному наповне-
нню положень, а тільки доповнює і розширює 
представлення про них [3]. Найбільш важли-
вими для машинобудівних підприємств серед 
факторів невизначеності є ризик, який знахо-
диться в прямій залежності від невизначеності, 
тобто при зростанні невизначеності зростає і 
ризик. Другим є те, що невизначеність припус-
кає неоднозначність реалізації подій, що поро-
джується чинниками невідомої природи. Таким 
чином, у сучасних умовах невизначеність 
виступає обмежувачем керованості та стабіль-
ності організаційно-економічної системи всієї 
економіки країни.

У цілому скорочення валового нагрома-
дження основного капіталу у 2014 р. становило 
23,0%, що продовжило тенденцію до падіння 
2013 р. (-8,4%). При цьому частка інвестицій 
у структурі ВВП знизилася і досягла 14,0% 
ВВП (у 2013 р. цей показник становив 16,9%). 
Це свідчить про системне скорочення інвести-
ційного потенціалу розвитку національної еко-
номіки. Капітальні інвестиції у 2014 р. ско-
ротилися на 11,8% на тлі падіння у 2013 р. 
Вітчизняні підприємства задовольняють влас-
ними коштами лише на 71,5% потреб у капі-
тальних інвестиціях. Продовжується зниження 
капітальних інвестицій у виробництво машин 
та устаткування (рис. 1).

У 2014 р. лише 2,7% видатків на капітальні 
інвестиції було профінансовано за рахунок коштів 
іноземних інвесторів. При цьому скорочення пря-
мих іноземних інвестицій в економіку України 
у 2014 р. становило 12,2 млрд. дол. США, або 

21,0% відносно 2013 р. Загалом інвестиційна 
активність у машинобудівній галузі за роки неза-
лежності зменшилася у 13 разів (з 29,3% у 1990 р. 
до 2,23% у 2013 р.) [4]. Довготривала стагнація 
інвестиційних процесів суттєво обмежує потен-
ціал відновлення машинобудівної галузі. Отже, 
проблема підвищення інвестиційної привабли-
вості та залучення іноземних інвестицій є над-
звичайно гострою як для машинобудування, так і 
для всієї української економіки.

 

Рис. 1. Капітальні інвестиції за видами промислової 
діяльності за 2010–2014 рр., млн. грн. 

Джерело: складено за даними [1]

Проблема низької інвестиційної активності 
загострюється в умовах критичної зношеності 
основних засобів в економіці України. У 2014 р. 
загальний ступінь їх зношеності за всіма видами 
економічної діяльності досяг 77,3% (на початок 
2014 р.) Зношеність основних засобів у промис-
ловості становила 56,9% [5]. Такий рівень зно-
шеності основних засобів свідчить про їх техно-
логічну застарілість. Для більшості галузей та 
секторів економіки України нагальним завдан-
ням є практично повне оновлення виробничих 
потужностей на сучасній технологічній базі. 

Зношеність основних засобів промислових 
підприємств в Україні вже сягає більше 60% 
проти 20–25% у європейських підприємств, що 
апріорі унеможливлює конкурентоспромож-
ність вітчизняної продукції на світових ринках. 
Ситуація зі зносом основних засобів машинобу-
дівних підприємств виглядає ще більш катастро-
фічно. Так, у 2009 р. він дорівнював 81,9%, а у 
2010 р. – вже 83,4%. Серед підгалузей машино-
будування найвищий ступінь зносу зафіксовано 
на рівні 89,2% у 2009 р. – у виробництві машин 
та устаткування, а найменший – 51,7% за цей 
самий період – у виробництві електричного, 
електронного та оптичного устаткування. Сьо-
годні ступінь зносу основних засобів на промис-
лових підприємствах сягає понад 57%, машино-
будівних – понад 63%, серед них виробництво 
машин та устаткування – 60,8%, виробництво 
електричного, електронного та оптичного устат-
кування – 52,7% та виробництво транспортних 
засобів та устаткування – 70,4% [6]. Для зміни 
ситуації українським підприємствам необхідно 
провести корінну реконструкцію своїх виробни-
чих потужностей. Лише за цієї умови можливо 
налагодити випуск високотехнологічних виро-
бів та збільшити продуктивність праці при їх 
виготовленні.



542

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Необхідно враховувати, що ефективність праці 
в Україні також є надзвичайно низькою. Так, в 
2013 р. на одного трудоактивного українця при-
падало 7,9 тис. доларів США виробленого ВВП, 
цей же показник вдвічі більше у Білорусі, в 2,5 – 
у Румунії, в 3,6 – у Польщі. Україна сьогодні 
знаходиться серед 19 слаборозвинутих країн, де 
продуктивність праці та середньодушові доходи 
населення після 1990 р. знизилися на 20–22%.

За цих умов зниження індексів машинобу-
дівної продукції є закономірним. Перша хвиля 
такого зменшення відбулася у 2009 р., що обу-
мовлено наслідками світової кризи, після чого 
незначне збільшення відбулось у 2010 р. Зрос-
тання спостерігалося у всіх підвидах маши-
нобудівної промисловості (рис. 2): машино-
будуванні, крім ремонту та монтажу машин і 
устаткування (на 15,9%), виробництві елек-
тричного устаткування (на 28,6%), виробництві 
машин і устаткування, не віднесених до інших 
угруповань (на 10,2%), виробництві автотран-
спортних засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів (на 19,1%). 

Починаючи з 2012 р., відбувається поси-
лення негативних тенденцій щодо випуску 
продукції зниження за винятком виробництва 
електричного устаткування, яке в 2014 р. ледве 
досягало 100,9%. 

Таке зниження обумовлено як зовнішніми, 
так і внутрішніми причинами, які достатньо 
повно висвітлені в вітчизняних науково-прак-
тичних дослідженнях [4; 7]. Необхідно розу-
міти, що частково таке зниження може бути 
пов’язане і з тим, що частина машинобудівних 
підприємств знаходиться на території зони про-
ведення Антитерористичної операції та тимча-
сово окупованій території АР Крим.

Закономірним є і зниження рівня рента-
бельності операційної діяльності підприємств 
за видами промислової діяльності (табл. 1). 
Вперше за останні роки у 2014 р. була зафік-
сована від’ємна рентабельність виробництва 
електричного устаткування (1,5%), яке завжди 
користувалося достатньо високим попитом і за 
межами країни.

 

 

 

Рис. 2. Індекси деяких видів промислової продукції 
в Україні за 2011–2014 рр.

*Без урахування тимчасово окупованої території АР 
Крим та м. Севастополь, за 2014 р. також без час-
тини зони проведення Антитерористичної операції
Джерело: складено за даними [5]

Скорочення виробництва промислової про-
дукції на підприємствах-експортерах, спри-
чинене воєнними діями на Донбасі, призвело 
до відчутного згортання товарного експорту. 
У 2013 р. у галузях машинобудування при ско-
роченні виробництва на 20,6% зниження екс-
порту становило 30,4%.

Аналізуючи стан зовнішньої торгівлі Укра-
їни у 2005–2012 рр., можна зробити висновок, 
що зростання експортної орієнтованості вітчиз-
няного машинобудування супроводжувалося 
одночасним збільшенням залежності україн-
ської економіки від імпорту машинобудівної 
продукції. Так, за 2005–2012 рр. частка імпорту 
продукції машинобудівної промисловості у 
загальній структурі товарного імпорту Укра-
їни становила у середньому за період 26,7%, 
у 2012 р. – 26,5% (рис. 3). Від’ємне сальдо 

Таблиця 1
Рівень рентабельності операційної діяльності машинобудівних підприємств  

за видами промислової діяльності в Україні

Показник 2010 2011 2012 2013 2010* 2011* 2012* 2013*
січень-

вересень 
2014*1

Машинобудування 7,0 9,3 9,9 6,6 7,0 9,3 10,0 6,5 0,2
виробництво комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції 3,6 13,8 5,8 4,2 3,4 13,8 5,6 3,9 0,4

виробництво електричного устаткування 6,4 4,1 9,3 8,2 6,4 4,0 9,2 8,2 -1,5
виробництво машин і устаткування, не 
віднесених до інших угруповань 5,5 5,6 6,2 5,4 5,4 5,5 6,2 5,4 0,5

виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших тран-
спортних засобів

9,1 12,1 12,6 7,2 9,1 12,3 12,8 7,1 0,5

* Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств
1Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь, за 2014 р. також без час-
тини зони проведення Антитерористичної операції
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зовнішньої торгівлі зросло у 1,7 рази (з – 5,4 
млрд. дол. США у 2005 р. до – 9,1 млрд. дол. 
США у 2012 р.). Імпорт за вказаний період 
збільшився у 2,2 рази, а експорт – у 2,9 рази (з 
4,6 млрд. дол. США у 2005 р. до 13,3 млрд. дол. 
США у 2012 р.). 

 

Рис. 3. Динаміка зовнішньої торгівлі України 
продукцією машинобудівної промисловості  

у 2005–2012 рр., млрд. дол. США
Джерело: складено за даними [8]

Основний експорт продукції машино-
будування довгий час був орієнтований на 
Росію. На сьогодні цей вектор потребує зміни 
напрямку. За підсумками 2014 р. виручка 
від експорту до РФ знизилась у 2,4 рази – до 
7 млрд. дол. США. Втрат зазнали експортери 
машинобудівної продукції (у 2014 р. виторг 
зменшився на третину порівняно з рівнем 
2013 р.). 

Сьогодні цей ринок по зрозумілим причинам 
продовжує скорочуватися. Ураховуючи події 
минулого 2014 р., тенденції у змінах партнер-
ських взаємовідносин із підприємствами РФ та 
підприємствами тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, 
необхідно розуміти, що не лише збільшується 
невизначеність господарської діяльності, але 
й зростають ризики її ведення, розміри мож-
ливих додаткових витрат і втрат, скорочення 
попиту на «традиційні» види продукції, «зву-
ження» ринків збуту [9]. 

Викликає занепокоєння і зміна у структурі 
експортних товарних поставок за рівнем тех-
нологічності. У 2014 р. значно зросла частка 
низькотехнологічних товарів в експорті (до 
26,0%, або 14 млрд. дол. США, що на третину 
більше за рівень 2008 р.), натомість на висо-
котехнологічні та середньо-високотехнологічні 
товари разом припадало лише 19,2% (причому 
зниження прибутку від рівня 2008 р. становило 
майже 35,0%).

Для подальшого розвитку машинобудівних 
підприємств в існуючих умовах невизначе-
ності необхідна реалізація комплексу заходів, 
направлених на: 

– забезпечення фінансово-кредитної під-
тримки розвитку внутрішнього виробництва;

– створення процесів адаптації до інформа-
ційно-технологічної парадигми розвитку шля-
хом активізації інноваційних процесів та їх 
реалізації у виробничу діяльність;

– удосконалення галузевої структури маши-
нобудування та запровадження політики дивер-
сифікації продукції та сфер діяльності, розши-
рення асортименту й номенклатури продукції 
за рахунок розвитку підприємств, що виробля-
ють товари народного споживання;

– підтримку інтересів вітчизняних виробни-
ків за рахунок запровадження державних заку-
півель, змін тендерної політики;

– реалізацію процесу деолігархізації та демо-
нополізації;

– зменшення навантаження на фонд оплати 
праці завдяки перерозподілу платежів та зборів 
між роботодавцями і працівниками, а також 
удосконаленню наявної в країні податкової 
політики; 

– пошук альтернативних ринків збуту для 
вітчизняної продукції;

– підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції на національному і між-
народному ринках шляхом запровадження 
сучасних технологій, залучення науковців до 
стратегічних розробок в галузі.

Висновки. Машинобудування, забезпечуючи 
майже усі галузі народного господарства, слу-
жить основою економіки будь-якої країни і віді-
грає вирішальну роль в прискоренні науково-
технічного прогресу. Враховуючи сучасні реалії 
функціонування машинобудівних підприємств 
в умовах невизначеності, держава повинна 
забезпечити захист вітчизняного ринку маши-
нобудівної продукції, створити умови для залу-
чення інвестицій та впровадження сучасних 
технологій для підвищення конкурентоспро-
можності продукції та виходу на світові ринки 
збуту, реалізації стратегічних орієнтирів нової 
сучасної парадигми зовнішньоекономічної стра-
тегії галузі.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ  
СЕРВІСУ СТАРТАПУ НА РИНОК

FEATURES OF MARKETING STRATEGY  
TO MARKET THE SERVICE OF A STARTUP

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретико-методологічні основи вибору 

стратегії просування нового сервісу підприємства AllUnite на 
міжнародний ринок, розроблено рекомендації щодо вдоскона-
лення маркетингової цінової політики та розподілу товарів під-
приємства. Визначено особливості стратегії просування серві-
су стартапу з застосуванням сучасних комунікаційних каналів, 
зокрема, мережі Інтернет та мобільних додатків. Проведено 
аналіз стартапу за допомогою матриці BCG, а також уточнено 
місію та маркетингові цілі, окреслено основні етапи для підпри-
ємства AllUnite на шляху вироблення маркетингової стратегії 
просування сервісу на міжнародний ринок, а також спрогнозо-
вано ефект від її впровадження.

Ключові слова: маркетингова стратегія просування ново-
го продукту, стратегія диференціації, матриця BCG, маркетин-
гові цілі, стартап.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретико-методологические ос-

новы выбора стратегии продвижения нового сервиса пред-
приятия AllUnite на международный рынок, разработаны ре-
комендации по совершенствованию маркетинговой ценовой 
политики и распределения товаров предприятия. Определены 
особенности стратегии продвижения сервиса стартапа с при-
менением современных коммуникационных каналов, в част-
ности, сети Интернет и мобильных приложений. Проведен 
анализ стартапа с помощью матрицы BCG, а также уточнены 
миссия и маркетинговые цели, обозначены основные этапы 
для предприятия AllUnite на пути выработки маркетинговой 
стратегии продвижения сервиса на международный рынок, а 
также спрогнозирован эффект от ее внедрения.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия продвижения 
нового продукта, стратегия дифференциации, матрица BCG, 
маркетинговые цели, стартап.

АNNOTATION
The paper considers theoretical and methodological foun-

dations of choice strategy to promote the new service company 
AllUnite to international market, developed recommendations to 
improve marketing pricing and distribution of Goods Company. 
The features of the strategy to promote service startup using mod-
ern communication channels, including the Internet and mobile 
applications. The article analyzes startup using matrix BCG, and 
clarified the mission and marketing goals outlined the main steps 
for the company «AllUnite» towards making marketing strategy to 
promote services to the international market and predicted effects 
of its introduction.

Keywords: new product promotion strategy, differentiation 
strategy, matrix BCG, marketing purposes,startup.

Постановка проблеми. У наш час інформа-
ційних технологій життєво необхідною для 
інноваційних підприємств (стартапів) стає 
робота над новим продуктом або сервісом. При 
цьому споживач стає більш примхливим при 
виборі товару, тому для досягнення успіху в 

будь-якій сфері необхідно випереджати конку-
рентів, розробляти та впроваджувати стратегії 
просування на ринок нових товарів, маркетин-
гової стратегії, що дозволила б їм вийти на між-
народні ринки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розробки та впровадження маркетин-
гових стратегій просування вивчалися на про-
тязі значного періоду як вітчизняними, так і 
закордонними вченими, серед яких Абалкін Л., 
Геєць В., Еванс Дж., Леві М., Котлер Ф., Нико-
нов А., Новаторов Э., Ламбен Ж., Лукінов І., 
Онищенко О., Кент Т., Портер М., Тараненко І. 
тощо. До науковців, у працях яких досліджені 
окремі теоретичні й прикладні аспекти стар-
тапів, слід віднести Головінова О., Мура Д., 
Мединського В., Попко О., Мальчик М. При 
цьому фундаментальні дослідження маркетин-
гових стратегій підприємств стартапів відсутні.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Таким чином, наукового 
обґрунтування потребують теоретичні поло-
ження сучасного розвитку процесів диверсифі-
кації підприємств стартапів, методичні засади 
забезпечення їх ефективності й оптимальності, 
прикладні аспекти організації цих процесів із 
урахуванням особливостей ринку.

Терміном «стартап» визначається іннова-
ційна компанія, яка відповідає ряду певних 
умов. В Україні помилково дехто називає 
стартапом результат розробки або «сирий про-
дукт». Насправді стартап – це компанія, яка 
здійснює цю розробку і випускає цей продукт 
(надає послуги).

Мета статті. В епоху інноваційних змін 
актуальною темою стає впровадження та просу-
вання продукції та послуг стартапів на ринок. 
Це досить актуальне питання як для світових 
стартапів, так і для підприємств України, що 
мають високий інноваційний потенціал. Стар-
тапи мають певні особливості та стикаються з 
необхідністю адаптації маркетингових стратегій 
просування, що забезпечили б сталий розвиток 
підприємства та вихід на міжнародні ринки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Датський стартап AllUnite був заснований 
у вересні 2013 р. На даний момент компанія 
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має аудиторію 470 000 активних користувачів 
і представництва в таких країнах, як Швеція, 
Іспанія, Франція, Італія, Польща. 

Основною ідеєю стартапу є платформа для 
користувачів, яка пропонує можливість без-
коштовного і вільного підключення до мережі 
WI-FI в певних локаціях. Задовольняючи 
потреби споживачів, компанія отримує прибу-
ток за рахунок демонстрації рекламних банерів 
компаній-замовників, які займають 5% екрана 
мобільного гаджета. Отже, компанія постачає на 
споживчий ринок сервіс – надання рекламних 
послуг бізнесам, тобто діє на В2В-ринку. Однак 
компанія стикнулася з певними проблемами при 
виході на ринок. Не дивлячись на те що існує 
вже понад два роки, фінансові потоки компанії 
й досі від’ємні. На рис. 1 та 2 наведено розрахун-
кові фінансові дані та побудовано матрицю BCG 
для сервісу електронної реклами AllUnite.

Отже, виходячи з аналізу сервіс-банерної 
Інтернет-реклами, AllUnite належить до катего-

рії «собаки». Це означає, що сервіс займає малу 
частину ринку і не має можливостей для зрос-
тання, оскільки знаходиться в непривабливих 
умовах. Згідно з моделлю бостонських консуль-
тантів, краще всього не годувати «собак» гро-
шима і дати їм померти. Ще краще – продати 
або ліквідувати збиткові підприємства.

З іншого боку, при обранні стратегії слід також 
враховувати модель життєвого циклу галузі, 
яка використовувана на сьогоднішній день в 
стратегічному управлінні, запропонована М. 
Портером в 1980 р. Портер вважав, що рівень 
зрілості ринку робить сильний вплив на ступінь 
і інтенсивність конкурентної боротьби, а також 
встановлює певні правила конкуренції в галузі 
[10]. А значить, компанія повинна точно розу-
міти ступінь розвитку галузі, щоб сформувати 
ефективну стратегію виживання і просування 
на ринку. Сучасний ринок електронної банерної 
реклами має наступні ознаки: падіння продаж; 
висока конкуренція; наявність товарів-замін-

Рис. 1. Фінансові дані для побудови матриці BCG [1; 2]

Рис. 2. Матриця BCG
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ників; відкрита технологія; високий ступінь 
проникнення на ринок; відсутність потенці-
алу росту; виробництво переважає попит. За 
всіма показниками ринок знаходиться на стадії 
спаду. За Портером, універсальною стратегією 
виживання компанії на даному етапі ринку є 
скорочення інвестицій і максимізація грошо-
вого потоку.

За Котлером, найкращим вибором страте-
гії виведення нового сервісу на ринок банерної 
електронної реклами AllUnite буде стратегія 
диференціації. Диференціація товару означає 
виділення продукту фірми в очах споживачів, 
виділення певних якостей, які відрізняють 
товар від решти продуктів даного класу [4]. Для 
стартапу за даних умов доцільно говорити про 
горизонтальну диференціацію, яка пов’язана з 
різноманіттям споживчих характеристик това-
рів, що задовольняють різні смаки. Диферен-
ціація вигідна і покупцям, адже якщо фірма 
вийде на ринок з новою модифікацією сервісу, 
споживачі отримають ще більшу продуктову 
різноманітність, яка здатна краще задоволь-
нити їх потреби, бо розширює можливості спо-
живчого вибору. Найбільш ефективною буде 
диференціація одразу за кількома критеріями, 
наприклад: за престижем дизайну, за функціо-
нальними можливостями, за якістю обслугову-
вання споживачів тощо.

Сервіс рекламних банерів AllUnite працює на 
глобальному ринку, однак найбільш перспек-
тивними є Данія, Швеція, Іспанія, Франція, 
Італія, Польща. Виключаючи такі високороз-
винені країни, як США, Канада, Великобрита-
нія, Японія, де широкодоступна технологія 5G 
Інтернету, унеможливлює діяльність компанії. 
Урбанізація міст – середні (від 100 000 до 500 
000), великі (від 500 000 до 1 000 000) міста та 
міста-мільйонники (понад 1 000 000) Єврозони.

Для компанії з низькими темпами зростання 
та низькою відносною часткою ринку неабия-
кого значення набувають вибір місії й форму-
лювання маркетингових цілей. Місія компа-
нії – We provide Free Internet Globallyso people 
AllUnite (Ми надаємо безкоштовний Інтернет 
по всьому світові, що об’єднує людей). Розгля-
немо, в чому тут помилка: сервіс, спрямований 
НЕ на надання безкоштовного Інтернету, – це 
сервіс рекламних банерів. Таким чином, хибна 
місія лише заплутує цільову аудиторію, адже 
вільний Інтернет – цінність для користувачів 
мобільних девайсів, а для споживачів сервісу, 
який продає компанія, цільовою аудиторією є 
саме володарі дрібного та середнього бізнесу – 
кафе, клубів, перукарень, салонів тощо. Для 
них цінністю є надання рекламних послуг 
шляхом банерної електронної реклами. Тож 
місія має бути перероблена і модифікована так, 
щоб відображати істинну цінність послуги, що 
надає компанія.

Щодо вибору маркетингових цілей, то тут 
варто дотримуватись наступних принципів: 
маючи справу з «собаками», треба вдаватись до 

рішучих дій та змін (маються на увазі комп-
лексні маркетингові стратегії). Якщо ж засто-
сування обраної стратегії просування сервісу не 
принесе очікуваних результатів чи позитивної 
динаміки, то варто вдатися до ринкової страте-
гії виходу з ринку – не слід витрачати на сер-
віс час і кошти, а доцільніше просто зупинити 
діяльність та вкласти кошти в інший проект.

Для розвитку сервісу AllUnite необхідними 
є уточнення місії, цінностей компанії, організа-
ція відділу маркетингу, розробка повного циклу 
маркетингової стратегії та схеми просування 
оновленого сервісу на ринок Європи. Наступ-
ною невід’ємною складовою має стати проек-
тний підхід до ведення бізнесу. Проектний під-
хід дозволяє дати економічне обґрунтування 
маркетинговим витратам, показати їх вплив на 
грошові потоки компанії, зробити більш зрозу-
мілою діяльність маркетингового відділу.

Нова місія повинна відображати істинну цін-
ність послуги, що надає компанія, і залучати 
саме ту аудиторію споживачів В2В-ринку, які є 
цікавими і перспективними (власники бізнесів). 
Запропонована місія: AllUnite Ad Banners – 
make it easy (Рекламні банери AllUnite – це 
легко). Англійською мовою місія звучить лако-
нічно і гармонійно, основний зміст її в тому, 
що реклама з AllUnite – це швидко і легко, що, 
звичайно, заохочує цільовий сегмент спожива-
чів до того, щоб зробити замовлення. 

Також доцільним є перегляд цінової полі-
тики, наприклад, підняти ціну на сервіс для 
власників бізнесу з 15€ до 35€ на місяць. Це дасть 
змогу виділитись з-поміж конкурентів і певним 
чином вплине на споживачів – «дорожче озна-
чає краще». У процесі спілкування з потенцій-
ними клієнтами слід наголошувати на ексклю-
зивності даної послуги, також доцільним буде 
зосередитись на більших за розмірами бізнесах, 
які можуть собі дозволити послугу – мережах 
готелів, спортивних комплексах, мережах рес-
торанів, тощо. Також рекомендуємо звернути 
особливу увагу на якість POS-матеріалів: листі-
вок, наклейок, пакування самих роутерів. Крім 
цього, варто приділити увагу розробці зручного 
та інформативного лендінгу, тобто веб-сайту 
компанії, який має надавати всю необхідну 
інформацію про сервіс, засновників компанії, 
команду, вартість послуги, умови оренди роу-
терів, умови оплати, доставки та наявності 
технічної підтримки та сервісного центру під-
тримки. Все вищеперераховане – це ті складові, 
які в сумі дають підстави говорити про бренд як 
про престижний.

Диференціацію за функціональними можли-
востями радимо проводити, базуючись на роз-
робці додаткових можливостей сервісу. Для 
цього компанія має заключати контракти з мере-
жами супермаркетів, адже саме це є тим полем, 
де можна вдало застосувати технічні новинки 
сервісу. Наприклад, надання статистики щодо 
активності покупців, переваг, що надаються 
певним товарам, дослідження статі покупців, 
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вікових груп, час найактивніших покупок. 
Цікавою функціональною можливістю є так 
звана HeatMap – теплокарта являє собою гра-
фічне представлення даних, при якому окремі 
значення що містяться у матриці, представ-
лено у вигляді кольорів. Теплокарта містить 
важливі дані для управляючого менеджменту, 
конкретно в супермаркетах це допомагає зрозу-
міти напрями руху покупців, точки в залі, що 
користуються найбільшою популярністю, та, 
навпаки, «мертві зони» – місця, де товар розта-
шований невдало, а отже, страждають продажі. 
Отже, для компанії доцільно заключати дого-
вори щодо надання послуг з великими торго-
вими мережами Данії, Іспанії, Італії, Польщі. 
Це надасть змогу отримати фінанси, критично 
необхідні для подальшого розвитку і функціо-
нування компанії. 

Одним з найважливіших та вкрай необхідних 
технологічних впроваджень має стати мобіль-
ний додаток – mobile application AllUnite, що 
працюватиме на платформах Andriod та iOS. 
Додаток має стати принципово новим методом 
залучення клієнтів сервісу, адже буде допо-
магати бізнесам отримувати нових клієнтів за 
рахунок взаємодії зі споживачами В2С-ринку. 
Для бізнесів, що вже співпрацюють з AllUnite 
також ввести систему купонів кінцевим спо-
живачам з 15%-ю знижкою. Отримання нових 
купонів буде здійснюватись безпосередньо через 
додаток, коли користувачі будуть знаходитись 
поруч з одним із магазинів/кафе/супермарке-
тів тощо, які вже є частиною клієнтської сітки 
AllUnite. Купони діятимуть тільки протягом 
короткого часу, це має спонукати потенці-
альних споживачів до швидких дій (покупок, 
замовлень). Це буде вагомим аргументом для 
власників бізнесу на користь співпраці з ком-
панією, бо сервіс стане методом заохочення і 
залучення нових клієнтів. Щодо політики кон-
фіденційності, то політика AllUnite має гаран-
товано не надавати користувачеві небажаний 
контент, який не пов’язаний з основною функ-
ції програми, а також не порушувати права 
інтелектуальної власності інших та не розголо-
шувати особисту або конфіденційну інформацію 
користувача.

Важливо також працювати над якістю 
обслуговування споживачів. У сучасному мар-
кетинговому середовищі якість обслуговування 
давно базується на персоналізованому підході 
до ведення бізнесу. Очевидно, що сучасний 
маркетинг переходить від глобалізації до пер-
соналізації. Маркетингові стратегії стають все 
більш локалізованими та індивідуалізованими, 
оскільки споживачі дуже активно пручаються 
гомогенізації та універсалізації суспільства [3]. 
Конкретними діями компанії на даному шляху 
мають стати наступні: створення єдиної клієнт-
ської бази (особлива увага – великим мережам-
замовникам), систематичні професійно складені 
інформаційні розсилки, привітання клієнтів із 
днем народження (можна це автоматизувати), 

перетворення процесу e-mail-маркетингу прак-
тично у спілкування друзів, це зробить його 
більш ефективним. Доведено, що openrate пер-
соналізованих листів на 25% вище, ніж звичай-
них, більш переконливий у індивідуалізованих 
листів і коефіцієнт кліків (clickrate) – вище на 
51% [3].

Окреслимо основні етапи AllUnite на шляху 
розробки маркетингової стратегії просування 
сервісу на ринок. 

Перший етап: аналіз. На практиці вся необ-
хідна інформація може бути отримана за допо-
могою таких напрямків досліджень: дослі-
дження мотивації (фокус-групи, глибинні 
інтерв’ю, кількісні опитування); дослідження 
споживання і ставлення до товару (face-to-face). 
У результаті комплексу досліджень стає мож-
ливим визначення «проблемних зон» маркетин-
гової стратегії і позначення найбільш перспек-
тивних ніш на ринку для продукту клієнта. 
Логічним завершенням цього етапу є розробка 
однієї або декількох маркетингових стратегій 
просування продукту на ринок [11]. В нашому 
випадку – стратегії диференціації.

Другий етап: створення опису оновленого 
сервісу.

На даному етапі планується тестування 
зовнішнього вигляду і якісних характеристик 
роутерів (адже вони є невід’ємною частиною сер-
вісу електронної реклами); ставлення спожива-
чів до сервісу. Для отримання даних в реальних 
життєвих умовах для цього використовуються 
якісні методи (фокус-групи, глибинні інтерв’ю) 
та кількісні тести (in-hall, in-home). Саме кіль-
кісна оцінка дозволяє вибрати з декількох стра-
тегій найбільш оптимальну.

Третій етап: підкріплення готового сервісу – 
brandname, упаковка роутерів та інші іміджеві 
елементи. Коли концепція продукту і сам про-
дукт (його формула) визначені, необхідні під-
кріплюючі елементи, так званий MarketingMix. 
На цьому етапі: тестування назви сервісу (пере-
віряється запам’ятовуваність назви, позитивне 
ставлення до назв, їх зрозумілість, чи викли-
кає назва асоціації з відповідною категорією); 
тестування упаковки (функціональні харак-
теристики, кольорографічні рішення, інфор-
мативність упаковки); визначення чутливості 
покупців до ціни, їх цінові очікування по від-
ношенню до нового сервісу [11]. 

Четвертий етап: забезпечення достойної якіс-
ної та інформативної рекламної кампанії, спря-
мованої на цільову аудиторію, забезпечення та 
супроводження кампанії якісною професійно 
розробленою поліграфією та POS-матеріалами. 
Виходячи з отриманого «портрета» покупця і 
цілей рекламної кампанії, менеджмент AllUnite 
має визначити, які види реклами будуть домі-
нуючими, а які – допоміжними. 

Комплексом конкретних заходів просування 
за стратегією диференціації має стати:

1. Реклама – пропонуємо рекламу в мережі 
Інтернет. Оскільки фінансові потоки в компа-
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нії негативні, то вона не має достатніх коштів 
для реклами на радіо, телебаченні, зовнішньої 
реклами тощо. А це означає, що рекламою 
для AllUnite мають бути: гіф-банери, флеш-
банери, статичні банери на тематичних сайтах. 
Для повного охоплення аудиторії пропонуємо 
наступні Інтернет-ресурси розміщення банерів 
для кожної з шести країн: Данія – ресурс http://
www.mx.dk/, Швеція –http://www.dn.se/, Іспа-
нія –http://elpais.com/, Франція – http://www.
linternaute.com/, Італія –http://www.corriere.
it/, Польща – ресурс http://www.gazeta.pl/. 
Додатковими каналами рекламних комунікацій 
мають стати соціальні мережі Facebook, Twitter, 
Instagram, Vine, LinkedIn. Слід пам’ятати, що 
контент Facebook, Instagram, Vine, LinkedIn 
має презентувати сервіс, персонал, робочий 
процес, задоволених клієнтів тощо. А контент 
Twitter має представляти власників компа-
нії та їх професійність, світогляд, ставлення 
до ринку, продукту, їх вклад у життя компа-
нії тощо. Ведення каналів слід доручити про-
фесійним контент-маркетологам, тут не може 
бути економії на якості роботи – професійність, 
досвід, креативний підхід мають стати осно-
вними критеріями підбору персоналу. Окремо 
наголосимо на важливості залучення кваліфі-
кованого персоналу нижче. Бюджет заходів на 
рекламу: PPC-кампанія на вказаних вище сай-
тах (вартість одного кліка на сайті) потребує 
вкладень 100 000 євро мінімум, за найскром-
нішими розрахунками. Плюс заробітна платня 
PPC-спеціаліста (аутсорс в українському офісі) 
складає 12 000 євро на рік. Заробітна платня 
медіа-маркетолога, що підтримує рекламний 
контент в соціальних мережах, складає 9 600 
євро на рік (також аутсорс).

2. Стимулювання продажу товарів – корот-
котривалі акції, спрямовані на залучення 
малих бізнесів і великих торгових мереж до 
користування сервісом. Пропонуємо надавати 
сервіс безкоштовно на тестовий період – один 
місяць з можливістю користування повним 
пакетом послуг: безкоштовне виготовлення пер-
соналізованих банерів, статистика, теплокарта, 
технічна та інформаційна підтримка. Також 
пропонуємо компанії розробити проект мобіль-
ного додатку для пристроїв, що працюють на 
платформах Andriod та iOS. Додаток має стати 
принципово новим методом залучення клієнтів 
сервісу, адже буде допомагати бізнесам отри-
мувати нових клієнтів за рахунок взаємодії зі 
споживачами В2С-ринку. Для бізнесів, що вже 
співпрацюють з AllUnite, необхідно ввести сис-
тему купонів: пропонуємо кінцевим спожива-
чам купони з 15%-ю знижкою на все, купони 
будуть оновлюватись кожного дня; неоднора-
зово пред’являючи купон в магазині, можна 
буде накопичувати знижку. Отримання нових 
купонів буде здійснюватись безпосередньо через 
додаток, коли користувачі будуть знаходитись 
поруч з одним із магазинів/кафе/супермарке-
тів тощо, які вже є частиною клієнтської сітки 

AllUnite. Купони діятимуть тільки протягом 
короткого часу, це має спонукати потенці-
альних споживачів до швидких дій (покупок, 
замовлень). Бюджет на розробку мобільного 
додатку аутсорс-командою з чотирьох україн-
ських девелоперів складає приблизно 120 000 
євро на рік. 

3. Зв’язки з громадськістю (PR, паблік 
рилейшнз) дозволяють досягти широкого охо-
плення цільової аудиторії та ефективно пред-
ставити товар. Для стартапа AllUnite пропону-
ємо замовлення іміджевих статей в провідних 
електронних дайджестах країн Європи. Кон-
кретно це мають бути наступні ресурси, при-
свячені технологічним новинкам: Данія – 
http://www.mobilsiden.dk/, Швеція – http://
www.mobil.se/, Іспанія – http://wwwhatsnew.
com/, Франція – http://www.01net.com/, Іта-
лія – http://www.hdblog.it/, Польща – http://
www.dobreprogramy.pl/. Публікації мають мати 
технічний характер, але також у доступній 
формі інформувати громадськість про успіхи і 
досягнення компанії. Оплата праці професій-
них журналістів та копірайтерів PR-агентства 
складають 10–20 тис. євро за кампанію трива-
лістю рік, що передбачає періодичні публікації 
в пресі: 1 стаття на місяць (всього 12 статей 
на рік), 6 технологічних оглядів, 6 інтерв’ю з 
засновниками/експертами компанії. 

4. Особистий (персональний) продаж – це 
усна презентація товару, яка проводиться під 
час бесіди з одним або групою покупців (вже 
існуючими або потенційними) з метою укла-
дення угоди щодо замовлення сервісу). Перева-
гами цього заходу має стати прямий характер 
контакту з клієнтами, що сприяє встановленню 
тривалих особистих стосунків, адже передбачає 
певну реакцію покупця. Слід розуміти, що це 
найдорожчий вид комунікації (у розрахунку 
на один контакт). Також можна зіткнутись з 
труднощами у разі зміни менеджерів з прямих 
продажів, менеджерів проектів. Щодо бюджету 
на цей вид активностей, то тут ми говоримо про 
заробітну платню групи менеджерів з продажу, 
в Європі. Приблизні витрати на команду з 10 
менеджерів (з розрахунку 2 – Данія, 2 – Шве-
ція, 2 – Італія, 2 – Іспанія, 2 – Польща) скла-
дає 360 000 євро на рік. Ми умисно виключили 
Францію з переліку країн, адже все менше ком-
паній, особливо компаній-початківців, вико-
ристовують прямі продажі в цій країні. Такий 
факт пов’язаний з тим, що у 2000-ні роки в кра-
їні був бум прямих продажів, агенти величезної 
кількості компаній буквально брали штурмом 
офіси та приватні помешкання французів, це 
привчило людей не довіряти таким продажам 
або просто ігнорувати їх.

5. Прямий поштовий маркетинг, що включає 
поштове розсилання листів, рекламних матеріа-
лів, зразків товарів, буклетів потенційним покуп-
цям за адресами зі списків розсилання (створю-
ються на основі списків покупців або купуються 
на замовлення). Листи мають бути складені про-
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фесійними e-mail-маркетологами і мають бути 
ефективним інструментом залучення нових клі-
єнтів. Пропонується надсилати три листи на 
місяць адресатам з бази, що має постійно попо-
внюватись. Першим буде лист-знайомство (за 
статистикою та оцінкою групи експертів, кон-
версія – близько 17% – перехід за посиланнями 
на сайт, скачування мобільного додатку); наступ-
ним буде інформативний лист, що розкриватиме 
умови та переваги замовлення сервісу (конвер-
сія – близько 10%); лист – акційний подарунок 
надсилатиметься з метою залучення клієнтів, 
що зможуть замовити місяць безкоштовного сер-
вісу в тестовому режимі та отримати персоналі-
зований дизайн рекламного банеру в подарунок 
(конверсія –близько 24%). Бюджет даного виду 
просування сервісу складається із суми заробіт-
ної платні e-mail-маркетолога – приблизно 12 000 
євро на рік за аутсорс-спеціаліста та купівлі бази 
адрес – приблизно 10 000 євро.

Прогнозний ефект від заходів просування за 
стратегією, окреслених вище: 

1) Позитивним ефектом реклами в мережі 
Інтернет стане підвищення впізнаваності 
бренду, це принесе результати і під час пря-
мих продажів, адже тоді менеджер з прода-
жів матиме справу з обізнаними потенційними 
клієнтами, які вже бачили рекламу сервісу, 
впізнають логотип, а отже, більше довіряють 
компанії. Банерна реклама для стартапу стане 
інструментом підвищення іміджу, основне 
завдання банерної реклами AllUnite – швидке 
охоплення широкої аудиторії, тому Інтернет-
банери, представлені на перерахованих вище 
Інтернет-ресурсах шести країн регіону, – іде-
альний інструмент для представлення нашого 
сервісу. Щодо соцмереж, то їх значення є 
колосальним, вони не тільки увійшли в життя 
користувачів, але й впливають на прийняття 
рішення щодо покупок. У мережах Facebook, 
Instagram, Pinterest, Swarm, LinkedIn зареє-
стровані мільйони користувачів – поточні або 
майбутні потенційні клієнти сервісу. А отже, 
активне професійно складене та інформативне 
представлення бренду AllUnite у соцмережах – 
це можливість розповісти мільйонам передплат-
ників про наш проект. Це позитивно вплине на 
динаміку продажів сервісу на В2В-ринку, адже 
власники бізнесів також є активними користу-
вачами вищеперерахованих мереж.

2) Велика частина мобільної аудиторії зосе-
реджена в онлайн-сервісах виробників опера-
ційних систем для смартфонів, що дозволяють 
завантажувати і купувати різні додатки в Apple 
AppStore, Google Play і Windows Marketplace 
від Microsoft. Мобільний додаток AllUnite – 
новий канал бізнес-комунікації, завдяки якому 
ми зможемо продавати свою послугу, спілкува-
тися з цільовою аудиторією, вибудовувати біз-
нес-схеми з дилерами та партнерами. В якості 
особливої переваги додатку варто відзначити, 
що після свого запуску він розміститься в числі 
новинок в онлайн-сервісах типу AppStore. Якщо 

додаток буде визнано корисним, то він зможе 
потрапити в список хітів, що зробить його 
постійно затребуваним і доступним для корис-
тувачів, а це забезпечує додаткову рекламу 
послуги серед користувачів смартфонів.

3) Завдяки професійно спланованій та прове-
деній PR-кампанії ми отримаємо наступні пере-
ваги: донесення до користувачів конкретних 
переваг і цінностей бренда; вплив на державні 
структури/лідерів влади через ЗМІ (як резуль-
тат – можливість отримання державної допо-
моги, більш вигідних умов ведення бізнесу, 
субсидій тощо); вплив на партнерів та інвесто-
рів, в очах яких нематеріальна вартість бренда 
стане вищою; вплив на існуючих та потенцій-
них робітників. І, нарешті, формування репу-
тації лідера, зростання авторитету і довіри до 
бренду вплине на вартість послуги – ми отри-
маємо змогу підвищити ціну.

4) Особисті продажі нададуть можливість 
менеджерам AllUnite моделювати повідомлення 
в залежності від потреб потенційного клієнта, 
дозволять продавцю і покупцю спілкуватися в 
реальному часі, обмінятися інформацією, а отже, 
дізнатися більше про покупця і його потреби. 
Такою інформацією необхідно скористатися і 
презентувати послугу AllUnite так, щоб вона 
відповідала потребам клієнта. Компанія зможе 
побудувати систему персоналізованих комуніка-
цій з метою підвищення якості обслуговування.

5) Згідно з дослідженнями консалтингової 
компанії McKinnsey&Co, e-mail-маркетинг в 
40 разів ефективніше Facebook і Twitter разом 
узятих в питаннях залучення клієнтів, більше 
того, коли мова заходить про список контактів, 
то база e-mail-клієнтів належатиме виключно 
компанії, а от фолловери і фани – соціальним 
мережам. До того ж e-mail-адресати – більш 
лояльна аудиторія, ніж користувачі соціаль-
них мереж. За допомогою e-mail-кампанії ми 
зможемо сформувати персоналізовані повідо-
млення, що сприйматимуться як особисті та 
спонукатимуть до відповідних дій, завдяки еле-
ментам персоналізації конверсія буде вищою. 
До листа слід прикріплювати посилання на ска-
чування мобільного додатку AllUnite, про який 
мова йшла вище, це стане додатковим каналом 
комунікації з аудиторією.

Висновки. Для сервісного підприємства 
стартапу маркетингова стратегія диференці-
ації здатна забезпечити значні конкурентні 
переваги. Водночас така стратегічна орієнта-
ція вимагає ретельного попереднього аналізу, 
слід окреслити елементи диференціації, основні 
етапи маркетингової стратегії просування сер-
вісу на ринок та визначити економічно обґрун-
товане рішення щодо сучасного комплексу кон-
кретних заходів просування сервісу на ринок.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
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АНОТАЦІЯ
У сучасних умовах вітчизняні підприємства змушені працю-

вати в умовах обмеженості ресурсів, особливо фінансових. На 
разі недостатня увага приділяється визначенню теоретичних 
засад функціонування механізму забезпечення фінансовими 
ресурсами діяльності й економічного розвитку промислових 
підприємств. Виробники йдуть на ризик, залучаючи не лише 
власні, а й залучені кошти, намагаючись вижити та підтримати 
конкурентоспроможність своєї діяльності. Під тиском зовнішніх 
факторів за останні три роки промислові підприємства масово 
згортають свою діяльність, тому основним завданням підтри-
мання функціонування національного малого та середнього 
бізнесу є вироблення чіткого механізму фінансової стабілізації. 

Ключові слова: фінансові ресурси, власні кошти, креди-
торська заборгованість, фінансова стійкість, механізм фінан-
сової стабілізації.

АННОТАЦИЯ
В современных условиях отечественные предприятия 

вынуждены работать в условиях ограниченности ресурсов, 
особенно финансовых. Сейчас недостаточное внимание уде-
ляется определению теоретических основ функционирования 
механизма обеспечения финансовыми ресурсами деятель-
ности и экономического развития промышленных предпри-
ятий. Производители идут на риск, привлекая не только соб-
ственные, но и привлеченные средства, пытаясь выжить и 
поддержать конкурентоспособность своей деятельности. Под 
давлением внешних факторов за последние три года промыш-
ленные предприятия массово сворачивают свою деятель-
ность, поэтому основной задачей поддержания функциони-
рования национального малого и среднего бизнеса является 
выработка четкого механизма финансовой стабилизации.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, собственные 
средства, кредиторская задолженность, финансовая устойчи-
вость, механизм финансовой стабилизации.

АNNOTATION
In modern terms, domestic enterprises are forced to work with 

limited resources, especially financial. Currently, insufficient atten-
tion is paid to the theoretical definition of rules for the mechanism to 
provide financial resources and economic development of industrial 
enterprises. Manufacturers take risks, involving not only our own but 
borrowed funds, trying to survive and support the competitiveness 
of its activities. Under pressure from external factors during the last 
three years industry massively curtail their activities. Therefore, the 
main task of maintaining a national small and medium business is to 
develop a clear mechanism for financial stabilization.

Keywords: financial resources, own funds, accounts payable, 
financial stability, financial stabilization mechanism.

Постановка проблеми. Труднощі форму-
вання фінансових ресурсів промислових під-
приємств пов’язані з:

– особливостями організації виробничо-гос-
подарської і фінансової діяльності підприємств; 

– державною регуляторною політикою щодо 
формування фінансових ресурсів підприємств, 
вплив якої зростає за умов державної монополії 
на виробництво продукції. 

Підприємства недостатньо забезпечені фінан-
совими ресурсами через відсутність та недо-
статність відповідних джерел їх формування. 
Значна кількість підприємств є збитковими. 
Залучення банківських кредитів супроводжу-
ється зростанням плати за їх використання, що 
призводить до збільшення операційних витрат 
та збитковості підприємств. 

Тому кожному суб’єктові господарювання 
необхідно раціональніше використовувати 
свої ресурси, зменшити кількість кредитів і 
зобов’язань. А державі необхідно, особливо в 
даних умовах, забезпечити сталість економіки та 
покращити нормативну базу, що дозволить під-
приємствам бути захищеними і функціонувати 
навіть в кризових ситуаціях. Низький рівень 
фінансового забезпечення малого бізнесу в Укра-
їні пов’язаний з тим, що країна має недостат-
ній досвід функціонування ринкової економіки, 
зокрема, розвитку малого підприємництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблеми забезпеченості підпри-
ємства фінансовими ресурсами займаються такі 
науковці, як І. Гнєушева, В. Джунковський, 
Г. Карчевська, Д. Матвійчук, Л. Меренкова, 
Н. Михаліцька, А. Семенов, В. Смачило та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В науковій літературі 
відсутня єдність думок із приводу класифі-
кації методів управління фінансовими ресур-
сами підприємства. Кожен суб’єкт господарю-
вання самостійно обирає методику, способи, 
механізми залучення додаткових коштів та 
збільшення обсягу власних надходжень. Нині 
перевага надається другому, що і є основною 
помилкою, адже, використовуючи лише прибу-
ток від власної діяльності, підприємці не мають 
ніякої підтримки з боку інвесторів, держави, 
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банківської сфери та більш досвідчених іно-
земних компаній. Але саме в цьому і полягає 
проблема залучення додаткових коштів, адже 
із-за нестабільної політичної ситуації в державі 
страждає банківська сфера, йде відтік капіталу, 
спостерігається відсутність інвесторів та стрімко 
зростає податкове навантаження на фізичних 
та юридичних осіб, а отже, падає купівельна 
спроможність споживачів продукції.

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану 
функціонування суб’єктів господарювання та 
формулюванні механізму покращення одного з 
головних факторів – фінансової забезпеченості 
промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах одним з найважливіших 
факторів, що зумовлює масштаби і темпи роз-
витку промислового підприємства, є обсяг і 
структура фінансових ресурсів у розпорядженні 
підприємства. 

Фінансові ресурси – загальна сума власного, 
позиченого й залученого капіталу, що вико-
ристовується підприємствами для формування 
своїх активів і здійснення виробничо-господар-
ської діяльності з метою одержання прибутку 
[6, с. 39].

До створення підприємства засновники визна-
чають необхідний розмір фінансових ресурсів, 
який обмежується: видом фінансово-господар-
ської діяльності та обсягом виробництва і про-
дажу; законодавчо зафіксованим мінімальним 
розміром статутного фонду [1, с. 197–198]. 
Тому, аби мати ефективне, конкурентостійке та 
податково спроможне підприємство, необхідно 
здійснювати виважене управління його діяль-
ністю та фінансовими ресурсами.

Управління фінансовими ресурсами може 
бути спрямоване на досягнення таких цілей: 

– виживання та лідерство фірми в умовах 
конкурентної боротьби; 

– уникнення банкрутства і великих фінансо-
вих невдач; 

– збільшення ринкової вартості фірми; 
– зростання обсягів виробництва та реалізації;
– збільшення прибутку при зменшенні 

витрат; 
– забезпечення рентабельної діяльності і т.д. 

[5, с. 264].
 Зобразимо систему поділу методів управ-

ління фінансовими ресурсами промислових під-
приємств на традиційні та прогресивні (табл. 1).

Підприємство розпоряджається не всіма 
грошовими коштами, які воно одержує. Так, 
у складі виручки від реалізації продукції під-
приємству надходять суми акцизного податку, 
податку на додану вартість, котрі підляга-
ють внесенню в бюджет. Частина грошових 
надходжень, яка залишилась, формує дохід 
та чистий прибуток. Саме завдяки наявності 
необхідної кількості фінансових ресурсів під-
приємства отримують доступ до потрібних 
земельних, матеріальних, трудових, інтелек-
туальних ресурсів тощо [2, с. 14]. Аналіз літе-
ратурних джерел дозволив розробити систему 
елементів економічного механізму управління 
фінансовими ресурсами промислових підпри-
ємств (табл. 2).

Власні фінансові ресурси формуються з влас-
них джерел фінансування. Вони утворюються 
вже під час організації підприємства при фор-
муванні його статутного капіталу. Підвищення 
питомої ваги власних коштів позитивно впливає 
на фінансову діяльність підприємств. Висока 
питома вага залучених коштів ускладнює 
фінансову діяльність підприємства та потребує 
додаткових витрат на сплату відсотків за бан-
ківські кредити, дивідендів на акції, доходів 
на облігації, зменшує ліквідність балансу під-
приємства, підвищує фінансовий ризик. Однак 
потрібно врахувати, що власний капітал обме-

Таблиця 1
Методи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств 

Традиційні

Збільшення влас-
ного капіталу

одержання підприємством фінансової допомоги на безповоротній основі
одержання підприємством внесків до статутного фонду від засновників та акціонерів
одержання підприємством додаткового прибутку від господарської діяльності
одержання підприємством податкових пільг

Збільшення позич-
кового капіталу

одержання підприємством банківського кредиту
одержання підприємством товарного кредиту
одержання підприємством фінансової допомоги на зворотній основі

Прогресивні

Збільшення влас-
ного капіталу

розміщення депозитарних розписок на міжнародних фінансових ринках
розміщення похідних цінних паперів на акції підприємства

Збільшення позич-
кового капіталу

розміщення корпоративних облігацій підприємства на національному та міжнарод-
ному ринках
одержання підприємством вексельного комерційного кредиту
одержання позичкового капіталу за операціями «репо»

Оптимізація струк-
тури активів

дисконтування дебіторської заборгованості підприємства
застосування товаророзпорядчих цінних паперів
одержання підприємством основних засобів у лізинг

Джерело: [1, с. 197–198]
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жений у розмірах, тому фінансування діяль-
ності підприємства тільки за рахунок влас-
них коштів не завжди вигідне, особливо коли 
виробництво має сезонний характер [6, с. 264]. 
Фінансові ресурси підприємства утворюють за 
рахунок таких джерел (табл. 3).

Таблиця 2
Елементи економічного механізму управління 

фінансовими ресурсами
Елементи Зміст

Методи регулювання, планування, прогнозу-
вання контролю

Важелі

ставки податків, норми і порядок 
нарахування, амортизаційні відраху-
вання, відсоткова ставка, курси цінних 
паперів, застава, курси валют, обсяги 
державних закупівель, розмір дотацій і 
субсидій, умови доступу на ринок

Інстру-
менти

прибуток, податки, лізинг, інвести-
ції, цінні папери, державні закупівлі, 
амортизаційні відрахування, кредит, 
факторинг, валютні цінності, дотації, 
субсидії, субвенції

Забезпе-
чення

нормативно-правове забезпечення, 
інформаційне забезпечення

Фінансова 
політика

дивідендна політика, політика управ-
ління, інвестиційна політика, аморти-
заційна політика

Джерело: [7, с. 265]

Таблиця 3
Джерела формування фінансових ресурсів 

Власні та прирівняні до них Позичені й залучені
1. Статутний фонд

1. Кредити банків
2. Поворотна фінан-
сова допомога
3. Надходження 
коштів від емісії 
облігацій та інших 
видів цінних паперів

2. Додатковий капітал
3. Резервний капітал
4. Цільове фінансування
5. Нерозподілений прибуток
6. Амортизаційні відраху-
вання
7. Кредиторська заборгова-
ність (сталі пасиви)
Джерело: [9, с. 375]

Фінансові ресурси виступають найбільш 
мобільними з-поміж інших елементів ресурс-
ної бази, що в умовах мінливості та постійних 
змін зовнішнього середовища підприємства 
виступає ключовим фактором ефективності гос-
подарської діяльності та є важливою передумо-
вою прискорення темпів інвестиційно-іннова-
ційного розвитку підприємств [1, с. 197–198]. 
Розглянемо детальніше структуру фінансових 
ресурсів промислових підприємств України за 
останні п’ять років (табл. 4).

Дослідження забезпечення фінансовими 
ресурсами українських промислових підпри-
ємств показали, що частка власних фінансових 
ресурсів за останні п’ять років знижується, хоча 
воно є не досить значним: у 2014 р. порівняно з 
2010 р. частка власних фінансових ресурсів зни-
зилась на 0,39 млн. грн., а порівняно з 2013 р. – 
на 0,01 млн. грн., що показано на рис. 1.
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Рис. 1. Фінансові результати підприємств  
до оподаткування за видами економічної діяльності 

за 2010–2014 рр. [10]

З даного рисунку видно, що простежується 
тенденція збиткової діяльності українських 
підприємств. За січень-червень цей показник 
становить -224 451,2 млн. грн. Для покриття 
збитків від здійснення економічної діяльності 
підприємствам необхідно раціонально викорис-
товувати власні фінансові ресурси і можливості 
для залучення короткострокових банківських 
кредитів для фінансування поточної діяльності 
за умови постійного зростання прибутку.

Динаміка зміни кількості виробничо-госпо-
дарських підприємств на території України за 
останні три роки наведена у таблиці 5.

За допомогою проведених розрахунків було 
визначено, що за три роки, а саме з 2012 по 
2014 р., середня кількість підприємств стано-
вить 1 751 453. Середній абсолютний приріст за 
кожним роком дорівнює 166 017. Щодо темпу 
росту, то його середній показник дорівнює 
1,09, в відсотках це означає, що за кожен рік в 
середньому кількість юридичних осіб України 
збільшується на 9,89%. Звідси бачимо, що під-
приємства у зв’язку з політичною ситуацією, 
неспроможністю сплати податків, відсутністю 
прибутку та зростанням інфляції все ж знахо-
дять ресурси і продовжують свою діяльність. 

Загалом, у 2015 р. найбільше підприємств 
у таких галузях: 202 030 –приватних підпри-
ємств, 478 786 – товариств з обмеженою відпо-
відальністю, 

102 320 – органів влади, організацій (уста-
нов, закладів), а найменше: 33 казенних під-
приємства, 66 консорціумів та 72 недержавних 
пенсійних фонди [10].

Аби покращити ситуацію діяльності вітчиз-
няних підприємств, необхідно застосовувати 
раціональне управління фінансовими ресур-
сами підприємств, яке включає такі етапи: 

– виявлення та формулювання проблеми чи 
задачі управління фінансовими ресурсами під-
приємств, що повинна бути вирішена на базі вико-
ристання минулого досвіду та наявних даних;

– прийняття управлінського рішення щодо 
використання фінансових ресурсів та його реа-
лізація; 

– аналіз результатів прийнятого рішення з 
погляду можливих способів його модифікації 
чи зміни, а також врахування його результатів 
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у процесі нагромадження досвіду, який може 
бути використаний у майбутньому [1, с. 199].

Для аналізу забезпеченості підприємства 
фінансовими ресурсами доцільно впровадити їх 
діагностику, в процесі якої необхідно виявити 
рівень забезпеченості власними і позиковими 
коштами, тобто фінансову стійкість, а також 
ефективність їх використання. Для цього необ-
хідно визначити:

– показники координації фінансових ресурсів;
– абсолютні показники та тип фінансової 

стійкості підприємства;
– відносні показники фінансової стійкості 

підприємства;
– показники ділової 

активності [3, с. 139].
Характеризуючи показ-

ники координації фінан-
сових ресурсів, варто 
відзначити, що вони відо-
бражають співвідношення 
джерел їх формування та 
співвідношення напрямків 
використання.

Фінансова стійкість 
підприємства передба-
чає такий стан фінансо-
вих ресурсів, за раціо-
нального розпорядження 
якими гарантуються наяв-
ність власних коштів, ста-
більна продуктивність і 
забезпечується процес роз-
ширеного відтворення.

Відповідно до показ-
ника забезпечення запасів 
і витрат власними та пози-
ковими коштами, можна 
назвати такі типи фінансо-
вої стійкості підприємства:

1) абсолютна стійкість 
(зустрічається на практиці 

дуже рідко, коли власні оборотні кошти забез-
печують запаси й витрати);

2) нормальна фінансова стійкість (коли 
запаси й витрати забезпечуються сумою влас-
них оборотних коштів та довгостроковими 
позиковими джерелами);

3) нестійкий фінансовий стан (коли запаси 
й витрати забезпечуються за рахунок власних 
оборотних коштів, довгострокових кредитів і 
позик, тобто за рахунок усіх основних джерел 
формування запасів і витрат);

4) кризовий фінансовий стан (запаси й 
витрати не забезпечуються своїми джерелами, і 

Таблиця 4
Структура фінансових ресурсів у 2010–2014 рр. (млн. грн.) 

Показники
Роки Абсолютне відхилення

2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 2014/2013
Частка власних фінансових ресурсів 34,53 34,82 33,92 35,15 34,14 - 0,39 - 0,01
Частка залучених фінансових ресурсів 65,47 65,18 66,08 64,85 65,86 0,39 0,01
Джерело: [10]

Таблиця 5
Розрахунок показників динаміки юридичних осіб України за 2012–2014 рр. 

Рік
Юри-
дичні 
особи

Абсолютний приріст Коефіцієнт зростання Темп приросту, % Абсолютне 
значення 1% 
на кількість 

юридичних осіб 
(А%)

Базисний Ланцюго-
вий Базисний Ланцюго-

вий
Базис-
ний

Ланцю-
говий

2012 1600127 - - - - - - -
2013 1722070 121943 121943 1,08 1,08 7,621 7,621 16001,27
2014 1932161 332034 210091 1,21 1,12 20,750 12,200 17220,7

В сер-му 1751453 166017 1,099 9,89 -
Джерело: [10]

Тактичний механізм фінансової стабілізації

Збільшення обсягу грошового потоку в 
майбутньому періоді

- зростання суми чистого доходу 
підприємства за рахунок проведення 
ефективної цінової політики;
- використання системи знижок та 
методів просування продукції на ринок;
- здійснення ефективної податкової 
політики, яка спрямована на зростання 
суми чистого прибутку підприємства;
- здійснення ефективної емісійної 
політики при збільшенні суми власного 
капіталу за рахунок додаткового випуску 
акцій;
- здійснення прискореної амортизації 
основних виробничих фондів, особливо 
активної частини, з метою збільшення 
розміру амортизаційного фонду, що
формується;
- своєчасна реалізація майна, що не 
використовується (особливо у зв’язку зі 
зносом);

- відмови від початку реалізації реальних 
інвестиційних проектів, які не 
забезпечують швидкого повернення 
чистого грошового потоку;
- залучення до використання необхідних 
видів основних виробничих фондів та 
нематеріальних активів, використання 
лізингу або селенгу;
- зниження нормативу оборотних активів 
за рахунок прискорення їх обороту;
- тимчасового припинення формування 
портфеля довгострокових фінансових 
вкладень за рахунок придбання нових 
фондових та грошових інструментів;

Зниження обсягу використання 
додаткових фінансових ресурсів у 

майбутньому періоді

Рис. 2. Основні заходи тактичного механізму фінансової стабілізації [8, с. 98]



556

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

підприємство знаходиться на межі банкрутства) 
[4, с. 92].

Відносні показники фінансової стійкості 
об’єднуються у три групи: показники ступеня 
фінансової незалежності, показники стану обо-
ротних активів, показники стану основного 
капіталу.

Для проведення повного аналізу фінансо-
вих ресурсів необхідно оцінити ефективність 
та інтенсивність їх використання. Доцільним 
є розрахунок показників ділової активності, 
які можна поділити на дві групи: коефіцієнти 
оборотності фінансових ресурсів, строки пога-
шення заборгованості [5, с. 350].

Основні заходи зменшення поточних зовніш-
ніх і внутрішніх фінансових зобов’язань під-
приємства, а також збільшення суми грошових 
активів в поточному періоді представлені на 
рис. 2.

Таким чином, слід зробити висновок, що 
завдання вітчизняних суб’єктів господарю-
вання – не просто виживати, а й досягти успіху 
в ринкових умовах. Насамперед це залежить 
від ефективності механізму створення та управ-
ління наявними фінансовими ресурсами. Пере-
вірити результат належного функціонування 
підприємства можливо за допомогою відповід-
них розрахунків.

Висновки. Отже, до фінансових ресурсів слід 
відносити сукупність коштів, які знаходяться 
в розпорядженні держави, муніципальних 
утворень, окремих суб’єктів господарювання 
та домогосподарств (населення), що призна-
чені для фінансування розширеного відтво-
рення та виконання різноманітних фінансових 
зобов’язань. 

У сучасних умовах саме фінансові ресурси слід 
розглядати як найбільш дефіцитний ресурс для 
вітчизняних підприємств, нестача якого галь-
мує загальний розвиток та зумовлює слабшання 
інших елементів ресурсної бази суб’єктів госпо-
дарювання. Відзначимо, що фінансові ресурси 
використовуються на всіх етапах операційного 
циклу суб’єктів господарювання, а також здій-
снюють забезпечення та обслуговування інвести-
ційної та фінансової діяльності.

Загалом, незважаючи на ряд факторів в дер-
жаві, економічну ситуацію, підприємства все 
ж знаходять сили для подальшого функціону-
вання. Першочерговою нині є проблема врегу-
лювання бойових дій на сході України. Надалі 
для виправлення ситуації необхідно створювати 
умови, які дозволять збільшити надання про-
мисловим підприємствам державних позик, 
сприятимуть розширенню банківського креди-
тування, а також удосконалення джерел фінан-
сових ресурсів промислових підприємств.
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ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  
В УМОВАХ ЗМІН РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ

PLANNING OF SPENDING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
IN THE CONDITIONS OF CHANGES IN MARKET CONJECTURE

АНОТАЦІЯ
У статі узагальнено сучасні підходи до планування витрат 

на промислових підприємствах. Зокрема, відмічено, що від-
повідно до євроінтеграційних процесів в Україні є необхідним 
зміна підходів і методів планування витрат на промислових 
підприємствах, які б забезпечували можливість швидкого ко-
ригування планів відповідно до змін ринкової кон’юнктури. За-
пропоновано шляхи вдосконалення операційного аналізу та 
розподілу непрямих витрат. 

Ключові слова: планування, промислові підприємства, 
операційний аналіз, витрати.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщены современные подходы к планирова-

нию расходов на промышленных предприятиях. В частности, 
отмечено, что в соответствии с евроинтеграционными процес-
сами в Украине необходимо изменение подходов и методов 
планирования расходов на промышленных предприятиях, 
обеспечивающих возможность быстрой корректировки планов 
в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры. Пред-
ложены пути совершенствования операционного анализа и 
распределения косвенных расходов. 

Ключевые слова: планирование, промышленные пред-
приятия, операционный анализ, расходы.

ANNOTATION
The paper summarizes the current approaches to planning 

costs in the industry. In particular, it noted that in accordance with 
the European integration processes in Ukraine needs to change 
the approaches and methods of planning costs for industrial enter-
prises, providing the ability to quickly adjust plans in response to 
changes in market conditions. Ways of improving the operational 
analysis and allocation of indirect costs.

Keywords: planning, industry, operational analysis, cost.

Постановка проблеми. Активна інтеграція 
України у світову економічну систему, що харак-
теризується посиленням глобалізаційних проце-
сів, актуалізує питання підвищення конкуренто-
спроможності промислових підприємств шляхом 
формування ефективної системи управління та 
планування. Крім того, 16 вересня 2014 р. рати-
фіковано Угоду про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, яка за своїми обсягом 
і тематичним охопленням є найбільшим між-
народно-правовим документом за всю історію 
України та найбільшим міжнародним догово-
ром з третьою країною, коли-небудь укладеним 
Європейським Союзом. З метою підвищення 
рівня конкурентоспроможності вітчизняних під-
приємств їх менеджмент повинен зобов’язаний 
розробити адекватну новим економічним умовам 
систему управління та планування, яка б урахо-
вувала динамічність розвитку та невизначеність 
зовнішнього середовища. 

Незважаючи на те що значна кількість про-
мислових підприємств є збитковими внаслі-
док розірвання торговельних взаємовідносин 
з Російською Федерацією та подіями на сході 
України, першочерговим завданням їх менедж-
менту є модернізація технології виробництва та 
використання нових методів управління та пла-
нування їх діяльністю, особливо в умовах неви-
значеності. Зазначимо, в сучасній економічній 
літературі досить часто обговорюються питання 
зменшення впливу невизначеності в процесі 
розробки планів промислових підприємств, 
використовуючи різні математичні моделі та 
аналітичні інструменти. В розвинутих країнах 
світу давно дійшли до висновку про те, що план 
підприємства не є ціллю його діяльності, а роз-
робляється з метою досягнення цілей підпри-
ємства. Саме тому, на нашу думку, є доцільним 
розгляд питань щодо подальшого розвитку опе-
раційного аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід зазначити, що проблеми застосування опе-
раційного аналізу знайшли висвітлення у пра-
цях А. Апчерча [1], П. Артрилла [2], Д. Хана 
[3], К. Друрі [4], В. Говиндараджана [5], 
Дон. Р. Хенсена [6], Ч. Хорнгрена [7], Н. Чума-
ченко [8], О. Орлова [9], Є. Рясних [9] та ін. 
Сучасні питання операційного аналізу висвіт-
люються в роботах, який розглядається ефек-
тивним інструментом сучасного управління, 
дозволяючи максимізувати прибуток шляхом 
вибору найвигіднішого поєднання змінних й 
постійних витрат. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість наукових досліджень та практичних 
рекомендацій щодо застосування операційного 
аналізу в процесі планування витрат на про-
мислових підприємствах, не вирішені питання, 
які обмежують його практичне використання, а 
саме: виготовлення більше одного виду продук-
ції; зміну цін реалізації продукції та вартості 
матеріалів і комплектуючих; випуск декіль-
кох видів продукції, зміну постійних затрат. 
У результаті цього в економічній літературі 
з’явились думки про неефективність та навіть 
нежиттєздатність традиційного підходу управ-
ління затратами на основі операційного ана-
лізу, що й зумовило актуальність дослідження. 
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Мета статті полягає в узагальненні інфор-
мації щодо вдосконалення процесу планування 
промислових підприємств шляхом викорис-
тання операційного аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах менеджмент промислових 
підприємств орієнтується на досягнення висо-
кого або постійно зростаючого прибутку від 
реалізації. Одержання бажаного результату 
залежить від трьох складових – витрат на вироб-
ництво і реалізацію продукції, планової ціни 
одиниці продукції і обсягу реалізації. Досить 
вагомим інструментом у механізмі управління 
операційною діяльністю підприємств, який від-
стежує вплив на прибуток основних факторів 
виробничої діяльності, а саме витрат (змінних 
і постійних), обсягів виробництва і цін, є опе-
раційний аналіз (cost-volume-profit). Дія опе-
раційного важеля проявляється в тому, що 
будь-яка зміна виручки від реалізації продукції 
завжди призводить до більшої зміни прибутку. 
Даний ефект зумовлений різним ступенем 
впливу постійних і змінних витрат на форму-
вання фінансових результатів діяльності під-
приємств при зміні обсягів виробництва і реа-
лізації продукції. Застосування операційного 
аналізу дозволяє:

– обґрунтувати мінімальні обсяги реалізації 
продукції підприємства, за яких воно не матиме 
збитків;

– визначити внесок кожного виробу у фінан-
сові результати діяльності підприємства; 

– оцінити рівень ризику операційної діяль-
ності підприємства та можливий вплив цього 
ризику на його прибуток;

– з’ясувати міру чутливості прибутку до 
зміни обсягів реалізації.

Операційний аналіз став уже традиційним у 
практиці господарювання підприємств з ринко-
вою економікою, але в нашій країні, на жаль, 
його використання досить обмежене. Причин 
тут багато: і відсутність підготовлених фахів-
ців, і недооцінка з боку власників (менедже-
рів) нових методів управління, а також суттєві 
обмеження, які закладено у механізм операцій-
ного аналізу. До останніх можна віднести, як 
вважають зарубіжні та й подекуди вітчизняні 
вчені, придатність операційного аналізу лише 
для ситуацій, коли виробляється один вид про-
дукції чи уніфікована номенклатура виробів. 

У той же час розглядаються та пропону-
ються нові підходи, в основу яких покладено 
концепцію стратегічного управління витра-
тами (SCM – Strategic Cost Management), поло-
ження якої базуються на поняттях та принци-
пах стратегічного менеджменту. Центральне 
місце в SCM відіграє концепція стратегічного 
позиціонування, запропонована Дж. Шан-
ком і В. Говіндараджаном [5, с. 245]. Автори 
по-новому розставляють акценти в бухгалтер-
ському та управлінському обліку і використо-
вують інформацію про витрати під час розробки 
стратегії компанії на шляху досягнення конку-

рентних переваг. Ключовою ідеєю концепції 
є включення в сферу управлінського обліку і 
аналізу витрат повної інформації про страте-
гічний розвиток компанії, галузі й економіки 
в цілому. У той же час прибічники концепції 
стратегічного управління витратами відмічають 
про неможливість подальшого використання 
традиційного підходу, який може стати галь-
мом на шляху розвитку підприємства в силу 
його застарілості та невідповідності новим умо-
вам функціонування суб’єктів господарювання.

Проте ми вважаємо такі думки занадто кате-
горичними та необґрунтованими. Так, можна 
погодитись, що класична методика операційного 
аналізу має суттєві обмеження щодо викорис-
тання на практиці. Але проблема полягає не в 
обмежених можливостях CVP-аналізу в прин-
ципі, а в необхідності його «модернізації» за 
рахунок розробки нових інструментів та показ-
ників, які дозволять урахувати вказані обме-
ження. Пригадаємо, що показник «сила впливу 
операційного важеля», який посідає провідне 
місце в операційному аналізі, дозволяє прогнозу-
вати зміну прибутку при зміні виручки. Таким 
чином, задача «вдосконалення» операційного 
аналізу полягає в розробці таких показників, 
які дозволяли б прогнозувати зміну прибутку 
при зміні основних параметрів плану в умовах 
багатономенклатурного виробництва: масштабів 
діяльності, цін на продукцію та витрат.

Відомо, що «недоліком» системи CVP в 
умовах багатономенклатурного виробництва 
є «постійні витрати», а саме їх величина за 
окремими групами виробів. Тобто щоб система 
працювала, необхідно розподілити за видами 
продукції непрямі витрати. Але відомо, що 
використання традиційних баз розподілу непря-
мих витрат призводить до викривлення інфор-
мації. У той же час дослідження показали, що 
цей недолік можна ліквідувати, використо-
вуючи в якості бази розподілу маржинальний 
прибуток [9, с. 69]. 

На нашу думку, недоліки операційного ана-
лізу можна усунути за допомогою таких показ-
ників, як «коефіцієнт беззбитковості» та «кое-
фіцієнт чутливості». Провідне місце у системі 
операційного аналізу належить коефіцієнту 
беззбитковості [10, с. 57], який визначається за 
формулою (1):

МП
ЗНаклКб .

=

хТ
уТКч

∆
∆

=

іі хКчхП ∑ ∆•=∆ // )(

,                      (1)

де Накл.З – накладні витрати, грн.,
МП – маржинальний прибуток, грн.
Використання у плануванні цього показника 

дозволяє вирішувати задачі, пов’язані з прогно-
зуванням, плануванням, розробкою альтерна-
тивних варіантів планів. При цьому достатньо 
дотримуватись однієї вимоги – якомога точ-
ніше розподіляти витрати на змінні та постійні. 
Величина коефіцієнту беззбитковості, яка вра-
ховує всі планові зміни сама по собі, свідчить 
про ступінь ефективності варіанту плану вироб-
ництва. Чим менше значення цього коефіці-
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єнта, тим менше продукції потрібно виробити 
для досягнення беззбиткового рівня. Набли-
ження «коефіцієнта беззбитковості» до одиниці 
свідчить при низьку ефективність та небезпеку 
переміщення підприємств в зону збитковості.

Для визначення впливу на прибуток зміни 
основних параметрів плану пропонується вико-
ристовувати «коефіцієнт чутливості», який 
визначається за допомогою формули (2):

МП
ЗНаклКб .

=

хТ
уТКч

∆
∆

=

іі хКчхП ∑ ∆•=∆ // )(

,                      (2)

де Т∆y – темпи приросту (зниження) опера-
ційного прибутку;

Т∆х – темпи приросту (зниження) фактору-
аргументу. 

Для того щоб оцінити, як вплине на при-
буток (збиток) одночасна зміна ціни, змінних 
витрат, структури асортименту продукції, про-
понується використовувати формулу (3):

МП
ЗНаклКб .

=

хТ
уТКч

∆
∆

=

іі хКчхП ∑ ∆•=∆ // )( ,                (3)

де ∆/xi – прогнозована зміна фактора-аргу-
мента, %.

Зокрема, в табл. 1 наведено план витрат та 
прибутку виробництва умовного підприємства. 
З інформації цієї таблиці видно, що підприємство 
випускає три види продукції та передбачається 
отримання прибутку в розмірі 766 тис. грн.

Проте, відповідно до змін ринкової 
кон’юнктури, необхідно відкоригувати планові 

показники, а саме передбачити вплив: 
– збільшення обсягу виробництва виробу А 

на 50%;
– зниження ціни виробу В на 10%;
– підвищення витрат на заробітну плату 

виробу В на 20%;
– підвищення ціни виробу С на 10%;
– зростання витрат на сировину виробу С на 

30%.
Використання традиційної методики опера-

ційного аналізу, навіть в цьому досить спроще-
ному прикладі, є некоректним, оскільки виро-
бляється три вироби, причому зростання обсягу 
виробництва передбачається лише по першому, 
а зміна цін на продукцію та витрат мають різну 
динаміку та направленість.

Для оцінки результату впливу існуючих 
змін необхідно порівняти «коефіцієнти без-
збитковості». Розрахунки показують (табл. 2), 
що після внесених коригувань він зменшився 
до 0,669, що свідчить про позитивний харак-
тер змін. Для визначення ступеня впливу кож-
ного фактору на розмір планового прибутку 
пропонується використовувати «коефіцієнти 
чутливості». 

«Коефіцієнти чутливості» показують, на 
скільки зміниться плановий прибуток при 
зміні фактору на 1%. За допомогою формули 
(2) визначимо значення «коефіцієнтів чутли-

Таблиця 1 
План витрат та прибутку виробництва продукції

Показник

Найменування виробів та їх кількість, тис. од.
Всього 

тис. грн.
А – 4 В – 6,5 С – 1,5

на 
од., грн.

на обсяг 
тис. грн.

на 
од., грн.

на обсяг 
тис. грн.

на 
од., грн.

на обсяг 
тис. грн.

Ціна од. та виручка 750 3000000 450 2925000 870 1305000 7230000
Змінні витрати всього 446 1784000 260 1690000 660 990000 4464000
Сировина та матеріали 300 1200000 150 975000 450 675000 2850000
Комплектуючі вироби 120 480000 95 617500 160 240000 1337500
Заробітна плата 26 104000 15 97500 50 75000 276500
Маржинальний прибуток 304 1216000 190 1235000 210 315000 2766000
Накладні витрати 219,8 879248,01 137,4 892986,26 151,8 227765,73 2000000
Прибуток 84,2 336751,99 52,6 342013,74 58,2 87234,3 766000
Коефіцієнт беззбитковості 0,723

Таблиця 2 
План витрат та прибутку виробництва продукції відповідно до нових умов виконання плану

Показник

Найменування виробів та їх кількість, тис. од.
Всього 

тис. грн.
А – 6 В – 6,5 С – 1,5

на 
од., грн.

на обсяг 
тис. грн.

на 
од., грн.

на обсяг 
тис. грн.

на 
од., грн.

на обсяг 
тис. грн.

Ціна од. та виручка 750 4500000 405 2632500 957 1435500 8568000
Змінні витрати всього 446 2676000 263 1709500 795 1192500 5578000
Сировина та матеріали 300 1800000 150 975000 585 877500 3652500
Комплектуючі вироби 120 720000 95 617500 160 240000 1577500
Заробітна плата 26 156000 18 117000 50 75000 348000
Маржинальний прибуток 304 1824000 142 923000 162 243000 2990000
Накладні витрати 203,3 1220066,9 95,0 617391,3 108,4 162541,81 2000000
Прибуток 100,7 603933,11 47,0 305608,7 53,6 80458,2 990000
Коефіцієнт беззбитковості 0,669
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вості» по кожному фактору в розрізі усіх виро-
бів (табл. 3). 

За допомогою формули (3) проаналізуємо 
вплив факторів на розмір планового прибутку 
(табл. 4). 

Таким чином, результати розрахунків, що 
наведені в табл. 4, повністю співпадають з 
даними табл. 2, тобто у результаті урахування 
змін ринкової кон’юнктури прибуток має зрости 
на 29,24%, або 224 тис. грн. Таким чином, 
використання «коефіцієнтів чутливості» дозво-
ляє усунути недоліки класичного «операцій-
ного важеля», дозволяючи спрогнозувати вплив 
зміни не лише обсягу виробництва, але й цін на 
продукцію та витрат на сировину. 

Висновки. На нашу думку, позиції деяких 
авторів стосовно нежиттєздатності традицій-
них методів управління витратами на основі 
операційного аналізу є занадто категоричними 
та радикальними. Інструменти операційного 
аналізу не можна перекреслити і займатися 
лише SCM, ігноруючи традиційні технології 
CVP-аналізу. У той же час ми вважаємо, що 
SCM створює базові стратегічні передумови для 
системи управління витратами, а традиційні 
методи доповнюють цю систему. Тобто концеп-
ція стратегічного управління витратами являє 
собою верхню ланку прийняття управлінського 
рішення, а традиційний підхід забезпечує дета-
лізовані технології управління витратами.

Запропоновані показники дозволяють усу-
нути існуючі обмеження операційного аналізу 
та активно використовувати його на вітчизня-
них підприємствах. До того ж використання 
коефіцієнтів чутливості значно розширює 
можливості операційного аналізу, дозволяючи 
визначати міру чутливості прибутку не лише до 
зміни обсягу реалізації, але й цін на продукцію 
та витрат. 

В наступних працях планується більш 
детальніше дослідити можливість спільного 
використання вказаних показників, що дозво-
лить забезпечити підприємство більш ефектив-
ними інструментами управління в умовах мін-
ливого зовнішнього середовища.
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Таблиця 3 
Чутливість прибутку до зміни факторів

Виріб
чутливість прибутку до зміни, %

кількості виробле-
ної продукції

норм витрат чи 
цін на сировину

ціни на комплек-
туючі вироби зарплати ціни реалізації 

продукції
А 1,587467 -1,566580 -0,626632 -0,135770 3,916449
В 1,612272 -1,272846 -0,806136 -0,127285 3,818538
С 0,411227 -0,881201 -0,313316 -0,097911 1,703655

Таблиця 4
Аналіз впливу факторів на прибуток

Фактор-аргумент зміна фактора-
аргументу, %

коефіцієнт 
чутливості

зміна прибутку, 
%

зміна 
прибутку, грн.

обсяг виробництва виробу А + 50% 1,587467 79,37 608000
ціна виробу В - 10% 3,818538 -38,19 -292500
витрати на заробітну плату 
виробу В + 20% -0,127285 -2,55 -19500

ціна виробу С + 10% 1,703655 17,04 130500
витрати на сировину виробу С + 30% 0,411227 -26,44 -202500
всього - - 29,24 224000
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

ANALYSIS OF SITUATION AND TRENDS  
OF DEVELOPMENT THE BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання сучасного стану будівель-

ної галузі України, окреслено основні фактори, що впливають 
на динаміку розвитку будівництва. Виконано аналіз будівель-
ної галузі та її діяльності за останні роки. Для цього було про-
ведено огляд будівельного комплексу України, його розвиту, 
проблем та перспектив будівництва, порівнюється стан будів-
ництва та будівельних підприємств за поточний та попередні 
періоди. Запропоновано шляхи покращення будівельної галузі 
та стану економіки будівельних підприємств.

Ключові слова: будівельна галузь, будівельні підпри-
ємства, показники будівельної галузі, проблеми будівництва, 
інвестиції.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы современного состояния 

строительной отрасли Украины, выделены основные фак-
торы, которые влияют на динамику развития строительства. 
Выполнен анализ строительной отрасли и ее деятельности за 
последние годы. Для этого был проведен обзор строительного 
комплекса Украины, его развития, проблем и перспектив стро-
ительства, сравнивается состояние строительной отрасли и 
строительных предприятий за текущий и предыдущие перио-
ды. Предложены пути улучшения строительной отрасли и со-
стояния экономики строительных предприятий.

Ключевые слова: строительная отрасль, строительные 
предприятия, показатели строительной отрасли, проблемы 
строительства.

ANNOTATION
The questions of the current situation in building industry of 

Ukraine are considered in the article, basic factors that influence 
on the dynamics of building development are outlined. The analy-
sis of building industry and its activity in recent year is carried out. 
For this purpose the review of building complex in Ukraine was 
conducted. Development, problems and prospects of building, the 
modern and past condition of building and building enterprises are 
compared. The ways of improvement of building industry and eco-
nomical conditions of building enterprises are offered.

Keywords: building industry, building enterprises, indexes of 
building branch, problems of building, investment.

Постановка проблеми. Будівельна галузь є 
однією з найважливіших галузей національ-
ного господарства, від якої залежить ефек-
тивність функціонування всієї системи гос-
подарювання країни. Економічний ефект від 
розвитку цієї галузі полягає у мультипліка-
тивному ефекті коштів, вкладених у будівни-
цтво [1, с. 4].

В свою чергу будівельна галузь забезпечує 
населення не тільки житлом, а і робочими 
місцями, інженерними спорудами, а також є 
і споживачем продукції інших галузей націо-
нального господарства, що сприяє розвитку під-
приємств, які безпосередньо займаються збутом 
будівельних матеріалів та наданням спеціалізо-
ваних будівельних послуг.

Сьогодні будівельний ринок України пере-
живає не найкращі часи. Однак існує кілька 
факторів, яких не було за попередньої кризи, 
а саме: зміна влади в Україні (дострокові пре-
зидентські та парламентські вибори), анек-
сія Криму та військові дії на сході країни. 
Все це значно погіршує ситуацію в економіці 
держави в цілому та не може не впливати на 
будівельну сферу.

Складна ситуація спостерігається майже у 
всіх сегментах будівельного ринку, що стримує 
інвесторів та примушує їх скорочувати фінан-
сування проектів на різних етапах реалізації 
та відмовлятись від проектів, які ще знахо-
дяться на передінвестиційній стадії. Виходячи 
з цього виникає потреба вивчення ситуації для 
розуміння повноти проблеми управління буді-
вельними підприємствами [14, с. 54]. Саме 
тому необхідно розвивати будівельну галузь, 
підвищувати її показники та забезпечувати усі 
необхідні для її розвитку умови. Розвиток буді-
вельної галузі неминуче викликає економічне 
зростання у країні та розв’язання багатьох соці-
альних проблем. Тому дослідження стану будів-
ництва в Україні є актуальним в усі часи. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Будівельна галузь є 
однією з найважливіших галузей в розвитку 
національної економіки, оскільки саме від 
неї залежить розвиток багатьох інших галу-
зей, які тісно взаємопов’язані. Публікацій, 
в яких аналізується стан будівельної галузі 
України, досить багато, але недостатньо 
представлений комплексний аналіз макросе-
редовища щодо можливостей реалізації буді-
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вельних проектів та управління діяльністю 
будівельних підприємств.

Постановка завдання. Метою цього дослі-
дження є аналіз будівельної галузі та її діяль-
ності за останні роки. Для цього було проведено 
огляд будівельного комплексу України, його 
розвиток, проблеми та перспективи будівни-
цтва, порівнюється стан будівництва та буді-
вельних підприємств за поточний та попередні 
періоди. Запропоновано шляхи покращення 
стану економіки будівельних підприємств.

Аналіз останніх наукових досліджень та 
публікацій. Питання, пов’язані з розвитком 
будівельної галузі, знайшли відображення в 
роботах: Токаревої О.В., Крикуна К.В., Рого-
жина П.С., Гойко А.Ф. та ін. Проблематиці 
функціонування та розвитку підприємств 
будівельної галузі присвячені роботи багатьох 
науковців: Асаула А.М., Верхоглядової Н.І., 
Вечерова В.Т., Дружиніна А.В., Залуніна В.Ф., 
Іванілова О.С., Калугіна Ю.Б., Конащука В.Л., 
Млодецького В.Р., Опєкунова В.О., Орлов-
ської Ю.В., Полякова І.С., Радкевича А.В., 
Симіонова Ю.Ф., Торкатюка В.І., Тяна Р.Б., 
Цуцаєва О.Т, Шутенка Л.М. та ін.

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Рівень розвитку будівництва говорить 
про економічний розвиток країни та рівень 
життя її населення. Будівництво за рядом 
ознак значно відрізняється від інших галузей 
національного господарства. Ця галузь харак-
теризується різноманітною структурою під-
рядних будівельних організацій і підприємств, 
високим рівнем їх спеціалізації та кооперації. 
Вона є однією з найбільш високо монополізо-
ваних галузей у структурі національного гос-
подарства України. За обсягом продукції, що 
виробляється, та кількістю зайнятих праців-
ників галузь будівництва займає майже десяту 
частину ВВП України. 

В умовах ринку будівництво, як і всі галузі 
виробничої сфери, набуває нового економічного 
змісту, пов’язаного з вільним рухом капіталу та 
вільною діяльністю кожного об’єкта власності. 
На зміну вертикальним галузевим зв’язкам, що 
переважали в адміністративно-плановій еконо-
міці, приходять горизонтальні зв’язки інвесто-
рів. Тому будівництво як економічний процес 
являє собою безперервну інвестиційну діяль-
ність власників капіталу протягом життєвих 
циклів будинків або споруд, у зведення яких 
цей капітал був вкладений [4, с. 35].

Будівельна галузь України є стратегічно важ-
ливою в розвитку національної економіки, адже 
є однією з найбільш бюджетоутворюючих, а 
також визначальною в розвитку інших галузей 
та розвитку соціальної інфраструктури країни.

На сьогоднішній день вітчизняна буді-
вельна галузь входить у стадію глибокої рецесії. 
Війна та девальвація роблять фінансово-еконо-
мічну кризу особливо болючою для більшості 
підприємств будівельної галузі. Обсяги викона-
них робіт на будівельному ринку скоротилися 

більш ніж у два рази. Згідно з даними офіційної 
статистики, в Україні зафіксовано, що у 2014 р. 
підприємствами України виконано будівельних 
робіт на суму 50,2 млрд. грн. Індекс будівель-
ної продукції у 2014 р. порівняно з 2013 р. ста-
новив 78,3%. Нове будівництво, реконструкція 
та технічне переозброєння склали 82,4% від 
загального обсягу виконаних будівельних робіт, 
капітальний і поточний ремонти – 10,2% та 
7,4% відповідно [1, с. 5].

Основною проблемою розвитку будівництва 
залишається збільшення собівартості робіт 
через подорожчання основних складових будів-
ництва. З метою підтримки рівня рентабель-
ності будівельні компанії вимушені підвищу-
вати вартість робіт та послуг, що в результаті 
негативно впливає на динаміку попиту з боку 
замовників (інвесторів).

Збитковість будівництва зменшує його 
інвестиційну привабливість. У 2013 році кіль-
кість збиткових компаній перевищувала 55% 
від загальної кількості підприємств галузі. 
Повільне зростання довгострокового кредиту-
вання також обмежувало можливості для наро-
щування фінансування інвестиційних проектів. 
Скорочення обсягів наданих позик громадянам 
і не фінансовим корпораціям на придбання, 
будівництво та реконструкцію об’єктів істотно 
знижувало попит на них. 

Несприятлива сучасна економічна ситуація 
негативно позначилася на фінансовому стані 
підприємств і організацій будівельної галузі. 
Середнє значення частки збиткових підпри-
ємств у загальній кількості будівельних органі-
зацій за останні роки склало більше 35%, тобто 
більше третини всіх підприємств галузі є нерен-
табельними. Така збитковість на сьогоднішній 
день пов’язана з високим рівнем витрат на буді-
вельно-монтажні роботи, низькою окупністю 
техніки й інвестиційних проектів. Ще одним 
важливим фактором, який зумовив збитковість 
будівельної галузі, стало різке падіння інвести-
ційної активності в державі.

Держава вимушена скорочувати фінансу-
вання будівельних проектів, а це означає, що 
місцеві бюджети не будуть мати коштів на про-
ведення реконструкції, ремонту чи будівництво 
доріг, шкіл, лікарень та інших об’єктів соціаль-
ного призначення. Майже зупинені будівельні 
роботи на території Донецької та Луганської 
областей, які у 2013 р. показали обсяги вико-
нання будівельних робіт – 7 928,7 млн грн та 
1 656,7 млн грн відповідно. Країна тимчасово 
втратила Крим і не враховує показники Авто-
номної республіки Крим, яка давала 2 173,9 
млн грн будівельного виробництва у 2013 р. 
Крім того, також втрачені певні перспективи 
для розвитку будівельної галузі за рахунок 
розвитку інфраструктури узбережжя Чорного 
моря [14, с. 55].

Загальна кількість будівельних підприємств 
України сьогодні становить 88,737 тис. оди-
ниць, з них великі та середні – 3,6 тис. , тобто в 



563Глобальні та національні проблеми економіки

основному будівельна галузь України представ-
лена малими підприємствами. Згідно з даними 
Державної служби статистики України, у дер-
жавній формі власності перебувають лише 6,2% 
будівельних підприємств і організацій, більша 
ж їх частка функціонує на засадах організацій-
ної самостійності. Тому на сьогоднішній день 
можна сказати, що в будівельній галузі своє-
часно й послідовно здійснено роздержавлення 
та розукрупнення підприємств-монополістів, 
що сприяло створенню конкурентного серед-
овища, зміні принципів побудови взаємовідно-
син учасників інвестиційного процесу [6].

Більшість підприємств мають проблеми, 
пов’язані із втратою фінансової стійкості. 
Таким підприємствам потрібно збільшувати 
розмір обігових коштів, підвищувати свою інно-
ваційну активність, збільшення якої сприятиме 
додатковому залученню клієнтів, та зростанню 
інвестиційної привабливості підприємства для 
кредиторів.

У структурі валової доданої вартості буді-
вельна галузь України має в середньому 2,2% від 
ВВП країни (табл. 1), і, на жаль, це незначний 
показник. При загальному щорічному зростанні 
ВВП відсоток будівельного виробництва знижу-
ється, тобто будівництво поступово втрачає свою 
частку в економіці України [14, с. 55].

За даними Державної служби статистики 
України обсяги виконаних будівельних робіт 
значно скоротились у 2009 р., що пояснюється 
причинами глобальної кризи. Починаючи з 
2010 р. ринок стабілізується і нарощує обсяги, 
однак рівня 2008 р. ці цифри так і не досягли.

У зв’язку з цим доцільним є аналіз основних 
показників діяльності підприємств будівель-
ної галузі (табл. 2). 

На сьогодні сучасна будівельна галузь має 
таку тенденцію – у січні–липні 2015р. підпри-
ємствами країни виконано будівельних робіт 
на суму 24,9 млрд.грн. Індекс будівельної про-
дукції у січні–липні 2015р. порівняно з відпо-
відним періодом попереднього року становив 
73,3%.

Будівництво будівель скоротилось на 20,9%, 
у т.ч. житлових і нежитлових – на 6,6% та 
33,7% відповідно. Будівництво інженерних 
споруд зменшилося на 32,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне 
переозброєння склали 83,2% від загального 
обсягу виконаних будівельних робіт, капіталь-
ний і поточний ремонти – 8,7% та 8,1% відпо-
відно [9].

Аналіз діяльності підприємств будівель-
ної галузі показав, що за усіма показниками 
в 2008-2009 рр. спостерігався спад, за виклю-
ченням основних засобів (у 2008-2009 рр. цей 
показник мав тенденцію до стабілізації), в 
2009-2010 рр. – зростання інших показників. 
Найбільша доля збиткових будівельних підпри-
ємств спостерігалася в 2010 р., що свідчить про 
збереження впливу негативних тенденцій еко-
номічного спаду. В цілому можна відмітити, 
що коефіцієнти зростання в 2010-2011 рр. неве-
ликі, а отже, зберігаються негативні тенденції 
діяльності будівельних підприємств.

Дивлячись на дані попередніх років бачимо, 
що в 2012 році будівельних робіт було зроблено 

Таблиця 1
Показники будівельної галузі України

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ВВП в фактичних цінах по будівель-
ній галузі, млн.грн. 35366 39575 39049 36902

34979 (без ура-
хування тимча-
сово окупованої 

АРК)

14923 (за 2 квар-
тала, без ураху-
вання тимчасово 
окупованої АРК)

Відсоток будівництва у ВВП, % 3,28 3,04 2,78 2,52 2,23 1,83
Оплата праці найнятих працівників по 
будівельній галузі, середньомісячна (у 
розрахунку на одного штатного праців-
ника, грн.)

1777 2294 2543 2727 2860 3034

Таблиця 2
Основні показники діяльності будівельних підприємств України за 2011-2015 рр.

Показник
Рік

2011 2012 2013 2014 2015 (січень–
червень)

Обсяг виконання будівельних робіт (млрд.грн.) 60,5 62,3 58,9 50,2 24,9
Індекс будівельної продукції порівняно з попереднім роком (%) 85,7 86,2 85,5 78,3 73,3
Зміна обсягів будівництва порівняно з попереднім періодом (%) - -16,5 -9,3 -22,3 -20,9
Частка нового будівництва, реконструкції та технічного переозбро-
єння від загального обсягу виконаних будівельних робіт (%) 78,4 79,6 81,4 82,4 83,2

Частка капітального ремонту від загального обсягу виконаних 
будівельних робіт (%) 12,5 13,7 11,2 10,2 8,7

Частка поточного ремонту від загального обсягу виконаних буді-
вельних робіт (%) 7,1 6,7 7,4 7,4 8,1

Частка загального обсягу будівництва виконана підприємствами 6 
регіонів країни (%) 40 62,6 61,0 63,4 64,0
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більше, ніж за поточний період, та індекс буді-
вельної продукції, а також частка капітального 
ремонту, були найбільші. Так як в поточному 
періоді частка загального обсягу будівництва та 
частка нового будівництва більша, ніж в попе-
редньому, то ми спостерігаємо тенденцію зрос-
тання будівельних робіт. 

В цілому, загальна тенденція знижується 
(у 2015 р. в порівняні з 2014 р. відбулося ско-
рочення будівництва нежитлових будівель на 
40,6%, будівництва інженерних споруд – 38,5% 
та будівництва житлових будівель – 5%), що 
обумовлено нестабільним економічним серед-
овищем та нераціональним використанням 
потенціалу будівельних підприємств.

Ці тенденції свідчать про те, що до сих пір 
відчувається вплив фінансово-економічної 
кризи на будівництво. Видається доцільним 
пошук шляхів виходу будівельної галузі з кри-
зового стану.

Висновки. Таким чином, пропозиції щодо 
покращення будівельної галузі України пови-
нні включати: 

– модернізацію та розвиток будівельної інф-
раструктури;

– розширення збуту будівельної продукції 
на внутрішньому та зовнішніх ринках України;

– розвиток вітчизняних державних та при-
ватних програм інвестиційної підтримки будів-
ництва;

– стимулювання після продажного обслуго-
вування і сервісу будівельних послуг;

– впровадження передових інноваційних 
технологій у будівництво;

– партнерство влади та бізнесу будівель-
ної галузі як форма довгострокової взаємодії 
сторін.

Отже, головна проблема будівельної галузі 
України – формування позабюджетних інвес-
тицій. Таким чином, для підвищення ефектив-
ності діяльності в даній галузі необхідно більше 
уваги приділяти стратегії збільшення обсягів 
фінансування (шляхом залучення вітчизняних 
та іноземних інвесторів), а також стратегії вра-
хування якості будівництва та якості будівель-
них матеріалів. 

У роботі [15, с. 46] відмічено, що будівельним 
підприємствам необхідно будувати ефективні 
взаємовідносини з такими суб’єктами як банки, 
науково-дослідні центри, транспортно-логіс-
тичні і страхові компанії, інформаційні органи 
та ін. підприємства. Особливістю підприємств 
будівельної галузі є те, що вони дуже чутливі 
до чинників макроекономічного середовища. 
Саме тому, основним завданням для забезпе-
чення ефективності функціонування будівни-
цтва в цілому є мінімізація негативного впливу 
зовнішнього середовища за допомогою страте-
гічного управління. Для зростання виробництва 
необхідно дотримуватися наступних принципів: 
ефективне використання усіх видів ресурсів під-
приємств, контроль за діяльністю замовників і 

обґрунтування кошторисної вартості об’єктів, 
що будуються, зведення до мінімуму числа 
об’єктів, що одночасно будуються. В зв’язку 
з цим будівельним підприємствам необхідно 
об’єктивно визначати свою конкурентну пози-
цію, виявляти ключові зовнішні чинники, що 
впливають на обсяги виробництва, створювати 
нові конкурентні переваги. В результаті, вихід 
з кризового стану будівельної галузі можливий 
тільки шляхом поєднання ефективних регулю-
ючих заходів з боку держави і стратегічно про-
думаної діяльності будівельних підприємств.

Також в Україні проблемним залишилося 
питання щодо мікросередовища будівель-
ної галузі, а саме можливостей реалізації буді-
вельних проектів та управління діяльністю 
будівельних підприємств.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сучасні особливості розвитку публіч-

но-приватного партнерства в економіці України. Досліджено 
суперечності реалізації прав власності в умовах ППП. Під-
креслено роль соціальної та виробничої інфраструктури як 
ключового об’єкта прикладання ресурсів. Проаналізовано 
традиційний та адаптивний підходи до аналізу сфер функ-
ціонування ППП.

Ключові слова: публічно-приватне партнерство, права 
власності, приватизація, соціальна і виробнича інфраструкту-
ра, традиційний та адаптивний підходи.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены современные особенности развития 

публично-частного партнерства (ПЧП) в экономике Украины. 
Исследованы противоречия реализации прав собственности 
в условиях ПЧП. Подчеркнута роль социальной и производ-
ственной инфраструктуры как ключевого объекта приложения 
ресурсов. Выделены традиционный и адаптивный подходы к 
анализу сфер функционирования ПЧП.

Ключевые слова: публично-частное партнерство, права 
собственности, приватизация, социальная и производствен-
ная инфраструктура, традиционный и адаптивный подходы.

ANNOTATION
The article discusses the modern features of a public-private 

partnership (PPP) in the Ukrainian economy. The contradictions of 
ownership researched rights in the conditions of the PPP. The role 
of social and productive infrastructure underlined as a key resource 
of the application object. The traditional and adaptive approaches 
obtained to the analysis of spheres of operation of the PPP.

Keywords: public-private partnership, property rights, privat-
ization, social and industrial infrastructure, conventional and adap-
tive approaches.

Постановка проблеми. Скрутний фінансовий 
стан і фактично мобілізаційний етап розвитку 
української економіки є реальністю, держбю-
джетні дотації для цілих сфер економіки фак-
тично призупинені. Водночас досвід спільного 
фінансування, волонтерський рух, розвиток 
конкурсних основ підприємництва підкреслю-
ють актуальність партнерських засад діяль-
ності. Позитивний досвід публічно-приватного 
партнерства (далі – ППП) у багатьох країнах 
підкреслює значний потенціал цього інституту 
як на макро-, так і на мікрорівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останні роки теоретичним питанням органі-
заційно-економічного змісту ППП як механізму 

організації ефективної партнерської взаємодії в 
рамках «держава – бізнес – громадянське сус-
пільство» значна увага приділена в досліджен-
нях таких науковців, як І. Запатріна, О. Коса-
рев, Л. Федулова [1–3] та ін. Досвід співпраці 
держави і бізнесу в рамках ППП узагальнювали 
В. Варнавський, В. Ребок [4; 5] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Одночасно залишаються 
дискусійними питання розмежування прав 
власності, узгодження інтересів суб’єктів на 
мікро- і макрорівнях, суперечностей структур-
них зрушень під впливом процесів глобалізації, 
забезпечення національної безпеки та ін.

Мета статті полягає у спробі визначити спільні 
проблеми й передумови узгодження інтересів дер-
жавних і недержавних господарських суб’єктів в 
умовах сучасної економічної кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Публічно-приватне партнерство є універсальним 
механізмом, що дозволяє реалізувати потенціал 
приватнопідприємницької ініціативи, зберігаючи 
при цьому контрольні та регулюючі функції дер-
жави в соціально значущих секторах економіки. 
На відміну від приватизації як форми передачі 
державної (муніципальної) власності у власність 
юридичних і фізичних осіб партнерство дозволяє 
зберігати право власності за державою (місце-
вим самоврядуванням), хоча при цьому в рамках 
державної (муніципальної) власності відбува-
ються істотні інституціональні перетворення, що 
дозволяє розширити участь приватного бізнесу 
у виконанні частини соціальних, економічних, 
організаційних, управлінських та інших функцій 
держави та місцевого самоврядування.

Доцільність використання ППП обумовлена 
низкою факторів:

– системою значних та сутнісних супереч-
ностей і відсутністю гармонії соціально-еконо-
мічних інтересів між владою, приватним бізне-
сом і суспільством;

– рівністю прав учасників взаємодії щодо 
подолання цих суперечностей, що можливо 
тільки у рамках партнерства влади та бізнесу;
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– істотною зміною ролі держави в економіці, 
що пов’язано з розвитком приватного підприєм-
ництва і зростанням регулюючих функцій дер-
жави;

– відділенням адміністративного ресурсу 
владних структур від прямої участі у приват-
ній власності і слабким проявом інтеграційних 
факторів у системі координат «влада – бізнес», 
що не дозволяє застосовувати значні ліквідні 
ресурси приватного підприємництва, яке воло-
діє сучасним інтелектуальним, організаційно-
економічним та інвестиційним потенціалом;

– збереженням підприємств стратегічного 
призначення в руках держави, ефективність 
роботи яких може бути підвищена за рахунок 
використання досвіду управління приватним 
бізнесом.

У сучасних умовах процес розвитку партнер-
ства різних організацій повинен націлюватися 
на здійснення переходу від традиційного до 
інноваційного ринку. Споживчі переваги покуп-
ців більше не є індикатором вибору ринку. 

Саме у рамках ППП і сформувалася в роз-
винених країнах інноваційна модель суспіль-
ної системи. Безперечно, пріоритетним є вплив 
науки, її практичне використання в матеріаль-
ній і нематеріальній сферах. Інновації дозволя-
ють не шукати перспективні ємні ринки, корис-
туючись споживчими перевагами, а створювати 
нові ринки збуту товарів і послуг. Однак без 
реальної та своєчасної допомоги держави, без 
її партнерства з приватним бізнесом неможливо 
побудувати ринок інновацій і перейти до інно-
ваційної моделі відтворювального процесу.

Інвестиційне партнерство держави та біз-
несу є багатоаспектним складним процесом, 
який складається з багатьох стадій і передба-
чає системне визначення необхідних напрямів 
партнерства, вимог до його якості та обсягів, 
платіжного механізму, процедур виявлення 
й оцінювання ризиків, їхнього розподілу між 
державою та приватним партнером, нагляд та 
контроль з боку держави використання при-
ватним інвестором державного та комунального 
майна, яке передано в строкове користування.

Технологічна різноукладність вітчизняної 
економіки, наявність різних техніко-еконо-
мічних секторів, ринкових і галузевих сегмен-
тів становить особливості перехідної змішаної 
економіки у технологічному і структурному 
вимірах. Сучасна українська економіка, не 
зазнавши значних структурних змін за роки 
незалежності, має сектори різної конкуренто-
спроможності: як правило, низьку конкурен-
тоспроможність галузей та технологій масового 
використання, суттєвий потенціал перспектив-
них напрямків фундаментальних і прикладних 
досліджень, значні експортні можливості тра-
диційно індустріальних і сировинно-транзит-
них галузей. Тому йдеться про різноцільову 
багатокрокову і різношвидкісну стратегію 
відповідно до того чи іншого технологічного 
укладу, ринкового або галузевого сегменту. 

Особисті, колективні та державні інтереси 
далеко не завжди кореспондуються між собою. 
Функція загальнонаціональних органів – вико-
ристання усіх існуючих фіскальних, монетарних, 
правових та інших інструментів, які необхідні 
для зміцнення насамперед фінансового здоров’я 
суб’єктів господарювання. Такий кут зору дозво-
ляє більш критично оцінити нібито вичерпну роль 
рішень на загальнонаціональному поверсі. Треба 
враховувати галузеві особливості, зокрема, спе-
цифіку сприйнятливості до інноваційних засад 
подальшого розвитку. Так, нестача ресурсів може 
бути передумовою розробки оновлених будівель-
них проектів, у яких проектувальники зможуть 
сформувати раціональну, економічно виправдану 
структуру об’єкту. Подальше зменшення собівар-
тості будівництва за рахунок економії ресурсів 
(більш низької вартості оплати праці, матеріалів 
і механізмів) можливо лише при системній зміні 
структури витрат. Тоді ймовірно ліквідувати 
помилки, що були допущені раніше при розробці 
проекту, робочому процесі будівництва, залу-
ченні субпідрядників та ін. Наприклад, інколи 
варто поділити будівництво на етапи, зменшити 
кількість виробничих операцій безпосередньо на 
будівельному майданчику. Йдеться про збирання 
складної конструкції на місці виготовлення біль-
шості комплектуючих та її доставку до будівлі. 
Здешевленню проекту сприятиме також змен-
шення орендної плати за землю.

Уряди практично усіх країн світу вирішу-
ють проблеми розвитку виробничої та соціаль-
ної інфраструктур, розширення та модерніза-
ції належних їм засобів виробництва в умовах 
обмеженості фінансових ресурсів. Руйнування 
і старіння інфраструктури обертається для сус-
пільства підвищеними витратами, негативно 
відбивається на продуктивності праці, ефектив-
ності, веде до зниження конкурентоспромож-
ності національних економік, зростання кіль-
кості нещасних випадків, аварій, катастроф. 
ППП досить поширене у світовій практиці, осо-
бливо у країнах Західної Європи – Великобри-
танії, Іспанії, Німеччині, Італії, Нідерландах, 
Франції, а також у країнах Азії, Північної та 
Південної Америки, Східної Європи.

Для широкого застосування публічно-при-
ватного партнерства існують обмеження у 
вигляді великих трансакційних витрат, обме-
женої можливості успішно фінансово структу-
рувати і керувати проектом. В Європейському 
Союзі фінансування проектів публічно-приват-
ного партнерства вкрай нерівномірно розподі-
лене між приватним і державним. 

Підсумовуючи міжнародний досвід застосу-
вання проектів ППП, варто виділити такі клю-
чові фактори успіху ППП:

1. Юридичне оформлення партнерства 
між державою та учасниками з боку приват-
ного сектора спеціальною угодою (договором, 
контрактом): держава розробляє і затверджує 
типові угоди стосовно окремих галузей або 
сфер, але при цьому кожен договір є специ-
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фічним документом, що містить особливості і 
характерні риси.

2. Співфінансування в певних частках або 
100-відсоткове фінансування приватним секто-
ром проектів ППП: один з головних стимулів 
держави до розвитку ППП полягає в залученні 
в об’єкти державної і муніципальної власності 
фінансових ресурсів приватного сектору, що 
дозволяє знизити навантаження на бюджет і 
одночасно розширити спектр надаваних насе-
ленню суспільних послуг, підвищити їхні 
якість і доступність.

3. Переважно довгострокові контрактні 
відносини: як правило, ППП орієнтоване на 
розв’язання стратегічних задач розвитку дер-
жавної і муніципальної власності і надання сус-
пільних послуг.

4. Розподіл ризиків у проектах між державою 
і бізнесом: для проектів ППП характерні різно-
маніття і високий рівень ризиків, що обумовлює 
необхідність організації складних схем їхнього 
розподілу, перерозподілу і страхування ризиків.

5. Різноманіття форм ППП: критеріями від-
несення до тієї чи іншої структурної групи 
зазвичай виступають: відносини власності 
(володіння, користування, розпорядження), 
форми участі держави, схеми фінансування та 
розподілу ризиків, а також інші параметри.

6. Інноваційні методи управління сферою 
виробництва і надання суспільних послуг: у 
рамках проектів ППП приватний сектор при-
вносить у сферу виробництва і надання суспіль-
них послуг сучасний організаційний досвід, 
знання, нові управлінські технології.

Світовий досвід доводить, що ППП є аль-
тернативою приватизації об’єктів державної 
та комунальної власності, оскільки об’єднує 
переваги державного та приватного секторів, 
зокрема, соціальну відповідальність, громад-
ську підзвітність та пріоритетність екологіч-
них стандартів у діяльності, а також фінансові 
ресурси, технології, управлінську ефективність 
та підприємницьку ініціативу. Згідно із Зако-
ном України «Про загальні засади розвитку 
державно-приватного партнерства в Україні» 
[6], публічно-приватне партнерство є особливо 
актуальним для розвитку та забезпечення нор-
мального функціонування суспільно значу-
щих об’єктів, на утримання яких не вистачає 
бюджетного фінансування. 

Правові негаразди, на жаль, суттєво загаль-
мували розвиток ППП у нашій державі. Напри-
клад, зазначений закон прямо не торкається 
фінансових взаємовідносин між сторонами 
партнерства. Інша ситуація з концесійним зако-
нодавством, де, з одного боку, передбачена кон-
цесійна плата, з іншого – в принципі, можливе 
надання дотацій і компенсацій концесіонеру. 
Правда, реального механізму реалізації остан-
ньої можливості не існує. Досвід інших країн 
підказує необхідність диференціації фінансових 
відносин між партнерами. Для прибуткових і 
привабливих проектів, з точки зору окупності, 

існує «плата приватного партнера публічному 
партнерові». Для соціально важливих збитко-
вих проектів пропонується так звана «плата 
за доступність» за рахунок споживачів. Таким 
чином, були б конкретизовані джерела будівни-
цтва автомагістралей, мостів та інших важли-
вих для розвитку території і країни в цілому 
об’єктів інфраструктури.

Окремо слід сказати про процедуру при-
йняття рішення щодо доцільності реалізації 
того чи іншого проекту у формі ППП. У законі 
про ДПП подібна процедура передбачена, але 
вона дуже складна, її використання пов’язане 
з масою проблем для ініціаторів проектів. Кон-
цесійне законодавство взагалі не передбачає 
оцінки доцільності реалізації проекту у формі 
концесійної угоди. Там відразу, без детального 
опрацювання питання, приймається рішення 
про пропозицію щодо передачі об’єкта в конце-
сію, що автоматично розпочинає процес підго-
товки до концесійного конкурсу. Обидві проце-
дури не прийнятні, якщо ми хочемо і залучити 
серйозні інвестиції в інфраструктуру, і забезпе-
чити публічний інтерес. Наше законодавство не 
містить вимог до проведення незалежної компе-
тентної оцінки фінансово-економічного обґрун-
тування доцільності реалізації проекту у формі 
ППП. Ніяк не залучені у ці процеси і терито-
ріальні громади на тлі недовіри суспільства до 
приватного бізнесу. Доцільно проводити гро-
мадські слухання за результатами фінансово-
економічного обґрунтування і вже з урахуван-
ням висловлених на них міркувань приймати 
остаточне рішення щодо реалізації проекту у 
запропонованій правовій формі.

Найбільш серйозним фактором, що стримує 
входження приватного бізнесу у проекти модер-
нізації інфраструктури в Україні, є: деклара-
тивність гарантій прав і обов’язків сторін дого-
вору ППП; відсутність механізмів реалізації 
відповідальності сторін при невиконанні ними 
взятих на себе зобов’язань, обмежені можли-
вості по дозволу виникаючих суперечок; від-
сутність можливості зміни осіб у зобов’язаннях 
приватного партнера за угодою.

Стримуючим фактором також є наявність 
типових концесійних договорів, які носять 
обов’язковий характер. Світовий досвід пока-
зав, що недоречно заганяти ППП в жорсткі 
рамки, передбачені такими договорами. У цьому 
випадку неможливо сформувати взаємовигідні 
умови співпраці у рамках договору з урахуван-
ням усіх обставин, які можуть виникнути при 
реалізації таких проектів. Типові або зразкові 
договори повинні мати виключно рекомендацій-
ний характер. Їхня мета – не обмежувати свободу 
партнерів у побудові взаємовідносин, а допомогти 
їм скласти змістовний договір, не забувши обумо-
вити у ньому важливі для сторін позиції.

У даний час існує два основних підходи, що 
визначають можливі сфери функціонування 
публічно-приватного партнерства (ППП) та 
його окремих різновидів.
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У межах першого підходу, який можна 
умовно назвати «традиційним», існує уявлення 
про те, що ППП можливе лише у випадках 
виключного державного права власності, тобто 
у сферах, де заборонена приватизація майна. 
Прихильники цього підходу виходять з того, 
що якщо немає заборони на знаходження майна 
у приватній власності, то його краще привати-
зувати, не вигадуючи ніяких складних схем 
взаємодії держави і бізнесу.

Другий підхід, який має умовну назву «адап-
тивний», передбачає більш гнучке визначення 
сфер можливої взаємодії держави і приватного 
капіталу. Його прихильники виходять з того, 
що ППП можливо у будь-яких сферах діяль-
ності, де така взаємодія може бути ефективною 
і взаємовигідною, у тому числі і в таких далеко 
не традиційних сферах, як оборона і безпека.

Висновки. Удосконалення правової та орга-
нізаційної бази ППП повинно сприяти підви-
щенню дієздатності механізмів забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату й форму-
вання основи збереження та підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняної економіки. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

MODERN APPROACHES TO THE REGULATION OF STAFF  
AT THE INNOVATIONAL PRINCIPLES

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено основні погляди науковців на ваго-

мість та необхідність упровадження інновацій у процес управ-
ління персоналом. Здійснено аналіз системного підходу до 
інноваційного управління персоналом. З’ясовано сутність по-
няття «інновації». Проаналізовано характерні риси інновацій-
ного управління персоналом та причини нововведень у роботі 
персоналу організації. Досліджено процес розвитку персона-
лу як сучасний напрям упровадження інновацій в управління 
персоналом.

Ключові слова: управління персоналом, інновації, інно-
ваційне управління персоналом, система управління персона-
лом, системний та комплексний підходи управління персона-
лом, розвиток персоналу, ефективність кадрових нововведень.

АННОТАЦИЯ
В статье отражены основные взгляды ученых о значимости 

и необходимости внедрения инноваций в процесс управления 
персоналом. Осуществлен анализ системного подхода к ин-
новационному управлению персоналом. Выяснена сущность 
понятия «инновации». Проанализированы характерные черты 
инновационного управления персоналом и причины нововве-
дений в работе персонала организации. Исследован процесс 
развития персонала как современное направление внедрения 
инноваций в управление персоналом.

Ключевые слова: управление персоналом, инновации, 
инновационное управление персоналом, система управления 
персоналом, системный и комплексный подходы управления 
персоналом, развитие персонала, эффективность кадровых 
нововведений.

ANNOTATION
In the article the basic views of the scientists on the need for in-

novation in the management of staff were recognized. The analysis 
of innovation system approach HR management was implement-
ed. The characteristics of of innovation HR management and the 
reasons for innovations in the personnel of the organization were 
analyzed. The process of personnel development as a modern 
trend of innovation in personnel management was investigated.

Keywords: human resources, innovation, innovative HR man-
agement, HR management system, systematic and comprehen-
sive approach of Personnel Management, personnel development, 
the effectiveness of human innovations.

Постановка проблеми. Сучасна зарубіжна 
практика та власний вітчизняний досвід дово-
дять: ефективності будь-якої діяльності, зокрема 
в управлінні персоналом, можна досягти за 
умови забезпечення управлінської діяльності, 
практичної реалізації управлінських напрацю-
вань, постійного удосконалення форм та мето-
дів управління та урахування динамічного роз-
витку нових технологій. 

Кожна організація, діючи в умовах жорсткої 
конкуренції, постійно шукає напрями удоско-
налення свої діяльності, тому у наш час біль-

шість сучасних підприємств звертають увагу на 
значущість інновацій, інноваційних соціальних 
технологій в управлінні персоналом і стають на 
шлях запровадження інновацій, які перестають 
бути випадковим, перетворюючись при тому на 
безперервний процес, що забезпечує підприєм-
ству успішну діяльність на перспективний дов-
готривалий період.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню проблем теорії і практики 
управління персоналом на інноваційних заса-
дах присвячені праці багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Даними питанням займа-
лися зарубіжні науковці: І. Беккер, П. Друкер, 
В. Горфінкель, Т. Пітерс, Г. Саймон, Н. Суров-
кіна. Вагомий внесок в інноваційне управління 
персоналом зробили вітчизняні науковці, такі 
як Д. Богиня, Т. Збрицька, А. Колот, П. Мики-
тюк, В. Петюх, В. Савченко.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на достатні 
теоретико-прикладні дослідження різних 
науковців в галузі інноваційного управління 
персоналом, потребують комплексного, гли-
бокого дослідження сучасні аспекти процесу 
управління та розвитку персоналу на іннова-
ційних засадах.

Мета статті полягає у теоретичному дослі-
дженні сучасних підходів до інноваційного 
управління персоналом та його розвитком, 
враховуючи швидкозмінні умови функціону-
вання ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні методи підвищення ефективності діяль-
ності підприємства вимагають від служби пер-
соналу формування результативного колективу, 
а це неможливо без упровадження інновацій в 
процес управління персоналом. 

В умовах ринкових відносин інноваційне 
управління персоналом повинно мати систем-
ний характер на основі комплексного вирі-
шення кадрових проблем. Система управління 
персоналом є відносно автономною і специ-
фічною підсистемою загальної системи управ-
ління організацією. Якщо розглядати управ-
ління персоналом як систему, то це сукупність 
взаємопов’язаних елементів, в яку входять 
об’єкт та суб’єкт управління, між якими існу-
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ють організаційні та управлінські відносини, 
а також функції управління, що реалізуються 
через систему відповідних методів та елементів. 

В.М. Петюх так виокремив системний та 
комплексний підходи до управління персона-
лом:

– комплексний підхід до управління персо-
налом передбачає врахування організаційних, 
економічних, соціальних, психологічних, пра-
вових, технічних, педагогічних та інших аспек-
тів управління в їх сукупності і взаємозв’язку 
при визначальній ролі соціально-економічних 
чинників;

– системний підхід відбиває взаємозв’язки 
між окремими аспектами управління персона-
лом і виражається в розробці кінцевої мети, 
визначенні шляхів її досягнення, створенні від-
повідного механізму управління, який забез-
печує комплексне планування, організацію та 
стимулювання системи роботи з персоналом на 
підприємстві [1, с. 23–24].

Відмінності між характерними рисами та 
ознаками традиційної та інноваційної систем 
управління персоналом підприємства дослі-
дила І.Р. Продан. Вона стверджує, що кла-
сичне управління персоналом є цілісною сис-
темою, яка поєднує об’єкт і суб’єкт, а також 
функції управління, що реалізуються засто-
суванням певних методів та інструментів, 
проте інноваційне управління персоналом має 
характерні особливості – кінцевий результат 
діяльності, а саме не лише активізацію мож-
ливостей і потенціал, а також стимулювання 
інноваційної поведінки. 

Сьогодні існує безліч трактувань терміну 
«інновація» (нім. innovation), який у науко-
вий лексикон вперше увів Й. Шумпетер. Нау-
ковець дав визначення інновації як «будь-якої 
можливої зміни, що відбувається внаслі-
док використання нових або вдосконалених 
рішень технічного, технологічного, організа-
ційного характеру в процесах виробництва, 
постачання, збуту продукції, післяпродажного 
обслуговування».

Провівши аналіз літературних джерел, 
П.П. Микитюк встановив існування різних точок 
зору щодо визначення поняття «інновації»:

– цілеспрямовані зміни, які свідомо впрова-
джуються в процесі відтворення для кращого 
задоволення наявної або формування нової сус-
пільної потреби;

–  процес отримання результатів як сус-
пільне відношення, що створює умови для здій-
снення цього процесу;

– будь-яка технічна, організаційна, еконо-
мічна і управлінська зміна, відмінна від існую-
чої практики на цьому підприємстві; 

– комплексний процес створення, поши-
рення і використання нового практичного 
засобу для кращого задоволення відомої потреби 
людей;

– принципове джерело добробуту і результат 
творчої діяльності, спрямованої на розроблення, 

створення і поширення нових видів конкурен-
тоспроможної на світовому ринку продукції;

– предмет, результат, продукт, об’єкт, 
що отриманий в процесі «матеріалізації» або 
комерціалізації результатів науки і техніки.

Тому, узагальнюючи усі точки зору і методо-
логічні підходи щодо суті інновацій, виокрем-
лено такі їх характерні риси:

– інновація є доцільною і корисною зміною 
в попередньому стані якого-небудь об’єкту, 
процесу;

– ця зміна повинна отримати практичне 
застосування і мати корисний результат; 

– предметом цих змін можуть бути вироби, 
технології організація виробництва, управ-
ління; 

– інновації вважаються найважливішим 
засобом реалізації цілей розвитку суб’єкта, 
результатом чого є підвищення ефективності 
його діяльності [2, с. 22].

Можна вирізнити економічний та соціаль-
ний аспекти інновацій: економічне трактування 
поняття «інновація» – це створення нового про-
дукту, нової технології, соціальне – це про-
цес нововведення в суспільство, в організацію, 
в колектив. Звідси випливає, що інновація є 
перетворенням знань у виробничі, економічні, 
соціальні технології. Тобто інновація – це 
комерціалізація знань, вилучення з них при-
бутку [3, с. 59–63].

До характерних рис інноваційного управ-
ління персоналом належать:

– орієнтація на висококваліфікований пер-
сонал;

– особливі вимоги до психологічних харак-
теристик працівників;

– наявність у персоналу творчих здібностей;
– відповідна система відбору працівників;
– можливість реалізації потреб вищого рівня 

[4, с. 64].
Згідно з трактуванням Б. Кошарної, ново-

введення в кадровій роботі – це управлінські 
нововведення, під якими розуміються будь-яка 
цільова діяльність, організаційне рішення, сис-
тема, процедура або метод управління кадро-
вою роботою, що істотно відрізняються від 
сформованої практики й уперше використову-
ються в даній організації, спрямовані на під-
вищення рівня й здатності персоналу вирішу-
вати завдання ефективного функціонування й 
розвитку організації та її підрозділів в умовах 
конкуренції [5].

Основними причинами нововведень у роботі 
персоналу підприємства є:

– розвиток науково-технічного прогресу;
– зміна технології виробництва;
– зміни у діях конкурентів;
– зміни потреб споживачів організації;
– трансформація цілей організації;
– призначення нового керівника організації;
– директивні вказівки;
– зміна внутрішніх потреб організації 

[6, с. 287].



571Глобальні та національні проблеми економіки

Розвиток персоналу організації відноситься 
до одного з сучасних напрямків упровадження 
інновацій в управління персоналом. Розвиток 
персоналу виступає як інвестиційне рішення. 
Якщо раніше вважали, що це витрати, то 
зараз – інвестиційний проект, який є запору-
кою успіху. В сучасній організації важливий 
концептуальний підхід розвитку персоналу. 
У першу чергу організація, знайшовши невід-
повідність між необхідним рівнем кваліфікації 
працівників та їх реальною компетентністю, 
має прийняти рішення про навчання та під-
готовку висококваліфікованого спеціаліста. 
І така підготовка має бути безперервною, 
оскільки є капіталовкладенням на довгостро-
ковий період і впливає на досягнення постав-
лених цілей організації. 

Таким чином, кожна сучасна організація з 
інноваційним управлінням персоналу повинна 
дбати про системно організований процес без-
перервного набуття та удосконалення знань, 
умінь, навиків та досвіду свого персоналу через 
сукупність організаційно-економічних заходів, 
що передбачають професійне навчання, пере-
підготовку, підвищення кваліфікації, адапта-
цію та планування трудової кар’єри персоналу 
задля ефективного функціонування організації, 
підвищення конкурентоспроможності на ринку 
з одночасним збагаченням інтелектуального, 
творчого і культурного потенціалу працівників.

У результаті проведення інноваційної полі-
тики управління персоналом, організація 
прагне отримати певний ефект та очікує, що 
проведені зміни будуть ефективними.

Ефективність кадрових нововведень – це їх 
результативність, яка показує співвідношення 
витрат і результатів. 

Ефективне впровадження нововведень у 
роботу персоналу організації можна предста-
вити у вигляді:

– нової кадрової політики; нової стратегії 
управління персоналом;

– нової оргструктури системи управління 
персоналом;

– нового положення, наприклад, про оплату 
праці або про атестацію персоналу;

– нової схеми функціональних взаємозв’язків 
або функціонального поділу праці;

– нового положення про підрозділ або нову 
посадову інструкцію;

– нової методики формування кадрового 
резерву й т. п. [6, с. 310–311].

Таким чином, сучасне функціонування орга-
нізації неможливе без інноваційного підходу 
управління персоналом, оскільки є частиною 
системи розвитку персоналу зокрема та органі-
зації у цілому, запорукою ефективності роботи 
персоналу та організації.

Висновки. Сучасна організація, яка хоче 
бути конкурентоспроможною на ринку, пови-
нна стати на шлях запровадження інновацій, 
які мають бути не випадковими, а безперерв-
ними і забезпечувати організації успіх.

Інноваційне управління персоналом під-
приємства повинно мати системний характер і 
базуватися на основі комплексного вирішення 
кадрових питань та кінцевого результату для 
організації.

У статті висвітлено різні погляди науков-
ців на сутність поняття «інновації». Інно-
вації в управлінні персоналом є корисними 
та доцільними і мають отримати практичне 
застосування задля бажаного результату – під-
вищення ефективності діяльності організації. 
Застосовуючи інноваційне управління персо-
налом, організація повинна орієнтуватися на 
висококваліфікований персонал з належними 
психологічними характеристиками, наявністю 
креативності у роботі.

Розвиток персоналу організації є одним із 
сучасних напрямків впровадження інновацій в 
управління персоналом. Кожна організація має 
дбати про безперервну підготовку своїх праців-
ників, оскільки це є капіталовкладенням на 
довгостроковий період.

Таким чином, грамотне розроблення та впро-
вадження інновацій в управління персоналом 
дозволить підвищити ефективність роботи як 
працівника зокрема, так і організації у цілому.
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STRATEGIC SUSTAINABILITY OF AGRO-INDUSTRIAL CORPORATIONS 
UNDER THE CONDITIONS OF INCREASED COMPETITION

CТРАТЕГІЧНА СТІЙКІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

ANNOTATION
The article deals with the essence of strategic viability in terms 

of increased competition, given the definition of «sustainability of 
corporations» conducted diagnostics of agriculture, considered 
the types and levels of competition, defined the concept of corpo-
rate competitiveness, developed a matrix formation of competitive 
cards market. This method was given to evaluate the competition.

Keywords: strategic sustainability, sustainable of corpora-
tions, increased competition, agro-industrial corporation, levels of 
competition.

АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто сутність стратегічної стійкості підпри-

ємства в умовах загострення конкуренції, дано визначення по-
няття « стійкість підприємства», проведена діагностика стану 
агропромислового комплексу, розглянуто види та рівні конку-
ренції, визначено поняття конкурентоспроможності підприєм-
ства, розроблено матрицю формування конкурентної карти 
ринку. Дана методика до оцінки конкуренції.

Ключові слова: стратегічна стійкість, забезпечення стій-
кості, загострення конкуренції, агропромислове підприємство, 
рівні конкуренції.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены суть управления стратегической 

устойчивости предприятия в условиях обострения конкурен-
ции, дано определение понятия «управление устойчивостью 
предприятия», проведена диагностика состояния агропро-
мышленного комплекса, рассмотрены виды и уровни конку-
ренции, определено понятие конкурентоспособности пред-
приятия, разработано матрицу формирования конкурентной 
карты рынка. Дана методика к оценке конкуренции.

Ключевые слова: стратегическая устойчивость, обеспе-
чение устойчивости предприятия, обострение конкуренции, 
агропромышленное предприятие, уровни конкуренции.

Problem setting. Increasing competition in 
agro-cultural economical sector of Ukraine is a 
strategic problem. Without providing of competi-
tiveness and sustainability competitive advantages 
of industrial corporations in domestic and inter-
national market it will be impossible to achieve 
sustainable development of agro-industrial cor-
porations. Competition can unleash the potential 
and capabilities of their corporation and perform 
an important function for sustainable develop-
ment of agro-industrial corporation.In terms of 
increased competition strategic sustainability of 
agro-industrial corporations are not defined as a 
maximum output of its products and the corpo-

ration’s ability to predict possible changes in the 
environment, also the willingness to quickly and 
efficiently respond to them. To manage strategic 
sustainability it is necessary to solve some prob-
lems, including the original meaning is its score. 
The main problem for the evaluation of strate-
gic sustainability of agricultural corporations 
are the conditions of increased competition and 
a lack of a precision and quality tool making. In 
strategic sustainability important role is played 
by the potential corporation, resource support 
and the ability to adapt to constant destabilizing 
influences. Through successful achievement of 
sustainability corporations expand the horizons 
of anticipation created by the timely reaction on 
changes in the environment in all its areas.

Recent research and publications analysis.
Issues of strategic sustainability of economic 
systems, strategic development and growth 
reflected in the works of local scientists L. Abal-
kina, I. Aleshin, A. Borodina, May, A. Spitsyna, 
S. Gubanov, K. Hubiyev, A. Neshitoho, A. Golub, 
problems and management strategies are consid-
ered in the works V. Yefremov, M. Kondratiev, 
P. Pokrytan, B. Shkarduna, R. Fatkhutdinova, 
A. Vihansky, R. Nuryeyeva, F. Ufimtseva, 
R. Popov etc. Among foreign scientists, research-
ing the strategic growth and strategic manage-
ment, should be called M. Porter, J. Schumpeter, 
D. Aaker, I. Ansoff, J.P. Blandinera, D. Norton, 
М. Meskon, J. Keynes.

The research objective. The goal is a gener-
alization of theoretical issues and practical jus-
tification provisions concerning the strategic 
sustainability management in terms of increased 
competition of agricultural corporations.

Results. An important focus of creating com-
petitive advantages is the strategic sustainability 
of the company.

In the most general form the term «sustainabil-
ity», which is widely used in various fields of sci-
ence, describes as the system’s ability to maintain 
the current status of the presence of external influ-



573Глобальні та національні проблеми економіки

ences, and to return to equilibrium, in the event of 
adverse deviations beyond its acceptable [1].

But the concept of «strategic sustainability» 
is deeper and more detail reveals not only the 
company’s ability to maintain current economic 
sustainability in the presence of destabilizing fac-
tors, but also to achieve strategic development 
goals. Because of such importance and signifi-
cance of the study of strategic sustainability of 
the company gaining interest and relevance. 

Strategic sustainability it’s a characteristic of 
the company, which «is not given to him» at the 
base, and «it is acquired» during the operation 
and development. The level of strategic sustain-
ability at various stages of the life cycle of the 
company – is different. During the period of the 
company is the acquisition occurs, the loss of stra-
tegic sustainability agro-industrial enterprises.

An important feature of strategic sustainabil-
ity is that it has many components [5], which, in 
turn, require a careful approach to their analysis 
and software (Table 1).

In fact, agriculture is one of the most import-
ant sectors of Ukraine. It holds about 
30% of fixed assets, running almost a 
third of workers employed in the econ-
omy, one third of the national income 
formed 70% of retail turnover [4]. 
Agricultural sector for the Ukrainian 
state has always been one of the prior-
ity areas as foreign trade and domes-
tic economic development, because the 
question of organizing production and 
food security support for a separate 
state current at all times. Agrarian 
and industrial complex – not only the 
force of economy of Ukraine, which con-
sistently provides 15-20% of GDP per 

year, despite the crisis of recent years, and gen-
erates foreign exchange earnings from the export 
of agricultural products that in a significant debt 
burden on the national economy is a source of 
cover current obligations’ commitments, but also 
provides the population of Ukraine with quality 
products of own production.

An important aspect in strategic sustainability 
of corporations is to provide a long-term compet-
itiveness, which requires certain steps, the imple-
mentation of which allow the corporation to per-
form its own functions and achieve their own goals.

Modern conditions of corporations force to 
maintain constant control over their activities 
and constantly make adjustments. The current 
situation should be taken into account when such 
systematic adjustments are applied to the present 
conditions of instability. Furthermore, it should 
be done in such a way that stability is maintained 
the continuous development and growth of busi-
ness activity promoted. 

Strategic sustainability can be based on a 
functional approach. According to the mentioned 

Table 1
Components of the strategic sustainability agro-industrial enterprises

Сomponent Essence Characteristic

Financial 
sustainability

The ability of companies to work with a high 
level of profitability, maintain an optimal (or 
planned) level of liquidity and solvency, have 
stable sources for progressive development.

- Stability of the enterprise;
- Reduction of debts;
- Reduction of financial risks;
- The effective use of financial resources;

Social 
sustainability

The ability of companies to maintain a high level 
of staff turnover and high motivation potential 
staff.

- Improving working conditions;
- The increase in material support 
workers;

Production 
sustainability

The ability of companies to maintain production 
capacity at a level that allows for the break-even 
production and uninterrupted process of making 
products with a low percentage of production 
losses.

- Increase efficiency of all resources;
- Improved product quality;
- Keeping the balance of demand for 
products and volume of production;

Technological 
sustainability

The company’s ability to maintain technological 
adequacy, create and save a technological 
competitive advantage over industry competitors

- The increase in the use of new 
techniques and technologies;
- Increase the efficiency of fixed assets;

Ecological 
sustainability

Relationship economy enterprise, its ecological 
safety and minimizing the harmful effects of 
economic activity on the environment

- Rational use of natural resources;
- Using resource-saving technologies;

Marketing 
sustainability

The ability to maintain a stable competitive 
position in the market, to achieve planned sales; 
adapt to changes in market conditions and meet 
current and future needs of consumers

- Increasing the competitiveness of 
products;
- Access to new markets;
- The ability to do business in the markets 
in the long term.

Based on: [5]

Regulation of
Strategic 

sustainabilityPlanning:
- strategic
- operative

Organization:
- structure
- functions

Motivation 
of the 

emloyees

Strategic
sustainability

control

Fig. 1. The general scheme  
of strategic sustainability of corporations
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approach, strategic sustainability of corpora-
tions is a process of cycle consisting of succes-
sive stages, each of which implements the gen-
eral management functions, further, forming the 
appropriate methods of strategic sustainability 
and finally, management methods are transform-
ing into specific administrative solutions (Fig. 1).

The advantages of this approach should be con-
sidered the possibility of creating organizational 
and strategic conditions to ensure the efficiency 
of corporations, through the continuous imple-
mentation of the general functions and unifying 
functions – management [2].

Very important when using a functional 
approach is a focus on monitoring functions, 
which in this case can be viewed as a separate 
process (Fig. 2).

Definition of tasks of control

Selection of criteria, standards
of control

Evaluation of data about the 
company

Comparison of the results with
established standards and criteria

Installing the necessary adjustments 
and feasibility of its implementation

Fig. 2. The monitoring process of strategic 
sustainability of corporations

Based on all above, we give our to designation 
strategic sustainability of corporations.

Strategic sustainability of corporations is the 
ability of a corporation to maintain performance 
within acceptable limits oven a period of certain 
time, even when external conditions do not allow 
the current activities to be cost-effective. Thus, 
the meaning of sustainability of a corporation is 
understood not as stability and absence of pro-
found changes, but the efficiency and reliability 
of the corporation in an increasingly competitive 
environment.

First the concept of competition was coined 
by Adam Smith in «Wealth of Nations» [5]. In 
his vision of competition it is nothing else but 
rivalry which leads to price increases while the 
supply is diminished and the decrease of prices 
when supply excesses. Smith discloses the prin-
ciple of the «Invisible hand», according to which 
part of the competitive market price, profit, sup-
ply, demand and lending rate are directed by an 
invisible hand and in the end meet the interest of 
corporate powers. The term «competition» comes 
from the Latin word competere – compete, vie, to 
have a right to. 

 According to views of various authors [3] 
that competition acts as an economic process of 

interaction, relationship and struggle between 
corporation acting in the market to provide the 
best opportunities to market their products, 
to meet diverse needs of customers and maxi-
mize profits. However, in contrast to the above, 
Glazov N.N. [4] explains the concept in terms 
of competitive products and companies for the 
attention of potential customers.

After analyzing the literature [1; 2] we off era 
more accurate understanding of the essence and 
role of competition to consider its views (Fig. 3).

Types of 
competition

For the level of 
interchangeabil
ity of products

For the 
structure

For forms of 
expression

Unfair 
competition

Fig. 3. Types of Competition

A common view of competition – intra branch 
competition promotes production efficiency and 
improve product quality. Producers of the same 
industry competing with each other, forced to 
constantly update the means of production, intro-
duce new technologies, develop entirely new 
products, enrich the product range, optimize the 
structure of production in accordance with mar-
ket needs.

Сompetitiveness of agricultural corporations – 
is the ability of economic operators of the agrar-
ian sector to adapt to new economic conditions to 
use its competitive advantages and win in com-
petitive struggle on the markets of agricultural 
products and services. 

Maximizing the use of land resources as much 
as possible to meet the buyer’s needs by analyzing 
market structure and flexibly respond to changes 
in its environment. However, we have some com-
ments concerning this definition because the defi-
nition is limited only by the effective use of land 
resources. Without a doubt, efficiency of land 
use influences the competitiveness, but there are 
other corporate resources at hand, this category 
depends on the rational use of these resources to a 
certain extent. Not far from here is also the disre-
gard for consumers needs because the welfare of a 
corporation depends on the latter.

Given the characteristics of agriculture it is 
advisable to provide the following definition of 
competitiveness for agricultural corporations. 
The company’s ability to realize their opportunity 
to make products with certain competitive advan-
tages towards the better corporations – rivals. 
Selling it profitably to consumers on the market 
for a long period of time.

Depending on the degree of interchangeability 
of products providing 4 levels of competition:
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Level 1 – General competition – at it corpora-
tions assume a competitor in each manufacturer 
involved in the fight for consumers’ money;

Level 2 – formal competition – the corporation 
considers everyone as a competitor, who produces 
products designed to satisfy the same needs. 

Level 3 – the branch (specific) competition – 
competing corporations are producing the same 
product or group of products.

Level 4 – competition of trade marks (objec-
tive or marketing) – takes place if the corporation 
sees competitors in corporations offering similar 
products/services to the same target customers at 
reasonable prices [4].

The competitive market map is a classification 
of the competitors on their positions on the market 
and serves to determine the status of competitors 
and ordering of competitive advantage (table. 2).

Let’s have a look on how influence of potential 
competitors impacts on the level of competition.

The severity of this threat depends on the 
barriers, that is, the competitors difficulties and 
costs, which have to overcome the «novice» com-
pared to the «old-timers» of the industry.

Factors reducing pressure from new competi-
tors are: the need for initial capital to penetrate 
into the branch; efficient scale of production, 
currently not accessible for the beginner; lack of 
access to distribution channels, etc. 

Impact of suppliers manifests as following: 
Suppliers interact with companies, providing 
them direct effect, which is amplified in the fol-
lowing cases:

• products are highly differentiated of suppli-
ers or unique, therefore, the buyer has difficul-
ties to change supplier;

• branch of corporation is not important cus-
tomer for the supplier;

• the costs of transition to another supplier.
The pressure of suppliers can be reduced 

through the establishment of alternative supply 
channels. Consumers in a greater degree may 
affect the strength of competition in the industry. 
This strength increases in the following cases:

• standardized products and differentiated;
• buyable products do not occupy an import-

ant place in the priorities of the buyer;
• the buyer has good information on all poten-

tial suppliers.
 Impact of buyers weakens while expanding 

the boundaries of the branch market, differentia-
tion and specialization of the product, coordinat-
ing the efforts of manufacturers of the branch 
lack of substitute goods.

Scientific and technological progress deter-
mines the appearance of substitute goods – new 
products and services that can successfully per-
form functions of traditional products [5].

Pressure of corporations producing substitute 
goods, reflected the fact that the prices and the 
availability of substitutes creates a price ceiling 
for basic goods in cases where the price of basic 
goods is higher than this ceiling.

Competition from substitutes depends on is 
it easy or difficult for customers to shift to the 
competitor and what are the cost of reorientation. 
The lower the price of a substitute, the less cost 
of refocusing on a substitute and higher product 
quality, the stronger the pressure of competitive 
forces by substitutes.

Each of the factors characterizing competition 
on the market, estimated by experts at a scale. 
The experts may be engaged managers and lead-
ing specialists of the corporation. For example, 
if a factor, according to experts, does not mani-
fest itself on the market and there is no evidence 

Table 2
Matrix formation of a competitive market map

market share

the rate of growth 
in market share

Class-specific groups

Market leader Strongly competitive 
position

Weekly competitive 
position Market outsiders

A B C D
Fast growing competitive 
position A 1 5 9 13

Growing competitive 
position B 2 6 10 14

Weakening competitive 
position C 3 7 11 15

Fast weakening competitive 
position D 4 8 12 16

Based on: [3]

Fig. 4. Assessment of the impact of competitive forces on the market
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its existence, the power of manifestation of this 
factor is estimated to be 1 point; If the factor 
is weakly manifested – 2 points; If the factor is 
clearly manifested – 3 points.

Thus, obtained that way the estimation of the 
degree of influence of each of the five forces of 
competition on the market is the weighted aver-
age rating and on the basis of obtained average 
score we may conclude (Fig. 4)

To account for the relative importance of the 
various factors of the particular «weight» of 
each of them is determined directly during the 
analysis.

In addition, the factors considered have dif-
ferent effects on the competition on the market. 

Conclusions. Strategic sustainability is a major 
ability of corporation businesses to adapt to envi-
ronmental changes while maintaining their effi-
ciency and consolidating a competitive position in 
the market. The ability of companies to fight in 
the field, on national and international markets 
is reflected in its competitiveness, which is shown 

only if the competition generates economic condi-
tions and rules of behavior on the market. This 
relationship between the concepts of competition 
and competitiveness points to their interdepen-
dence, one follows the other. 
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КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  
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COGNITIVE MODELLING IN MECHANISM OF STRATEGIC REGULATION  
OF DEVELOPMENT POTENTIAL IN INDUSTRIAL ENTERPRENEURSHIP

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено розгляду теоретико-методичного за-

безпечення управління розвитком потенціалу промислових 
підприємств. Основу для здійснення керівних впливів стано-
вить відповідний механізм. Розвиток потенціалу розглянуто в 
контексті удосконалення окремих елементів матеріально-тех-
нічної бази підприємства. У якості інструментарію обґрунту-
вання програми розвитку потенціалу підприємства викорис-
тано когнітивне моделювання. За його допомогою здійснено 
формування оптимального переліку заходів щодо розвитку 
матеріально-технічної бази підприємства. 

Ключові слова: потенціал підприємства, механізм управ-
ління, матеріально-технічна база, програма розвитку, когнітив-
не моделювання.

АННОТАЦИЯ
В статье представлено теоретико-методическое обеспе-

чение управления развитием потенциала промышленных 
предприятий. Основу для осуществления управляющих воз-
действий составляет соответствующий механизм. Развитие 
потенциала представлено в контексте усовершенствования 
отдельных элементов материально-технической базы пред-
приятия. В качестве инструмента для обоснования программы 
развития потенциала предприятия использовано когнитивное 
моделирование. С его помощью формируется оптимальный 
перечень мероприятий по развитию материально-технической 
базы предприятия. 

Ключевые слова: потенциал предприятия, механизм 
управления, материально-техническая база, программа раз-
вития, когнитивное моделирование.

АNNOTATION
The article presents theoretical and methodical bases for man-

agement of industrial enterprise potential development. As the ba-
sis for the implementation of management actions we propose to 
use the appropriate mechanism. The capacity development is con-
sidered in the context of improving the elements of enterprise ma-
terial and technical base. The article represents the using of cog-
nitive modeling as justification toolkit for the program of enterprise 
potential development elaboration. This toolkit should contribute 
to creating the optimal list of actions for assistance to enterprises 
material and technical base development.

Keywords: the potential of enterprise, mechanism for man-
aging, material and technical basis, the program of development, 
cognitive modeling.

Постановка проблеми. Останні тенден-
ції розвитку національної економіки значно 
актуалізували дослідження, орієнтовані на 

подолання кризових явищ, пов’язаних як з 
макроекономічними диспропорціями, так і 
з численними проблемами функціонування 
окремих суб’єктів господарювання. Вирішення 
таких їх проблем, як стрімке старіння й під-
вищення зносу засобів праці, зменшення обся-
гів промислового виробництва, обмеженість 
фінансування програм модернізації виробни-
цтва, висока вартість використаних у виробни-
цтві предметів праці та зменшення отриманої 
від їх застосування доданої вартості можливе 
лише шляхом формування належного ресурс-
ного та технологічного забезпечення.

Необхідно враховувати, що основою зрос-
тання ефективності діяльності промислових 
підприємств є активізація програм ресурсоз-
береження та мобілізація резервів підвищення 
якості продукції, зростання сприйнятливості до 
інновацій та випереджаюча адаптація до тех-
нологічних змін, залучення інвестицій в тех-
нологічне оновлення та оптимізація структури 
використаних у виробництві ресурсів. Агрега-
ція означених напрямків дозволяє говорити про 
необхідність розвитку потенціалу підприємств 
на основі формування відповідного механізму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Звернемо увагу на достатньому поширенні в 
економічних дослідженнях категорії «потен-
ціал» та виділенні ряду концепції до визна-
чення його сутності. Учені, як правило [2; 
11], розглядають потенціал через наявність у 
підприємства певного виду ресурсів та мож-
ливостей щодо їх використання. Відповідно, й 
розвиток потенціалу можна розглядати у тому 
числі як удосконалення елементів матеріально-
технічної бази підприємства (МТБП), що вже 
було доведено авторами даної статті [8]. Дослід-
никами розглядається потенціал також і як 
вагомий важіль спрямування керівних впливів 
з боку менеджменту підприємства. Наприклад, 
В.С. Пономаренко [12, с. 90–92] розглядає 
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потенціал як одну з головних характеристик 
системної ефективності розвитку підприєм-
ства. М.В. Новікова [10], в свою чергу, зміщує 
акцент на управління стратегічним потенціа-
лом, високий рівень якого є основою стійкого 
розвитку підприємства. Ці роботи підтверджу-
ють актуальність формування контурів управ-
ління потенціалом підприємства, орієнтованих 
на оптимізацію використання його елементів.

Отже, в переважній більшості випадків нау-
кові дослідження присвячуються ідентифікації 
змісту категорії «потенціал», оцінюванню ефек-
тивності його використання чи формуванні кон-
турів управління потенціалом, які базуються на 
результатах такого оцінювання. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом з тим потребує пев-
ного розширення аспект встановлення при-
чинно-наслідкових зв’язків між процесами 
розвитку потенціалу та діями менеджменту 
підприємства. При цьому слід врахувати, що 
дії менеджменту підприємства формуються 
відповідним механізмом. Не вносячи до мети 
статті розгляд категорії «механізм», приймемо 
поєднання динамічного [6; 7] та статичного [1; 
9] підходів до розкриття її сутності. Таке поєд-
нання підходів дозволяє розглядати механізм 
через сукупність важелів й інструментів, під-
кріплених певним забезпеченням, які оптимізу-
ють послідовність економічних явищ. 

Мета статті полягає у розвитку теоретико-
методичних положень організації стратегічного 
управління розвитком матеріально-технічної 
бази підприємства як складової його потенці-
алу на основі використання інструментарію 

когнітивного моделювання. В основу реалізації 
мети статті покладено розробки авторів статті 
[4, с. 81–112] щодо формування механізму 
стратегічного управління розвитком потенціалу 
підприємства (МУРПТ).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основу роботи МУРПТ становить формування 
певних заходів, що розглядаються як керівні 
впливи на важелі управління. Це відповідає 
структурному підходу до визначення сутності 
категорії «механізм». Задеклароване додавання 
динамічного підходу вимагає виділення опти-
мізаційних контурів у роботі МУРПТ, які на 
підставі апарату когнітивного моделювання [5] 
обирали б оптимальні впливи на складові потен-
ціалу підприємства. У даній статті розгляд скла-
дових потенціалу підприємства обмежимо лише 
його матеріально-технічною базою. Відповідно, 
за основу формування подібної когнітивної 
моделі пропонуємо орієнтуватися на об’єктивно 
існуючі проблеми розвиту матеріально-техніч-
ної бази підприємств. На основі ідентифікації 
таких проблем виділятимуться елементи когні-
тивного графу, які відповідатимуть конкретній 
задачі МУРПТ. Авторське представлення когні-
тивної карти наведено на рис. 1.

Представлена на рис. 1 когнітивна модель 
призначена для коригування параметрів при-
сутності підприємства в зонах компетентності. 
Для розробки відповідних заходів в МУРПТ 
необхідно визначити ваги зв’язків між факто-
рами моделі. Існує декілька підходів до реалі-
зації даної умови. Ми скористаємось підходом 
щодо формування нечітких когнітивних карт 
[3; 13]. Цей підхід передбачає опис зв’язків 

між елементами моделі через їх лінг-
вістичне представлення. В більшості 
випадків використовують таку систему 
ваг: «не впливає» – [0,1..0,2]; «слабо 
підсилює» – [0,3..0,4]; «помірно під-
силює» – [0,5..0,6]; «сильно підси-
лює» – [0,7..0,8] та «дуже сильно під-
силює» – [0,9..1,0]. 

Разом з тим пропонуємо розши-
рити дану пропозицію врахуванням 
особливостей стратегічної поведінки 
підприємства. При цьому така стра-
тегічна поведінка визначатиметься з 
урахуванням наявного у підприємства 
потенціалу та спроможності здійсню-
вати трансформаційні перетворення в 
процесі розвитку. Авторське бачення 
даного процесу відображено на рис. 2.

Отже, застосування даної сис-
теми ваг до поданої на рис. 1 моделі 
дозволило отримати подані у табл. 1 
матриці суміжності, які враховують 
при настроюванні графу когнітивної 
моделі параметри стратегічної пове-
дінки підприємства.

Представлена на рис. 1 модель 
надає якісне представлення про вплив 
на той чи інший елемент МТБП чи на 
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Рис. 1. Агреговане представлення когнітивної модель 
вироблення керівних впливів з боку МУРПТ 

Рівень 
використання 

потенціалу
(ВПТ)

Високий

G
ЗБS – забезпечуюча стратегічна 

поведінка (прагнення підтримки 
обраного режиму використання 

МТБП у сполученні з її 
постійним покращенням)

G
КРS – креативна стратегічна 

поведінка (розвиток МТБП на 
засадах впровадження 
інновацій, які надають 

переваги в зонах 
компетентності)

Низький

G
ПРS – пристосовницька 

стратегічна поведінка 
(спрямована на пошук 

можливостей покращення 
елементів МТБП в рамках 

поточної S-кривої)

G
ПРS – пристосовницька 

стратегічна поведінка 
(спрямована на пошук 

можливостей для 
трансформаційного переходу 

на нову S-криву розвитку)
Матриця

SG
Низька Висока

Рівень трансформаційної спроможності (ТСП)

Рис. 2. Вибір стратегічної поведінки підприємства  
у зонах компетентності та визначення її впливу на поведінку  

у сфері реалізації потенціалу 



579Глобальні та національні проблеми економіки

динаміку показників присутності підприємства 
в зоні компетентності. Приклад відповідних 
розрахунків представлено у табл. 2.

Представлені у табл. 2 діаграми не дають кіль-
кісних характеристик реалізації стратегії розви-
тку МТБП. Разом з тим вони дозволяють спосте-
рігати за динамікою реакції об’єкту управління 
на керівні впливи з боку МТБП. Для отримання 
кількісних залежностей застосуємо метод іміта-
ційного моделювання [14; 15], який дозволяє роз-
ширити й конкретизувати представлену на рис. 1 
схему. Відразу звернемо увагу, що результат роз-
витку МТБП обов’язково впливає на результати 
господарської діяльності підприємства.

Відповідно, й дія МУРПТ, окрім розробки 
заходів впливу на важелі управління, має орі-

єнтуватися на динамічні моделі узгодження 
параметрів МТБП з параметрами життєдіяль-
ності підприємства. Приклад такої динамічної 
моделі, яка є розширенням пропонованого у 
підрозділі підходу до виділення кола іннова-
ційної сприйнятливості підприємства, подано 
на рис. 2. Додавання до даної схеми темпових 
змінних дозволить з використанням концепції 
системної динаміки моделювати перерозподіл 
коштів між процесами функціонування підпри-
ємства та розвитку його потенціалу та потенці-
алу МТБП. 

Одною з переваг імітаційного моделювання є 
розробка моделей з високим рівнем агрегації [14]. 
Це дозволяє, з одного боку, спростити витрати 
часу на розробку моделі, з іншого – підвищити 

Таблиця 1
Підпорядкування параметрів когнітивної моделі  

детермінантам вибору стратегічної поведінки підприємства 
Позиція Характеристика Представлення матриці суміжності

ТСП – низька
ВПТ – високе Система ваг когнітивної моделі орієнто-

вана на використання МУРПТ підпри-
ємства, яке обрало забезпечуючу ( G

ЗБS ) чи 
креативну (

G
ПРS

G
КРS ) стратегічну поведінку 

у сфері реалізації потенціалу розвитку 
МТБП

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8

х1 0 0,5 0 0 0 0 0 0
х2 1 0 0,8 0,3 0,5 0 0,5 1
х3 0 0 0 0 0 0 0,5 -0,2

ТСП – висока
ВПТ – високе

х4 0,3 0 -0,2 0 0 0 0 -0,8
х5 0 0 -0,5 0,3 0 0 1 -0,7
х6 1 0 0,9 0,9 0,9 0 0,5 1
х7 0,6 0 0 0,5 0,6 0 0 -1
х8 1 0 0 0 0 0 0 0

ТСП – низька
ВПТ – низьке Даний варіант матриці суміжності 

використовується для прийняття рішень 
в рамках пристосовницької ( G

ПРS

G
КРS

) стра-
тегічної поведінки підприємства у сфері 
реалізації потенціалу розвитку МТБП

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8

х1 0 0,3 0 0 0 0 0 0
х2 1 0 0,7 0,3 0,5 0 0,7 1
х3 0 0 0 0 0 0 0,4 -0,4
х4 0,2 0 -0,4 0 0 0 0 -0,2

ТСП – висока
ВПТ – низьке

х5 0 0 -0,5 0,3 0 0 1 -0,6
х6 0,6 0 0,7 0,4 0,3 0 0,2 0,7
х7 1 0 0 0,5 0,6 0 0 -0,3
х8 0,5 0 0 0 0 0 0 0

Таблиця 2
Приклад моделювання реакції на керівні впливи з боку МУРПТ

Вплив Матриця Відображення динаміки

Модель вимоги до підви-
щення якості ресурсної 
складової МТБП на 15%

Модель реакції підприєм-
ства, яке орієнтується  
на пристовницьку поведінку 
( G

ПРS

G
КРS

)

Модель реакції на вимогу 
зростання каліфікації 
персоналу підприємства 
на 10%

Модель реакції підприєм-
ства, орієнтованого на креа-
тивну поведінку (

G
ПРS

G
КРS )
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обґрунтованість прийнятих рішень. З оглядом 
на таку особливість розробимо імітаційну модель 
для узгодження бізнес-процесів підприємства 
з програмою розвитку МТБП. Для проведення 
моделювання використаємо програний комплекс 
iThink 9.0.2. Отримана за його допомогою модель 
разом з описам використаних при її формуванні 
залежностей представлена на рис. 3.

Як видно з рис. 4, на ньому представлено 
декілька контурів зворотних зв’язків, які має 
враховувати МУРПТ разом з механізмом управ-
ління підприємством в цілому. Так, основу 
моделі становить дотримання обраної страте-
гічної поведінки підприємства в зоні компе-
тентності. Вона моделюється показниками ціни 
(Tcina_odun) та собівартості (Sobivart_odun) 
одиниці вибору, скоригованих на виробничу 
програму (Vurob_Progr) підприємства. Шаг 
моделі на рівні одиниці (DТ=1) відповідає 
помісячній динаміці тривалістю в один рік. 
Співставлення зазначених показників показує 
рівень накопиченого прибутку (Prubutok).

Другий контур моделі показує перерозподіл 
прибутку в процеси фінансування розвитку 
МТБП у відповідності з поданою на рис. 2 логі-
кою. Для цього в модель введено фонд фінан-
сування розвитку (Finansuv_rozv), який фор-
мується на підставі відрахувань з прибутку. 
Обсяг відрахування встановлюється відповід-
ною змінною (Dolya_na_rozv). Останній кон-
тур моделі пов’язує відрахування на розвиток 
МТБП із зниженням собівартості потокових 
процесів. Для цього передбачено коефіцієнт 
коригування собівартості (Stan_rozv_MTB). 
Розроблена модель дозволяє реалізувати в рам-
ках МУРМТБ принципи ситуаційного менедж-
менту, заснованого на виробленні сценаріїв 
розвитку МТБП. Приклад таких сценаріїв 
подано у табл. 3.

Застосування розробленої імітаційної моделі 
в рамках МУРПТ пропонується розглядати як 
своєрідну систему підтримки прийняття рішень 
(або як експертну систему допомоги суб’єкту 
управління розвитком МТБП). Дана модель 

наочно доводить актуальність про-
цесів розвитку МТБП. Разом з тим 
результати імітаційного моделювання 
можуть бути використані в контурі 
МУРПТ як підконтрольні показники. 
За таких умов розглянута на рис. 3 
модель виступає складовою удоскона-
лення інформаційного забезпечення 
роботи МУРПТ.

Висновки. Таким чином, в статті 
представлено теоретико-методичне 
обґрунтування удосконалення роботи 
механізму стратегічного управління 
розвитком матеріально-технічної бази 
підприємства як складової його потен-
ціалу на основі використання інстру-
ментарію когнітивного моделювання. 
Для цього здійснено відображення про-
цесу обґрунтування сценаріїв стратегіч-
ної поведінки підприємства у сфері реа-
лізації наявного у нього потенціалу та 
моделювання динаміки важелів спря-
мування керівних впливів в залежності 
від обраної поведінки. Разом з тим в 
статті розгляд потенціалу обмежено 
лише такою його вагомою складовою, 
як матеріально-технічна база підприєм-
ства. Отже, перспективою подальшого 
розвитку авторських розробок постає 
розширення пропозиції на всі складові 
потенціалу підприємства з відповідним 
збільшенням кількості елементів ког-
нітивного графу.
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Таблиця 3
Результати імітаційного моделювання як сценарії поведінки МУРПТ

Змінна Характеристика сценаріїв Відображення динамічних характеристик 

Прибуток від 
реалізації 
сукупності біз-
нес-процесів 

За даною змінною показано можливі 
сценарії отримання прибутку. Динамічні 
характеристики утворені шляхом засто-
сування в моделі різних відрахувань на 
програму розвитку в межах модельної 
змінної Dolya_na_rozv

Зворотній 
коефіцієнт 
стану розвитку 
матеріально-
технічної бази 
підприємства

Встановлення значення Dolya_na_rozv 
на рівні [0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25] 
призвело до зміни коефіцієнту стану 
МТБП. Зворотне значення даного кое-
фіцієнта моделює покращення засобів 
праці, наприклад, за рахунок оновлення 
й модернізації

Скориго-
вана середня 
собівартість 
одиниці виходу 
бізнес-процесів

У відповідність до стану розвитку МТБП 
поставлена собівартість одиниці виходу 
бізнес-процесів підприємства. Логіка 
моделі передбачає, що модернізація 
обладнання призводить до пропорцій-
ного зменшення собівартості виробу
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внутрішнього середовища ПАТ «Іскра» і діагностику його бан-
крутства. Досліджено інструменти антикризового управління в 
контексті стадій кризи. 

Ключові слова: антикризове управління, превентивна 
стадія, стабілізаційна стадія, завершальна стадія.

АННОТАЦИЯ
Осуществлена диагностика кризисных ситуаций на пред-
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АNNOTATION
A diagnosis of crises in the enterprise. The reasons and how 

to prevent crisis situations. Described stages of the crisis at the 
company. Results crises and their impact on the company. The 
model of crisis management of the company. The analysis of the 
external and internal environment JSC «Iskra», and diagnostics 
of bankruptcy. Studied instruments of crisis management in the 
context of the stages of the crisis.

Keywords: crisis management, preventive stage, stabilization 
stage, the final stage.

Постановка проблеми. За будь-яких умов 
в кожній організації виникатимуть кризові 
ситуації, які так чи інакше впливатимуть на 
її діяльність, і їх вплив не завжди буде нега-
тивним. Часто подолання кризових ситуацій 
за допомогою налагодженої системи менедж-
менту, правильно обраної стратегії розвитку і 
функціонування ефективної та своєчасної сис-
теми антикризового управління дає змогу ком-
панії досягти нових висот. А от необґрунтовані 
та неузгоджені стратегічні рішення в період 
кризи можуть стати початком занепаду ком-
панії. Під час кризи успішною вважатиметься 

не та компанія, яка лише втримала свої пози-
ції на ринку, а та, яка швидко адаптувалася 
до змін середовища і змогла досягнути нового 
рівня розвитку. В контексті дослідження анти-
кризового управління варто більш детальніше 
звернути увагу на проблему розподілу стадій 
кризової ситуації на підприємстві, що, без-
умовно, впливатиме на вибір методів, заходів 
та інструментів антикризового управління на 
підприємстві. Тема є не тільки актуальною, а й 
необхідною, оскільки антикризове управління 
є важливою складовою в досягненні цілей орга-
нізації і забезпеченні стабільного її розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні питання антикризового управління 
цікавить багатьох провідних західноєвропей-
ських та американських вчених. Дж. Бер-
нштейн описав практичні способи реалізації 
стратегії управління ризиками через планування 
і підготовку співробітників у сфері регулювання 
криз; передбачення і запобігання кризам, перш 
ніж вони відбулись; управління репутацією 
компанії; створення ефективної комунікації в 
період кризи тощо. Дж. Джордан-Майер приді-
ляє увагу висвітленню кризової ситуації в ЗМІ 
таким чином, щоб зберегти репутацію компанії; 
як інформувати ЗМІ про кризові ситуації на бри-
фінгах, прес-конференціях; як адміністративний 
персонал повинен давати інтерв’ю журналістам 
та блогерам; як використовувати можливості 
Facebook, Twitter, You Tube, Digg, Wikipedia, 
Flickr для збереження репутації фірми і ство-
рення образу компанії, що не піддається негатив-
ному впливу кризових ситуацій. М.Д. Уоткінс 
досліджує процес передбачення ризиків в ком-
панії та визначення пріоритетів в управлінні 
ризиками. Багато праць вітчизняних авторів 
теж присвячено питанням антикризового управ-
ління. Так, Е.М. Коротков, В.О. Василенко, 
Л.О. Лігоненко, Л.С. Ситник, А.Г. Грязнова, 
М.О. Федотова, А.М. Маринюк, А.П. Градов, 
Е.С. Мінаєв та В.П. Панагушин досліджували 
понятійно-категорійний апарат антикризового 
управління. Н.Г. Данилочкіна пропонує засто-
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совувати замість антикризового управління 
поняття «стратегія запобігання неспроможності 
та банкрутству» «тактику протидії банкрут-
ству»; український вчений І.О. Бланк у своїх 
монографіях використовує термін «антикри-
зове фінансове управління», посилаючись таким 
чином на використання фінансових інструментів 
та засобів для формування стратегії функціону-
вання організації в період кризи. Отже, на сьо-
годні не існує одностайності поглядів науковців 
на процес антикризового управління.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Кризові ситуації на під-
приємстві класифікують за різними ознаками. 
Відповідно, і антикризове управління повинно 
базуватись, виходячи з основних стадій кризи, 
та мати свої цілі, методи та заходи. 

Мета статті полягає у дослідженні основних 
причин виникнення кризових ситуацій на під-
приємстві, ранжуванні моделей та заходів анти-
кризового управління залежно від стадій кризи. 

Досягнення поставленої мети передбачає 
виконання таких завдань: визначити суть та 
обґрунтувати зміст стадій антикризового управ-
ління, обґрунтувати основні причини виник-
нення кризових ситуацій та заходи щодо управ-
ління ризиками, виявити результат впливу 
кризових ситуацій на підприємстві, дослідити 
методи антикризового управління, навести 
результати дослідження кризових явищ на при-
кладі ПАТ «Іскра». 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Антикризове управління здійснюється через 
застосування стратегій, спрямованих допомогти 
компанії впоратись з раптовою та невизначе-
ною кризовою подією. Виникнення кризових 
ситуацій на підприємстві зумовлено існуван-
ням потенційних ризиків на ринку, тому важ-
ливо швидко приймати рішення, щоб уникнути 
збитку для компанії. Важливу роль в цьому 
виконує особа, яка бере на себе обов’язки анти-
кризового менеджера, що забезпечить швидку 
реакцію на несприятливі події. Доведено, що 
криза може бути і позитивним явищем для ком-
панії, якщо вдало нею керувати. В такому разі 
можна досягти нових стадій розвитку, не тільки 
уникнувши негативних наслідків, а й відкривши 
нові можливості для успішної діяльності. Для 
цього потрібно прийняти найбільш сприятливу 
стратегію управління ризиками, виходячи з роз-
міру підприємства, сфери діяльності, наявних 
ресурсів, інструментів, бажаних результатів, 
часових обмежень та інших факторів.

Класифікувати причини виникнення кризо-
вих ситуацій в організації можна за різними 
ознаками. Найбільш поширеною є класифікація 
за місцем (локацією) виникнення на зовнішні – 
ті, що виникають за межами компанії, які 
важко ідентифікувати, але можливо частково 
передбачити; та внутрішні – ті, що виникають 
всередині компанії, залежать від діяльності 
компанії та можуть швидше бути усунутими, 
ніж зовнішні [2]. 

До зовнішніх причин виникнення кризи, на 
які компанія впливати не може, відносять:

– зміни на ринку;
– глобальні економічні зміни;
– політичні зміни;
– юридичні та законодавчі зміни;
– стихійні лиха та природні катаклізми.
До внутрішніх причин виникнення кризових 

явищ відносять:
– недостатню підготовку менеджменту та 

непрофесіоналізм керівництва;
– неефективний вплив функцій управління;
– прийняття помилкових стратегічних та 

тактичних рішень;
– відсутність інновацій;
– слабку модернізацію або її відсутність;
– втрату унікальності;
– слабку організаційну культуру;
– невдоволення співробітників;
– погану мотивацію або її відсутність;
– некомпетентність персоналу;
– високу і неконтрольовану плинність кадрів;
– погану організацію трудового і виробни-

чого процесу;
– недоліки в фінансовій та маркетинговій 

діяльності тощо. 
Після виявлення причин виникнення кризи 

компанія, керуючись досвідом аналогічних ком-
паній, розробляє та реалізує методи її подолання. 
Таким чином, формується антикризова політика, 
яка повинна враховувати вид та природу ризику, 
специфіку діяльності організації, організаційно-
правову форму власності, розмір організації та її 
організаційну структуру, наявні ресурси, інстру-
менти, засоби та можливості, рівень затрат на 
подолання кризи та ступінь загрози.

На основі вже існуючих досліджень [1; 4; 8] у 
сфері антикризового управління підприємством 
виділяють такі стадії кризи: антиципативну, 
превентивну, стабілізаційну, завершальну. Вва-
жаємо, що антиципативна дублює превентивну 
стадію, тому важливою умовою правильного 
функціонування антикризового менеджменту є 
чіткий поділ кризи на стадії з відповідним роз-
поділом до них методів, інструментів, заходів, 
а саме (рис. 1):

– превентивна (випереджувальна) – стадія, 
на якій можливо запобігти загрозі виникнення 
кризової ситуації, що є набагато краще, ніж 
шукати способи нейтралізації її негативних 
наслідків;

– стабілізаційна (реактивна, реагуюча) – 
передбачає розробку та реалізацію антикризо-
вих дій в момент виникнення кризової ситуації, 
що забезпечить швидке її подолання, мініміза-
цію втрат;

– завершальна – антикризове управління 
спрямоване на відновлення платоспроможності, 
фінансової стійкості, ліквідності та уникнення 
банкрутства. 

Так, О.В. Терентьєва [3] вважає, що весь 
механізм антикризового управління включає 
економічну, кадрову, інформаційно-комуні-
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кативну, організаційно-розпорядчу, правову, 
техніко-технологічну, соціальну складову. Всі 
ці складові елементи є однаковими для будь-
якої стадії кризової ситуації, але вони відріз-
няються допустимим значенням індикаторів, 
які їх характеризують. Відповідно, і мета, цілі, 
методи, заходи та інструменти антикризового 
управління для кожної стадії є різними. Завер-
шальна стадія кризової ситуації в найбільшій 
мірі та найточніше характеризує ймовірність 
виникнення банкрутства. Але на цій стадії 
дуже важко вжити дієвих заходів по санації 
підприємства та виходу його з кризи. Ось чому 
важливо якісно проводити діагностику кризо-
вих ситуацій на попередніх стадіях. 

На превентивній стадії кризи здійснюють 
аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 
за методами, наведеними на рисунку. Вибір 
методу оцінювання зовнішнього середовища не 
випадковий, а залежить від розмірів підприєм-
ства та наявних у ньому ресурсів, галузі та виду 
діяльності підприємства, мети та цілей діяль-
ності та ін. Наприклад, великі підприємства, 
що мають широку номенклатуру продукції, 
володіють значними ресурсами активно можуть 
впливати на зовнішнє середовище, формуючи 
у ньому власні інституції та обмеження для 
інших суб’єктів ринку [6, с. 91]. Проте великі 
підприємства менш мобільні, і впровадження 
нових стратегій потребує більше часу.

Аналіз внутрішнього середовища на превен-
тивній стадії кризи дає можливість визначити 

сильні та слабкі сторони підприємства, а також 
загрози, що можуть вплинути на його діяльність. 
Все це необхідне для того, щоб порівняти підпри-
ємство з іншими такими ж підприємствами галузі 
та визначити конкурентні переваги.

Пропонуємо для аналізу зовнішнього та вну-
трішнього середовища підприємства використову-
вати наступні методи: SWOT-аналіз, PEST-аналіз, 
матриця БКГ, модель п’яти сил конкуренції Пор-
тера, модель МакКінсі «7С», SPACE-аналіз.

SWOT-аналіз дає змогу оцінити сильні 
(S-Strengths) та слабкі (W-Weaknesses) сторони, 
а також його можливості (O-Opportunities) та 
загрози (T-Threats). Даний метод є найбільш 
популярним через простоту в використанні. 
Після проведеного SWOT-аналізу формують 
чотири типи стратегій: 

– SO – діяльність підприємства спрямову-
ється на використання та розвиток сильних сто-
рін, для того щоб скористатись можливостями 
зовнішнього середовища;

– ST – підприємство використовує сильні 
сторони, щоб мінімізувати загрози зовнішнього 
середовища;

– WО – уникнення слабких сторін за раху-
нок можливостей зовнішнього середовища;

– WT – слабких сторін у підприємства більше, 
ніж сильних. При тому зі сторони зовнішнього 
середовища виникає багато загроз. Підприєм-
ство, як правило, ліквідують [6, с. 130].

Проведений PEST-аналіз деталізує вплив 
зовнішнього середовища в контексті обраної 
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Рис. 1. Система антикризового управління
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стратегії, поділяючи його на далеке та близьке. 
Внутрішнє середовище також можна аналізу-
вати за цим методом, але результати не будуть 
точними. Переваги даного методу – детальний 
аналіз зовнішнього середовища для точного 
виявлення політичних, економічних, соціаль-
них та технологічних загроз.

Перевагами використання методу БКГ є 
узгодження стратегії різних господарських під-
розділів, виявлення грошових потоків та потреб 
в інвестиціях, дослідження прибутковості кож-
ної стратегічної господарської групи. Однак 
даний метод не дає точних результатів, бо ана-
лізуються тільки два фактори (темпи зростання 
ринку та відносна частка ринку) та використо-
вуються тільки дані кількісних (фінансових) 
показників, не враховуючи якісних [6, c. 214].

Модель п’яти сил конкуренції Портера дає 
змогу проаналізувати всю галузь, в якій пра-
цює підприємство, а не конкретно його діяль-
ність. Безсумнівно, це дасть змогу ефективно 
конкурувати на ринку та в галузі. За допомо-
гою моделі досліджують структуру галузі, осно-
вні тенденції в галузі, фактори, що матимуть 
значний вплив на прибутковість підприємства. 

SPACE-аналіз є швидким та простим мето-
дом, але не передбачає представлення всіх 
стратегічних позицій підприємства. Значною 
перевагою є врахування великого спектру фак-
торів зовнішнього середовища, що забезпечує 
комплексний підхід до стратегічного аналізу 
та визначення за його результатами стратегії 
діяльності.

Модель МакКінсі «7С» передбачає дещо про-
стіший спосіб аналізу стратегічних господар-
ських груп, однак не враховує часових лагів. 
Хоч модель і має низку переваг перед моделлю 
БКГ, однак не конкретизує способів оптиміза-
ції господарського портфелю. Перевагою даного 
виду портфельного аналізу є те, що на відміну 
від матриці БКГ, дає розширене уявлення про 
всі фактори, що впливають на продукцію і під-
приємство, є зрозумілішою і містить більше 
інформації про ринок, в якому функціонує під-
приємство. При цьому враховуються тільки дві 
змінні, як і в матриці БКГ, але існують кри-
терії, що впливають на ці змінні. До того ж їх 
(критеріїв) може бути необмежена кількість. 
Значним недоліком моделі є те, що аналіз здій-
снюється експертами, що є суб’єктивним фак-
тором, оскільки результат залежить від особис-
тої думки експерта. 

Вважаємо, що на стабілізаційній та завер-
шальній стадіях кризи доцільніше застосову-
вати методи Balanced Scorecard та PIMS. Метод 
Balanced Scorecard допомагає обробляти велику 
кількість інформації та забезпечує ефективну 
комунікацію між менеджерами. Притому інфор-
мація повинна подаватись максимально стисло, 
але одночасно відображати всі аспекти діяль-
ності. Всю систему Balanced Scorecard розробляє 
не керівник одноосібно, а менеджери різних рів-
нів, що важливо для правильного формулювання 

цілей. В процесі діяльності систему Balanced 
Scorecard необхідно коригувати і не один раз 
змінювати, поки вона досягне того виду, за 
якого можливо отримати бажаний результат. 
Тобто починати створювати систему Balanced 
Scorecard необхідно на превентивній стадії роз-
витку кризи, щоб надалі її тільки модифіку-
вати та уточнювати. Використовувати в про-
цесі розвитку кризової ситуації тільки Balanced 
Scorecard є недоречно, оскільки необхідно орі-
єнтуватись не тільки на кількісні, а й на якісні 
показники. У тому випадку, коли власних сил 
та компетенції менеджерів недостатньо для 
оцінки ситуації на підприємстві в умовах кризи, 
необхідно застосувати метод PIMS, який ґрун-
тується на порівнянні діяльності підприємства з 
іншими підприємствами галузі на основі багато-
факторних регресійних рівнянь. Даний вид ана-
лізу здійснюють в інститутах стратегічного пла-
нування, інших спеціалізованих закладах.

На кожній стадії кризової ситуації, а осо-
бливо на завершальній, здійснюють детальну 
діагностику банкрутства. Кожна з моделей бан-
крутства має ряд недоліків та переваг. Спіль-
ним недоліком всіх моделей є те, що вони не 
враховують особливостей економіки України, 
динаміку розвитку національного господарства, 
державну політику у сфері господарювання 
тощо [5]. 

Управління ризиками включає в себе такі 
заходи:

– детальне планування з метою виявлення 
найбільш реальної кількості потенційних ризи-
ків; 

– моніторинг для попередження кризових 
ситуацій;

– створення та навчання за допомогою коу-
чів команди антикризових менеджерів, яка 
займатиметься управлінням ризиками, або 
використання послуг спеціалізованих компа-
ній, що мають значний досвід в сфері ризик-
менеджменту;

– залучення в якості експертів персоналу 
компанії [2].

Вищеперераховані заходи застосовуються на 
превентивній стадії, тобто перед тим, як появи-
лась загроза виникнення кризи. Перелік захо-
дів управління ризиками індивідуальний для 
кожного з підприємств та залежить від сфери 
бізнесу, стратегічних господарських груп, 
структури та особливостей ринку, існуючої сис-
теми менеджменту на підприємстві, техніко-
технологічних особливостей тощо.

За результатами аналізу на кожній ста-
дії кризової ситуації використовують різні 
заходи. Зокрема, на превентивній стадії 
такими заходами є постійний аналіз зовніш-
нього та внутрішнього середовища з метою 
виявлення потенційних загроз та мінімізації 
ризиків. Реалізувати це можна через впрова-
дження системи раннього попередження та 
реагування. На стабілізаційній стадії захо-
дами антикризового управління є диверсифі-
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кація виробничої діяльності, тобто часткова 
відмова від виробництва деяких видів това-
рів, перехід на виробництво інших не менш 
необхідних споживачам товарів, вихід на інші 
ринки, де споживачами є люди з більшими 
доходами. Звичайно, для того щоб ефективно 
здійснити диверсифікацію виробничої діяль-
ності, необхідно володіти достатньою кіль-
кістю ресурсів. Також на стабілізаційній 
стадії важливо використовувати креативні 
засоби подолання кризи, які кожне підприєм-
ство розробляє самостійно. На завершальній 
стадії кризи з метою уникнення банкрутства 
застосовують санацію, реструктуризацію або 
реорганізацію підприємства [7]. 

Можна виділити і позитивні аспекти впливу 
кризових ситуацій на діяльність компанії [2]:

1) створення і втілення в життя нових стра-
тегій діяльності, що стають справжнім прори-
вом в бізнесі (General Motors);

2) досягнення унікальних результатів, вихід 
на бізнесову арену нових економічних героїв 
(Chrysler);

3) створення заходів, що попереджуватимуть 
виникнення аналогічних ситуацій в майбут-
ньому (Bank of Boston);

4) виявлення нових конкурентних переваг 
(Levies, Coca-Cola);

5) необхідність здійснення модернізації та 
реструктуризації, що за звичайних умов є 

необов’язковим і частково небажаним, бо при-
зводить до додаткових витрат (Union Carbide);

6) вдосконалення та можливі зміни в кадро-
вому потенціалі персоналу, ретельний добір 
кадрів (United Technologies, Bamiff Airlines);

7) виявлення існуючих проблем та їх усу-
нення (Procter&Gamble, Dalkon Shield).

Є кілька можливих результатів перебігу 
кризової ситуації: 

– компанія залишає свою діяльність і роз-
продає активи;

– компанія продовжує свою діяльність, але 
втрачає свій вплив, не отримує підтримку з 
боку держави та органів влади, втрачає фінан-
сову незалежність та перебуває на шляху до 
банкрутства;

– компанія довго бореться з кризою, але це 
дозволяє подолати всі негативні впливи, повер-
нутися до попереднього стану або навіть під-
няти свій авторитет в очах громадськості та 
досягти ще кращих результатів [2]. 

В будь-якому випадку важливо розуміти, що 
кризова ситуація може призвести до позитив-
них наслідків, що залежить від ефективної сис-
теми менеджменту та вчасно прийнятих дій на 
кожній стадії кризової ситуації.

Представимо результати дослідження мож-
ливості виникнення кризових ситуацій на при-
кладі підприємства світлотехнічної галузі. ПАТ 
«Іскра» є одним з найбільших в Україні вироб-

Таблиця 1
Результати SWOT-аналізу діяльності ПАТ «Іскра»

Сильні сторони (strengths) Слабкі сторони (weaknesses)

1. Налагоджена система менеджменту.
2. запозичення зарубіжного досвіду в сфері управ-
ління.
3. Технічна та фінансова база для розробок, існу-
вання науково-дослідного центру, виділення коштів 
для технічних розробок.
4. Кваліфікований персонал, обмін персоналом, 
запрошення закордонних спеціалістів, потужна база 
досвідченого персоналу.
5. Низькі ціни на продукцію, система знижок для 
гуртових покупців.
6. Виробництво різнорідної продукції: від звичайних 
ламп розжарювання до світильників та медичного 
обладнання.
7. Захоплено значну частку ринку.
8. Маркетингова соціально-етична концепція – орі-
єнтація не тільки на досягнення високих прибутків, 
забезпечення потреб споживачів, а й на досягнення 
соціального ефекту.
9. Існування повного циклу виробництва – від 
виготовлення колб, скла і цоколів до намотування 
спіралі на молібден

1. Погіршення в останні роки якості продукції 
спричинило зменшення обсягів продаж.
2. Високі транспортні витрати – сировина для 
виробництва в переважній кількості привозиться 
з-за кордону.
3. Фінансова нестабільність, негативна тенденція 
до щорічного зниження чистого прибутку.
4. Низькі обсяги продажу, що не залежить від 
підприємства

Можливості (opportunities) Загрози (threats)

1. Вихід на зовнішній ринок.
2. Диверсифікація виробництва.
3. Зниження цін на деякі види ресурсів.
4. Усунення конкурентів шляхом поглинання їх, 
злиття і приєднання.
5. Угоди з покупцями про гуртовий продаж товарів.
6. Інвестування в наукові та технічні розробки.
7. Постійно зростаючі потреби споживачів в додатко-
вих джерелах світла, орієнтація на енергозберігаючі 
технології

1. Новіші, сучасніші технології в конкурентів.
2. Нижчі ціни в конкурентів.
3. Нестабільна політична ситуація.
4. Недосконалість податкового законодавства, еко-
номічний спад, коливання валютних курсів.
5. Високі ціни на сировину.
6. Маніпулювання в ЗМІ і навмисна інформова-
ність споживачів про шкідливість окремих джерел 
світла
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ників ламп розжарювання спеціального та 
загального призначення, кварцево-галогенних 
ламп, ламп-фар, мініатюрних та автомобіль-
них ламп, компактних люмінесцентних ламп. 
ПАТ «Іскра» – це ще й виробництво медичної 
техніки та обладнання, а також належить до 
десятки найпотужніших світлотехнічних під-
приємств Європи, займає провідне місце серед 
підприємств своєї галузі як таке, що найшвидше 
розвивається. Головний напрям інвестування – 
створення нових видів продукції, здатних кон-
курувати на світовому ринку джерел світла.

Дослідження ймовірності виникнення кризо-
вих явищ на ПАТ «Іскра» розпочато з проведення 
SWOT-аналізу діяльності підприємства (табл. 1).

Ґрунтуючись на результатах SWOT-аналізу 
діяльності ПАТ «Іскра», рекомендуємо вико-
ристовувати стратегію ST, тобто за рахунок 
сильних сторін уникнути загроз з зовнішнього 
середовища. У зв’язку з цим доцільно провести 
PEST-аналіз ПАТ «Іскра», а саме детальніше 
оцінити загрози зовнішнього середовища для 
підприємства (табл. 2).

Отож, найбільший вплив на діяльність ПАТ 
«Іскра» мають економічні та політичні фак-
тори. Найменший вплив на діяльність ПАТ 
«Іскра» мають соціальні та технологічні фак-
тори. Такі результати PEST-аналізу діяльності 
ПАТ «Іскра» зумовлені сучасною економічною 
кризою в країні, які, звичайно, в більшій мірі 
впливають на ефективність функціонування 
та прибутковість діяльності підприємства. 
Ще одним негативним явищем в дослідженні 
зовнішнього середовища є те, що підприємство 
не може впливати на таку економічну ситуа-
цію, а лише пристосовуватися та шукати нові 
методи виживання на ринку. 

Таблиця 2
PEST-аналіз ПАТ «Іскра»

P – Policy Оцінка 
впливу E – Economy Оцінка 

впливу
1. Політична 
нестабільність
2. Непослі-
довність дій 
влади
3. Зміни у 
законодавчій 
базі

+2

+2

+2

1. Попит на 
енергозберігаючі 
ресурси
2. Коливання 
валютних курсів
3. Інфляція
4. Залежність 
від імпортної 
сировини

+5

+5

+4
+4

Підсумок: +6 Підсумок: +18

S – Society
Оцінка 
впливу

T – Technology
Оцінка 
впливу

1. Демогра-
фічна ситуа-
ція
2. Рівень 
життя

+1

+1

1. Нововведення
2. Знос осно-
вних фондів

+2
+3

Підсумок: +2 Підсумок: +5

В контексті поглиблення дослідження 
виникнення кризових ситуацій на ПАТ «Іскра» 
представимо матрицю МакКінсі «7С» наведено 
для підприємства у таблиці 3.

Як показала матриця МакКінсі, для ПАТ 
«Іскра» до трьох груп товарів підприємства 
можна застосувати такі стратегії:

1) лампи і їх різновиди: стратегія захисту 
позицій, яка полягає в підтриманні конкурент-
них переваг, розширенні виробництва, значних 
інвестиціях для утримання на тому самому 
рівні на ринку, або досягнення ще кращих 
результатів;

2) світильники та схожі до них товари: стра-
тегія вибіркового розвитку – «переливання 
коштів» з інвестування в цю групу товарів на 

Таблиця 3
Матриця МакКінсі для ПАТ «Іскра»

П
р
и
ва

бл
и
ві

ст
ь 

га
л
у
зі

 

Висока 
(20-30)

Стратегія захисту позицій 
Лампи

Частка ринку

 

Стратегія розвитку
Медичне обладнання

Частка ринку 

 

Стратегія вибіркового  
розвитку

Середня 
(10-20)

Стратегія розвитку Стратегія вибіркового розвитку
Світильники

Частка ринку 

 

Стратегія «збирання врожаю»

Низька 
(0-10)

Стратегія вибіркового розвитку Стратегія «збирання врожаю» Стратегія елімінації

Висока (16,66-25) Середня (8,33-16,66) Низька (0-8,33)
Конкурентоспроможність продукції
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інші, більш прибуткові, поступовий вихід з 
ринку;

3) медичне обладнання: стратегія розвитку – 
вдосконалення конкурентних переваг, певний 
рівень ризику через інноваційність і необхід-
ність значних капіталовкладень. 

Також дана матриця визначає три страте-
гічні позиції товару: переможець, проміжний, 
той, що програв. У нашому випадку лампи і 
медичне обладнання – переможці, а світиль-
ники – проміжний тип, що має всі шанси стати 
тим, що програв.

Пропонуємо перевірити якість кожної з най-
поширеніших моделей діагностики банкрутства 
на прикладі ПАТ «Іскра». Аналіз здійснювався 
на основі показників 2010–2014 рр. Результати 
діагностики банкрутства подано в таблиці 4.

За всіма моделями ймовірність виник-
нення банкрутства у ПАТ «Іскра» є дуже висо-
кою. Найбільш точною і детальною моделлю є 
R-модель, оскільки деталізує рівні банкрутства. 

Висновки. За результатами дослідження 
можна зробити висновок про необхідність ран-
жування кризи на стадії з метою розподілу 
методів, інструментів та заходів управління 
кризовою ситуацією. Виділяємо три рівні кри-
зової ситуації: превентивну, стабілізаційну та 
завершальну. Вважаємо, що антиципативну та 
превентивну стадію необхідно ототожнювати. 
Запропоновано систему антикризового управ-
ління, що передбачає формулювання мети на 
кожній стадії кризової ситуації, для того щоб 
чітко розподіляти цілі, методи та заходи анти-

кризового менеджменту. Це дозволить управ-
лінцям швидко і якісно реагувати на зміни 
зовнішнього та внутрішнього середовища під-
приємства та ефективніше досягати поставле-
них цілей.
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Таблиця 4
Результати оцінки ймовірності банкрутства ПАТ «Іскра» за 2010–2014 рр.

Модель Граничні значення 2010 2011 2012 2013 2014 Загальна тенденція

Альтмана

< 1,8 – дуже висока;
1,81 < Z < 2,70 – висока;

2,71 < Z < 2,90 – можлива;
> 2,91 – дуже низька

1,59 1,43 1,45 1,47 -0,06 Дуже висока ймовірність бан-
крутства 

R-модель

< 0 – мах
0 – 0,18 – висока

0,18 – 0,32 – середня
0,32 – 0,42 – низька 

2,0 1,37 -0,1 0,07 -0,61 Максимальна ймовірність бан-
крутства була у 2012 та 2014 рр., 

Спрінгейта < 0,862 1,08 0,93 0,82 0,85 -0,52
Максимальною ймовірність бан-
крутства була у 2012–2014 рр., 
помірною – у 2010– 2011 рр. 

Таффлера 
та Тісшоу < 0,3 0,36 0,35 0,35 0,35 0,19 У 2014 р. максимальна ймовір-

ність банкрутства 
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ІНСТРУМЕНТИ РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ADVERTISING STRATEGY TOOLS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито особливості формування рекламної стра-

тегії, визначено основні інструменти реклами, за допомогою 
яких споживач дізнається про продукцію виробничо-технічно-
го призначення, та визначено доцільність їх використання на 
промислових підприємствах. Інструменти рекламної стратегії 
розділені на традиційні та сучасні. Виділено основні принципи, 
які варто використовувати у процесі формування рекламної 
стратегії промислового підприємства.

Ключові слова: рекламна стратегія, реклама, інструмен-
ти, промислове підприємство, продукція виробничо-технічного 
призначення.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты особенности формирования реклам-

ной стратегии, определены основные инструменты рекламы, 
с помощью которых потребитель узнает о продукции произ-
водственно-технического назначения, и определена целесоо-
бразность их использования на промышленных предприятиях. 
Инструменты рекламной стратегии разделены на традицион-
ные и современные. Выделены основные принципы, которые 
следует использовать в процессе формирования рекламной 
стратегии промышленного предприятия. 

Ключевые слова: рекламная стратегия, реклама, инстру-
менты, промышленное предприятие, продукция производ-
ственно-технического назначения.

ANNOTATION
The article reveals the peculiarities of forming an advertising 

strategy, defines the main advertising tools by which means the 
consumer finds out about products for industrial and technical pur-
poses, and highlights how they are used at industrial enterprises, 
dividing them into the traditional and new tools of advertising strat-
egy. The basic principles are distinguished that should be used in 
the process of building an advertising strategy of industrial enter-
prises. The main features of consumers of products for industrial 
and technical purposes have been distinguished, the main differ-
ences of consumers of products for industrial and technical pur-
poses have been identified.

Keywords: advertising strategy, advertising tools, industrial 
plant, products for industrial purposes.

Постановка проблеми. Рекламна стратегія 
на промисловому підприємстві формується, 
щоб визначити переваги продукції, передати 
інформацію про них потенційному споживачу 
та сформувати у нього рішення про придбання 
продукції виробничо-технічного призначення. 
Тобто визначити, який сенс повинен бути вкла-
дений у рекламне повідомлення, яку реальну 
чи вигадану властивість продукції повинна 
донести реклама і якій цільовій аудиторії воно 
має бути адресоване, донести до споживача 
конкретну вигоду, рішення проблеми або інші 
переваги матеріальних чи психологічних влас-
тивостей, які дає придбання продукції, грунту-
ючись на розумінні того, що продукція може 

вирішити існуючу проблему або проблему, яка 
може виникнути [1]. Саме тому доцільно буде 
узагальнити інструменти рекламної стратегії та 
розглянути доцільність використання їх на про-
мислових підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний науковий внесок у розвиток рекламної 
діяльності на промисловому підприємстві зро-
били такі теоретики та практики, як Є.Л. Голо-
вльова, Н.Н. Овчиннікова, К.А. Аксьонова, 
К.В. Антипов, І.В. Успенський, А.Ю. Обухова 
та ін. Вони досліджували у своїх наукових пра-
цях інструменти маркетингових та рекламних 
стратегій, але ці дослідження стосуються лише 
окремих сторін питання та їхня спрямованість 
вузька, більшість робіт спрямовані на аналіз 
використання інструментів рекламної страте-
гії для споживчих підприємств, а промисловим 
підприємствам присвячено недостатньо робіт.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Недостатньо розкрито 
питання формування рекламних стратегій про-
мислових, а саме машинобудівних, підприємств 
та основних інструментів реклами, які вплива-
ють на ефективність маркетингової та реклам-
ної стратегії машинобудівних підприємств.

Мета статті. Основною метою статті є уза-
гальнення основних інструментів реклами, за 
допомогою яких споживач дізнається про про-
дукцію виробничо-технічного призначення та 
розглянути доцільність їх використання на 
машинобудівних підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах сучасної економічної глобаліза-
ції, формування ефективної маркетингової та 
рекламної стратегії є актуальною проблемою 
для кожного промислового, а саме машинобу-
дівного, підприємства. Ефективно сформована 
рекламна стратегія допомагає охопити цільову 
аудиторію рекламними повідомленнями про 
продукцію виробничо-технічного призначення і 
встановити міцні взаємини споживачів і маши-
нобудівних підприємств.

Маркетингова та рекламна стратегії в різ-
них сферах виробничої діяльності мають сут-
тєві особливості, тобто мають різний зміст і 
цільову спрямованість окремих функцій, які 
залежать від кола розв’язуваних питань. Ці 
особливості визначаються насамперед харак-
тером і кінцевим призначенням виробленої 
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продукції, специфікою її виробництва і спожи-
вання і відмінностями, що звідси витікають, в 
якісному складі споживачів, їхніми вимогами 
до продукції і підприємства, яке її виробляє 
[2]. Формування рекламної стратегії продук-
ції виробничо-технічного призначення має свої 
особливості та специфічні питання, які вирі-
шуються за допомогою вибору ефективних 
інструментів рекламної стратегії.

Одним із важливих етапів формування 
рекламної стратегія машинобудівного підпри-
ємства є вибір каналів рекламних комуніка-
цій, тому що складний механізм впливу різних 
інструментів реклами на поведінку споживачів 
і зростання продажів визначає успішність сфор-
мованої рекламної стратегії машинобудівного 
підприємства. Аналіз робіт науковців, теоре-
тиків та практиків, що займаються вивченням 
рекламної діяльності підприємств, дав змогу 
виділити та розділити інструменти реклам-
ної стратегії на традиційні та сучасні засоби 
масової інформації. Дано рекомендації щодо 
їх використання для машинобудівних підпри-
ємств, що виробляють продукцію виробничо-
технічного призначення.

До традиційніх засобів масової інформа-
ції відносять: телевізійну рекламу, спеціалі-
зовані газети та журнали, зовнішню рекламу, 
друковану рекламу, виставки, пряму поштову 
рекламу, рекламні сувеніри.

Найбільш доцільним визначенням телевізій-
ної реклами, на думку Є.Л. Головльової [1], є 
таке твердження: телевізійна реклама, це най-
більш массова форма рекламного впливу на 
спожівачів. Телебачення сприяє широкій попу-
лярності продукції або послуги. За можливостю 
масового охоплення аудиторії жоден інший 
засіб масової інформації не може з ним зрівня-
тися. Реклама на телебаченні дає промисловому 
підприємству можливість ефективного плану-
вання та формування рекламної стратегії, так 
як на телебаченні можно контролювати день 
тижня, годину і навіть хвилину виходу в ефір 
реклами підприємства. Це дає додаткові мож-
ливості щодо більш ефективного визначення 
цільової аудиторії.

Н.Н. Овчиннікова у своїй роботі [3] зазна-
чає, що при формуванні рекламної страте-
гії продукції виробничо-технічного призна-
чення найефективнішими інструментами 
реклами є спеціалізовані газети та журнали, 
з окресленою цільовою аудиторією читачів. 
Рекламу в пресі можна розділити на пряму 
рекламу – рекламні оголошення; непряму 
реклама – статті, репортажі тощо. Для маши-
нобудівних підприємств використання спеціа-
лізованих газет та журналів є доцільним, тому 
що коло споживачів, які купують та читають 
ці газети та журнали, і є цільовою аудиторією 
машинобудівних підприємств.

Як показали дослідження [4], друкована 
реклама – це засіб реклами, надрукований на 
специально виготовленій в рекламних цілях 

друкованій продукції, яка не є періодичним 
виданням, і розрахований переважно на зорове 
сприйняття споживачів. На підприємствах 
використовують такі види друкованої реклами:

– каталог – друковане видання, сформоване 
у вигляді брошури або книги, що містить пере-
лік продукції, складене у певному порядку;

– проспект – рекламний засіб, в якому 
рекламується продукція або певна група това-
рів, що належить до однієї товарної категорії, 
представлена інформація, більш розгорнута про 
кожний вид продукції, добре ілюстрований і 
якісно надрукований;

– буклет – це видання, розміри якого змен-
шуються за рахунок багаторазового складання 
в «гармошку». Розрахований на короткочасне 
використання і в більшості випадків – на одно-
разове прочитання;

– упаковка – паперова оболонка продукції. 
Окрім функції збереження товару, упаковка 
має велике рекламне значення, головним її 
завданням є привернути увагу споживача до 
продукції. Машинобудівні підприємства часто 
використовують друковану рекламу для інфор-
мування потенційних споживачів на вістаках, 
ярмарках, при особистому продажі. Цей інстру-
мент рекламної стратегії є ефективним для 
машинобудівних підприємств та використову-
ється як один із методів впливу на споживачів.

Щодо зовнішньої реклами, то у праці 
К.В. Антипова [5] виявлено, що на відміну від 
друкованої реклами або електронних засобів 
поширення інформації зовнішня реклама роз-
ташована так, щоб споживач не міг не звернути 
на неї увагу. Зовнішня реклама є універсаль-
ним інформаційним каналом, який придатний 
для будь-якого виду продукції, у тому числі і 
продукції виробничо-технічного призначення. 
Розрізняють такі види зовнішньої реклами: 
рекламні щити; рекламні транспаранти і роз-
тяжки; світлові вивіски; електронні табло та 
екрани; фірмові вивіски; покажчики; реклама 
на транспорті; віконні вітрини; рекламно-
інформаційне оформлення фасадів. Для маши-
нобудівних підприємств зовнішню рекламу 
доцільно використовувати, якщо продукція, 
яку воні випускають, є масовою, і споживачі, на 
яких спрямована зовнішня реклама, і є цільо-
вою аудиторією промислового підприємства.

Вчені виділяють як одні із важливих 
інструментів рекламної стратегії [4] такі як: 
1. Виставки. Розрізняють: міжнародні; наці-
ональні; постійно діючі. 2. Рекламні сувеніри 
застосовують підприємства для рекламних 
цілей, оскільки це хороший засіб популяри-
зації підприємства. Умовно рекламні сувеніри 
можна класифікувати таким чином: фірмові 
сувенірні вироби; подарункові вироби; фір-
мові пакувальні матеріали [6]. Машинобудівні 
підприємства у своїх рекламних стратегіях 
використовують взаємодію різних інструменів 
реклами, щоб донести рекламне повідомлення 
до споживачів, саме тому участь у виставках 



591Глобальні та національні проблеми економіки

займає важливе місце у рекламній стратегії, 
так промислове підприємство може продемон-
струвати свою нову продукцію або удосконалені 
характеристики. Останніми роками в Укра-
їні з’являються та набувають популярності 
виставки та ярмарки через мережу Інтернет, це 
дуже зручно для машинобудівних підприємств, 
які виробляють великогабаритну продукцію 
виробничо-технічного призначення.

Наступним інструментом рекламної страте-
гії, який доцільно використовувати на маши-
нобудівному підприємстві, є пряма поштова 
реклама, призначена для підтримання вза-
ємин зі споживачами, які придбали продук-
цію машинобудівного підприємства. Пряма 
поштова реклама («direct mail») являє собою 
розсилку рекламних повідомлень (у тому числі 
й персоналізованих), спеціально підготовлених 
рекламно-інформаційних листів або ж цільову 
розсилку друкованих рекламних матеріалів 
за адресами певної групи осіб споживачів або 
можливих ділових партнерів. Доцільно вико-
ристовувати пряму поштову рекламу для нага-
дування про машинобудівне підприємство та 
продукцию виробничо-технічного призначення.

До сучасних інструментів рекламної стра-
тегії відносять рекламу в Інтернеті. Такому 
інструменту рекламної стратегії, як реклама 
в Інтернеті, присвячено багато робіт, але най-
більш повним, на нашу думку, є визначення, 
запропоноване І.В. Успенським [7], який визна-
чає, що реклама в Інтернеті має свої переваги 
та властивості, наприклад: Інтернет є ефектив-
ним засобом представлення об’єкта реклами. 
Це пов’язано, з одного боку, з можливістю 
надання максимуму необхідної інформації про 
рекламований продукт, з іншого – можливістю 
використання усіх можливих видів доведення 
до користувача інформації – текст, графіка, 
звук, відеозображення.

Для машинобудівних підприємств реклама в 
Інтернеті надає такі можливості [8]:

– поширення інформації про продукцію 
виробничо-технічного призначення та саме під-
приємство, швидке та вузькоспрямоване. Вся 
потрібна інформація для прийняття рішення 
про закупівлю продукції відображена в ресурсах 
мережі: сфера діяльності, склад керівництва, 
технічні параметри продукції виробничо-тех-
нічного призначення, особливості виробни-
цтва, гарантії, система сервісного обслугову-
вання тощо;

– оперативний збір необхідної інформації 
споживачем;

– зниження витрат на рекламу. Сучасні 
методи просування в мережі, а саме оптиміза-
ція сайту, контекстна реклама, розміщення на 
тематичних порталах тощо, набагато дешевше, 
ніж використання традиційних видів реклами;

– відмова від послуг посередників. Реклама в 
Інтернеті допомагає знайти партнерів напряму, 
що відкриває нові взаємовигідні перспективи 
для обох сторін. За рахунок цього контролю-

ється і значно знижується ціна продукції вироб-
ничо-технічного призначення, налагоджуються 
міцні довгострокові відносини, зменшується 
термін закупівлі продукції;

– подолання великих відстаней, що розді-
ляють регіони. За допомогою Інтернету найвід-
даленіші машинобудівні підприємства можуть 
зв’язатися максимально оперативно;

– взаємозв’язок між діловими партнерами 
виходить на новий рівень, стає більш автомати-
зованим і ефективним;

– нові можливості дослідження ринку шляхом 
опитування постійних і потенційних покупців;

– скорочуються витрати на діяльність збуто-
вих підрозділів, тому що не потрібно платити за 
оренду торгових приміщень, демонстраційних 
залів, персоналу, залишаються тільки витрати 
на склад та оплату інтернет-послуг.

Основними інструментами реклами в Інтер-
неті [7] є: банерна реклама – один з найефек-
тивніших засобів рекламування web-додатків 
і залучення відвідувачів, а також інструмент 
іміджевої реклами; реєстрація сайту в web-
каталогах та його індексація пошуковими 
системами є одним із найбільш ефективних 
інструментів залучення потенційних спожива-
чів на web-додаток; реклама з використанням 
електронної пошти, списків розсилки, служб 
телеконференцій і дошок оголошень; партнер-
ські програми – ефективний спосіб залучення 
нових споживачів і збільшення обсягів прода-
жів через Інтернет.

Для машинобудівних підприємств, які 
виробляють продукцію виробничо-технічного 
призначення, доцільно використовувати такі 
інструменти, як: 

– формування власного сайту з великим 
набором функцій, для ознайомлення з видами 
та характеристиками продукції виробничо-тех-
нічного призначення і для зворотного зв’язку з 
споживачем, опитувань, збору маркетингової та 
рекламної інформації;

– оптимізація сайту. Рекламні підприємства, 
що надають послуги у цій галузі, стверджують, 
що ефективність роботи корпоративного сайту 
різко збільшується після заходів щодо оптимі-
зації. Потрібно зазначити, що витрати на опти-
мізацію істотно нижче, ніж у сфері традицій-
них методів просування. Пошукові системи – це 
найбільш популярний метод пошуку інформа-
ції в мережі, нею користується більшість від-
відувачів Інтернету. Отже, пошукова оптимі-
зація – дуже перспективний маркетинговий 
інструмент, що підтверджується практикою;

– розміщення інформації про машинобудівне 
підприємство та його продукцію виробничо-тех-
нічного призначення на галузевих порталах, 
відвідуваність яких зростає, і безпосередня 
активна участь у створенні таких порталів. 
Інформаційні бази галузевих ресурсів в Україні 
налічують тисячі підприємств [8].

Багато машинобудівних підприємств обмеж-
уються створенням сайту і розміщенням інфор-
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мації на тематичних галузевих промислових 
порталах, нехтуючи пошуковою оптимізацією 
та іншими можливостями інструментів реклам-
ної стратегії.

Ми розглянули найбільш поширені інстру-
менти рекламної стратегії, які використовують 
або мають використовувати машинобудівні під-
приємства у своїх маркетингових та рекламних 
стратегіях для підвищення попиту на продук-
цію виробничо-технічного призначення.

На формування рекламної стратегії машино-
будівного підприємства, як і на корпоративну, 
конкурентну, маркетингову та комунікаційну 
стратегії, впливають різні фактори внутріш-
нього і зовнішнього середовища підприємства. 
Саме тому для більш ефективного формування 
рекламної стратегії машинобудівного підпри-
ємства варто використовувати такі принципи: 
системності, координування, горизонтальної 
інтеграції, послідовності, гнучкості, здійснен-
ності, безперервності, об’єктивності, галузевої 
орієнтації та професійної відповідності [9].

Принцип системності. Його сутність поля-
гає в тому, що, рекламна стратегія взаємодіє 
зі стратегіями різних рівнів. Вона розробля-
ється і здійснюється в системі маркетингу. 
Система маркетингу функціонує в системі під-
приємства, а підприємство у свою чергу – в 
системі ринкових відносин. Саме тому при 
формуванні рекламної стратегії варто врахову-
вати взаємозв’язок елементів різних стратегій. 
Також впровадження рекламної стратегії являє 
собою набір взаємопов’язаних заходів, які 
спрямовані на досягнення спільної мети. Таким 
чином, формування та реалізацію рекламної 
стратегії також необхідно розглядати з точки 
зору системного підходу.

Принцип координування. У формуванні 
рекламної стратегії машинобудівного підприєм-
ства беруть участь різні функціональні підрозділи, 
це зумовило необхідність координування на гори-
зонтальному рівні для здійснення взаємозв’язку 
між ними; важливість узгодженості на верти-
кальному рівні зумовлена вимогою взаємодії усіх 
стратегій промислового підприємства.

Принцип горизонтальної інтеграції. Він обу-
мовлюється взаємодією і необхідністю кому-
нікацій між керівниками підприємства. Для 
машинобудівних підприємств характерно 
узгодження рекламної стратегії між підпри-
ємством – виробником обладнання і підприєм-
ствами, задіяними в збутовій мережі.

Принцип послідовності. Його сутність поля-
гає у відповідності рішень сформованої реклам-
ної стратегії поставленим цілям і завданням.

Принцип гнучкості полягає у можливості 
модифікувати рекламну стратегію, змінювати і 
коордінувати їх спрямованість. Потрібно зазна-
чити необхідність синхронність відображення 
внесених змін на усіх рівнях статегій машино-
будівного підприємства, пов’язаних між собою.

Принцип здійсненності. Основою принципу 
є вибір цілей рекламної стратегії, які потрібно 

досягти, а після цього – формування стратегії 
заходів з урахуванням різних факторів, які 
впливають на підприємство.

Принцип безперервності полягає у викорис-
танні досвіду за попередні роки промислового 
підприємства у формуванні рекламних стратегій.

Принцип об’єктивності. Сутність полягає в 
детальному аналізі факторів, що впливають на 
розробку рекламної стратегії за допомогою нау-
кових методів.

Принцип галузевої орієнтації базується 
на урахуванні особливостей галузі продукції 
виробничо-технічного призначення при форму-
ванні рекламної стратегії. Таким чином, специ-
фіка продукції має важливе значення та впли-
ває на тип засобів реклами, рекламного впливу 
та інші складові рекламної стратегії.

Принцип професійної відповідності акцентує 
увагу, що при формуванні рекламної стратегії 
потрібно детальне вивчення та відповідность 
професійним стандартам, нормативам і прави-
лам, прийнятим у сфері реклами [9].

Висновки. Рекламна стратегія машинобудів-
ного підприємства формується для досягнення 
певного комунікаційного ефекту в аудиторії, 
яка контактує з рекламним повідомленням 
і спонукає її до цільової поведінки, тому для 
того, щоб розробити якісну рекламну страте-
гію та використати вірні медіаносії, потрібно 
розуміти і знати своїх потенційних спожива-
чів, тобто дослідити, які саме споживачі будуть 
потенційною цільовою аудиторією.

Таким чином вибір інструментів реклами 
залежить від багатьох факторів, один із них, вид 
продукції, що виробляє підприємство, а саме про-
дукції виробничо-технічного призначення. Саме 
тому інструменти будуть різними, такі як: теле-
візійна реклама, спеціалізовані газети та жур-
нали, друкована реклама, зовнішня реклама, 
виставки, пряма поштова реклама, рекламні 
сувеніри та реклама в Інтернеті.

Після проведеного дослідження можна зро-
бити висновок, що при формуванні маркетинго-
вої та рекламної стратегії для машинобудівного 
підприємства, що виробляє продукцію вироб-
ничо-технічного призначення, доцільно викорис-
товувати як інструменти спеціалізовані газети 
та журнали; друковану рекламу, а саме ката-
логи, проспекти, буклети, пакування; зовнішню 
рекламу; виставки; пряму поштову рекламу; 
рекламні сувеніри; рекламу в Інтернеті, а саме 
формування власного сайту, його оптимізація та 
викладення інформації на галузевих порталах. 
Викладений матеріал є основою для розроблення 
методичного забезпечення для формування мар-
кетингової та рекламної стратегії просування 
продукції виробничо-технічного призначення.
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  
У МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДАХ ДО ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ

EVOLUTION OF MARKETING CONCEPTS AND MODERN TRENDS  
IN METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING AN ASSORTMENT

АНОТАЦІЯ
Розглянуто еволюцію концепцій маркетингу та методоло-

гічних підходів до формування товарного асортименту підпри-
ємства. Доведено необхідність застосування рефлексивного 
управління як інструменту активної адаптації підприємства до 
ринкової ситуації. У результаті рефлексивного управління не-
визначеність у діяльності системи зменшується не тільки за 
рахунок отримання інформації про неї, але і шляхом передачі 
інформації в цю систему.

Ключові слова: концепція маркетингу, товарний асорти-
мент, методологічні підходи, рефлексивне управління, поведін-
ка споживача.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрена эволюция концепций маркетинга и методоло-

гических подходов к формированию товарного ассортимента 
предприятия. Доказана необходимость применения рефлек-
сивного управления как инструмента активной адаптации 
предприятия к рыночной ситуации. В результате рефлексив-
ного управления неопределенность в деятельности системы 
уменьшается не только за счет получения информации о ней, 
но и путем передачи информации в эту систему.

Ключевые слова: концепция маркетинга, товарный ас-
сортимент, методологические подходы, рефлексивное управ-
ление, поведение потребителя.

ANNOTATION
The evolution of marketing concepts and methodological ap-

proaches to formation of the company product range was reviewed. 
The necessity of application a reflective management like a tool 
for the active adaptation of company to the market situation was 
proved. As a result of reflective management, uncertainty in the 
activity of the system is reduced not only by obtaining information 
about it, but also through the transfer of information into the system.

Keywords: marketing concept, product range, methodological 
approaches, a reflexive management, behavior of the consumer.

Постановка проблеми. Глобалізація та 
інформатизація суспільства супроводжується 
підвищенням вимог споживачів до характе-
ристик товарів, їхньою індивідуалізацією, ско-
роченням життєвого циклу. У зв’язку з цим 
постає питання концептуального переосмис-
лення завдань маркетингу та методології фор-
мування асортименту, а також дослідження 
рефлексії суб’єктів зовнішнього середовища. 
Уже на етапі формування асортименту мене-
джери повинні обрати найбільш результативні 
напрями управління попитом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання управління товарним асортиментом 
промислового підприємства розкривається 
в наукових роботах зарубіжних науковців 
Ф. Котлера, К. Келлера, Г. Армстронга, В. Вонг, 
А. Дейана, Д. Едкока, Дж. Еванса, А. Троа-

дека, Т. Левитта, Р. Шмідта, Г. Болта, а також 
вітчизняних та російських авторів Л. Балаба-
нової, О. Бузукової, Л. Вейтца, А. Германчук, 
Л. Лігоненко, Ф. Панкратова, В. Снєгірьової, 
Г. Серьогіна та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте дана тема все ще 
залишається недостатньо дослідженою, існу-
юча теоретико-методологічна база потребує сут-
тєвого розширення за рахунок впровадження 
сучасних підходів, які дозволять підприємству 
швидко та економно підвищити ефективність 
асортиментної політики, забезпечать підприєм-
ству конкурентоспроможність.

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження є розробка концептуальних положень 
формування товарного асортименту підприєм-
ства на основі сучасних підходів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Трансформація виробничо-збутової діяльності 
підприємств в ринковій економіці України від-
бувалася із запозиченням наукових, методоло-
гічних і практичних поглядів і підходів, що 
вже були сформовані і використовувалися в 
розвинутих країнах.

З кінця 50-х років і до середини 90-х ХХ ст. 
домінуючою в економіці стає концепція марке-
тингу. З її прийняттям як філософії ринкової 
діяльності підприємство згодом дійшло до необ-
хідності задоволення потреб споживачів і сус-
пільства кращим, ніж конкуренти, способом.

Методи, засоби, інструменти формування 
товарного асортименту формувалися і викорис-
товувалися разом із розвитком його концепцій. 
Генезис маркетингу та відповідних методоло-
гічних підходів до формування асортименту 
показано у таблиці 1.

Коли розвиток чергової концепції вичерпу-
вав себе, гостро поставала необхідність пошуку 
нових. Такі зміни відбувалися під впливом як 
внутрішніх, так і зовнішніх факторів функціо-
нування підприємств.

Світова еволюція концепцій маркетингу 
показала, що через нерівномірність економіч-
ного розвитку в цілому, особливості сполучення 
факторів зовнішнього і внутрішнього серед-
овища низка підприємств завжди першими від-
чували необхідність прогресивних змін, були їх 
ініціаторами [1, с. 12].
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Для перших маркетингових концепцій, орієн-
тованих на виробництво, продукт та інтенсифіка-
цію комерційних зусиль, характерно зміщення 
акценту на задоволення інтересів виробників. 
Маркетингова діяльність розглядалася як допо-
міжна, спрямована на просування на ринок і 
реалізацію продукції, що виробляється [2].

Аналіз концептуальних підходів до фор-
мування товарного асортименту показав, що 
акцент інтересів поступово зміщувався з потреб 
виробника до потреб споживача і згодом – до 
суспільства в цілому. Розвиток споживчої сві-
домості кожної окремої людини та зростання 
вимог до культури споживання робить необхід-
ним враховувати особливості людських взаємин 
Ф. Котлер [3, с. 102].

Перші спроби розробки теорії поведінки спо-
живачів були зроблені на межі XIX–XX століть. 
Ці дослідження проводили фахівці різних галу-
зей –мікроекономіки, психології, історії, літе-
ратури та ін. Перші підручники з поведінки 
споживачів з’явилися в період панування рин-
кової концепції маркетингу (60-ті роки XX ст. 
у США).

Рамки дослідження поведінки спожива-
чів спочатку були обмежені теорією біхевіо-
ризму, згодом розширюються і вона розгляда-
ється як діяльність, спрямована безпосередньо 
на отримання, споживання та розпорядження 
продуктами і послугами, включаючи процеси 
прийняття рішень, які передують цим діям і 
прямують за ними.

Таблиця 1
Еволюція концепцій маркетингу та методологічних підходів  

до формування асортименту підприємства

Еволюція концепцій 
маркетингу Представники

Особливості етапу 
розвитку маркетингу

Характеристика 
асортименту

Методичні підходи та 
методи формування 

асортименту

Виробничо-орієнтована кон-
цепція 1860–1920 рр.
Г. Форд (засновник) 
Мак-Кормік, Дж.Б. Сей, 
Р. Батлер, А. Шоу

Визначальним фактором 
орієнтації фірми в ринко-
вому просторі вважається 
виробництво. Нарощу-
вання обсягів виробництва 
ідентичних товарів.

Дешеві, доступні, 
стандартизовані 
товари.
Обмеженість асор-
тименту товарів для 
покупця.

Метод «кривої досвіду».
Раціоналізація викорис-
тання ресурсів з метою 
зниження собівартості 
одиниці продукції. ста-
тистичні методи аналізу.

Продуктово-орієнтована кон-
цепція 1920-1930 рр. 
Г. Ассель, В. Раделіус, 
Аж. Блант, П. Урвік Л. 
Рейлі, Дж.Д. Муні, 
Ал.П. Слоун

Діяльність підприємства 
орієнтована на постійне 
вдосконалення та розробку 
достатньої кількості моди-
фікацій виробу. Удоскона-
лення технології.

Можливість вибору 
з широкого асор-
тименту товарів. 
Висока якість 
товару.

Морфологічні моделі, 
кваліметричні методи.

Орієнтована на інтенсифіка-
цію комерційних зусиль 
1930 – середина 1950-х років 
Т. Левітт (засновник),
Ж.-Ж. Ламбен, А.Ф. Пав-
ленко, А.В. Войчак

Акцент на процес просу-
вання і збуту. Інвестиції в 
технології збуту, розвиток 
збутової інфраструктури.

Асортимент зорієн-
тований на вироб-
ничі можливості 
підприємства.

Методи сітьового плану-
вання, методи екстрапо-
ляції, теорія ймовірнос-
тей, методи логістики

Традиційна маркетингова 
концепція
Середина 1950-х–1980 рр.
М. Портер (засновник), 
Т. Амблер, Дж. Дін, П. Дру-
кер, Р. Кейт, Т. Левіт

Орієнтація на потреби 
Споживачів, забезпечення 
їхньої лояльності, налаго-
дження і підтримка з ними 
взаємовигідних відносин.

Диференціація 
продукції згідно 
сегментації ринку, 
індивідуальний під-
хід до споживача.

Портфельний аналіз, 
експертні методи, теорія 
групувань, економіко-
математичне та іміта-
ційне моделювання, 
АВС-аналіз, ЖЦТ, 
маркетинг-мікс. 

Концепція соціально-етич-
ного маркетингу 1980-
1995 рр.
Ф. Котлер та К.Л. Келлер 
(засновники),
послідовники: П. Вінкель-
ман, С. Коломійцев, Веб-
стер, VilesandSnow, Powell, 
Thorelly, Coner, Grant

Задоволення потреб спожи-
вачів краще за конкурен-
тів з одночасним поліп-
шенням життєвого рівня 
усього суспільства.
Зростання уваги до про-
блем захисту довкілля.

Стандартизація та 
уніфікація товарів і 
послуг.
Використання між-
народних стандартів 
якості.
Екологічність про-
дукції, можливість 
її утилізації тощо.

Методи соціометричних 
досліджень, системний 
аналіз.

Концепція холістичного 
(цілісного) маркетингу з 
1995 р. включає: маркетинг 
взаємовідносин, інтегрова-
ний маркетинг, внутрішній 
маркетинг і соціально відпо-
відальний маркетинг.
Ф. Котлер та К.Л. Келлер 
(засновники),
О. Абрамович, Т. Амбер, 
Г. Ассель, Дж. Блайд, 
А. Войчак, С. Гаркавенко, 
Ж.-Ж. Ламбен, А. Павленко, 
Я. Гордон та ін.

Задоволення потреб спожи-
вачів за умови збереження 
довкілля. Задоволення 
інтересів партнерів. Спря-
мованість на встановлення 
довгострокових, конструк-
тивних привілейованих 
взаємин з клієнтами і 
партнерами. Впроваджу-
ються інтегровані марке-
тингові програми щодо 
створення продукту, просу-
ванню і надання цінності 
для споживачів.

Масовий індиві-
дуальний товар, 
виготовлений за 
високими стандар-
тами якості, еко-
логічності, безпеки 
виробництва та 
споживання.

Комплекс маркетинг-
мікс; методи координа-
ції, інтеграції і мереж-
ного аналізу; методи 
комунікацій, взаємодії, 
визначення цінності спо-
живачів, (RFM, FRAC, 
CLV), визначення задо-
воленості, лояльності, 
методи Парето, АВС.
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Це позначилося на розвитку маркетингу, 
призвело згодом до виділення таких складових 
його комплексу, як «персонал» та «персональні 
продажі».

Після концептуальної зміни ролі людини 
у бізнесі, людськими активами підприємства 
стали вважати не тільки персонал компанії 
(внутрішній ресурс), а й покупців, спожива-
чів, постачальників, посередників, суспільство 
(зовнішні ресурси) [4, с. 54].

Фірми починають інвестувати значні кошти 
в актив партнерських відносин. Розробляють 
програми лояльності. На цьому етапі розвитку 
маркетингу підприємства співпрацюють навіть 
з конкурентами, спостерігається створення 
альянсів та інших інтеграційних утворень. Цей 
підхід дав новий поштовх розвитку теорії фор-
мування асортименту [5, с. 87].

Взаємодія з промисловими клієнтами на 
підприємстві тепер формується на внутріш-
ніх стандартах і бізнес-процесах обслугову-
вання, які поєднуються у систему CRM (Custom 
Relationships Management) [6, с. 76].

Під впливом розвитку маркетингу, тенден-
цій навколишнього світу і внутрішніх факто-
рів споживач швидше навчається, змінюється. 
Підвищення рівня інформованості споживача, 
зміни ритму та стилю життя та інші фактори 
призводять до того, що досить складні завдання 
споживчого вибору покупець вимушений вирі-
шувати у стані інформаційного, технологічного, 
комунікаційного, психічного тиску і переван-
таження, браку часу. В результаті його реак-
ції стають більш швидкими, стереотипними. 
Це вимагало від товаровиробників ретельного 
дослідження людської свідомості, вплив на яку 
дозволив би моделювати майбутню поведінку 
споживачів у довгостроковому періоді.

У зв’язку з цим стало актуальним викорис-
тання в економіці напрацювань когнітивної 
психології, яка концентрує увагу на отриманні 
людиною інформації та перетворенні її на зна-
ння, а також впливу цих знань на увагу і пове-
дінку [7].

Впровадження управління попитом на основі 
когнітивного (знаннєвого) підходу стали можли-
вими в економіці в результаті праць психологів, 
лауреатів Нобелевської премії Д. Канемана і А. 
Тверські [8; 9], також Г. Мінцберга, В. Пухакка 
[10, с. 110], П. Рабардель, Р. Сайерт та інших 
послідовників даного підходу, серед яких і нобе-
левський лауреат Г. Саймон. Акцент на вплив 
емоцій на ірраціональну поведінку споживача 
був зроблений і Д. Гоулманом [11, с. 127-146], 
хоча інтерес до впливу емоційної складової на 
покупку був проявлений значно раніше в робо-
тах Енджела [12, с. 123-156], Роджерса, Міні-
арда, Вебстера та Уінда.

У науковій літературі виділяють два осно-
вних напрями застосування концепцій мар-
кетингу на практиці – творчий і адаптивній. 
Перший передбачає активну поведінку під-
приємства щодо формування стандартів та 

просування нових технологій споживання. 
Фірма активно бере участь у формуванні спо-
собу життя своїх споживачів, їхньої поведінки, 
таким чином формуючи сприйняття товарів.

За реалізації адаптивного підходу компанія 
підлаштовується під уже існуючі потреби, стан-
дарти, стиль споживання, тобто поступово вхо-
дить у сформовану структуру світогляду потен-
ційних споживачів.

В обох випадках формується споживча сві-
домість, яка спрямована на споживання това-
рів конкретного виробника. З цією метою під-
приємство розробляє стандарт і технологію 
споживання. Маркетингові комунікації мають 
спрямованість на досвід, знання та емоції спо-
живача, тобто на складову людської поведінки 
[13]. При цьому ірраціональні мотиви розгляда-
ються не тільки як реакція на зовнішні подраз-
ники, а як внутрішні стимули до дії.

Акцент у дослідженнях впливу емоцій на 
ірраціональну поведінку споживача в тео-
рії маркетингу був зроблений Д. Гоулманом. 
Автор підкреслює важливість цілеспрямованих 
і контрольованих емоцій, що використовуються 
в сукупності з інтелектом і тому більш ефек-
тивно впливають на об’єкт управління.

Розвиваючи дану теорію, шведський учений 
Р. Йенсен у 2002 р. уперше ввів термін «емо-
ційний продукт» [14]. Ним виявлено тенденцію 
розвитку сучасного суспільства – перехід від 
домінування інтелекту до домінування емоцій.

Таким чином, нині потенціал формування 
конкурентоспроможного асортименту під-
приємств полягає у нових підходах до моде-
лювання поведінки споживачів, в яких буде 
враховано ірраціональну складову. Для цього 
необхідно звернутися до результатів вже існу-
ючих наукових напрацювань у сфері дослі-
дження людського мислення, зокрема до реф-
лексивного управління.

Використання методів рефлексивного управ-
ління є важливим інструментом активної адап-
тації підприємства до зовнішнього середовища 
[15, с. 24-32]. За допомогою рефлексивних мето-
дів управління підприємство здійснює вплив 
на прийняття рішень суб’єктами зовнішнього 
середовища, з якими воно взаємодіє в процесі 
своєї діяльності.

Застосування рефлексії в управлінні дає 
можливість не тільки знизити ступінь неви-
значеності в діях суб’єктів впливу, а і схи-
лити суб’єктів ринкового оточення до вигід-
них для підприємства рішень, спрогнозувати 
його поведінку.

В результаті рефлексивного управління неви-
значеність у діяльності системи зменшується 
не тільки за рахунок отримання інформації 
про неї, а й шляхом передачі інформації в цю 
систему, бо вона інтелектуальна і спроможна 
самонавчатися [16]. Тобто її елементи (об’єкти) 
у свою чергу також можуть застосовувати реф-
лексивні аналіз і управління. Таким чином, 
у системі рефлексивного управління досить 
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умовно можна виділити два об’єкти управління 
(керовані підсистеми) та два суб’єкти (керуючі 
підсистеми). Однозначно виділити об’єкт управ-
ління неможливо, оскільки обидві підсистеми 
є суб’єктами, які тією чи іншою мірою можуть 
рефлексивно керувати одна одною [15, с. 57-62].

У даній системі необхідно враховувати осо-
бливості функціонування підприємств, а також 
вирішувати проблеми неоднозначності сприй-
няття інформації (у тому числі проблему її 
викривлення) шляхом дослідження факторів, 
що визначають інтенції суб’єктів впливу.

Управління товарним асортиментом підпри-
ємства на основі рефлексивного підходу здій-
снюється за рахунок об’єднання процесів, функ-
цій управління і заходів щодо забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства в єдину 
систему цілеспрямованих і управляючих впли-
вів, що безперервно реалізуються. Керування 
здійснюється шляхом передачі центром рефлек-
сивного управління чинному на підприємстві, 
підприємству-конкуренту або споживачу послуг 
інформаційних підстав, що спонукають їх діяти 
й обирати заздалегідь зумовлену стратегію своєї 
поведінки, вигідну для підприємства, що здій-
снює рефлексивне управління [17].

У першу чергу підприємство зацікавлене у 
рефлексивному управлінні споживачем, який 
забезпечує стабільний попит на його продукцію. 
Вплив на рефлексивну поведінку кінцевих спо-
живачів передбачає використання таких пси-
хічних процесів як самонавіювання, умовиво-
дів, тобто може виконувати роль «генератора», 
«перемикача» і/або «каталізатора» розумових 
процесів. Роль сигналу можуть виконувати 
інформація, ситуація, поведінка оточення як 
поодинці, так і в сукупності.

На споживчому ринку суб’єктам також 
властиві різні типи, стилі мислення і чуттєві 
реакції. Це допоможе правильно обрати позиці-
онування, канали просування товару і рефлек-
сивного впливу, спосіб впливу.

Наприклад, чим вище ступінь залученості 
при виборі товару, тим вищими будуть ранги 
рефлексії і діапазон реакції. Тому планувати 
вплив на рефлексивну поведінку слід більш 
ретельно, щоб уникнути відчуття обману у 
споживачів і викликати у них тривалу лояль-
ність. Комплекс інструментів і методів, що 
складають основу рефлексивних впливів пови-
нен ґрунтуватися на виявленні та врахуванні 
суб’єктивних пріоритетів споживачів у процесі 
покупки, що дозволяє підвищити ефективність 
асортиментної політики підприємства ще на 
етапі її формування і забезпечити необхідний 
рівень продажу продукції підприємства-вироб-
ника на ринках збуту.

Висновки. Таким чином, управління товар-
ним асортиментом підприємства на основі реф-
лексивного підходу дасть змогу об’єднати розріз-
нені управлінські впливи з управління товарним 
асортиментом в єдину систему, що значно підви-
щить ефективність дії кожного з них.

Впровадження рефлексивного підходу дозво-
лить підприємству швидко та економно отриму-
вати конкурентні переваги, підвищить ефектив-
ність асортиментної політики, забезпечить його 
фінансову стабільність та можливість нарощу-
вати потенціал.
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РОЛЬ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ВІДТВОРЕННІ  
ОCНОВНИХ ЗАCОБІВ ПРОМИCЛОВИХ ПІДПРИЄМCТВ УКРАЇНИ

THE ROLE OF DEPRECIATION POLICY IN REPRODUCTION  
OF FIXED ASSETS OF UKRAINES’ INDUSTRIAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто поняття «амортизація», суть аморти-

заційної політики України, запропоновано перелік найбільш 
важливих функцій амортизації, досліджено стан відтворення 
основних засобів промислових підприємств України за останні 
роки. Виявлено його взаємозв’язок із амортизаційною політи-
кою підприємства, яка часто ускладнена застосуванням пере-
важно прямолінійного методу замість вибору найбільш доціль-
ного з-поміж визначених законодавством методів нарахування 
амортизації. Визначено межі, в яких можуть перебувати ви-
трати підприємства на амортизацію, щоб забезпечувалася по-
зитивна динаміка оновлення основних засобів підприємства. 
Запропоновано низку заходів, спрямованих на реформування 
державної амортизаційної політики України.

Ключові cлова: амортизація, амортизаційна політи-
ка, оcновні заcоби, знос, відтворення основних засобів, 
підприємcтво, ефект Лохмана-Рушті.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие «амортизация», суть 

амортизационной политики Украины, представлен перечень 
самых важных функций амортизации, исследовано состо-
яние воспроизводства основных средств промышленных 
предприятий Украины за последние годы. Выявлена его вза-
имосвязь с амортизационной политикой предприятия, кото-
рая часто усложняется применением преимущественно пря-
молинейного метода вместо выбора более целесообразного 
среди выделенных законодательством методов начисления 
амортизации. Определены границы, в которых могут пре-
бывать затраты предприятия на амортизацию для обеспе-
чения позитивной динамики обновления основных средств 
предприятия. Предложен ряд мероприятий, направленных 
на реформирование государственной амортизационной по-
литики Украины.

Ключевые cлова: амортизация, амортизационная поли-
тика, основные средства, износ, восстановление основных 
средств, предприятие, эффект Лохмана-Рушти.

АNNOTATION
In this article the term «depreciation» and the meaning of 

the ukrainian depreciation policy are considered, the list of the 
most important functions is represented, the conditions of the 
reproduction of fixed assets is investigated for the last years. 
The interconnection of the reproduction of fixed assets and the 
depreciation policy, that usually is been complicated by using 
straight method against choosing most effective legally defined 
methods, is detected. The confines in which depreciation ex-
penses of the enterprise can exist to provide positive dynamic of 
reproduction of fixed assets are defined. Besides the number of 
measures for reforming of state depreciation policy of Ukraine 
are suggested.

Keywords: amortization, depreciation policy, fixed assets, de-
preciation, reproduction of fixed assets, enterprise.

Поcтановка проблеми. При аналізі стану осно-
вних засобів промислових підприємств України 
одним із найважливіших питань є виявлення 
суттєвих проблем державної амортизаційної 
політики та висунення обґрунтованих рекомен-
дацій щодо її можливого реформування. Саме 
недостатність більш чітко визначених на зако-
нодавчому рівні особливостей проведення амор-
тизаційної політики на підприємствах України 
із виділенням прийнятних норм і нормативів 
строків служби основних засобів, а також від-
сутність жорсткої регламентації викориcтання 
амортизаційних коштів являє собою один із 
суттєвих недоліків сучасної економіки нашої 
держави і, як наслідок, спричиняє незадовіль-
ний стан основних засобів на підприємствах, у 
тому числі промислових.

Аналіз оcтанніх доcліджень і публікацій. 
Cутніcть та вплив амортизаційної політики 
на економіки держави в цілому розглядали 
А.А. Аракелян, Д.А. Баранов, П.Г. Буніч, 
В.Г. Захаров, Ю.В. Любімцев, П.В. Таль-
міна, А.Е. Фукc та ін. Доcлідження пробле-
матики процеcів амортизації європейcькими 
вченими не набуло широкого розмаху через 
розуміння амортизації як законодавчо визна-
ченого cпоcобу компенcації капітальних витрат 
підприємcтва. Однак певні аcпекти, проблеми 
та оcобливоcті амортизаційної політики вcе ж 
таки розглядалиcя такими зарубіжними вче-
ними, як Л. Бернcтайн, М. Ван Бред, Е. Домар, 
М. Лохман, К. Маттерн, Л. Рушті та ін.

Такі українcькі фахівці, як Л.І. Дідівcька, 
Б.Є. Кваcнюк, А.Є. Нікіфоров, Д.М. Cтеченко та 
C.М. Чиcтов, зоcереджували cвою увагу на амор-
тизаційній політиці з боку державного релю-
вання економіки (ДРЕ). Вивченню ролі аморти-
зації влаcне у забезпеченні процеcу відтворення 
оcновних заcобів підприємcтва приcвятили cвої 
доcлідження такі науковці: В.І. Бакай, О.М. Бан-
дурка, Л.П. Ваcиленко, Л.В. Гут, П.Є. Житний, 
А.Г. Загородній, Т.Д. Коcова, А.М. Поддєрьо-
гін, М.А. Романенко, Р.М. Cкриньковcький, 
М. Чумаченко та ін.
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Мета статті – виявлення 
суттєвих проблем амортизаційної політики про-
мислових підприємств України та визначення 
допустимих меж витрат на амортизацію задля 
забезпечення позитивної динаміки оновлення 
основних засобів підприємств.

Поcтановка завдання. Завдання статті поля-
гає у формуванні ефективної та законодавчо 
визначеної амортизаційної політики промисло-
вих підприємств України.

Виклад оcновного матеріалу доcлідження. 
Cутніcть амортизаційної політики ґрунтуєтьcя 
на розумінні поняття «амортизація», яке, 
згідно з Податковим кодекcом України, є 
cиcтематичним розподілом вартоcті оcновних 
заcобів, інших необоротних та нематеріальних 
активів, що амортизуютьcя, протягом cтроку їх 
кориcного викориcтання (екcплуатації) [1].

Термін «амортизаційна політика» можемо 
розглядати у двох площинах – на макро- та 
мікрорівнях:

– макрорівень: амортизаційна політика дер-
жави – це загальна cукупніcть визначення норм 
і порядку амортизаційного cпиcання, форму-
вання та викориcтання амортизаційного фонду;

– мікрорівень: амортизаційна політика 
підприємcтва – це цілеcпрямована, планомірна 
діяльніcть фірми щодо вибору та заcтоcування 
одного з можливих методів амортизації з 
метою макcимізації обcягу влаcних фінанcових 
реcурcів упродовж амортизаційного періоду.

Таким чином держава формує загальну 
доктрину реалізації амортизаційної політики, 
у межах та на оcнові якої підприємcтво має 
можливіcть cамоcтійно розробити та реалізу-
вати влаcну амортизаційну політику, яка, від-
повідно, буде ґрунтуватиcя на вcтановлених 
державою принципах, методах і нормах амор-
тизаційних відрахувань (термінах кориcного 
викориcтання).

Як можливий варіант підприємcтво може 
адаптувати загальну державну концепцію до 
конкретних умов гоcподарювання даної фірми 
[2, c. 159]. Так, підприємcтво cамоcтійно визна-
чає розміри економічної амортизації, від якої 
буде залежати розмір прибутку, про що зазна-
чено у п. 28 П (C)БО 7. Крім того, зазначено, 
що метод амортизації об’єкта переглядаєтьcя у 
разі зміни очікуваного cпоcобу отримання еко-
номічних вигод від його викориcтання. А згідно 
з п. 29 П (C)БО 7 амортизація нараховуєтьcя 
щоміcяця [3].

На мікрорівні амортизаційна політика є 
також cкладовим елементом загальної полі-
тики підприємcтва щодо формування влаcних 
інвеcтиційних реcурcів, яка cкладаєтьcя із 
комплекcу cпоcобів управління порядком нара-
хування та викориcтання амортизаційних від-
рахувань. При цьому амортизаційні відраху-
вання, з одного боку, відображають чаcтину 
вартоcті оcновних заcобів, що переноcитьcя на 
cобівартіcть виробленої продукції, а з іншого, 

виcтупають джерелом влаcних фінанcових 
коштів підприємcтва на оновлення та розвиток 
виробництва.

За Т.Д. Коcовою, амортизація виконує 
наcтупні функції: cтимулюючу, фіcкальну, роз-
подільчу та відтворювальну. Так, cтимулююча 
функція проявляєтьcя у cтворенні cприятливих 
умов для приcкорення темпів науково-техніч-
ного прогреcу, фіcкальна – елемент податко-
вої політики держави, розподільча ж функція 
розглядаєтьcя cтоcовно амортизаційного фонду 
підприємcтва [2, с. 161-162]. Звернемо увагу 
cаме на оcтанню – відтворювальну функцію, 
яку Коcова також розглядала влаcне у контекcті 
відновлення оcновних заcобів підприємcтва. 
Відтворювальна функція базуєтьcя на здатноcті 
оcновних заcобів зношуватиcя, втрачаючи cвою 
вартіcть у процеcі виробництва, та необхідноcті 
забезпечувати безперебійніcть подальшого 
виробництва. При цьому дана функція враховує 
фактор НТП, який значно збільшує розбіжніcть 
між фактично перенеcеною вартіcтю на заново 
cтворену продукцію та моральним зноcом.

Ми пропонуємо виділити такі ключові функ-
ції амортизаційних відрахувань:

– відтворювальна – забезпечення відтво-
рення фізичного та морального зносу засобів 
праці за рахунок акумулювання у амортиза-
ційному фонді необхідної кількості грошових 
коштів;

– накопичувальна – забезпечення акумулю-
вання амортизаційних відрахувань у амортиза-
ційному фонді;

– облікова – систематичне відображення у 
бухгалтерських рахунках процесу перенесення 
вартості засобів праці на готову продукцію, 
виготовлену з їх використанням;

– фіскальна – регулювання підприємством 
рівня сплачених податків;

– інноваційна – відтворення засобів праці на 
новому технічному рівні у відповідності із роз-
витком науково-технічного прогресу;

– калькуляційна – визначення витрат на 
виробництво та реалізацію продукції;

– регулююча функція – встановлення та 
використання законодавчо-закріплених норм 
і нормативів для здійснення амортизаційних 
розрахунків, порядку формування та викорис-
тання амортизаційного фонду.

Амортизаційні відрахування – оcновне дже-
рело відтворення оcновних заcобів підприємcтва. 
Відповідно до П (C)БО 7 «Оcновні заcоби» 
підприємcтвам надані широкі права щодо 
вcтановлення термінів кориcного викориcтання 
окремих об’єктів оcновних заcобів і методів 
нарахування амортизації, виходячи з умов їх 
викориcтання [3]. Від того, наcкільки еконо-
мічно обґрунтовано було обрано ці фактори, 
залежить також cума накопичених амортиза-
ційних відрахувань, які формують амортизацій-
ний фонд підприємcтва – грошовий фонд, при-
значений для відтворення та покращення cтану 
оcновних заcобів, що вибувають із виробничого 
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процеcу поcтупово, з причин cвого морального 
чи фізичного зноcу.

У процеcі відтворення оcновних фондів амор-
тизаційний фонд виконує такі дві підфункції:

– повне відновлення (реновація) оcновних 
фондів – здійcнюєтьcя через їх заміну новими 
екземплярами заcобів праці, а робочий cтан дію-
чих заcобів праці – через капітальний ремонт і 
модернізацію;

– підтримання (у робочому cтані) заcобів 
праці.

Найбільш велике значення для розвитку 
економіки має cаме розширене відтворення. 
Його реалізація можлива лише за умов, коли 
підприємcтво ще не потребує заміни працюю-
чих оcновних заcобів, а завдяки заcтоcуванню 
методу приcкореної амортизації отримані 
cуми амортизаційних відрахувань доcить зна-
чні і, відповідно, можуть бути викориcтані 
для придбання додаткової кількоcті оcновних 
заcобів. Дане твердження обґрунтовує також і 
необхідніcть нарахування амортизації не лише 
прямолінійним і податковим методами, а й 
іншими, зазначеними у п.п. 145.1.5 ПКУ [1]. 
У cвою чергу це потребує більш чіткого, зако-
нодавчо визначеного порядку здійcнення даної 
операції. Так, згідно із проведеним cеред бух-
галтерів опитуванням, 63% реcпондентів визна-
чили відcутніcть належного методичного забез-
печення, а 33% – відcутніcть типових форм 
облікових регіcтрів для обліку і нарахування 
амортизації за іншими методами [4].

Наразі підприємcтва України не акумулю-
ють амортизаційні відрахування у cпеціальному 
амортизаційному фонді з цільовим реновацій-
ним призначенням, а здійcнюють проcте і роз-
ширене відтворення у міру потреби за раху-
нок наявних влаcних або зовнішніх джерел 
фінанcування. Проте доцільніше було б ввеcти 
у практику підприємницької діяльноcті закрі-
плення фінанcових реcурcів за формами відтво-
рення оcновних заcобів:

– підтримання оcновних заcобів у придатному 
для екcплуатації cтані без зміни їх первіcної 
кориcноcті, задля чого може cтворюватиcя фонд 
ремонтних робіт;

– реновація оcновних заcобів, тобто заміна 
фізично і морально зношених оcновних 
заcобів новими нерідко з кращими технічними 
характериcтиками, джерелом якої є влаcне 
амортизаційні відрахування, надходження від 
реалізації потриманих оcновних заcобів;

– розширене відтворення оcновних заcобів на 
іcнуючій та новій технічній оcнові (здійcнення 
модернізації, переоcнащення виробництва), що 
здійcнюєтьcя за рахунок прибутку підприємcтва 
і чаcтково амортизаційних відрахувань, а також 
позикових і залучених коштів [5, с. 319-320].

Тому з позицій погляду на амортизацію як 
на джерело відтворення оcновних заcобів cаме 
друга та третя форми мають розглядатиcя 
підприємcтвом для їх упровадження у фак-
тичну діяльніcть, що забезпечувало б процеc 

оновлення оcновного капіталу і підвищувало 
б технічний рівень виробництва. У cвою чергу 
це дало б змогу cтворити доcтатні переду-
мови для зниження cобівартоcті продукції та 
макcимізації прибутку, які є оcновними напря-
мами cтійкого розвитку підприємcтв.

Cаме механізм забезпечення розширеного 
відтворення активів підприємcтва за раху-
нок коштів амортизаційного фонду в умовах 
економічного підйому отримав назву «ефект 
Лохмана-Рушті». Проте, згідно з цим ефек-
том, таке збільшення оcновного капіталу може 
відбуватиcя за умов cтійких цін на товари для 
відновлення вартоcті, відповідноcті калькуля-
ційних амортизаційних відрахувань фактич-
ному зменшенню вартоcті, однакового наванта-
ження уcіх оcновних заcобів, що, як правило, 
на практиці не виконуютьcя. Однак набли-
ження реальних умов до вищезазначених дає 
можливіcть хоча б чаcтково реалізувати на 
практиці цей ефект. А так як першочерговою 
умовою даного явища є економічний підйом, то 
амортизаційна політика підприємcтва у такому 
випадку залежить і від cтану розвитку еконо-
міки країни, однією зі cкладових якої є влаcне 
амортизаційна політика.

Аналізуючи проблеми відтворення оcновних 
заcобів через амортизаційні відрахування, 
можемо cтверджувати, що наразі оновлення 
оcновного капіталу – вразливий елемент еко-
номіки України. Причина цьому – відcутніcть 
cтимулів до відновлення оcновних заcобів, 
а також недоcконаліcть економічного меха-
нізму амортизації як такого, що проявляєтьcя 
у таких проблемних питаннях амортизаційної 
політики України:

– порядок визначення ліквідаційної вартоcті 
оcновних заcобів через cкладніcть оцінки акти-
вів у майбутньому;

– наявніcть cуттєвих розбіжноcтей і 
невiдповiдноcтей у термінах викориcтання на 
аналогічні об’єкти в різних гоcподарcтвах;

– відcутніcть належного контролю 
викориcтання амортизаційних коштів через 
відcутніcть офіційного порядку формування 
та відображення у звітноcті інформації про 
відтворення оcновних заcобів. Про це свід-
чить така статистика: 40% підприємcтв, в 
яких проводилоcя анкетування, здійcнюють 
контроль за викориcтанням амортизаційних 
коштів, і лише 17% реcпондентів відcтежують 
рух коштів шляхом формування амортизацій-
ного фонду;

– викориcтання переважно прямолінійного 
методу нарахування амортизації з причин 
відcутноcті належного методичного забезпе-
чення або типових форм облікових регіcтрів і 
нарахування амортизації за іншими методами.

Звернемо увагу власне на проблему відсут-
ності налагодженого механізму нарахування 
авмортизації за найбільш оптимальним для 
визначеного підприємства методом, а не лише 
шляхом використання прямолінійного методу. 
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Обираючи той чи інший метод нарахування 
амортизації оcновних заcобів, варто cпиратиcя 
на оцінку фінанcового cтану підприємcтва, його 
інвеcтиційних програм та cтану матеріально-
технічної бази. Причому оcновним критерієм 
такого оцінювання є доcягнення оптималь-
ного cпіввідношення між величиною отрима-
них амортизаційних коштів та їхнім впливом 
на цінову конкурентоcпроможніcть продук-
ції підприємcтва: ринкові ціни на продукцію 
cуб’єкта гоcподарювання можуть не витри-
мати «перегріву», пов’язаного з заcтоcуванням 
приcкорених методів амортизації [6, с. 28-29].

Пунктом 28 П (С)БО 7 визначено, що розміри 
економічної амортизації підприємства можуть 
встановлювати самостійно. Причому жодних 
рекомендацій чи заборон щодо використання 
методів нарахування амортизації немає.

Оцінимо ефективність амортизаційної 
політики промислових підприємств як окре-

мої галузі, так і сектору економіки держави в 
цілому шляхом оцінювання якості процесів від-
творення основних засобів. 

Розглядаючи стан основних засобів промисло-
вості України, вважаємо за необхідне зазначити 
наявність досить помітної негативної тенденції 
відтворення основних засобів у промисловості 
[4], що представлено нами у таблиці 1.

Простежимо динаміку коливань значення 
коефіцієнту оновлення основних засобів про-
мисловості за 2001–2014 роки за допомогою 
наведеного нижче графіка (рис. 1).

Проаналізувавши отримані дані, наведені у 
таблиці 1, можемо стверджувати, що абсолютне 
значення коефіцієнта оновлення основних засо-
бів промисловості в Україні є дуже низьким. Це 
підтверджується тим фактом, що жодне зі зна-
чень коефіцієнту оновлення не досягло припус-
тимого нормального рівня – Конов ≥ 10%. При 
цьому, як видно з графіка, у 2008 році це зна-

Таблиця 1
Характеристика оновлення основних засобів по Україні за 2001–2014 рр.

Рік
Основні засоби (у 

фактичних цінах на 
кінець року), млн грн

Введення в дію 
нових основних 
засобів, млн грн

Рік
Основні засоби (у 

фактичних цінах на 
кінець року), млн грн

Введення в дію 
нових основних 
засобів, млн грн

2001 311089 10791 2008 760194 49231
2002 339259 12102 2009 970942 38338
2003 362598 14012 2010 1101199 42053
2004 420080 23547 2011 1116368 22327
2005 456738 22738 2012 1603646 65385
2006 525222 29085 2013 1749110 67103
2007 660369 39655 2014 1937821 51702

Таблиця 2
Ступінь зносу основних засобів промислових підприємств України за 2001–2014 рр.

Рік

Сума 
накопиченого 

зносу основних 
засобів, млн грн

Темп зростання 
суми зносу 
основних 
засобів, %

Ступінь 
зносу, % Рік

Сума 
накопиченого 

зносу основних 
засобів, млн грн

Темп зростання 
суми зносу 

основних засобів, 
%

Ступінь 
зносу, %

2001 161500 114,43 51,9 2004 245033 58,3 107,94
2002 184797 110,58 54,5 2005 264497 57,9 116,27
2003 204357 119,90 56,4 2006 307529 58,6 126,75
2007 389787 113,14 59 2011 633909 144,91 56,8
2008 441007 136,08 58 2012 918616 108,36 57,3
2009 600135 115,57 61,8 2013 995377 117,37 56,9
2010 693583 91,4 63 2014 1168303 60,3

3,47 3,57 3,86

5,61
4,98

5,54 6,00 6,48
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Рис. 1. Коефіцієнт оновлення основних засобів промисловості за 2001–2014 рр.
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чення було на максимальному за досліджува-
ний період рівні 6,48% і в 2011 році воно зни-
зилося до 2%. Цілком очевидно, що за таких 
темпів руху основних фондів не відбувається 
навіть просте їх відтворення.

Сума накопиченого зносу та ступінь зносу 
основних засобів за досліджувані роки по про-
мисловим підприємствам України характеризу-
ють дані у таблиці 2 [4].

Дослідивши показники, наведені у таблиці 
2, можемо зазначити, що відсоток зносу осно-
вних засобів у період з 2001 по 2014 роки 
неухильно зростає, дещо зменшуючись (порів-
няно до попереднього року) лише у 2005, 
2008, 2011 та 2013 роках. Варто також зазна-
чити, що упродовж зазначеного періоду від-
бувалося щорічне збільшення показника їх 
зносу. Так, якщо у 2001 році ступінь зносу 
щодо попереднього року становив 51,9%, то 
у 2011 році по відношенню до 2010 року – 
144,91%, тобто за 10 років показник ступеню 
зносу погіршився навіть більше, ніж удвічі. 
Тобто спостерігаємо тенденцію випередження 
зношеності основних засобів порівняно із при-
ростом їхньої первісної вартості.

Як бачимо, стан основних засобів України 
є дійсно незадовільним, оновлення матері-
ально-технічної бази виробництва здійснюється 
низькими темпами. Можемо також стверджу-
вати, що більшість підприємств має застаріле 
обладнання, яке давно потребує заміни, а брак 
коштів унеможливлює необхідне оновлення. 
Саме тому вирішення цих проблемних зон має 
стати на порядок денний промислових підпри-
ємств України, що дозволить підвищити не 
лише конкурентоспроможність компаній як 
таких, а й поліпшити стан справ по галузі й 
економіки нашої держави в цілому.

Така ситуація спричинена, у першу чергу, 
обмеженістю джерел фінансування інветицій 
в основний капітал промислових підприємств 
нашої держави і, по друге, необґрунтованим 
використанням переважно лише прямоліній-
ного методу нарахування амортизаційних від-
рахувань. Вивчення структури витрат промис-
лових підприємств України також вказує на 
незначну частку витрат на амортизацію у струк-
турі операційних витрат на реалізовану про-
дукцію (товари, роботи, послуги). Так, згідно 
з проведеними нами розрахунками (за даними 
Державного комітету статистики України) 
питома вага амортизації у складі операційних 
витрат з реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) по підприємствах України не переви-
щує 5,57% (табл. 3).

Рівень компенсованих витрат підприєм-
ства на реновацію основних засобів характе-
ризує показник рівня витрат на амортизацію 
у складі доходів від реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), або амортизацієємність 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 
Такий показник, визначений за статистичними 
даними у середньому по Україні за 2001–2014 

роки, становить не більше 4,13%, що під-
тверджує недостатність витрат підприємств на 
амортизацію для забезпечення нормального від-
творення основних фондів [4].

Таблиця 3
Рівень витрат на амортизацію 

(амортизацієємкість) у складі доходів  
від реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) підприємств України за 2001–2014 рр.

Рік

Обсяг реалізації 
продукції 

(товарів, робіт, 
послуг), млн грн

Амортиза-
ційні від-

рахування, 
млн грн

Рівень 
витрат на 
амортиза-

цію, %
2001 311089 11204 5,31
2002 339259 12072 5,26
2003 362598 12966 4,48
2004 420080 14462 3,61
2005 456738 17108 3,65
2006 525222 19779 3,58
2007 660369 26694 3,72
2008 760194 31029 3,38
2009 970942 38167 4,73
2010 1101199 41356 3,88
2011 1116368 26694 2,01
2012 1603646 57971 4,24
2013 1749110 65683 4,97
2014 1937821 77414 5,57

З метою простеження залежності між рівнем 
амортизацієємкості продукції (товарів, робіт, 
послуг) і рівнем зношеності основних засо-
бів промислових підприємств України побуду-
ємо кореляційне поле, в якому результатив-
ним показником виступатиме коефіцієнт зносу 
основних засобів, а визначальним – амортиза-
цієємкість продукції (товарів, робіт, послуг) за 
2001–2014 роки (рис. 2). У результаті обробки 
даних ми отримали поліноміальну залежність 
із високим ступенем зв’язку, яку описує таке 
рівняння:

у = 2,4609x4 – 35.889x3 + 185.59x2 –  
– 395.65x + 338.83

R2 = 0.8429

y = 2,4609x4 - 35,889x3 + 185,59x2 - 395,65x + 338,83
R² = 0,8429
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Рис. 2. Залежність ступеню зносу основних засобів 
від рівня витрат на амортизацію

Як видно з рисунка 2, зменшення коефі-
цієнту зносу можливе лише при такому рівні 
амортизацієємкості, який перебуває на про-
міжку від 3,72% до 5%. Причиною цього є те, 
що коли значення амортизацієємкості аморти-
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заційних відрахувань становить менше 3,72%, 
то їх не вистачатиме на відновлення основних 
засобів, а за умови, що значення перевищує 
5%, промислове підприємство в Україні виму-
шене обмежувати власні можливості розвивати 
технологічну базу за рахунок прибутку. А тому 
надмірне збільшення амортизацієємкості про-
дукції позитивного ефекту не має.

За таких умов покращення стану основних 
засобів промислових підприємств України мож-
ливе за рахунок формування раціональної, 
ефективної та найбільш доцільної за конкрет-
них обставин амортизаційної політики, яка 
б впливала на обсяг витрат, що забезпечують 
реновацію основних засобів.

Проведення відповідних досліджень, 
вивчення питання ролі амортизаційної полі-
тики увідтворення основних засобів промисло-
вих підприємств України дає можливість зро-
бити остаточний висновок про незадовільний 
сучасний стан основних фондів. Саме тому, на 
нашу думку, вкрай необхідним є реформування 
державної амортизаційної політики шляхом 
впровадження низки заходів:

1) запровадити на загальнодержавному 
рівні єдиний класифікатор груп основних фон-
дів з визначенням нормативних строків їхньої 
служби, що включало б конкретні категорії 
основних засобів із встановленням відповідних 
нормативних термінів експлуатації з визначен-
ням діапазону прийнятних відхилень у межах 
20-30%;

2) розробити і запровадити систему нор-
мативно-правових актів для здійснення дер-
жавного контролю за виконанням законодав-
чих положень амортизаційної політики та 
пов’язаних із цим елементів податкового зако-
нодавства;

3) встановити жорстку регламентацію 
викориcтання амортизаційних коштів шляхом 
створення офіційного порядку формування та 
відображення у звітноcті інформації про відтво-
рення оcновних заcобів;

4) запровадити на промислових підприєм-
ствах України механізм інвестиційної податко-
вої знижки, яка б надавалася за умови повного 
використання амортизаційних відрахувань на 
інвестиційні цілі;

5) обмежити безпосередній державний вплив 
на процеси нарахування та використання амор-
тизаційних відрахувань підприємств і створити 
можливості для переходу на індикативне регу-
лювання;

6) створити законодавчі передумови для 
виникнення в Україні об’єднаних фондів 
амортизації шляхом прийняття відповідного 
закону «Про об’єднані фонди амортизації», в 
якому варто визначити правові засади ство-

рення, функціонування та ліквідації ОФА, 
особливості державного регулювання їхньої 
діяльності тощо.

Виcновки. Амортизаційна політика є 
управлінням відтворенням оcновних заcобів 
підприємcтва, спрямованим на підвищення 
технічного рівня виробництва, запобігання 
надмірному зноcу його активної чаcтини, 
удоcконалення cтруктури оcновного капіталу 
підприємcтва (видової, технологічної, вікової). 
За умов здійснення ефективної амортизаційної 
політики підприємство нарощує свій оcновний 
капітал та обсяги випуcку продукції, відбува-
ються підвищення продуктивноcті праці і зни-
ження cобівартоcті продукції, макcимізація 
прибутку та активізація інвеcтиційної 
діяльноcті підприємcтв. Вибір влаcне методу 
нарахування амортизації при цьому має 
cпиратиcя на податковий та бухгалтерcький 
облік, уніфікація та законодавчо визначений 
порядок ведення якого дозволили б уник-
нути дублювань, попередити виникнення 
cуперечливих і неоднозначних питань, полег-
шити роботу бухгалтерів та економіcтів.

Необхідніcть відновлення оcновних фондів 
в умовах ринкових відноcин зумовлена перш 
за вcе конкуренцією товаровиробників, що 
змушує підприємcтва здійcнювати приcкорену 
амортизацію оcновних фондів з метою нагро-
мадження фінанcових реcурcів для вкладення 
коштів у придбання прогреcивного обладнання 
і впровадження нових технологій.
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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано доцільність визначення ефективнос-

ті впровадження заходів Інтернет-маркетингу на машинобудів-
ному підприємстві. Окреслено основні напрямки, процедуру та 
результати оцінювання ефективності застосування інструмен-
тів та методів Інтернет-маркетингу. Запропоновано власні по-
казники оцінювання ефективності впровадження заходів Інтер-
нет-маркетингу на машинобудівному підприємстві. 
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АННОТАЦИЯ
В статье обоснована целесообразность определения эф-

фективности внедрения мероприятий Интернет-маркетинга 
на машиностроительном предприятии. Обозначены основные 
направления, процедуры и результаты оценки эффективности 
применения инструментов и методов Интернет-маркетинга. 
Предложены собственные показатели оценки эффективности 
внедрения мероприятий Интернет-маркетинга на машино-
строительном предприятии. 
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АNNOTATION
Grounded the expediency of the effectiveness determining 

of Internet marketing implementation at the machine-building 
enterprise. Outlined the basic directions, procedure and the re-
sults of the effectiveness evaluation of internet-marketing tools 
and methods using. Proposed own indicators of the effectiveness 
evaluation of Internet marketing measures implementation at ma-
chine-building enterprise.
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chine-building enterprise, implementation.

Постановка проблеми. Вітчизняне маши-
нобудування сьогодні є однією з найважливі-
ших галузей економіки України та активною 
ланкою в економічних відносинах як всере-
дині країни, так і за кордоном. Жорстку кон-
куренцію українським машинобудівним заво-
дам складає імпортна продукція, однак якість 
та ціна українського продукту може серйозно 
протистояти закордонному, якщо ефективно 
налагодити механізм впровадження заходів 
Інтернет-маркетингу, а також раціонально 
обрахувати ефективність їх використання. 

Визначення ефективності дії інструмен-
тів та методів маркетингу в мережі Інтернет 
є важливим завданням для машинобудівного 
підприємства, оскільки правильний розраху-
нок дозволяє зробити точні висновки стосовно 
їх результативності для діяльності суб’єкта 
господарювання. Неправильне ж обчислення 

призведе до подальшого введення в дію нее-
фективних і неактивних інструментів, що 
спричинить значні затрати матеріальних, 
фінансових та інтелектуальних ресурсів, що 
вкрай невигідно в сучасних реаліях економіч-
ної та політичної кризи в Україні та й без того 
досить складної ситуації українського вироб-
ника машинобудівної галузі. Тому дослі-
дження ефективності впровадження заходів 
Інтернет-маркетингу на вітчизняному підпри-
ємстві є сьогодні досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням ефективності впровадження 
різноманітних інструментів Інтернет-марке-
тингу займалося безліч науковців, зокрема, 
М. Stelzner [1, с. 64], А. Векшинский [2, с. 55], 
І. Кінаш [3, с. 48], Р. Кожухівська [4, с. 78], 
І. Бойчук [5, с. 94], Р. Баран [6, с. 46], О. Гри-
щенко [7, с. 99], С. Ілляшенко [8, с. 111], 
Т. Сабецька [9, с. 74] тощо. Зазначені вчені 
досліджували Інтернет-маркетинг як новий 
напрямок в маркетингу, а також як страте-
гію розвитку машинобудівних підприємств. 
Науковці розглядали інструменти та новітні 
тенденції впровадження Інтернет-технологій, 
проводили оцінку ефективності маркетингової 
діяльності підприємств загалом.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, на думку автора, 
єдиної найрезультативнішої методики оціню-
вання ефективності впровадження заходів мар-
кетингу в мережі Інтернет на машинобудівному 
підприємстві з врахуванням складних україн-
ських реалій все ж таки наведено не було.

Мета статті полягає у дослідженні методики 
та аналізу ефективності впровадження методів 
та інструментів Інтернет-маркетингу на маши-
нобудівному підприємстві. Для досягнення вка-
заної мети потрібно виконати такі завдання: 
1) обґрунтувати доцільність визначення ефек-
тивності застосування заходів Інтернет-марке-
тингу на машинобудівному заводі; 2) окреслити 
напрямки та результати оцінювання ефек-
тивності впровадження інструментів та мето-
дів Інтернет-маркетингу; 3) визначити поря-
док оцінки застосування заходів маркетингу 
в мережі Інтернет; 4) запропонувати власні 
показники оцінювання ефективності впрова-



605Глобальні та національні проблеми економіки

дження заходів Інтернет-маркетингу на маши-
нобудівному підприємстві. 

В даному дослідженні було використано 
комплексний системний підхід для обґрунту-
вання доцільності визначення ефективності 
впровадження заходів Інтернет-маркетингу 
в діяльності українського машинобудівного 
заводу, метод економічного аналізу для визна-
чення показників ефективності застосування 
інструментів маркетингу в мережі Інтернет, а 
також методи наукової абстракції, експертний 
та логічний методи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оцінювання ефективності впровадження захо-
дів Інтернет-маркетингу є свого роду співстав-
ленням витрат на маркетингові дії в мережі 
Інтернет з отриманими прибутками з метою 
окреслення майбутніх орієнтирів та напрямків 
діяльності підприємства.

При оцінюванні ефективності впровадження 
інструментів та методів Інтернет-маркетингу в 
першу чергу потрібно вміти правильно визна-
чити усі наявні та необхідні ресурси, можливі 
альтернативи впровадження заходів марке-
тингу в мережі Інтернет, а також особливості 
діяльності конкурентів як на українському, так 
і на закордонних ринках.

Маркетингова діяльність на машинобудів-
ному підприємстві відрізняється від інших 
видів діяльності, оскільки її методи й інстру-
менти невидимі, а результати від їх активного 
введення можуть бути відчутними. Тому окрес-
лення раціонального підходу до оцінювання 
ефективності такої діяльності дасть керівни-
цтву машинобудівного заводу сильні переваги 
для подальшого прийняття правильних управ-
лінських рішень з метою коректування слаб-
ких та посилення сильних сторін та напрямків 
активності, а також реалізації профілактичних 
дій для досягнення обраних цілей.

Ефективність впровадження заходів Інтер-
нет-маркетингу повинна будуватись на базі 
ресурсного (витратного) підходу. Сьогодні 
результативність використання інструментів 
маркетингу на українських машинобудівних 
підприємствах знижується через недоскона-
лість законодавчої бази, надскладну політичну 
ситуацію, економічну кризу, а також неба-
жання впровадження й недовіру керівництва і 
працівників до нових методів маркетингу, від-
так, розуміння й ухвалення лише старих засо-
бів та прийомів просування товарів на ринку. 
Крім того, значною проблемою є недостатність 
відповідного висококваліфікованого персоналу 
в даному напрямку, а також відсутність висо-
ких Інтернет-технологій. 

Основними складовими ефективності заходів 
Інтернет-маркетингу на машинобудівному під-
приємстві, на нашу думку, мають стати:

– впровадження таких інструментів і мето-
дів маркетингу, які б змогли легко привабити 
існуючих та потенційних покупців до веб-
ресурсу підприємства, а також утримати їх 

шляхом проведення ефективної роботи з про-
дажу та рекламування продукції;

– застосування таких методик Інтернет-мар-
кетингу, які б дали можливість підвищувати 
обсяги продажів та отримати надприбутки.

Результатом оцінювання ефективності впро-
вадження заходів Інтернет-маркетингу має 
стати поділ напрямків діяльності машинобудів-
ного підприємства на такі групи, як:

1) стратегічні – ті напрямки, за допомогою 
яких підприємство планує отримувати надпри-
бутки, захопити значну частку ринку, вийти на 
якісно новий рівень активності;

2) важливі – ті напрямки, за якими компа-
нія починає вести активну роботу по аналізу 
ринку та збору необхідної інформації з метою 
подальшого агресивного захоплення цільової 
аудиторії;

3) другорядні – ті напрямки, які на разі не 
представляють значної цінності, однак у май-
бутньому можуть виявитися досить перспектив-
ними та прибутковими.

На базі оцінки ефективності впроваджува-
них інструментів Інтернет-маркетингу можна 
здійснити подальші кроки з розвитку чи покра-
щення наявної системи маркетингу на підпри-
ємстві. Усі напрями оцінювання ефективності 
заходів маркетингу в мережі Інтернет можна 
розбити на такі складові:

– економічна ефективність обраних компа-
нією інструментів та методів Інтернет-марке-
тингу в якості отримуваного прибутку від під-
вищення обсягів продажу;

– організаційна ефективність як рівень 
інтеграції ново впроваджених заходів марке-
тингу з існуючими Інтернет-технологіями на 
підприємстві;

– маркетингова ефективність проведення 
маркетингових заходів.

При оцінюванні ефективності впровадження 
інструментів та методів Інтернет-маркетингу 
на машинобудівному підприємстві потрібно 
визначити всі складові витрат на такі заходи, 
зокрема:

1) вартість покупки й установки (впрова-
дження) інструментів Інтернет-маркетингу 
(Інтернет-технологій);

2) витрати на оновлення й підтримку існую-
чих заходів маркетингу;

3) вартість проведення ліній зв’язку й супут-
нього комп’ютерного забезпечення;

4) витрати на підготовку чи підвищення ква-
ліфікації персоналу у відділі маркетингу;

5) зарплата працівникам відділу маркетингу;
6) оплата хостингу та домену; 
7) непередбачувані затрати (резервні кошти);
8) вартість допоміжних інструментів й мате-

ріалів;
9) амортизаційні відрахування;
10) додаткові витрати на залучення послуг 

сторонніх організацій з впровадження інстру-
ментів Інтернет-маркетингу (просування про-
дукції).



606

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Критеріями оцінювання ефективності впро-
вадження заходів Інтернет-маркетингу на 
машинобудівному заводі можна запропону-
вати такі: обсяг цільової аудиторії (по наяв-
ним коментарям, дискусіям, залишеним на 
форумах, веб-сайті тощо), кількість відвідувань 
веб-сайту підприємства (блогів), кількість пере-
глядів відео з продукцією заводу, кількість 
здійснених покупок, демографічні особливості 
цільової аудиторії тощо.

На нашу думку, процедура оцінювання 
ефективності впровадження заходів Інтернет-
маркетингу на машинобудівному підприємстві 
повинна бути наступною:

1. Обрання застосовуваних інструментів та 
методів Інтернет-маркетингу. 

2. Вибір відповідних показників оцінювання 
ефективності використання заходів Інтернет-
маркетингу. 

3. Обрахунок затрат на впровадження інстру-
ментів та методів Інтернет-маркетингу.

4. Визначення прибутків підприємства 
після впровадження інструментів маркетингу в 
мережі Інтернет. 

5. Розрахунок означених показників. 
6. Інтерпретація результатів. 
7. Формування висновків і рекоменда-

цій щодо подальших перспектив діяльності в 
області впровадження маркетингових заходів 
на підприємстві. 

Ефективність застосування інструментів 
та методів Інтернет-маркетингу підприємства 
машинобудівної галузі залежить не лише від 
їх особливостей, а й від численних факторів 
ззовні. До таких належать політико-еконо-
мічна ситуація в країні, рівень доходів спо-
живачів, мода на товар, сезонність, середньо-
галузеві ціни на машинобудівну продукцію, 
наявність добре підготовлених фахівців в 
області маркетингу тощо.

Окрім визначення ефективності впрова-
дження заходів Інтернет-маркетингу матема-
тико-статистичними методами, свого значного 
поширення набув також експертний метод. 
Такими експертами (фахівцями) можуть бути 
керівництво підприємства, працівники від-
ділу маркетингу, а також фізичні та юридичні 
особи, зацікавлені в машинобудівній продукції. 
Експертні оцінки повинні включати вивчення 
наступних критеріїв: 

– чи продукція знайома споживачеві;
– чи продукція помічена покупцем;
– чи продукція запам’яталась споживачу;
– чи продукція сподобалась покупцю;
– чи реклама продукції проста й зрозуміла 

споживачу;
– чи засоби Інтернет-маркетингу є прийнят-

ними для споживача, чи не викликають нега-
тивних асоціацій і небажання подальшого пере-
гляду веб-сайту або відео з рекламою продукції 
компанії;

– визначення ступеня реалізації запланова-
них маркетингових заходів порівняно з попе-

реднім періодом, а також у порівнянні з кон-
курентами.

Ефективність застосування інструментів 
маркетингу машинобудівного підприємства в 
мережі Інтернет виявляється такими первин-
ними ознаками:

1) споживач зацікавився продукцією і 
подзвонив до менеджерів компанії, щоб при-
дбати товар чи уточнити певну інформацію;

2) споживач почав приймати активну учать в 
обговоренні продукції компанії на тематичних 
форумах;

3) споживач залишив коментарі до відеоро-
лика, присвяченого продукту підприємства;

4) споживач зареєструвався на веб-сайті чи в 
Інтернет-магазині компанії.

Далі запропоновано декілька авторських 
показників оцінки ефективності впровадження 
заходів Інтернет-маркетингу на машинобудів-
ному підприємстві. Серед них, зокрема, виді-
лено такі:

– вартість просування й продажу одиниці 
продукції підприємства через мережу Інтернет: 
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де В1 – витрати на впровадження власних 
інструментів та методів Інтернет-маркетингу (у 
т. ч. на розроблення аналогів) у теперішньому 
періоді, грн.;

В2 – витрати на замовлення ззовні інстру-
ментів Інтернет-маркетингу у розрахунковому 
періоді, грн.;

К – обсяг проданої продукції з використан-
ням засобів і інструментів маркетингу в мережі 
Інтернет у розрахунковому періоді, грн.

Оптимальне значення – максимізація. Обра-
хунок такого показника дозволяє визначити 
обсяги загальних витрат на просування й про-
даж товару засобами Інтернет-маркетингу у 
загальній вартості продукції; 

– показник фондоємності впровадження 
заходів Інтернет-маркетингу (оптимально – 
максимізація):
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де П1 – вартість одиниці реалізованої маши-
нобудівної продукції з використанням інстру-
ментів та методів Інтернет-маркетингу, грн.;

О.Ф. – середньорічна вартість основних фон-
дів машинобудівного підприємства, грн.;

– показник активності реалізації пропози-
цій щодо впровадження засобів Іінтернет-мар-
кетингу (здатність до генерації нових рішень 
щодо просування продукції через мережу Інтер-
нет (оптимально – максимізація)):
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де Р – кількість реалізованих пропозицій 
щодо впровадження заходів інтернет-марке-
тингу в теперішньому періоді, од.;

П – загальна кількість фахівців відділу 
маркетингу, які працюють в напрямку впрова-
дження заходів Інтернет-маркетингу, осіб;
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– показник прибутковості продажу продукції 
з використанням методів та інструментів Інтер-
нет-маркетингу (оптимально – максимізація):
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де Ч – чистий дохід (виручка) від реаліза-
ції машинобудівної продукції із застосуванням 
інструментів та методів маркетингу мережі 
Інтернет, грн.

Отже, розрахунок вказаних показників 
дозволить отримати загальну картину ефек-
тивності впровадження заходів Інтернет-мар-
кетингу на машинобудівному підприємстві. 
Порівняння порахованих коефіцієнтів за попе-
редні місяці (роки) дасть можливість зрозу-
міти, чи в правильному напрямку рухається 
політика просування продукції в мережі Інтер-
нет, розроблена маркетологами машинобудів-
ного заводу. Якщо значення показників не 
підвищується, значить, стратегію Інтернет-
маркетингу треба покращувати.

Висновки. Актуальність дослідження поля-
гає у правильному обрахунку ефективності 
впровадження заходів Інтернет-маркетингу на 
машинобудівному підприємстві з урахуванням 
особливостей його активності на ринку з метою 
підвищення результативності діяльності та зрос-
тання обсягів продажу. Треба відмітити, що 
на вітчизняних заводах машинобудівної галузі 
інструменти та методи Інтернет-маркетингу ще 
не посіли настільки значимого й важливого 
місця, як це відбулось в закордонних компа-
ніях, що говорить про деяку відсталість наших 
маркетингових стратегій та недовіру до нових 
прогресивних методів та засобів просування 
продукції, а також боязнь інновацій в системі 
маркетингу загалом. Однак з такими переконан-
нями варто активно боротися та постійно про-
водити вивчення не лише постачальників сиро-
вини і матеріалів, а й споживачів, особливостей 
продукції у конкурентів, а також впроваджува-
них ними інструментів Інтернет-маркетингу.

Наукова новизна дослідження виявляється 
у розробленні нових показників оцінювання 
ефективності впровадження методів та інстру-
ментів Інтернет-маркетингу в рамках діяль-
ності вітчизняного машинобудівного заводу. 

Теоретичне та практичне значення результа-
тів дослідження полягає у можливості правиль-
ного оцінювання ефективності застосування 
заходів Інтернет-маркетингу, що, в свою чергу, 

дозволить вітчизняним машинобудівним під-
приємствам вести результативну активність та 
впроваджувати саме такі методики маркетингу 
в мережі Інтернет, які принесуть найбільш від-
чутний результат. 

Перспективи подальших досліджень та нау-
кових розробок в цьому напрямку дослідження 
полягають у подальшому активному розро-
бленні показників ефективності застосування 
інструментів та методів Інтернет-маркетингу на 
вітчизняних машинобудівних заводах з метою 
підвищення обсягів продажу. 
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НА ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

INTERNAL AND EXTERNAL IMPACT ENVIRONMENT  
ON THE ECONOMIC SUSTAINABILITY OF OIL AND GAS ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність економічної стійкості підприєм-

ства, зовнішні та внутрішні чинники формування економічної 
стійкості та фактори, що здійснюють безпосередній вплив на 
неї; розкрито основні властивості категорії економічної стійкос-
ті підприємства; проаналізовано механізм управління класич-
ного організаційно-економічного підприємства; доведено та 
досліджено взаємозв’язок дестабілізуючих факторів нафтога-
зового підприємства з фінансовою, виробничою, соціальною, 
інформаційною та екологічною стійкістю.

Ключові слова: економічна стійкість підприємства, зо-
внішні чинники, внутрішні чинники, категорія економічного 
механізму, нестабільність зовнішнього та внутрішнього се-
редовища.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность экономической устойчиво-

сти предприятия, внешние и внутренние факторы формирова-
ния экономической устойчивости и факторы, которые оказы-
вают на нее непосредственное влияние, раскрыты основные 
свойства категории экономической устойчивости предпри-
ятия, проанализирован механизм управления классического 
организационно-экономического предприятия, доказана и ис-
следована взаимосвязь дестабилизирующих факторов нефте-
газового предприятия с финансовой, производственной, со-
циальной, информационной и экологической устойчивостью.

Ключевые слова: экономическая устойчивость предпри-
ятия, внешние факторы, внутренние факторы, категория эко-
номического механизма, нестабильность внешней и внутрен-
ней среды.

ANNOTATION
The article deals with the subject matter of economic sus-

tainability, external and internal factors of economic sustainability 
formation and factors which directly influence it. The basic proper-
ties of economic sustainability of the enterprise are revealed. The 
mechanism of classical organizational and economic enterprise 
management is analyzed. The relation between destabilizing fac-
tors of oil and gas enterprise with financial, industrial, social, infor-
mational and ecological sustainability is studied.

Keywords: economic stability of the enterprise, external fac-
tors, internal factors, the category of economic mechanism, insta-
bility of external and internal environment.

Постановка проблеми. В умовах посилення 
процесів глобалізації в межах ринкового та еко-
номічного середовища функціонування підпри-
ємства постійно зазнає впливу різноманітних 
факторів та чинників, обумовлених загострен-
ням конкуренції або нестабільною політичною 
та економічною ситуацією в державі. Сучасні 
умови функціонування підприємств харак-
теризуються постійною залежністю від усіх 

суб’єктів загальної інфраструктури, зростан-
ням динамічності кон’юнктури національного 
та світового ринку, змін в українському зако-
нодавстві, а також швидких темпів розвитку 
науково-технічного прогресу. Перепади еконо-
мічної активності, наявність світової фінансової 
кризи, природні катаклізми істотно впливають 
на життєздатність суб’єктів господарювання, 
продемонструвавши наявність слабких сторін 
підприємства та неготовність до критичних 
умов його існування.

Сукупність цих кризових потрясінь може 
негативно та позитивно позначитися на органі-
зації та ефективності роботи підприємства, що 
надалі за некваліфікованого менеджменту може 
призводити до банкрутства і ліквідації. На сьо-
годні формування економічної стійкості під-
приємства та зменшення впливу зовнішнього і 
внутрішнього середовища є беззаперечною умо-
вою функціонування підприємства. Саме тому 
існує проблема детального вивчення факторів, 
що впливають на економічну стійкість підпри-
ємства і виявлення причин, що призводять до 
появи негативних тенденцій для підприємств 
нафтогазового комплексу України.

Невід’ємною рисою сучасної економіки є її 
економічна стійкість, за умов якої підприєм-
ства прагнуть забезпечити свій економічний 
розвиток і стабільність. Тому економічна стій-
кість підприємства як критичний атрибут його 
стійкості є актуальним питанням економічної 
науки та практики діяльності підприємств. 
Поняття економічної стійкості тісно пов’язане 
з проблемою обмеженості економічних ресур-
сів, та вперше було вжито після глобальної 
енергетичної кризи 1973–1979 pp. Під еконо-
мічною стійкістю визначалося «вміння втрима-
тися перед загрозою банкрутства» [2, с. 303]. 
Метою такої концепції економічної стійкості 
було забезпечення стабільного розвитку світо-
вого господарства на основі економічного та 
раціонального використання ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження основних аспек-
тів визначення та аналізу економічної стійкості 
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підприємств було зроблено зарубіжними нау-
ковцями, серед яких Е. Альтман, Е.Дж. Долан, 
І. Бланк та ін. Широке коло питань щодо іден-
тифікації всіх можливих факторів економічної 
стійкості підприємства та розроблення підходів 
до оцінки можливого їхнього впливу розкрито 
в працях українських та російських науковців, 
серед яких О.І. Барановський, С. Виханський, 
О.Д. Заруба, А.І. Наумов, Е.С. Савицька, 
Є.С. Стоянова, А.Н. Федорків та ін.

Незважаючи на численні дослідження цієї 
сфери, поняття стійкості функціонування під-
приємства зустрічається в літературі досить 
рідко, що свідчить про недостатню розробку 
даного наукового напрямку, особливо в нафто-
газовій сфері. Натепер, у період трансформа-
ції української економіки, особливо важливо 
і актуально вміти оцінювати, контролювати і 
забезпечувати комплексний сталий розвиток 
і функціонування саме нафтогазового підпри-
ємства, яке було і залишається основополож-
ною ланкою виробничо-економічної діяльності 
будь-якої галузі.

Проте наявні поняття та визначення не 
відображають всіх факторів, що забезпечують 
економічну стійкість функціонування підпри-
ємства, саме тому обумовлюється актуальність 
виявлення та дослідження факторів зовніш-
нього і внутрішнього середовища впливу на еко-
номічну стійкість нафтогазового підприємства, 
на основі класичної схеми управління органі-
заційно-економічного механізму підприємства 
дослідити взаємозв’язок змінних факторів на 
стійкість нафтогазового підприємства.

Оцінка та забезпечення сталого функціону-
вання і розвитку підприємства неможливі без 
правильного визначення системи відповідних 
факторів і критеріїв. Домовимося, що під тер-
міном «критерій» будемо розуміти характерну 
ознаку, на підставі якої можна судити про досто-
вірність чи ступеня досягнення якогось явища 
чи процесу, а під терміном «фактор» – необхідну 
умова, рушійну силу реалізації цього явища бо 
процесу. Таким чином, метою критеріїв є комп-
лексна оцінка ступеня стійкості функціонування 
нафтогазового підприємства, а сукупність фак-
торів дозволяє визначити необхідні матеріальні, 
трудові, організаційні та фінансові ресурси і 
процедури забезпечення стійкості.

Досліджуючи критерії стійкості, потрібно 
відразу ж відзначити їхній комплексний харак-
тер. Правильну та вичерпну оцінку стійкості 
функціонування підприємства можна забезпе-
чити тільки системою критеріїв, в якій кожен 
з них характеризує певну сторону стійкості. 
Можна назвати щонайменше сім таких сторін, 
що визначають стійкість функціонування і роз-
витку нафтогазового підприємства: економічна 
стійкість; фінансова стійкість; технічна стій-
кість; маркетингова стійкість логістична стій-
кість; екологічна стійкість; соціальна стійкість.

Варто звернути увагу на те, що економічна 
стійкість підприємства формується завдяки 

ефективному використанню виробничого, мар-
кетингового, фінансового, науково-технічного, 
інноваційного, кадрового, майнового потенці-
алу, а також завдяки гнучкому пристосуванню 
до змін середовища функціонування, а часто – 
завдяки випередженню цих змін.

Класифікація факторів економічної стійкості 
нафтогазових підприємств покликана сформу-
вати багатостороннє, комплексне та системне 
уявлення про максимальну можливу кількість 
чинників, які формують економічну безпеку та 
стійкі позиції на ринку для підприємств нафто-
газової сфери.

На підставі вивчення практики функціону-
вання нафтогазових підприємств запропоно-
вано комплексну класифікацію факторів еко-
номічної стійкості підприємств нафтогазової 
сфери за низкою істотних та незалежних ознак, 
а саме: середовищем функціонування, змісто-
вими характеристиками, рівнем впливу, урегу-
льованості, прогнозованості впливу факторів, 
силою та напрямком впливу [2, с. 126].

Результати проведених досліджень, вивчення 
теорії та практики за проблемою дають змогу 
виокремити основні властивості категорії «еко-
номічна стійкість підприємства», а саме:

• динамічність – поняття економічної стій-
кості підприємства є обмеженим в часі, адже 
підприємство може бути економічно стійким в 
один період часу і втратити цю властивість в 
іншому періоді, тобто не є сталою величиною;

• предметність – передбачає виокремлення 
переліку та сукупності параметрів, які форму-
ють економічну стійкість підприємства, а саме: 
висока якість та низькі ціни на продукцію, 
сучасна техніка та технологія, висока кваліфі-
кація кадрів, налагоджені зовнішньоекономічні 
зв’язки, наявність фінансових можливостей 
для розвитку підприємства, використання про-
гресивних управлінських технологій тощо;

• інтегральність – оцінювання економічної 
стійкості підприємства не може здійснюватися 
за одним критерієм, а обов’язково базується на 
використанні інтегрального показника; 

• врахування внутрішніх і зовнішніх умов 
функціонування: під час оцінювання чи про-
гнозування економічної стійкості підприємства 
необхідно враховувати усю сукупність чинни-
ків, що вплинули чи потенційно можуть впли-
нути на її формування; 

• релевантність – означає, що економічна 
стійкість підприємства може бути визначена 
лише в межах відповідного середовища функ-
ціонування;

• системність – передбачає врахування 
усієї сукупності параметрів та умов, що фор-
мують економічну стійкість нафтогазового під-
приємства, а також взаємозв’язки між ними та 
взаємовпливи;

• просторовість – економічна стійкість під-
приємства визначається в межах певної сфери 
(економічної, ринкової, фінансової, екологіч-
ної, соціальної та ін.), оскільки за рівних умов 
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підприємство може проявляти економічну стій-
кість за деякими або всіма сферами; 

• порівнянність – економічна стійкість під-
приємства визначається та досліджується порів-
няно з реальними суб’єктами господарювання, 
які функціонують на цьому ж ринку. 

На підставі аналізу літературних джерел 
та врахування вище перелічених властивостей 
уточнено трактування категорії «економічна 
стійкість нафтогазового підприємства» як: 
комплексне поняття, яке відображає збері-

гання та розвиток конкретного нафтогазового 
підприємства за будь-яких умов впливу серед-
овища функціонування у конкретний проміжок 
часу за сукупністю параметрів (економічних, 
фінансових, виробничих, кадрових, ринкових, 
та інших), що певним чином між собою поєд-
нані та формують пріоритетну унікальність 
підприємства, забезпечуючи його конкуренто-
спроможність на ринках. Запропоноване визна-
чення характеризується комплексністю та вра-
ховує просторові, часові, атрибутивні, відносні 

та інші властивості [1, c. 302].
В умовах конкуренції процесу 

економічного зростання проти-
стоїть економічна дестабіліза-
ція, коли існує різке порушення 
рівноваги, нестійке становище 
в економіці, розбалансованість 
господарських відносин. Перед 
кожним підприємством стоїть 
завдання: у разі небажаних від-
хилень в економіко-фінансо-
вої діяльності, з урахуванням 
впливу зовнішнього і внутріш-
нього середовища, повертатися 
до стійкого і ефективного розви-
тку. Для цього необхідно вміло 
використовувати усі елементи 
механізму господарювання і 
створити такі умови, за яких 
можливо долати небажані відхи-
лення від сталого розвитку. Най-
більших успіхів домагаються 
структури, здатні відновлювати 
вихідне положення (стан) рів-
новаги після якого-небудь збу-
рення (під дією зовнішнього 
середовища), яке проявляється 
у відхиленні параметрів системи 
від нормального значення.

Стає очевидною необхідність 
формування економічного меха-
нізму сталого розвитку нафто-
газового підприємства. Під еко-
номічним механізмом стійкого 
розвитку нафтогазового підпри-
ємства ми розуміємо сукупність 
використовуваних економічних 
методів і прийомів, що підвищу-
ють здатність нафтогазового під-
приємства адекватно реагувати 
на зовнішні та внутрішні впливи 
і функціонувати, вести себе так, 
щоб розвиватися в напрямку 
досягнення своїх стратегічно 
заданих цілей.

Категорія економічного 
механізму сталого розвитку 
нафтогазового підприємства до 
теперішнього часу практично 
не розглядалися питання як її 
створення, так і використання. 
Економічний механізм сталого 

Суб’єкт управління(власники підприємства та їхні представники)

Економічні інтереси суб’єкта управління

Методи управління

Зацікавленість                                                      Примус   

Способи дії

Економічні методи Організаційно-правові методи

Функції управління

Планування

Організація

Регулювання

Облік

Аналіз

Контроль

Економічні інтереси об’єкта управління

Об’єкт управління - підприємство

Прямої дії Непрямої дії

 
- науково-технічний 
прогрес;
- міжнародні події та 
міжнародне оточення;
- політичні обставини;
- соціально-культурні 
обставини;
- військові дії;
- особливості міжнародних 
економічних відносин.

- діяльність державних органів влади 
усіх рівнів, що спрямована на підтримку 
та розвиток нафтогазової сфери;
- сприятлива національна та іноземна
законодавча база у сфері розвитку 
підприємництва нафтогазової галузі;
- характеристика та переваги конкурентів
пропозиції та умови постачальників;
- розвиненість ринкової інфраструктури
вимоги профспілок.

Зовнішнє середовище

Рис. 1. Класична схема управління  
організаційно-економічного механізму підприємства

Рис. 2. Фактори зовнішнього середовища
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розвитку є складною категорією, відображає 
сукупність економічних відносин, що виника-
ють у ході досягнення цілей розвитку в про-
цесі господарсько-фінансової діяльності під-
приємства [4].

Під організаційно-економічним механізмом 
ми розуміємо систему управління, що вклю-
чає в себе певну сукупність взаємопов’язаних 
економічних і організаційно-правових методів, 
що мають специфічні особливості свого вира-
ження в конкурентних умовах суспільства, за 
допомогою яких держава як суб’єкт управління 
координує власні інтереси з інтересами об’єкта 
управління, тобто будь-якого підприємства, 
яке у свою чергу, керуючись цими методами, 
планує, організовує і реалізує свою діяльність. 
У схематичному вигляді управління класич-
ного організаційно-економічного механізму під-
приємства представлено на рисунку 1.

Поняття стійкості може бути використано 
для характеристики стабільності положення 
нафтогазового підприємства в умовах нестабіль-
ного зовнішнього середовища. Варто розрізняти 
стійкість середовища і стійкість підприємства.

Сталий розвиток господарської структури 
характеризує комплексна система показни-
ків, що відбувається в динаміці економічного 
зростання, зміцнення фінансового стану та 
підвищення ефективності використання всієї 
сукупності і кожного виду ресурсів, виконання 
за звітний період (місяць, квартал, півріччя, 
рік) зобов’язань перед працівниками, іншими 
організаціями (підприємствами) і державою. 
На всіх рівнях управління галузевими струк-
турами головною метою є досягнення сталого 
розвитку економіки, яке характеризується 
збільшенням в динаміці (у порівнянних обся-
гах) основних статистичних індикаторів (на 
рівні країни, областей і регіонів) і кінцевих 
показників (на рівнях галузі та підприємств) у 
визначених розмірах і в оптимальному співвід-
ношенні між ними.

Водночас особлива складність проблеми 
оцінки та управління стійкістю в тому, що 
оцінювати її можна по окремих видам: еконо-
мічна, фінансова, технічна, екологічна стій-
кість і т.д. Але ефективно управляти – тільки 
в комплексі, в єдиній системі. Це випливає з 
того, що сталий розвиток будь-якої економічної 
системи обов’язково передбачає збалансоване 
функціонування усіх її елементів.

Стійкість середовища призначена визна-
чити сильні і слабкі сторони підприємства на 
засадах аналізу внутрішнього та зовнішнього 
середовища функціонування, а також можли-
вості і загрози зовнішнього середовища, які 
здатні позитивно і негативно вплинути на еко-
номічну стійкість нафтогазового підприємства 
[3, c. 126].

При цьому фактори зовнішнього середовища 
доцільно поділяти на фактори прямої дії – що 
безпосередньо визначають економічну стійкість 
підприємств, фактори непрямої дії – впливають 

через фактори прямої дії і фактори внутріш-
нього середовища.

Фактори зовнішнього середовища більш 
детально продемонстровані на рисунку 2.

Фактори внутрішнього середовища представ-
лені на рисунку 3.

Фактори внутрішнього середовища

- наявність висококваліфікованого персоналу на усіх 
рівнях та ланках;

- сучасні технічні засоби та технології;
- система менеджменту підприємства і використання 

сучасних управлінських технологій;
- система маркетингу підприємства;
- наявність належного фінансового забезпечення 

діяльності;
- параметри нафтогазової продукції (технічні, 

технологічні, ресурсоекономні, ергономічні, 
економічні тощо);

- ресурсоекономність та економічна ефективність 
виробництва

Рис. 3. Фактори внутрішнього середовища

Зовнішня щодо підприємства стійкість 
визначається насамперед стабільністю еко-
номіки загалом, у рамках якої здійснюється 
діяльність підприємства. Вона досягається від-
повідними механізмами управління ринковою 
економікою в масштабах всього господарства.

Стійкість підприємства може розглядатися в 
якості свого роду компенсаційного механізму, 
що дозволяє підприємству адаптуватися до дес-
табілізуючого впливу як внутрішнього, так і 
зовнішнього середовища в процесі досягнення 
своїх цілей. При цьому внутрішні і зовнішні 
ризики, так само як і стійкість, впливають на 
один і той же процес – досягнення цілей, але 
діють при цьому за протилежними напрямами: 
чим вища стійкість підприємства, тим менший 
ризик у сенсі можливого відхилення від очіку-
ваного результату, і навпаки [5].

Стійкість підприємства передбачає такий 
рух фінансових, матеріальних та інформацій-
них потоків, що забезпечують стабільне поло-
ження підприємства в умовах нестабільності 
зовнішнього середовища. Для кількісної оцінки 
нестійкого значення параметрів підприємства 
може бути використана статистична оцінка 
коливання показників, що характеризує міру 
коливання можливого результату.

Коливання можливого результату є ступе-
нем відхилення очікуваного значення від серед-
ньої величини. Для цього на практиці звичайно 
застосовують два тісно пов’язаних критерії: 
дисперсію і середньоквадратичне відхилення. 
Дисперсія і середньоквадратичне відхилення є 
методами абсолютного коливання. Для аналізу 
зазвичай використовують коефіцієнт варіації, 
за допомогою якого можна порівнювати коли-
вання ознак, виражених у різних одиницях 
виміру. Коефіцієнт варіації може змінюватися 
від 0 до 100%.
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Чим більший коефіцієнт, тим більше коли-
вання. В економічній статистиці встановлена 
така оцінка різних значень коефіцієнта варіа-
ції: до 10% – слабка коливання; до 10-25% – 
помірне коливання; більше 25% – високе коли-
вання.

Подання ризику як міри потенційної мож-
ливості відхилення від встановлених цілей вна-
слідок динамічної стійкої системи логістичних 
потоків у [6, с. 21] визначає найбільш важливі 
аспекти стійкості і, відповідно, ризиків нафто-
газового підприємства.

На нашу думку, істотно впливають на стій-
кість нафтогазового підприємства такі види 
внутрішньої стійкості, як: фінансова стій-
кість; виробнича стійкість; соціальна стійкість; 
інформаційна стійкість; екологічна стійкість. 
Взаємозв’язок дестабілізуючих факторів під-
приємства з даними видами стійкості представ-
лена на рисунку 4.

Фінансова стійкість відображає такий стан 
фінансових ресурсів, при якому підприєм-
ство, вільно маневруючи грошовими коштами, 
здатне реалізовувати встановлені цілі. Від-
творювальна стійкість забезпечує стабільність 
процесу виробництва і реалізації продукції, а 
також його розширення і оновлення. Стійкість 
соціального середовища має велике значення 
для забезпечення стабільності роботи підприєм-
ства, а також для його розвитку. Забезпечення 
високого рівня соціальної стійкості є особливо 
важливим завданням на нафтогазових підпри-
ємствах, що як правило, є містоутворюючими. 
Інформаційна стійкість виступає необхідною 
умовою господарської та фінансової стійкості 

підприємства, забезпечуючи адек-
ватну інформаційно-аналітичну базу 
прийняття управлінських рішень. 
Забезпечення екологічної стійкості є 
необхідною умовою функціонування 
підприємств, потенційно небезпечних 
для навколишнього середовища. До 
числа таких підприємств, безумовно, 
належать нафтогазові підприємства.

У комплексній проблемі оцінки 
стійкості нафтогазового підприєм-
ства особливе місце займає проблема 
визначення меж кожного з видів стій-
кості. Наприклад, недостатня фінан-
сова стійкість може призвести до 
неплатоспроможності підприємства та 
відсутністю у нього коштів для розви-
тку виробництва, а надлишкова буде 
перешкоджати розвитку, обтяжуючи 
витрати підприємства зайвими запа-
сами і резервами.

Висновки. На основі вищевикла-
деного ми дослідили поняття «еко-
номічна стійкість нафтогазового під-
приємства», класифікували фактори 
зовнішнього середовища, що вплива-
ють на економічну стійкість підпри-

ємства, проаналізували статистичну оцінку 
коливання показників, що характеризує міру 
коливання, виявили взаємозв’язок дестабілізую-
чих факторів нафтогазового підприємства і видів 
стійкості. Перспективою подальших досліджень 
у цьому напрямі має стати аналіз не лише фак-
торів впливу на економічну стійкість нафтога-
зових підприємств підприємства, але і способів 
запобігання впливу негативного середовища на 
сталий економічний розвиток цього виду підпри-
ємств. Також важливо з’ясувати групу факторів, 
які є передбачуваними (позитивними) та непе-
редбачуваними (негативними), для формування 
антикризових заходів підприємства.
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                                             Нафтогазове підприємство
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Маркетингова

(інформаційна)

стійкість

Екологічна

стійкість
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Дестабілізуючі фактори зовнішнього 
середовища

Зовнішня стійкість
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внутрішнього середовища

Рис. 4. Взаємозв’язок дестабілізуючих факторів нафтогазового 
підприємства і видів стійкості
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто теоретичні засади стандартизації в Украї-

ні та основні проблеми, з якими зустрічаються національні 
виробники продукції при виході на міжнародні ринки через 
невідповідність європейським стандартам, виявлено шляхи 
для їх вирішення. У процесі дослідження виділено ключові 
проблеми, що перешкоджають національним товаровироб-
никам належним чином представляти свою продукцію на 
європейському ринку.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены теоретические принципы стандартизации в 

Украине и основные проблемы, с которыми встречаются наци-
ональные производители продукции при выходе на междуна-
родные рынки из-за несоответствия европейским стандартам, 
выявлены пути для их решения. В процессе исследования 
выделены ключевые проблемы, которые препятствуют нацио-
нальным товаропроизводителям должным образом представ-
лять свою продукцию на европейском рынке.

Ключевые слова: стандартизация, сертификация, конку-
рентоспособность, государственная система стандартизации, 
стандарт, национальные стандарты, международные стандар-
ты, Европейский Союз, европейская стандартизация.

АNNOTATION
Theoretical principles of standardization in Ukraine and basic 

problems with that the national producers of products meet on 
leaving to the international markets through disparity to the Eu-
ropean standards are considered, ways are educed for their deci-
sion. In the process of research key problems that prevent to the 
national commodity producers properly to present the products at 
the European market are distinguished.

Keywords: standardization, certification, competitiveness, 
state system of standardization, standard, national standards, in-
ternational standards, European Union, European standardization.

Постановка проблеми. Жодне суспільство 
не може існувати без технічного законодавства 
та нормативних документів, які регламенту-
ють правила, процеси, методи виготовлення та 
контролю продукції, а також гарантують без-
пеку життя, здоров’я, майна людей та довкілля. 

Стандартизація є тією діяльністю, яка виконує 
вищенаведені функції.

Актуальність теми роботи зумовлена тим, 
що успішність діяльності різних суб’єктів гос-
подарювання на внутрішньому і зовнішньому 
ринках цілком залежить від того, якою мірою 
їхня продукція або послуги відповідатимуть 
стандартам якості.

Тому проблема забезпечення і підвищення 
якості продукції актуальна і від її вирішення 
значною мірою залежать ефективність діяль-
ності підприємств і національної економіки 
в цілому. З роками з’являються нові методи 
виробництва і матеріали, що спричинює заміну 
старих стандартів новими. Основна мета цього 
безперервного процесу – створювати на будь-
якому етапі економічного розвитку суспільства 
якісні вироби [1]. Тому процес перегляду, узго-
дження норм, пов’язаних зі стандартизацією 
продукції, буде здійснюватися постійно.

Характерна особливість стандартизації поля-
гає в тому, що сфера діяльності, галузі застосу-
вання і рівень її розвитку практично не обме-
жені. Немає сфери діяльності людини, де б не 
була потрібна стандартизація.

Офіційна стандартизація завжди завершу-
ється випуском стандартів, еталонів або інших 
нормативно-технічних документів, що мають 
цілком визначну форму, систему індексації, 
порядок затвердження і характеристики, сту-
пінь зобов’язання, терміни дії тощо.

Так, стандартизація в техніці є своєрідним 
відображенням об’єктивних законів еволю-
ції технічних засобів і матеріалів. Вона не є 
вольовим актом, який нав’язується техніч-
ному прогреcу ззовні, а випливає як немину-
чий наслідок відбору засобів, методів і матері-
алів, що забезпечують високу якість продукції 
на даному рівні розвитку науки і техніки. 
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З роками з’являються нові методи виробни-
цтва і матеріали, що веде до заміни старих 
стандартів новими. У цьому безперервному 
процесі головна мета її полягає в тому, щоб на 
будь-якому етапі економічного розвитку сус-
пільства створювати якісні вироби при масо-
вому їх виготовленні.

Таким чином, об’єктивні закони розви-
тку техніки і промисловості неминуче ведуть 
до стандартизації, яка є запорукою найвищої 
якості продукції, що може бути досягнута на 
даному історичному етапі. Завдяки стандарти-
зації суспільство має можливість свідомо керу-
вати своєю економічною і технічною політикою, 
домагаючись випуску виробів високої якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з управлінням якістю 
продукції, знайшли відображення у роботах 
вітчизняних і зарубіжних авторів: Л.М. Бада-
лова, Г. Байєра, О.П. Глудкіна, А.У. Глічева, 
Д.С. Деміденко, Е. Демінга, Д. Джурана, К. Ісі-
кави, Р. Каплена, Е.М. Карлика, В.А. Кача-
лова, Р.Н. Колегаєва, Ф. Кросбі, М.Г. Круг-
лова, В.А. Лапідуса, Д.С. Львова, Ф. Ніксона, 
В.Ю. Огвоздіна, В.В. Окрепілова, П.Г. Пере-
рви, К.М. Рахліна, А. Робертсона, Г. Тагуті, 
В.М. Тимофєєва, А. Фейгенбаума, І.І. Чайки, 
В.Е. Швеця. Проте наразі існує багато невирі-
шених практичних завдань і нерозкритих теоре-
тичних проблем щодо стандартизації продукції.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Метою дослідження є ана-
ліз окремих аспектів чинного законодавства, що 
регулює стандартизацію продукції, визначення 
проблем та шляхів їх усунення. Відповідно до 
мети, у статті потрібно вирішити такі завдання: 
дослідити стан українського законодавства та 
міжнародний досвід стосовно поняття стандар-
тизації продукції; виділити питання європей-
ської стандартизації та запропонувати шляхи 
виходу українських підприємств на європей-
ський ринок.

Зокрема, потребують подальшого дослі-
дження системи європейської стандартизації й 
сертифікації продукції, впровадження яких на 
вітчизняних підприємствах є необхідною умо-
вою виходу на зовнішні ринки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Актуальність проблеми, необхід-
ність наукового обґрунтування методології й 
практики вдосконалення систем управління 
якістю продукції та наближення її до світових 
вимог обумовили вибір теми дослідження.

У процесі дослідження розглянемо теоре-
тичні засади стандартизації в Україні та основні 
проблеми, з якими зустрічаються національні 
виробники продукції при виході на зовнішні 
ринки через невідповідність європейським стан-
дартам, виявимо шляхи їх вирішення. У про-
цесі дослідження виділимо ключові проблеми, 
що перешкоджають національним товарови-
робникам належним чином представляти свою 
продукцію на європейському ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах науково-технічного прогресу стандар-
тизація є унікальною сферою суспільної діяль-
ності. Вона синтезує у собі наукові, технічні, 
господарські, економічні, юридичні, естетичні 
і політичні аспекти. В усіх промислово розви-
нених країнах підвищення рівня виробництва, 
покращення якості продукції і зростання жит-
тєвого рівня населення тісно пов’язані з широ-
ким використанням стандартизації.

Стандартизація – це діяльність, що полягає 
у встановленні положень для загального і бага-
торазового застосування щодо наявних чи мож-
ливих завдань з метою досягнення оптималь-
ного ступеня впорядкування у певній сфері, 
результатом якої є підвищення ступеня відпо-
відності продукції, процесів та послуг їх функ-
ціональному призначенню, усуненню бар’єрів у 
торгівлі і сприянню науково-технічному співро-
бітництву.

Правові та організаційні засади стандартиза-
ції в Україні встановлює Закон України «Про 
стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII. 
Закон регулює відносини, пов’язані з діяль-
ністю у сфері стандартизації та застосуванням 
її результатів, і поширюється на суб’єкти гос-
подарювання незалежно від форми власності 
та видів діяльності, органи державної влади, а 
також на відповідні громадські організації.

Центральний орган виконавчої влади у сфері 
стандартизації організовує, координує та прова-
дить діяльність щодо розроблення, схвалення, 
прийняття, перегляду, зміни, розповсюдження 
національних стандартів відповідно до законо-
давства як національний орган стандартизації 
представляє Україну в міжнародних та регіо-
нальних організаціях із стандартизації.

Центральний орган виконавчої влади у сфері 
стандартизації виконує такі основні функції:

– забезпечує реалізацію державної політики 
у сфері стандартизації;

– вживає заходів щодо гармонізації розроблю-
ваних національних стандартів з відповідними 
міжнародними (регіональними) стандартами;

– бере участь у розробленні і узгодженні тех-
нічних регламентів та інших нормативно-пра-
вових актів з питань стандартизації;

– встановлює правила розроблення, схва-
лення, прийняття, перегляду, зміни та втрати 
чинності національних стандартів, їх позна-
чення, класифікації за видами та іншими озна-
ками, кодування та реєстрації;

– вживає заходів щодо виконання 
зобов’язань, зумовлених участю в міжнародних 
(регіональних) організаціях стандартизації;

– співпрацює у сфері стандартизації з відпо-
відними органами інших держав;

– формує програму робіт із стандартизації та 
координує її реалізацію;

– приймає рішення щодо створення та при-
пинення діяльності технічних комітетів стан-
дартизації, визначає їх повноваження та поря-
док створення;
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– організовує створення і ведення національ-
ного фонду нормативних документів та націо-
нального центру міжнародної інформаційної 
мережі ISONET WTO;

– організовує надання інформаційних послуг 
з питань стандартизації.

Центральний орган виконавчої влади у сфері 
стандартизації може виконувати інші функції 
та повноваження згідно із законами України.

Центральний орган виконавчої влади у сфері 
стандартизації вносить подання до Кабінету 
Міністрів України щодо делегування повнова-
жень стосовно організації розроблення, схва-
лення, прийняття, перегляду та зміни наці-
ональних стандартів у галузі будівництва та 
промисловості будівельних матеріалів цен-
тральному органу виконавчої влади в цій сфері 
діяльності.

На сьогоднішній день ЄС користується 
«Новим підходом» у визначенні основних вимог 
до регулювання якості продукції, яка повинна 
бути на її ринках. За «Новим підходом» під-
приємець має виконувати всі якісні умови, але 
не обмежений у технічному виборі інструмен-
тів виробництва. До функцій нового підходу 
належать Директиви ЄК, що встановлюють 
необхідні вимоги для охорони здоров’я та без-
пеки, застосовані для продуктів, розміщених на 
ринку; Європейські органи стандартизації роз-
робляють відповідні технічні специфікації, що 
відповідають основним вимогам Директив.

Відповідність даним гармонізованим стан-
дартам гарантує відповідність цим основним 
вимогам.

Метою стандартизації в Україні є забезпе-
чення безпеки для життя та здоров’я людини, 
тварин, рослин, а також майна та охорони 
довкілля, створення умов для раціонального 
використання усіх видів національних ресурсів 
та відповідності об’єктів стандартизації своєму 
призначенню, сприяння усуненню технічних 
бар’єрів у торгівлі.

Державна політика у сфері стандартизації 
базується на таких принципах:

– забезпечення участі фізичних і юридич-
них осіб в розробленні стандартів та вільного 
вибору ними видів стандартів при виробництві 
чи постачанні продукції, якщо інше не перед-
бачено законодавством;

– відкритості та прозорості процедур розро-
блення і прийняття стандартів з урахуванням 
інтересів усіх зацікавлених сторін, підвищення 
конкурентоспроможності продукції вітчизня-
них виробників;

– доступності стандартів та інформації щодо 
них для користувачів;

– відповідності стандартів законодавству;
– адаптації до сучасних досягнень науки і 

техніки з урахуванням стану національної еко-
номіки;

– пріоритетності прямого впровадження в 
Україні міжнародних та регіональних стан-
дартів;

– дотримання міжнародних та європейських 
правил і процедур стандартизації;

– участі у міжнародній (регіональній) стан-
дартизації.

Об’єктами державної стандартизації є: -
а) об’єкти організаційно-методичні та 

загально-технічні, у тому числі:
– організація проведення робіт із стандарти-

зації;
– термінологічні системи різних галузей 

знань та діяльності;
– класифікація і кодування техніко-еконо-

мічної та соціальної інформації;
– системи та методи забезпечення якості та 

контролю якості (вимірювань, аналізу), методи 
випробувань;

– метрологічне забезпечення (метрологічні 
норми, правила, вимоги, організація робіт);

– вимоги техніки безпеки, гігієни праці, 
ергономіки, технічної естетики;

– системи технічної та іншої документації 
загального використання, єдина технічна мова; 

– системи величин та одиниць;
– типорозмірні ряди і типові конструк-

ції виробів загально-машинобудівного засто-
сування (підшипники, елементи кріплення, 
інструменти, деталі тощо);

– інформаційні технології, включаючи про-
грамні та технічні засоби інформаційних сис-
тем загального призначення;

– достовірні довідкові дані про властивості 
речовин та матеріалів;

б) продукція міжгалузевого призначення та 
широкого вжитку;

в) складові елементи народногосподарських 
об’єктів державного значення, в тому числі 
фінансово-банківська система, транспорт, 
зв’язок, енергосистема, охорона навколишнього 
середовища, вимоги до вживаних природних 
ресурсів, оборона тощо;

г) об’єкти державних соціальних економіч-
них та державних науково-технічних програм.

Залежно від рівня суб’єкта стандартизації, 
який приймає чи схвалює стандарти, розрізняють:

– національні стандарти, кодекси усталеної 
практики та класифікатори, прийняті чи схва-
лені центральним органом виконавчої влади у 
сфері стандартизації, видані ним каталоги та 
реєстри загальнодержавного застосування;

– стандарти, кодекси усталеної практики та 
технічні умови, прийняті чи схвалені іншими 
суб’єктами, що займаються стандартизацією.

Стандарти повинні відповідати потребам 
ринку, сприяти розвитку вільної торгівлі, під-
вищенню конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції та бути викладеними таким чином, 
щоб їх неможливо було використовувати з 
метою введення в оману споживачів продукції, 
якої стосується стандарт, чи надавати перевагу 
виробнику продукції або продукції залежно від 
місця її виготовлення.

Об’єкт стандартизації може бути об’єктом 
інтелектуальної чи промислової власності, 
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якщо розробник стандарту в установленому 
законодавством порядку отримав дозвіл у влас-
ника прав на цей об’єкт.

Центральний орган виконавчої влади у 
сфері стандартизації з урахуванням суспільної 
потреби у стандартах, державних пріоритетів, 
пропозицій технічних комітетів стандартиза-
ції та інших суб’єктів стандартизації щороку 
формує програму робіт із стандартизації (далі – 
програма), яка включає перелік національних 
стандартів, прийнятих до розроблення. Про-
грама публікується один раз на шість місяців в 
офіційному виданні центрального органу вико-
навчої влади у сфері стандартизації та розміщу-
ється в інформаційних мережах.

Національні стандарти розробляються тех-
нічними комітетами стандартизації, а в разі їх 
відсутності – іншими суб’єктами стандартиза-
ції, що мають для цього відповідний науково-
технічний потенціал.

Міжнародні (регіональні) стандарти запрова-
джуються як національні стандарти за умови 
їх прийняття центральним органом виконавчої 
влади у сфері стандартизації.

Прийняття міжнародного (регіонального) 
стандарту – це опублікування національного 
стандарту, що грунтується на відповідному 
міжнародному (регіональному) стандарті, чи 
підтвердження того, що міжнародний (регіо-
нальний) стандарт має той самий статус, що і 
національний стандарт, із зазначенням будь-
яких відхилень від міжнародного (регіональ-
ного) стандарту.

Перевірку чинних національних стандартів 
на відповідність законодавству, інтересам дер-
жави, потребам споживачів, рівню розвитку 
науки і техніки, вимогам міжнародних (регіо-
нальних) стандартів здійснюють відповідні тех-
нічні комітети або інші суб’єкти стандартизації 
відповідно до Закону. Стандарти на продукцію 
перевіряються не рідше одного разу на п’ять 
років. За результатами перевірки відповідні 
технічні комітети або інші суб’єкти стандарти-
зації подають пропозиції про перегляд, зміни чи 
скасування стандартів до центрального органу 
виконавчої влади у сфері стандартизації.

Припинення дії національного стандарту 
здійснює центральний орган виконавчої влади 
у сфері стандартизації у разі припинення 
випуску продукції, регламентованої цим стан-
дартом, а також у разі розроблення, схвалення 
або прийняття замість нього іншого стандарту 
за поданням відповідного технічного комітету 
стандартизації або іншого суб’єкта стандарти-
зації відповідно до Закону.

Інформація про зміни, текст змін націо-
нальних стандартів публікується в офіційному 
виданні центрального органу виконавчої влади 
у сфері стандартизації не пізніше, ніж за 90 
днів до терміну надання їм чинності.

Європейська стандартизація являє собою 
освоєння загальних принципів, які вико-
ристовуються будь-де у світі для розробки 

необов’язкових стандартів. Ці принципи були 
визначені паралельно з утворенням організова-
ної стандартизації, і вони чинні, практично у 
своїй первинній версії, й дотепер [2, с. 12].

До цілей європейської стандартизації відно-
сяться:

– узгодженість національних стандартів у 
країнах-учасницях ЄС;

– єдине прийняття країнами – учасницями 
ЄС міжнародних стандартів;

– розробка єдиних європейських стандартів 
в областях, де не прийняті міжнародні стан-
дарти.

Питання стандартизації в рамках ЄС вирі-
шуються рівноправними європейськими орга-
нізаціями зі стандартизації, які відрізня-
ються галузями діяльності:

CEN (Comite europeen de normalisation) – 
Європейський комітет з стандартизації;

CENELEC (Comite europeen de normalisation 
en electro-technique) – Європейський комітет з 
стандартизації в електротехніці.

Згідно із бельгійським або французьким 
правом, європейські організації зі стандар-
тизації, як і відповідні міжнародні органі-
зації зі стандартизації, є цивільно-право-
вими об’єднаннями. Кожна країна має тільки 
одного офіційного представника, який вира-
жає інтереси цієї країни в галузі стандарти-
зації. При узгодженні на європейському рівні 
(особливо при прийнятті європейських стан-
дартів) представники країн мають голоси, 
зважені згідно з економічним рівнем розвитку 
їхніх країн. Таку ж кількість голосів країни-
члени ЄС мають в Раді Міністрів ЄС – зако-
нодавчому органі ЄС. Приписи Ради Міністрів 
ЄС рівносильні законам держав-партнерів. 
У нього входять також по одному представ-
нику від кожного з 18 урядів.

Внутрішній європейський ринок у значній 
мірі функціонує на основі європейських стан-
дартів. Політикою європейських комісій є 
прийняття за основу міжнародних стандартів 
(переважно без змін) при розробці європейських 
стандартів.

Згідно з регламентом європейських комісій, 
європейські стандарти повинні переводитися в 
національні збірники стандартів країн-членів 
ЄС без змін. При цьому скасовуються націо-
нальні стандарти. Європейський комітет зі 
стандартизації створений у Парижі в 1961 р. 
У 1970 р. була введена обов’язкова розробка 
європейських стандартів (EN). Членами CEN 
є національні організації зі стандартизації 
18 країн. Це закрита організація. Країни – 
члени CEN визнають пріоритет міжнародної 
стандартизації в рамках ISO і IEC. Робота по 
стандартизації в CEN багато в чому ґрунтується 
на результатах, досягнутих в ISO, або доповнює 
їх. Крім європейських стандартів, CEN також 
розглядає і приймає документи з гармонізації 
і попередні стандарти. Документи з гармоніза-
ції є найбільш простою формою усунення тех-
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нічних бар’єрів у торгівлі між цими країнами. 
Вони відрізняються від європейських стандар-
тів тим, що показують суть адміністративних 
і правових норм, які можуть заважати розви-
тку торговельних відносин. Ці документи роз-
різняються також процедурою їх прийняття 
членами CEN. Головне їх призначення – забез-
печення однаковості застосування міжнарод-
них стандартів (ISO) в країнах ЄС. Попередні 
стандарти розробляються у випадках, коли 
рівень інновацій високий, швидко змінюються 
технології, можливо швидку зміну показників 
і вимог, а також коли необхідний тривалий 
період для узгодження та прийняття стандар-
тів. Такі стандарти мають обмежений термін 
дії – до трьох років.

Адміністративну роботу виконує Централь-
ний секретаріат, який знаходиться в Брюсселі 
і згідно бельгійському законодавству оформ-
лений як науково-технічна некомерційна 
організація.

Європейський комітет зі стандартизації в 
електротехніці (CENELEC) створений у 1972 р. 
Члени CENELEC – Національні електротех-
нічні комітети 17 європейських держав. Усі 
вони є одночасно членами і EC. Вищий орган 
CENELEC – Генеральна асамблея, в якій пред-
ставлені національні організації з стандартиза-
ції, урядові органи країн-членів Європейського 
Союзу, Європейське економічне співтовариство, 
Європейська асоціація вільної торгівлі. 

Отже, найбільш високі рівні стандартизації – 
міжнародний і європейський. Вони спрямовані 
на вирішення глобальних завдань: усунення 
технічних бар’єрів в торгівлі; полегшення вза-
ємного обміну передовими технологіями; між-
державне економічне співробітництво. У той 
же час завдання європейської стандартизації 
сфокусовані на досягнення конкретних цілей, 
пов’язаних з об’єднанням Європи.

Перед вітчизняними підприємствами різ-
них галузей промисловості з розвитком конку-
ренції на національному та міжнародних рин-
ках постали такі проблеми:

– недосконалість існуючих стандартів в 
Україні;

– недостатність темпів впровадження міжна-
родних стандартів;

– невиправдано широкий перелік товарів, 
які підлягають обов’язковій сертифікації;

– велика кількість обов’язкових випробу-
вань і перевірок імпортних товарів при доступі 
на ринок;

– велика тривалість і вартість робіт щодо 
сертифікації;

– низька поінформованість товаровиробни-
ків про стандарти;

– технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності.

Для вирішення проблем з якістю продукції 
розроблено концепцію забезпечення належної 
якості товарів і послуг, де основними засадами 
стали такі:

1. Формування та нарощування експортного 
потенціалу шляхом створення на системних 
скоординованих засадах відповідних економіч-
них, організаційних, науково-технічних, інфор-
маційних та соціальних передумов.

2. Створення для поступового зменшення 
залежності України від імпорту стратегічно 
важливих видів товарів, технологій та послуг 
за рахунок раціонального використання і наро-
щування власного науково-технічного та вироб-
ничого потенціалу, швидкого впровадження 
сучасних технологій, зокрема, імпортованих в 
основні види економічної діяльності.

3. Створення передумов, розроблення та 
впровадження функціонально-організаційних 
схем і механізмів управління, які сприяють 
формуванню та посиленню зацікавленості під-
приємств у підвищенні рівня якості та конку-
рентоспроможності продукції як найважливі-
шого елементу їх ділового успіху.

4. Розробка та впровадження механізмів 
захисту внутрішнього ринку України від нея-
кісної продукції та послуг, недобросовісної кон-
куренції і реклами.

5. Підготовка та впровадження в Україні 
нормативно-правових, нормативно-технічних 
документів у сфері безпечності і якості, вимог, 
які гармонізовані з визнаними міжнародними 
стандартами та європейськими правовими і тех-
нічними нормами [3].

6. Створення економічних, організаційних 
та соціальних передумов і механізмів широ-
кого впровадження на базисному рівні еконо-
міки підприємств України професійних сис-
тем якості та систем управління навколишнім 
середовищем як найбільш ефективним інстру-
ментом забезпечення якості і конкурентоспро-
можності продукції.

7. Забезпечення задоволення вимог спожива-
чів у формуванні експортного потенціалу, спри-
яння пошуку та залучення стратегічних інвес-
торів, раціонального використання ресурсів.

8. Вдосконалення та розвиток науково-мето-
дичної бази робіт з управління якістю і кон-
курентоспроможністю продукції, створення на 
державному та інших рівнях системи інфор-
маційного забезпечення робіт у сфері якості та 
конкурентоспроможності за допомогою застосу-
вання сучасних інформаційних технологій.

9. Підтримка, вдосконалення та розвиток 
системи навчання, підвищення кваліфікації та 
перепідготовки фахівців і персоналу, зайнятого 
у сфері забезпечення та поліпшення якості, 
управління якістю та конкурентоспроможністю 
продукції.

10. Створення системи зв’язків із товари-
ствами, асоціаціями захисту прав споживачів, 
товаровиробників, іншими громадськими орга-
нізаціями щодо проблем безпечності та якості 
продукції [4]. 

Але є значна частка вітчизняних підпри-
ємств, які можуть вийти на європейський 
ринок, маючи для цього всі законні і техно-
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логічні засади. Проаналізувавши їхні високі 
обсяги виробництва, виробничу потужність і 
кількість працюючих на даних підприємствах, 
можна висновувати про значний виробничий 
потенціал цих підприємств. Саме завдяки цьому 
підприємства мають всі шанси вийти зовсім на 
інший рівень збуту продукції, надавши нові 
робочі місця.

Отже, запровадження європейських стан-
дартів і правил – це інвестиція в майбутнє. Це 
відчують усі завдяки високій якості продуктів, 
зменшенню забруднення довкілля тощо. Більше 
українських компаній зможуть конкурувати на 
світовому ринку.

Природно, європейська інтеграція означа-
тиме посилену конкуренцію для українських 
виробників. Однак тарифи на імпорт з країн 
ЄС будуть зменшуватися поступово, щоб надати 
українському бізнесу час для підготовки. На 
противагу, переважна більшість українських 
товарів будуть негайно звільнені від митних 
зборів та отримають доступ до 500 млн європей-
ців. Досвід Польщі та Словаччини свідчить, що 
підприємства здатні швидко пристосуватися.

Висновки. Усі проблеми зі стандартизації, 
з якими зустрічаються виробники при виході 
на ринок товарів ЄС, є результатом застарілого 
технічного оснащення підприємств, невідповід-
ності українських норм європейським, великої 
кількості обов’язкових сертифікацій і переві-
рок. Саме перераховані критерії займають осно-
вну частину бар’єру, який перешкоджає виходу 
вітчизняних підприємств на ринок ЄС.

Вирішення поставлених проблем криється в 
удосконаленні технологій, здійсненні економіч-
ного заохочення, нарощуванні сили експорту на 
території України. З вищеперерахованих шляхів 
у вирішенні проблем мають бути зацікавлені не 
тільки вітчизняні підприємства, а й держава.

Лідером, який повинен донести і допомогти 
вітчизняним товаровиробникам представляти 
свою продукцію на міжнародному рівні, є дер-
жава. Тільки держава повною мірою може допо-
могти вітчизняним підприємствам у вирішенні 
даної проблеми. У результаті стандартизації до 
рівня європейського збільшаться поставки на 
експорт, які за собою поведуть збільшення над-
ходження до бюджету і підвищення рівня ВВП.

Отже, завдяки стандартизації вітчизняні това-
ровиробники можуть свідомо керувати своєю еко-
номічною і технологічною політикою, домагаю-
чись випуску продукції високої якості. В умовах 
НТП стандартизація є унікальною сферою сус-
пільної діяльності. Вона синтезує у собі наукові, 

технічні, господарські, економічні, юридичні, 
естетичні і політичні аспекти. В економічно роз-
винутих країнах підвищення рівня виробництва, 
поліпшення якості продукції і зростання життє-
вого рівня населення тісно пов’язані з широким 
використанням стандартизації.

Усі роботи зі стандартизації здійснюються на 
основі перспективних і поточних планів стан-
дартизації, програм комплексної стандартиза-
ції і метрологічного забезпечення. Дані плани 
дають змогу показувати напрям діяльності усіх 
організацій країни, які займаються питаннями 
стандартизації. Загальне методичне керування 
щодо розроблення планів виконують Держ-
споживстандарт України та Кабінет Міністрів 
України.

Стандартизація як самостійна система нако-
пичує сучасніші досягнення науки і техніки, 
органічно поєднує фундаментальні та при-
кладні галузі науки, сприяє швидкому впро-
вадженню наукових досягнень у практику, 
допомагає визначити найбільш економічні та 
перспективні шляхи розвитку науково-техніч-
ного прогресу і підприємницького сектору кра-
їни. Вона поєднує науку, техніку і виробництво, 
сприяє забезпеченню єдиної технічної політики 
в різних галузях народного господарства, тех-
нічному переозброєнню виробництва, широ-
кому впровадженню сучасної техніки і техно-
логій, інтенсифікації виробництва, механізації 
та автоматизації виробничих процесів, підви-
щенню якості товарів. Усе це сприяє розвитку 
підприємств та економіки країни в цілому.
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
С УЧЕТОМ АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ДЕФИНИЦИЙ

ASSESSMENT OF ENTERPRISES  
BASED ON ANALYSIS REGULATIONS DEFINITIONS

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены актуальные проблемы оценки предприятий, 

связанные с использованием приведенных в нормативных до-
кументах определений понятий (дефиниций). На основании 
предложенной методики формирования корректного опреде-
ления основополагающих понятий выполнен выборочный ана-
лиз противоречий, которые могут привести к существенным 
ошибкам при определении рыночной стоимости предприятия.

Ключевые слова: стоимость предприятия, дефиниции, 
формальная логика, рынок, стандарты оценки, собственность, 
анализ.

АНОТАЦІЯ
Розглянуто актуальні проблеми оцінки підприємств, 

пов’язані з використанням приведених в нормативних доку-
ментах визначень понять (дефініцій). На підставі запропоно-
ваної методики формування коректного визначення основопо-
ложних понять виконаний вибірковий аналіз суперечностей, 
які можуть призвести до істотних помилок при визначенні рин-
кової вартості підприємства.

Ключові слова: вартість підприємства, дефініція, фор-
мальна логіка, ринок, стандарти оцінки, власність, аналіз.

ANNOTATION
Consider actual problems of assessment of enterprises that 

associated with the use specified in the regulations definitions. Se-
lective analysis of the contradictions that can lead to significant 
errors in determining the market value of the company is made on 
the basis of the proposed method of forming a correct definition of 
fundamental concepts.

Keywords: enterprise value, definition, formal logic, market, 
valuation standards, property, analysis.

Постановка проблемы. Разрешение мно-
гих вопросов, решаемых при оценке стоимости 
предприятия, связано с использованием нор-
мативных дефиниций (определения понятий). 
Логически обоснованное, непротиворечивое 
определение понятия и его корректное исполь-
зование являются необходимым (хотя и недо-
статочным) условием выполнения успешной 
деятельности по оценке предприятия. Проблема 
заключается в том, что оценщику приходится 
постоянно работать с нормативными дефиници-
ями, которые зачастую являются основой для 
выполнения оценочных процедур. Для правиль-
ного использования дефиниций оценщик дол-
жен обладать определенными знаниями о том, 
насколько корректной и обоснованной является 
используемая им дефиниция. Большинство 
научных и оценочных исследований начинается 

с анализа основных понятий, с которыми при-
дется сталкиваться в работе по оценке стоимо-
сти предприятия. Поэтому важность коррект-
ного определения понятия при определении 
стоимости предприятия трудно переоценить.

Целью работы является разработка научно-
методических основ анализа дефиниций при 
оценке стоимости предприятия, позволяющих 
оценить корректность и логическую непротиво-
речивость применяемых нормативных дефини-
ций и формировать свои определения понятий, 
характеризующих объект и предмет оценивания.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Анализ нормативной литературы [1], 
связанной с оценочной деятельностью, пока-
зал, что формирование дефиниции не всегда 
отвечает четким формально-логическим тре-
бованиям, что может существенно повлиять 
на результаты оценки. Работы, посвященные 
формированию дефиниций [3; 5], не отражают 
специфику оценочной деятельности, однако 
позволили авторам разработать комплекс про-
цедур, позволяющих выполнить критический 
анализ действующих в нормативной литературе 
дефиниций, а также формировать свои опреде-
ления понятий при оценке предприятия.

Изложение основного материала. В процессе 
работы оценщику приходится или использо-
вать существующие общепринятые определения 
понятий, которые содержатся, как правило, в 
словарях и в нормативных (законодательных) 
источниках, или предлагать собственную терми-
нологию. Множество ошибок при осуществле-
нии оценочной деятельности происходит из-за 
нечеткости (некорректности) в терминологии.

Под определением понятия [3] понимается 
логическая операция, раскрывающая содержа-
ние понятия, т.е. выявляющая существенные 
признаки, входящие в его содержание. Рас-
крыть содержание какого-либо понятия – зна-
чит указать на его существенные признаки. 
Определение понятия решает две задачи. Оно 
отличает и отграничивает определяемый пред-
мет от всех иных. В целом определения поня-
тий необходимы:
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• для подытоживания главного в познании 
сущности понятия;

• при употреблении ранее неизвестных 
понятий;

• при употреблении понятия в новом значе-
нии.

Анализ литературных источников пока-
зал, что, несмотря на множество дискуссий по 
поводу определения тех или иных понятий, 
недостаточно внимания уделяется методике 
формирования корректного понятийного аппа-
рата. В большинстве работ, посвященных фор-
мированию и анализу определения понятия, 
рассматривается набор признаков (правил), 
которым должно отвечать логически обоснован-
ное определение понятия. Оценщику в работе 
приходится как анализировать имеющееся 
определение, так и формировать новые опре-
деления. Для анализа выбранного определения 
необходимо и достаточно проверить его на соот-
ветствие исследуемому объекту и на соблюде-
ние указанных признаков. Для формирования 
определения необходимо выявить его структуру 
и владеть методикой (алгоритмом) создания.

При формировании определения понятия 
общепринято руководствоваться набором пра-
вил (принципов). Корректное определение 
понятия должно отвечать принципам формаль-
ной логики. Ниже на основании анализа лите-
ратурных источников [3; 4] сделана попытка 
формулировки основных правил (свойств) опре-
деления понятия и контрольных вопросов, 
позволяющих осуществлять корректное форми-
рование рассматриваемого определения:

• полнота существенных признаков, которые 
характеризуют понятие, то есть, корректное опре-
деление понятия должно содержать все существен-
ные признаки данного понятия (раскрыта ли в 
полной мере сущность понятия, все ли существен-
ные признаки, характеризующие рассматриваемое 
понятие, учтены в определении);

• непротиворечивость трактовки понятия, 
то есть, рассматриваемое определение понятия 
не должно противоречить другим понятиям, 
логично связанным с данным (не противоре-
чит ли определение данного понятия понятию, 
логически связанному с ним);

• однозначность – определение должно 
быть свойственным лишь данному, и ника-
кому иному понятию в данной области знаний 
(не свойственно ли определение данного поня-
тия иному понятию, нет ли в рассматривае-
мом определении двойственного толкования 
понятия);

• ясность и доступность – определение 
должно быть ясным и доступным для пони-
мания сути адресатом, для которого предна-
значено данное понятие, и должно сделать его 
известным (приводит ли определение неизвест-
ного понятия в известное, достаточно ли зна-
ний для того, чтобы обосновать определение 
понятия, доступно ли определение понятия 
для адресата);

• относительная сущность понятия с пози-
ции цели оценки, то есть, существенное для 
одной цели может оказаться второстепенным 
с точки зрения другой цели (является ли рас-
сматриваемое понятие для поставленной цели 
существенным, а не второстепенным);

• отсутствие порочного круга, т.е. исклю-
чение возможности определять понятие через 
самое себя или определять его через другое 
понятие, которое, в свою очередь, определяется 
через него (не присутствует ли в определении 
само понятие);

• краткость формулировки определения, то 
есть отсутствие лишней несущественной инфор-
мации (нет ли в определении понятия лишней 
несущественной информации).

Использование принципов построения опре-
деления понятия позволяет оценщику анализи-
ровать существующие определения и предлагать 
свои, приемлемые для конкретного исследова-
ния. Несоблюдение хотя бы дного из перечис-
ленных правил свидетельствует о некорректно-
сти данного определения.

Определение понятия в оценочной деятель-
ности может иметь как основную роль, так и 
вспомогательную. В первом случае на определе-
нии понятия строится заключение о стоимости 
предприятия, т.е. соотносится ли оцениваемый 
объект с определенными известными дефиници-
ями. Во втором случае определение одного или 
нескольких понятий участвуют в исследовании 
проблемы оценивания в качестве вспомогатель-
ного средства.

Детальный анализ существенных признаков 
необходим оценщику также при формировании 
собственных определений и дефиниций, если 
в существующей словарной или нормативной 
литературе отсутствуют необходимые определе-
ния понятий, или имеющиеся используются в 
ином контексте. Зачастую даже в нормативной 
литературе (законодательных актах) встреча-
ются дефиниции, которые содержат логические 
или другие противоречия.

Специфика деятельности оценщика такова, 
что, как правило, он должен в точности 
использовать дефиниции, приведенные в нор-
мативном документе, исключая их толкование. 
Толкование понятия является прерогативой 
создателя нормативного документа. Оценщику 
приходится лишь использовать нормативное 
определение понятия. В тех случаях, когда 
нормативное определение противоречит объ-
екту исследования, оценщик, на наш взгляд, 
может и должен в дополнение к нормативному 
определению привести определение понятия, 
отражающее его действительное содержание. 
При этом необходимо доказать, что принятое 
понятие отвечает всем существенным при-
знакам логически обоснованного определения 
понятия. Ниже предлагается алгоритм фор-
мирования оценочных процедур, основанных 
на анализе определения применяемого или 
выдвигаемого понятия:
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• анализ существенных характеристик оце-
ниваемого предприятия, а также цели его дея-
тельности и предмета оценивания;

• рассмотрение вариантов понятий, отража-
ющих сущность исследуемого объекта;

• анализ существенных признаков каждого 
из рассмотренных понятий;

• выявление различий между существен-
ными характеристиками объекта и признаками 
рассматриваемых понятий;

• оценка различий с точки зрения их суще-
ственности;

• принятие обоснованного решения о соот-
ветствии исследуемого объекта приведенному 
понятию;

• формулировка выводов по предмету иссле-
дования, в том числе, с точки зрения их катего-
ричности.

Для формирования корректного определения, 
при проведении оценки, важно иметь информа-
цию не только об объекте и предмете оценива-
ния, но и о цели проводимой оценки. Например, 
поставлена задача: определить рыночную стои-
мость предприятия. Такой вопрос может быть 
поставлен для различных целей: для купли-про-
дажи на свободном конкурентном рынке, для 
приватизации, для залога при получении кре-
дита, для страхования. Каждая цель связана с 
определенными существенными последствиями, 
несмотря на то, что в каждом случае определя-
ется рыночная стоимость. Формулируя вывод о 
стоимости предприятия, оценщик должен ука-
зать, для какой цели определялась рыночная 
стоимость. Не имея информации о цели оценки, 
оценщик может дать формально обоснованное, 
а по существу некорректное для дальнейшего 
использования заключение об оценке. Конкре-
тизация вопроса с обозначением цели оценки и 
критический анализ используемой дефиниции 
позволит оценщику избежать противоречия и 
ошибочных выводов, связанных с дальнейшим 
использованием результатов оценки.

Рассмотрим использование положений, изло-
женных в данной статье на примере использо-
вания определения базового понятия рыночной 
стоимости предприятия, изложенного в Наци-
ональном стандарте № 1 [1]. В абзаце 31 п.3 
этого документа приведено следующее опреде-
ление понятия рыночной стоимости: «рыночная 
стоимость – стоимость, по которой возможно 
отчуждение объекта оценки на рынке подоб-
ного имущества на дату оценки по соглашению, 
заключенному между покупателем и продав-
цом, после проведения соответствующего мар-
кетинга при условии, что каждая из сторон дей-
ствовала со знанием дела, рассудительно и без 
принуждения». Критический анализ приведен-
ной дефиниции необходимо начать с перечис-
ления существенных признаков, отраженных в 
данном определении.

«Стоимость, по которой возможно отчужде-
ние объекта оценки…», т.е. слово «возможно» 
свидетельствует о вероятностном характере 

результата оценки. Отсутствие в определении 
обозначения «вероятная стоимость» может вве-
сти в заблуждение заказчика оценки, который 
может воспринимать оценку рыночной стоимо-
сти как детерминированную.

Далее, «…на рынке подобного имущества 
на дату оценки», т.е. в определении указано о 
том, что оцениваемое имущество должно быть 
подобным на рассматриваемом рынке. Однако 
не указано, что рынок должен быть свободным 
и конкурентным. Рынок может быть моно-
польным, неконкурентным, и тогда определен-
ная оценщиком стоимость предприятия будет 
не рыночной.

Следующая составляющая дефиниции – 
«по соглашению между покупателем и про-
давцом». Не указано, между какими именно 
покупателем и продавцом – конкретным или 
типичным. Это важно, поскольку при сделке, 
совершаемой между конкретным продавцом 
(особенно актуально при приватизационных 
процессах) и потенциальным покупателем, как 
правило, выдвигаются определенные условия, 
отражающие интерес продавца. Для опреде-
ления рыночной стоимости оценщик должен 
учитывать интересы типичных сторон сделки, 
а именно с типичной мотивацией, типичным 
финансированием. В противном случае, исходя 
из приведенного определения, стоимость, ско-
рее, отвечает понятию не рыночной, а инвести-
ционной стоимости.

Следующая часть нормативной дефиниции – 
«…после проведения соответствующего мар-
кетинга». Маркетинг может быть проведен в 
различные сроки. Это зависит от организации 
маркетинговой деятельности у конкретного 
покупателя и продавца. Для оценщика в дан-
ном случае важен достаточно долгий срок экс-
позиции, который позволяет в том числе осуще-
ствить соответствующий маркетинг и отнести 
оцениваемую стоимость к рыночной.

И последняя составляющая нормативного 
определения рыночной стоимости – «…при 
условии, что каждая из сторон действовала со 
знанием дела, рассудительно и без принужде-
ния». Из этого признака не ясно, в чем может 
проявляться фактор принуждения. Это важно, 
потому что наличие данного ограничения может 
привести к другому виду стоимости.

Приведенный перечень существенных при-
знаков необходим для того, чтобы идентифи-
цировать вид стоимости предприятия с опре-
деленным видом стоимости, приведенным в 
нормативном документе. Если хотя бы один из 
признаков рыночной стоимости не совпадает с 
приведенными в данной дефиниции, то необхо-
димо определять другой вид стоимости, неры-
ночную стоимость. Анализ каждого из призна-
ков показывает некорректность приведенного 
определения. Кроме анализа каждого признака 
в отдельности, необходимо проверить перечень 
указанных признаков на их полноту. Так, в 
п.13 [1] указано, что при определении рыноч-
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ной стоимости необходимо соблюдать принцип 
наиболее эффективного использования.

Таким образом, исходя из приведенного кри-
тического анализа, можно предложить два вари-
анта определения рыночной стоимости: полная, 
учитывающая все существенные признаки, и 
сокращенный вариант. Полный вариант опре-
деления: «рыночная стоимость – вероятная 
сумма в денежном выражении, по которой воз-
можно отчуждение объекта, при его наиболее 
эффективном использовании на конкурентном 
рынке подобного имущества, на определенную 
дату, между типичным продавцом и типичным 
покупателем, при типичном финансировании 
и достаточно длительном сроке экспозиции, 
позволяющем провести соответствующий мар-
кетинг, при условии, что каждая из сторон 
действует рассудительно, со знанием дела, без 
принуждения». Сокращенный вариант опреде-
ления рыночной стоимости, отвечающий фор-
мально-логическим требования, может иметь 
следующий вид: «рыночная стоимость – стои-
мость объекта оценки в денежном выражении, 
которая отвечает всем существенным призна-
кам типичных условий отчуждения на свобод-
ном конкурентном рынке».

Предлагаемое определение понятия рыноч-
ной стоимости, построенное на четких фор-
мально-логических требованиях, позволяет про-
вести анализ корректности применения данного 
понятия в случаях, не отвечающих рыночным 
условиям, например при оценке предприятия в 
целях приватизации путем выкупа.

Выводы. Таким образом, в завершение целе-
сообразно отметить следующее:

1. Корректное и логически грамотное опреде-
ление понятия в оценочной деятельности явля-
ется важным источником в разрешении задач, 
поставленных оценщику.

2. При формировании определения понятия в 
оценочной практике необходимо в полной мере 
соблюдать формально-логические правила.

3. При проведении оценки предприятия, свя-
занной с использованием определений понятий, 
оценщику необходимо, как правило, выявлять 
и учитывать цель оценки и строго учитывать 
все существенные признаки, отражающие нор-
мативную дефиницию.

4. В случае существенного различия между 
определением понятия, приведенного в норма-
тивном документе, с определением, отражаю-
щим объект и предмет оценки, это необходимо 
отразить в полученных выводах.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретичні питання формування кон-

цепції інтелектуалізації систем менеджменту підприємств. 
Обґрунтовано й уточнено термінологічний апарат та сутність і 
зміст таких категорій, як «система», «система менеджменту», 
«структура системи менеджменту».

Ключові слова: система, елементи, інтелектуалізація, 
структура системи менеджменту.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические вопросы формиро-

вания концепции интеллектуализации систем менеджмента 
предприятий. Обоснованы и уточнены терминологический 
аппарат и сущность и содержание таких категорий, как «си-
стема», «система менеджмента», «структура системы ме-
неджмента».

Ключевые слова: система, элементы, интеллектуализа-
ция, структура системы менеджмента.

ANNOTATION
In the article investigational theoretical questions of form-

ing of conception of intellectualization of the systems of man-
agement of enterprises. Grounded and terminology is specified 
vehicle and essence and maintenance of such categories as a 
«system», «management system», «structure of the manage-
ment system».

Keywords: system, elements, intellectualization, structure of 
the management system.

Постановка проблеми. Становлення ефек-
тивної системи менеджменту підприємств у 
контексті еволюції сучасної управлінської 
думки крізь призму знаннєвої, інформацій-
ної, нематеріальної, інтелектуальної та інших 
парадигм є важливим завданням науки і прак-
тики в умовах сьогодення. Однією із підвалин 
у формуванні новітньої парадигми менедж-
менту пропонується концепція інтелектуаліза-
ції систем менеджменту підприємств. Розвиток 
зазначеної концепції передбачає теоретичне 
обґрунтування її складових елементів, серед 
яких виокремлено етапи процесу інтелектуалі-
зації систем менеджменту. Наукова проблема 
обґрунтування технології та інструментарію 
процесу інтелектуалізації має теоретичні та 
прикладні аспекти, які пов’язані із формуван-
ням понятійного апарату, розробленням алго-
ритмів та механізмів трансформування систем 
менеджменту підприємств під дією інтелекту-
альної складової.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність понять «система», «система менедж-
менту», «структура системи менеджменту» 

та їхнє змістове наповнення досліджувалося 
багатьма науковцями, це: М. Чумаченко, 
Л. Федулова, О. Кузьмін, Г. Осовська, Б. Мізюк, 
А. Качинський, Г. Щокін, М. Лесечко та ін. Під 
терміном «система» автори зазвичай розуміють 
об’єднання компонентів та елементів в інтер-
есах досягнення бажаної мети, а термін струк-
тура системи трактують як сукупність необхід-
них і достатніх для досягнення цілей відношень 
між її елементами. Водночас не повністю 
вивченими є питання впливу тенденцій і про-
цесів інтелектуалізації суспільства, економіки 
та менеджменту підприємств на формування 
систем і структури менеджменту та динаміки 
взаємозв’язків їхніх елементів.

Метою дослідження є розгляд теоретичних 
підходів щодо розроблення концепції інтелек-
туалізації систем менеджменту підприємств, 
зокрема обґрунтування й уточнення терміноло-
гічного апарату та сутності й змісту таких кате-
горій, як «система», «система менеджменту», 
«структура системи менеджменту».

Виклад основного матеріалу. Відомо, що 
кожна система є сукупністю взаємопов’язаних 
та взаємодіючих елементів, метою якої є досяг-
нення певних цілей і, яка ґрунтується на прин-
ципах самоорганізування, синергії та розвитку 
[4], або являє сукупність взаємопов’язаних еле-
ментів, які об’єднані єдністю цілей та функціо-
нальною цілісністю, водночас властивість самої 
системи не зводиться до суми властивостей еле-
ментів [12, с. 13].

Будь-якому елементу властиві одна або 
декілька якостей, які визначають його місце 
у внутрішньому організуванні системи. Своє 
призначення елемент може виконувати лише 
тоді, коли він взаємодіятиме з іншими елемен-
тами системи. Отже, елемент завжди є струк-
туроутворюючою частиною системи, ознакою її 
ієрархічності та обумовлює розв’язання таких 
завдань: 1) опис системи як такої; 2) опис цієї 
системи як елемента більш масштабної системи. 
З огляду на це, як зазначають автори [9; 12; 13], 
для будь-якої системи залишається справедли-
вим розгляд ланцюга «надсистема–система–
підсистема». Зазначені ланцюги у соціально-
економічних системах розглядаються з різних 
позицій та масштабів ієрархії (табл. 1.1).
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Таблиця 1.1
Окремі ланцюги соціально-економічних систем 

щодо їх ієрархічності
Надсистема Система Підсистема

Світова еконо-
міка

Національна 
економіка

Місцева еконо-
міка

Національна 
економіка

Промисловість Корпорація

Корпорація Підприємство Цех
Підприємство Управління 

персоналом
Менеджмент

Менеджмент Керуюча сис-
тема

Керівник

Система 
менеджменту

Процес менедж-
менту

Комунікації

Керуюча сис-
тема

Конкретна 
функція

Загальна функ-
ція

Джерело: опрацьовано на основі [4; 13]

Наявність системи характеризують такі 
ознаки [4]:

– цілісність – сукупність елементів, що ста-
новлять певне ціле, яке має загальні власти-
вості і власну поведінку;

– елементність – система як цілісний 
об’єкт складається із елементів, кожен з яких 
також може розглядатися як система і поді-
лятися (містити інші елементи); межа поділу 
системи залежить від її масштабу і завдань її 
дослідження;

– ієрархічність – підпорядкування елемен-
тів системи, тобто кожна система є сукупністю 
елементів, пов’язаних відносинами підпорядку-
вання;

– ізольованість – елементи системи і зв’язки 
між ними можна відокремити певною мірою 
від навколишнього середовища і розглядати їх 
ізольовано. Як правило, система взаємодіє із 
зовнішнім середовищем через входи і виходи;

– множинність – кожному елементу системи 
притаманні певний стан, властивості, пове-
дінка, які відрізняються від стану, властивос-
тей і поведінки інших елементів;

– цілеспрямованість існування – залежно від 
проблем, завдань, сфери існування елементи, 
що формують систему, мають свою мету, яка 
обумовлює їхню поведінку і спосіб існування;

– емерджентність (англ. emergence – виник-
нення, поява нового) – кожен елемент системи 
характеризується певними автономними влас-
тивостями. Емерджентність полягає у тому, 
що властивість системи як цілого не рівно-
цінна сумі властивостей її елементів. У системі 
з’являються нові властивості, характерні лише 
для неї як для цілого.

З огляду на свою складність, система володіє 
певними властивостями, а саме:

– система прагне зберегти свою структуру 
(ця властивість заснована на об’єктивному 
законі організації – законі самозбереження);

– система має потребу в управлінні (існує 
набір потреб людини, групи, підрозділу, вели-
кого соціуму);

– у системі формуються складні зв’язки, 
залежно від індивідуальних властивостей її еле-
ментів і підсистем (система може мати власти-
вості не властивих їй елементів, і може не мати 
властивостей своїх елементів);

– кожна система має вхідний вплив, систему 
перероблення (оброблення), кінцеві результати 
(вихід) і зворотний зв’язок;

– на вході система зазнає впливу з боку серед-
овища, а через вихід вона впливає на зовнішнє 
середовище.

Отже, система – це об’єднання компонентів 
та елементів в інтересах досягнення бажаної 
мети. Складовими частинами системи є керу-
юча і керована підсистеми, зовнішнє середо-
вище, вхід, процес перетворення, вихід, канали 
зв’язку, а її елементами є порядок здійснення 
операцій (технологія), устаткування, структури 
і люди [10, с. 15].

Елементи та складові різних систем відрізня-
ються за кількістю, розмірами, властивостями, 
але не за своїм призначенням, тобто роллю, яку 
вони покликані відігравати в будові системи. 
Якщо система є досить великою і складається 
з підсистем (відповідно до принципу ієрархіч-
ності), а кожна підсистема також складається зі 
своїх підсистем, мабуть, можна дійти до таких 
дрібних частин системи, що уже не є підсисте-
мами. Тому в ієрархії підсистем складники сис-
теми існують на найнижньому рівні.

Функціонування системи як єдиного цілого 
забезпечується зв’язками між її елементами. 
Відомі три типи таких зв’язків [10, с. 12]:

– функціонально необхідні – за їх допомо-
гою формуються відносини, визначені для даної 
системи (наприклад, соціально-економічні): 
відносини управління, підпорядкованості, соці-
альні відносини;

– синергічні (спільної дії) – при спільних 
діях деяких частин елементів системи вони 
забезпечують збільшення загального ефекту 
цих дій до величини, що перевищує суму ефек-
тів від тих частин, що діють незалежно;

– надлишкові – зайві чи суперечливі.
Перенесення акценту у процесі трансформації 

менеджменту на обґрунтування інтелектуаліза-
ційних процесів потребує більш пильної уваги 
до таких понять, як «структура», «функції» та 
«зв’язки» систем менеджменту підприємств, та 
погляду на ці терміни крізь призму найважли-
вішої складової цієї системи – людини.

Зазначений категорійний апарат розгля-
немо з використанням методології системного 
підходу. Один із перших науковців України, 
що застосовував методологію системного під-
ходу, – академік М. Чумаченко – ототож-
нює поняття «структура» і «склад» системи, 
окреслюючи їх через такі базові принципи, як 
наявність спільної мети; взаємопов’язані еле-
менти, що утворюють внутрішню структуру 
системи; існування у зовнішньому оточенні, 
яке поряд з внутрішніми елементами ство-
рює обмеження системи; наявність певних 
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ресурсів, які забезпечують її функціонування; 
керуючий центр, що забезпечує рух системи 
до визначеної мети [16, с. 112].

Б. Мізюк акцентує увагу на взаємопов’язаності 
елементів системи як ключовій для поняття 
«структура системи», зазначаючи: «Структура 
є поняттям абстрактним, бо якщо розглядати 
елементи як первинне відношення у системі, то 
структура представляє відношення відношень» 
[8, с. 38].

Згідно з працею колективу авторів [7, с. 20] 
поняття «структура» тлумачиться як «... побу-
дова, сукупність співвідношень, часток елемен-
тів, з яких формується визначена економічна 
цілісність. У той же час структура відображає 
розміщення елементів і характер їх взаємо-
відносин і особливостей, а також це результат 
руху елементів системи та наслідок їх організа-
ції і впорядкування».

На думку М. Лесечко, «...сукупність необхід-
них і достатніх для досягнення цілей відношень 
між елементами називається структурою сис-
теми», водночас «...модель структури системи 
відображає зв’язки між компонентами моделі її 
складу (із яких частин (підсистем і елементів) 
складається система)» [5, с. 81].

Аналогічної позиції дотримується й 
А. Качинський, окреслюючи систему S (t), що 
функціонує у зовнішньому середовищі V (t), 
як множину об’єктів S (t) = Х (t), V (t), Σ (t), 
F (t)), утворену з сукупності внутрішніх еле-
ментів X (t), які пов’язані між собою і зовніш-
нім середовищем V (t) сукупністю зв’язків  
Σ (t), що змінюються у часі відповідно до мно-
жини функцій F (t). Де множина елементів  
X (t) = {X1 (t), X2 (t), ... Xn (t)} називається скла-
дом системи S (t), а структура системи S познача-
ється як: Σ (t) = {Σl (t), Σ2 (t), … ΣI (t)}, де 1 – кіль-
кість зв’язків, що утворюють структуру системи 
[3, с. 36], або, у змістовному викладі, «...поря-
док розташування елементів у реальних системах 
їх взаємодія, а також її приведення у потрібний 
стан у процесі цілеспрямованої діяльності зна-
ходить своє відображення у такому понятті, як 
структура системи» [3, с. 30; 2, с. 41].

Динамічне трактування цього поняття роз-
глядається також у теоретичних положеннях 
економічної кібернетики: «Структура – сукуп-
ність елементів і зв’язків між ними, що утво-
рюють систему.... У структурі системи істотну 
роль відіграють зв’язки,... змінюючи зв’язки 
при збереженні елементів, можна отримати 
іншу систему, яка володіє іншими властивос-
тями або реалізує інший закон функціону-
вання» [6, с. 329].

В управлінському аспекті під структурою 
розуміють логічний взаємозв’язок рівнів управ-
ління і функціональної діяльності, що спря-
мована на ефективне досягнення поставлених 
цілей [1, с. 132].

Варто зауважити, що певна нечіткість окрес-
лення поняття «структура» пов’язана з різними 
підходами до трактування категорії «система 

менеджменту». Так, Г. Щокін розглядає сис-
тему управління як форму реалізації взаємодії 
та розвитку відносин управління, виражених 
у законах і принципах менеджменту, а також 
у меті, функціях, структурі, методах і процесі 
управління, яка складається з таких компонен-
тів [17; 18]:

– механізм управління – сукупність цілей, 
принципів, методів, прийомів, форм і стиму-
лів менеджменту, взаємозалежний вплив яких 
забезпечує найбільш ефективний розвиток 
організації;

– об’єкт управління – комплекс діяльності 
людей, виділений із соціального середовища 
чи підприємство, або як особлива функція, що 
вимагає спеціального механізму управління 
(наприклад, управління фінансами, збутом, 
персоналом тощо);

– функції управління – особливі види діяль-
ності, що виражають напрями або стадії здій-
снення цілеспрямованого впливу на зв’язки й 
відносини людей у процесі функціонування під-
приємства й управління ним;

– організаційна структура, що відображає 
склад і співпідпорядкованість різних елементів, 
ланок і щаблів управління, які функціонують 
для досягнення певної мети;

– кадри управління – працівники, які здій-
снюють функції управління або сприяють 
їхньому здійсненню, тобто професійно беруть 
участь у процесі управління і входять в апарат 
управління;

– процес управління – вплив органів і 
кадрів управління на об’єкт управління за 
допомогою обраних методів для досягнення 
запланованих цілей. 

Значно ширший набір елементів, що вхо-
дять до системи управління, яка складається 
із чотирьох підсистем наповнених основними 
елементами: методології (цілі і завдання; 
принципи, закони і закономірності; методи 
управління; функції управління), структури 
управління (функціональні структури; схема 
організаційних відносин; організаційні струк-
тури; структура персоналу), процесу управ-
ління (технологія управління; комунікації; 
схема управління; інформаційне забезпечення), 
і техніки управління (комп’ютерні мережі і 
оргтехніка; офісні меблі; ланки зв’язку, Інтер-
нет; система документообігу), запропоновано 
Л. Федуловою [14]

Отож, у контексті нашого дослідження 
щодо інтелектуалізації будемо розуміти під 
системою менеджменту тонке динамічне 
утворення процесів і явищ, де множина вну-
трішніх елементів залежить від рівня інтелек-
туального капіталу підприємства, а кількість 
зв’язків, що утворюють структуру системи, 
залежить від множини виконуваних функ-
цій, стану зовнішнього середовища та часових 
обмежень, спрямованих на здійснення управ-
лінських дій, виражених у методології, струк-
турі та процесі управління.
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З огляду на це, структуру системи 
менеджменту розглядатимемо як сукуп-
ність динамічних, адекватних рівню розви-
тку інтелектуального капіталу взаємозв’язків 
між елементами систем менеджменту підпри-
ємств, що забезпечує зміну її основних влас-
тивостей задля досягнення конкурентних 
переваг при різноманітних зовнішніх чи вну-
трішніх впливах.

Оскільки інтелектуальний капітал у струк-
турі систем менеджменту при формуванні 
управлінської дії тісно взаємодіє з іншими еле-
ментами (ресурсами) системи, пропонуємо усі 
складові систем менеджменту поділити на дві 
основні групи:

1. Традиційні управлінсько-економічні еле-
менти (ресурси) систем менеджменту (матері-
ально-технологічні, грошові, інформаційні).

2. «Інтелектуальні елементи» (ресурси) сис-
тем менеджменту (людські, організаційні, мето-
дологічні тощо).

Зазначена систематизація елементів дозво-
лить менеджерам мати уявлення про «архі-
тектуру використовуваних ресурсів систем 
менеджменту» і роль кожного з них у про-
цесі менеджменту та створення цінностей сис-
тем. Водночас формуватиметься розуміння 
того, що процес прийняття управлінського 
рішення, створення цінностей та вартості 
продукту підприємств є не просто процесом 
використання ресурсів, а їх трансформацією з 
одних форм в інші.

Врахування особливої дискретної змінної – 
часу – у процесі зміни систем менеджменту 
передбачає метод системної динаміки, основні 
принципи якого визначені Дж. Форрестером 
[15, с. 84] як: 

– поведінка системи – наслідок прояву її 
структури і взаємозв’язку елементів;

– структура системи і характер взаємозв’язків 
між елементами, що визначають її поведінку, 
важливіші для розуміння поведінки системи, 
ніж якісні оцінки;

– стан системи та її структура є причинами 
змін, а не її результатом;

– проблеми виникають всередині системи, а 
не за її межами; 

– вивчити систему – значить окреслити її 
структуру і встановити відношення між еле-
ментами;

– визначальне значення у поведінці системи 
має взаємозв’язок контурів зворотного зв’язку 
у її структурі;

– рівні та темпи є необхідними і достатніми 
змінними для опису будь-якої динамічної системи;

– побудова системно-динамічних моделей 
повинна спиратися на принципи «безпосеред-
ньої верифікації» або валідності (придатності);

– при вивченні системи важливо концентру-
вати увагу на дієвості політик, а не на отри-
манні точних кількісних оцінок.

Тому структура систем менеджменту, 
якісний та кількісний склад її елементів і 

взаємозв’язки між ними є першопричиною як 
статистичного стану, так і динамічного розви-
тку у майбутньому. Зростання ролі інтелек-
туального капіталу безумовно позначиться на 
складі елементів у процесі інтелектуалізації 
систем менеджменту та стане запорукою фор-
мування принципово нових, нетипових зв’язків 
між ними без нашарування посередницьких 
утворень, спричинить структурні зрушення в 
системах менеджменту підприємств. Адже, як 
зазначають науковці, «властивості об’єкта як 
цілісної системи визначаються не тільки і не 
стільки підсумуванням властивостей його окре-
мих елементів, скільки властивостями його 
структури, особливими системоутворюючими, 
інтегрованими зв’язками об’єкта, що вивча-
ється» [11, с. 24].

На нашу думку, структурні зрушення в сис-
темі менеджменту підприємств – це процес 
трансформації механізму прийняття управлін-
ських рішень на рівні підприємств, що перед-
бачає: зміни у процесі менеджменту; структурі 
персоналу; еволюцію організаційної струк-
тури підприємств; зрушення у вертикальній 
та горизонтальній структурі управління під-
приємствами; зміни у доборі кадрів; зв’язках 
із зовнішнім середовищем; інформаційному 
забезпеченні; поділі праці; процесі форму-
вання інтелектуального капіталу та управлінні 
персоналом.

Висновки. У проведеному дослідженні про-
аналізовано категорійний апарат пов’язаний 
із розробленням концепції інтелектуаліза-
ції систем менеджменту підприємств з вико-
ристанням методології системного підходу. 
Обґрунтовано й уточнено сутність і зміст 
таких категорій, як «система», «система 
менеджменту», «структура системи менедж-
менту». Моделювання типової структури сис-
теми менеджменту підприємства (організації) 
у процесі її інтелектуалізації визначатиме 
напрями подальших досліджень.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто фактори стимулювання інноваційної ді-

яльності в сільськогосподарських підприємствах як фактор по-
силення їхнього експортного потенціалу. Визначено зовнішні та 
внутрішні фактори, які впливають на інноваційну діяльність, та 
бар’єри, що стримують інноваційну діяльність вітчизняних під-
приємств. Запропоновані заходи стимулювання інноваційної 
діяльності та посилення експортного потенціалу підприємств.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, експорт, 
експортна діяльність, експортний потенціал.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено факторы стимулирования иннова-

ционной деятельности в сельскохозяйственных предприятиях 
как фактор усиления их экспортного потенциала. Определены 
внешние и внутренние факторы, которые влияют на инноваци-
онную деятельность, и барьеры, которые сдерживают иннова-
ционную деятельность отечественных предприятий. Предложе-
ны мероприятия стимулирования инновационной деятельности 
и усиления экспортного потенциала предприятий.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятель-
ность, экспорт, экспортная деятельность, экспортный потенциал.

ANNOTATION
This article describes factors stimulating innovation in agricul-

tural enterprises as a factor of increasing their export potential. 
Identified external and internal factors influencing innovation activ-
ity and the barriers to innovative activity of domestic enterprises. 
Proposed measures to stimulate innovation activities and strength-
ening the export potential of enterprises. 

Keywords: innovation, innovative activity, export, export activ-
ity, export potential.

Постановка проблеми. Науково-технічний 
прогрес, основою якого є інноваційна діяль-
ність, перетворюється на вирішальний фак-
тор соціально-економічного розвитку України 
і відіграє провідну роль у вирішенні еконо-
мічних, екологічних, соціальних та куль-
турних завдань. Недооцінювання його загро-
жує швидкою втратою позицій на світовому 
ринку, спадом виробництва, банкрутством 
підприємств та переходом виробничих про-
блем у соціально-економічні й політичні. 
Проте майже в усіх регіонах і галузях нашої 
країни відстежується тенденція поступового 
зниження інноваційної активності.

Експортна діяльність є необхідною для 
сільськогосподарських підприємств. За допо-
могою експорту підприємство намагається 

задіяти вільні виробничі потужності або роз-
ширити поле своєї діяльності (збільшити 
посівні площі, наростити поголів’я тварин) 
за рахунок тих галузей, продукція яких має 
попит за кордоном.

Постійний інноваційний розвиток сільсько-
господарських підприємств є гарантом збіль-
шення конкурентних переваг даного підпри-
ємства у ринкових умовах. Трудовий колектив 
підприємства є ключовим елементом у реаліза-
ції та постійному вдосконаленню інноваційного 
розвитку підприємства. Тому побудова ефек-
тивного механізму стимулювання інноваційної 
діяльності на підприємстві залишається акту-
альною проблемою української економіки.

Отже, посилення експортного потенціалу 
залежить від його інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематику дослідження різноманітних інстру-
ментів сприяння інноваційній діяльності в сіль-
ськогосподарських підприємствах розкривають 
у своїх працях багато науковців та дослідників. 
Серед них варто виділити таких вітчизняних та 
зарубіжних авторів, як Ф. Дитрих, О. Кузьмін, 
Н. Чухрай, Р. Патора, Е. Арнольд, Б. Ашейм, 
С. Ілляшенко, О. Станіславик, М. Бецля, 
Т. Зіма, С. Кортум, К. Мужин, А. Персценяк, 
Т. Залега та ін. У своїх працях ці автори роз-
кривають найпоширеніші підходи до стимулю-
вання, заохочення та підтримання інноваційної 
діяльності у провідних сільськогосподарських 
підприємствах.

Виклад не вирішених раніше частини загаль-
ної проблеми. Інноваційна діяльність забезпечує 
збільшення виробництва конкурентоспромож-
ної продукції та зміцнює експортний потенціал 
сільськогосподарських підприємств. Відтак, 
необхідним є подальше дослідження механізмів 
стимулювання інноваційної діяльності сільсько-
господарських підприємств з метою активізації 
їхнього експортного потенціалу.

Постановка завдання. Основною метою 
статті є дослідження інноваційної діяльності 
в сільськогосподарських підприємствах та 
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визначення факторів посилення їх експорт-
ного потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стимулювання інноваційної діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств ми розуміємо 
як процес зовнішнього впливу на інтереси під-
приємств – суб’єктів господарювання та їхніх 
працівників, інших учасників інноваційного 
процесу, передусім суб’єктів фінансування 
інновацій, для появи у них спонукального 
мотиву у здійсненні інноваційної діяльності та 
підвищенні її ефективності. Нині інноваційна 
активність українських підприємств поступово 
зростає, але занадто повільними темпами, що 
не додає плюсів у інноваційному розвитку кра-
їни в цілому.

Позитивні перспективи розвитку вітчизня-
них сільськогосподаських підприємств на сучас-
ному етапі безпосередньо залежать від притоку 
капіталу на оновлення виробничої бази і запро-
вадження передових технологій та ґрунтуються 
здебільшого на досягненнях науково-техноло-
гічно-технічного прогресу, визначальна роль у 
якому належить розвитку науки, прискоренню 
інноваційної діяльності.

Формування конкурентоспроможного екс-
портного потенціалу безпосередньо залежить 
від рівня розвитку науково-інноваційної сфери 
країни та її впливу на технологічний стан та 
динаміку оновлення виробництва. В Україні 
недостатньо розвинуті приватний сектор під-
приємницької діяльності, фондовий ринок та 
іноземний капітал [5].

Експортний потенціал сформульовано як 
сукупність ресурсів, які експортують україн-
ські суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 
іноземним суб’єктам. Стосовно сільськогос-
подарської продукції експортний потенціал 
визначається як обсяг продукції, який відпо-
відає світовим вимогам та стандартам і може 
бути виділений із валового продукту аграрного 
сектора для задоволення попиту зовнішнього 
продовольчого ринку з максимальною користю 
для країни. Конкурентоспроможний експорт-
ний потенціал може бути сформований здебіль-
шого на підґрунті інноваційної діяльності.

 Інноваційна діяльність сільськогосподар-
ських підприємств України зазнала негативних 
змін, які обумовлені впливом зовнішніх та вну-

трішніх факторів. До зовнішніх факторів варто 
віднести [1]:

– економічні (системна криза в державі, 
інфляція, великі норми оподаткування, розрив 
економічних зв’язків, відсутність державного 
фінансування);

– політичні (нестабільність, несвоєчасність 
прийняття відповідних нормативних актів);

– юридичні (недосконалість законодавчої 
бази, відсутність необхідних і дійових правових 
і нормативних актів щодо регулювання іннова-
ційної діяльності);

– науково-технічні (недосконалість науково-
технічної політики держави, недостатність 
досвіду з питання купівлі-продажу ліцензій, 
несприятливий інноваційно-інвестиційний клі-
мат, відсутність ефективної системи заохочення 
вітчизняного науковця та винахідника);

– соціальні (низький рівень життя, тенден-
ція до зниження чисельності населення, від-
плив кадрів, старіння нації, зниження рівня 
кваліфікації через еміграцію фахівців до інших 
країн та перехід до більш перспективних сфер, 
що надають можливість вищого заробітку).

До внутрішніх факторів, які вплинули на 
інноваційну діяльність, варто віднести:

– скорочення показників зняття з виробни-
цтва застарілих видів техніки та введення в дію 
механізованих та автоматизованих ліній;

– недостатній обсяг проведених маркетинго-
вих досліджень;

– відсутність належного заохочення винахід-
ника і раціоналізатора;

– низький рівень інноваційної культури 
тощо.

Усе це – наслідок недосконалості та відсут-
ності ефективної системи стимулювання інно-
ваційної діяльності підприємства взагалі.

За даними обстеження, проведеного Держ-
комстатом, бар’єрами, що стримують іннова-
ційну діяльність вітчизняних підприємств, є [6]:

– відсутність фінансування (на це вказали 
86% респондентів);

– великі витрати (40%);
– відсутність коштів у замовника (40%);
– високі кредитні ставки (39%);
– недосконалість законодавства (32%);
– труднощі з сировиною і матеріалами 

(29%);

Таблиця 1
Інноваційна активність сільськогосподарських підприємств України

Рік 

Питома вага 
підприємств, 
що займалися 
інноваціями

Загальна 
сума витрат

У тому числі за напрямами

дослідження і 
розробки НДР

придбання 
нових 

технологій

придбання машин та 
обладнання, пов’язані з 

упровадженням інновацій
% млн грн

2010 14,2 10850,9 986,5 793,6 192,9 7471,1
2011 13,0 11994,2 1243,6 958,8 284,8 7664,8
2012 12,8 7949,9 846,7 633,3 213,4 4974,7
2013 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 5051,7
2014 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 10489,1
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– високий економічний ризик (24%);
– відсутність попиту на продукцію (15%);
– недостатня інформація про ринки збуту 

(11%).
 Наведені дані вказують на те, що здійсню-

вати інновації вітчизняним сільськогосподар-
ським підприємствам перешкоджають численні 
фактори, найвпливовішими з яких є фінансо-
вий фактор, та фактори, взаємопов’язані зі 
співробітництвом та інформацією.

Нині законодавство України намагається сти-
мулювати розвиток інноваційної економіки, що 
підтверджено відповідними указами Президента 
і постановами Уряду. В рамках виконання цього 
завдання передбачено не менше 25% коштів, 
отриманих від приватизації державного майна, 
спрямовувати на інноваційне інвестування дер-
жавних підприємств і окремих господарських 
товариств (де частка держави не менше 50%). 
Ці ресурси необхідно спрямувати на:

– скорочення технологічних витрат вироб-
ництва, реалізацію енергозберігаючих техноло-
гій, екологічних програм;

– інноваційне оновлення матеріально-тех-
нічної бази підприємств;

– реалізацію проектів, спрямованих на 
впровадження у виробництво прогресивних 
науково-технічних розробок і технологій, осво-
єння випус- ку наукомістких видів продукції;

– розширення науково-дослідних робіт і під-
вищення наукоємності виробництва тощо [2].

 Щодо сільськогосподарських підприємств 
інноваційний потенціал визначається, як еко-
номічна категорія, що відображає їхню здат-
ність до інноваційного розвитку та характе-
ризує можливості даної конкретної системи 
сприймати новітні досягнення науки і техніки, 
сорти рослин, породи тварин тощо і забезпе-
чувати на цій основі постійне відтворення і 
технічне переозброєння виробництва, освоєння 
нових видів продукції, яка може задовольняти 
потреби споживачів.

 Україна, і в тому числі Миколаївська 
область, є одним із експортерів продуктів хар-
чування до таких країн, які мають менш спри-
ятливі кліматичні умови для ведення сільського 
господарства та здійснення зовнішньоекономіч-
ної діяльності.

У структурі експорту продукції сільських 
господарств Миколаївської області найбільшу 
питому вагу за період 2012–2014 досліджувані 
роки займають саме зернові культури (пше-
ниця, ячмінь, жито, кукурудза) із середнім 
показником 77,9% та насіння і плоди олій-
них культур (соняшник, соя, рапс) із середнім 
показником 15,1%.

Продукція сільського господарства є важли-
вою складовою експортного потенціалу Мико-
лаївської області. Основними аграрними під-
приємствами-експортерами Миколаївської 
області залишаються ТОВ СП «Нібулон», ТОВ 
«Сандора», ТОВ «Агро-Торг», ВАТ «Зелений 
Гай», ФГ «Владам», ПАТ «Коблево».

Україна лідирує за експортом соняшнико-
вої олії, адже, за даними Державної служби 
статистики, за січень-вересень 2015 р. сіль-
госпвиробники експортували 2,6 мільйона 
тонн олії. Дослідження свідчать, що осно-
вними видами продукції зерновиробництва, 
які експортуються аграрними підприємствами 
Миколаївської області, є пшениця, ячмінь та 
кукурудза. У 2014 році експорт даної продук-
ції здійснювався більше ніж до 40 країн світу, 
основними з яких стали Єгипет, Саудівська 
Аравія, Туніс, Сирійська Арабська Респу-
бліка, Йорданія та Ефіопія.

Миколаївська область має достатній потен-
ціал для нарощування обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції, що підвищує 
експортний потенціал області, але фактичний 
стан впровадження інновацій у області не від-
повідає її потенційним можливостям.

 Специфічні риси Миколаївської області, які 
визначають інноваційні можливості сільсько-
господарських підприємств, такі [3]:

– вигідне географічне розташування області;
– розвинута транспортна інфраструктура;
– сприятливі природно-кліматичні умови;
– наявність основних ланок народногоспо-

дарського комплексу;
– наявність науково-дослідних центрів;
– розвинута зовнішньоекономічна діяль-

ність підприємств регіону.
Також постерігається тенденція до скоро-

чення кількості підприємств і організацій, 
сконцентрованих на новаторській науково-тех-
нічній діяльності, зменшується кількість вина-
ходів, що свідчить про слабкість, інертність та 
неефективність інноваційної політики.

 За допомогою інновацій можна досягти 
нового, якісного рівня виробництва, проте 
сільське господарство залишається найбільш 
консервативним до нововведень порівняно з 
іншими галузями. Основною метою інновацій 
у сільському господарстві є забезпечення еко-
номічності та екологічності сільськогосподар-
ського виробництва.

 Для стимулювання інноваційної діяльності і 
посилення експортного потенціалу сільськогос-
подарських підприємств пропонуємо:

– проведення структурних перетворень 
у галузевому та територіальному розміщенні 
виробництв;

– посилення координації роботи органів 
обласної влади;

– впровадження додаткових механізмів залу-
чення інноваційного капіталу;

– формування позитивного іміджу регіону 
серед зарубіжних партнерів;

– встановлення нових довгострокових закор-
донних контактів.

 За нинішніх умов для України особливо 
важливим є активізація інноваційних проце-
сів, які здатні забезпечити потрібний розви-
ток аграрної економіки, отримати стабільний 
прибуток, сприяти нагромадженню капіталу 
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для розширення виробництва, що у свою чергу 
впливає на експортний потенціал сільськогос-
подарських підприємств.

Для активізації інноваційної діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств необхідно роз-
робити чітку послідовну політику, яка повинна 
здійснюватися на основі [4]:

– здійснення моніторингу інноваційної 
діяльності та інноваційних прогнозів основних 
напрямів освоєння науково-технічних досяг-
нень у сільському господарстві на перспективу;

– впровадження інновацій, які підвищують 
ефективність виробництва і конкурентоспро-
можність продукції;

– створення системи комплексної підтримки 
інноваційної діяльності;

– розвитку інфраструктури інноваційного 
процесу;

– інформаційно-консультаційного забезпе-
чення інноваційної діяльності товаровиробників;

– підтримці і розвитку науково-технічного 
потенціалу;

- сприяння розвитку інноваційного підпри-
ємництва;

- активізація співробітництва на державному 
і міжнародному рівнях усіх зацікавлених сто-
рін інноваційного процесу.

 Останнього часу особливе значення набуває 
економічне стимулювання інновацій у сільське 
господарство. Воно повинно охоплювати всі 
етапи інноваційного процесу: від зародження 
ідеї і проведення досліджень до освоєння його 
результатів виробництвом й отримання ефекту 
при задоволенні взаємного інтересу дослідників 
і сільськогосподарських товаровиробників.

Отже, інноваційний підхід дасть змогу підви-
щити ефективність інноваційної господарської 
діяльності сільськогосподарських підприємств, 
а отже, слугуватиме в досягненні стратегічних 
цілей аграрної сфери в цілому.

Висновки. Таким чином, інноваційна 
діяльність є невід’ємною частиною форму-

вання експортного потенціалу сільськогоспо-
дарських підприємств. Незважаючи на пере-
ваги інноваційної діяльності, нею займається 
незначна частка підприємств. За допомогою 
інновацій можна досягти нового, якісного 
рівня виробництва, проте сільське господар-
ство залишається найбільш консервативним 
щодо нововведень порівняно з іншими галу-
зями. Основною метою інновацій в сільському 
господарстві є забезпечення економічності та 
екологічності сільськогосподарського вироб-
ництва Стабілізація ситуації інноваційної 
діяльності залежить від злагодженої співп-
раці між усіма сторонами процесу – від дер-
жавних органів управління до підприємств-
замовників.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты инноваци-

онного менеджмента на предприятиях морехозяйственного 
комплекса. Обоснованы основные этапы управления иннова-
ционной деятельностью на предприятиях морехозяйственного 
комплекса, с определением методов анализа их деятельно-
сти. Обоснованы пути реализации и развития инновационной 
деятельности на предприятиях морехозяйственного комплек-
са. Определен механизм управления инновационными, про-
цессами на предприятиях морехозяйственного комплекса.
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ANNOTATION
In the article the theoretical aspects of innovation management 

in enterprises of marine economy. Grounded basic stages of inno-
vation activities in enterprises of marine economy as determined 
by analysis of their activity. The ways of implementation and de-
velopment of innovation in enterprises of marine economy. The 
mechanism of innovative, process at marine economy.

Keywords: innovation, innovation management, innovation 
process, innovation strategy, marine complex.

Постановка проблеми. Важливою передумо-
вою розвитку економіки України є оптимальне 
використання її потенціалу, що є можливим за 
умови ефективного використання потужностей 
транспортного комплексу. Важливою складо-
вою транспортної системи України є її морегос-
подарський комплекс. Для розвитку України 
як морської держави необхідно відродити наці-
ональний флот та забезпечити ефективне функ-
ціонування портової галузі. Портова система 
забезпечує виконання експортно-імпортних 
операцій економічних суб’єктів та обслуговує 
транзитні вантажопотоки. Ефективна робота 
підприємств морського транспорту є підґрун-
тям для забезпечення соціально-економічного 
розвитку прибережних міст України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретико-методичні аспекти розвитку іннова-

ційного менеджменту розкриваються в працях 
вітчизняних дослідників, а саме І.О. Іртищевої, 
Т.В. Стройко, О.М. Кібік, О.П. Подцерковного, 
Є.О. Бойко, Ю.З. Драпайло, В.О. Котлубай, 
Г.С. Трофименко, В.О. Зелік та ін. Але незва-
жаючи на значні розробки у цьому напрямку, 
виникає потреба у більш детальному дослі-
дженні розвитку інноваційного менеджменту 
на підприємствах вітчизняного морегосподар-
ського комплексу.

Формування цілей статті. Метою статті 
є комплексне дослідження інноваційного 
менеджменту на підприємствах морегосподар-
ського комплексу, з використанням світового 
досвіду та опрацювання вітчизняної практики 
в контексті законодавства та реалій функціону-
вання в країні.

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Перехід до ринку спрямовує підприємства лег-
кої промисловості на переорієнтацію окремих 
видів діяльності у відповідності до ринкових 
умов і створення та впровадження нових видів 
інноваційної конкурентоспроможної продук-
ції, впровадження досягнень науково-техніч-
ного прогресу, скорочення витрат виробництва, 
впровадження ринкових організаційних струк-
тур управління та відносин в колективах тощо. 
Тому перед підприємствами даної промисло-
вості стоять завдання по розробці ефектив-
ного управління розробкою та впровадженням 
нового товару, ефективної організації роботи 
колективу, розробки та впровадження конку-
рентоспроможної продукції та забезпечення її 
виробництва за умови високої якості та низької 
собівартості.

 Ефективність діяльності різних видів тран-
спортних підприємств, серед яких провідну роль 
в Україні відіграють суб’єкти господарювання в 
морегосподарському комплексі, значною мірою 
визначає результати функціонування різних 
економічних суб’єктів, серед яких слід відзна-
чити держави, суб’єкти господарювання, домо-
господарства, тощо. Це означає, що, результати 
розвитку соціально-економічних систем море-
господарського комплексу обумовлюють рівень 
конкурентоспроможності національної соці-
ально-економічної системи.

У межах кожної держави, у сформовано 
національний господарський комплекс, яким є 
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сукупність усіх організацій, установ, закладів 
і підприємств країни, які об’єднуються в одне 
ціле не лише спільною територією, але й тіс-
ними і постійними господарськими зв’язками. 
Національний господарський комплекс функ-
ціонує в умовах внутрішнього ринку. Відпо-
відно можна визначити поняття «морегосподар-
ський комплекс» як територіальне поєднання 
суб’єктів господарської діяльності галузі мор-
ського транспорту, суб’єктів інших галузей, 
незалежно від форм власності, з метою задово-
лення потреб населення та суспільного вироб-
ництва в продукції та послугах морського тран-
спорту за допомогою використання природних, 
інтелектуально-професійних ресурсів і створе-
них людиною засобів [1].

Розвинутий морегосподарський комплекс 
може стати одним із наріжних каменів нашої 
економічної незалежності і процвітання. Щоб 
це сталося потрібна системна, наполеглива і 
послідовна робота вчених, економістів, бізнес-
менів, спеціалістів галузі, працівників вищої і 
середньої спеціальної освіти.

Розвиток соціально-економічної системи 
будь-якого підприємства морегосподарського 
комплексу залежить від ефективних методів 
його управління, яке викликає якісні зміни в 
його економічній системі, сприяє загальному 
розвитку та розвитку окремих складових капі-
талу, корпоративної культури. Одним із ефек-
тивних методів управління на підприємствах 
морегосподарського комплексу є інноваційний 
менеджмент.

«Інноваційний менеджмент» (порівняно нове 
поняття в науково-управлінському середовищі) 
являє собою самостійну галузь управлінської 
науки та професіональної діяльності, яка спря-
мована на формування й забезпечення умов 
інноваційного розвитку будь-якої організації.

Інноваційний менеджмент у загальному 
вигляді — це складний механізм дії керуючої 
системи, яка створює для інноваційного про-
цесу та інноваційної діяльності сприятливі 
умови й можливості для розвитку і досягнення 
ефективного результату [2]. Інноваційне управ-
ління створює умови як виживання, так і зрос-
тання господарських організацій, формування 
наукомістких галузей, що ведуть до корінних 
змін асортименту товарних ринків, зростання 
продуктивності праці, конкурентоспроможності 
підприємств, держави [3].

Організація інноваційних процесів суттєво 
залежить від стану розвитку науки, техніки і 
виробництва, адже нині, в умовах науково-тех-
нічної революції, ні техніка, ні виробництво 
не можуть розвиватися і вдосконалюватися без 
здійснення наукових досліджень і розробок. 
У свою чергу розвиток науки без досконалої 
техніки (вимірювальної, експериментальної) 
теж неможливий. Для України проблема роз-
витку інноваційної діяльності є надзвичайно 
актуальною, тому що проблема підвищення 
ефективності виробництва стоїть перед кожною 

підприємницькою структурою, оскільки пере-
важна їх більшість утворена в процесі привати-
зації на базі колишніх державних підприємств. 
Слід зазначити, що майже всі підприємства 
працюють на застарілому обладнанні, а техно-
логії, котрі використовують у базових галузях, 
залишились на рівні досягнень науково-техніч-
ного прогресу 50-60-х років. Це свідчить, що 
інноваційний розвиток вітчизняних підприєм-
ство перебуває на низькому рівні. Проте варто 
наголосити, що це стане можливим за умов 
пожвавлення інноваційної діяльності на всіх 
рівнях економічної системи бо не секрет, що 
нині приватизовані і державні підприємства 
працюють неефективно.

Управління інноваційною діяльністю на під-
приємствах море господарського комплексу, 
повинен передбачати:

– розроблення інноваційних цілей розвитку;
– створення системи інноваційних стратегій;
– аналіз зовнішнього середовища з урахуван-

ням невизначеності та ризику;
– аналіз інноваційного потенціалу фірми;
– оцінку ситуації на ринку;
– пошук інноваційних ідей, ліцензій, ноу-

хау;
– прогноз ситуації на ринку;
– формування інноваційного та інвестицій-

ного портфеля, розроблення проектів;
– планування та організацію наукових роз-

робок, їх упровадження у виробництво;
– удосконалення організаційних структур 

управління;
– управління персоналом;
– оцінку ефективності інноваційної діяль-

ності;
– процедуру прийняття управлінських 

рішень;
– вивчення ринкової кон’юнктури, іннова-

ційної діяльності конкурентів; 
– дослідження ринку для нових продуктів 

і технологій (ємність ринку, умови й еластич-
ність попиту тощо);

– прогнозування діяльності, характеру та 
стадій життєвого циклу нової продукції (на 
цій підставі приймаються рішення про розміри 
виробничих потужностей, обсяги капіталовкла-
день);

– дослідження ресурсів, необхідних для про-
ведення інноваційних процесів;

– аналіз ризиків інновацій, визначення мето-
дів їх мінімізації;

– розробку варіантів кооперації в науково-
дослідній сфері з конкурентом;

– вибір організаційної форми створення, 
освоєння й розміщення на ринку нових товарів 
(моніторинг інноваційного проекту, внутрішній 
або зовнішній венчур);

– оцінку ефективності інвестиційного про-
екту;

– дослідження доцільності та планування 
найадекватнішої форми передавання технології 
в процесі створення, освоєння, розміщення на 
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ринку (ліцензії, трансфери, науково-технічне 
співробітництво).

Вибір напрямків інноваційного розвитку під-
приємства починається з постановлення цілей і 
завдань інноваційного розвитку в рамках обра-
ної місії підприємства, аналізу внутрішніх та 
зовнішніх умов господарювання, пошуку ресур-
сів для інноваційної діяльності та ефективного 
їх розподілу, продовжується генеруванням аль-
тернативних напрямів діяльності, їх оцінкою, 
ранжуванням за пріоритетністю впровадження 
і закінчується остаточним вибором. У цьому 
процесі використовуються такі методи аналізу: 

1) SWOT-аналіз, який базується на визна-
ченні та порівнянні ринкових можливостей і 
загроз із сильними і слабкими сторонами функ-
ціонування підприємства. Найбільш доцільний 
до реалізації є напрямок, де співпадають сильні 
сторони та ринкові можливості підприємства; 

2) STP-аналіз, за допомогою якого визнача-
ють цільові сегменти ринку, на яких підпри-
ємство може у повній мірі реалізувати власні 
порівняльні переваги і нівелювати існуючі 
недоліки відносно конкурентів; 

3) GAP-аналіз, який дає можливість на основі 
дослідження фактичних і потенційних потоків 
прибутку від реалізації різних видів продукції 
виділити прогалини ринку, які можна запо-
внити інноваційною продукцією; 

4) стратегічна модель Портера, яка дозво-
ляє підприємству виявити власні конкурентні 
переваги залежно від частки ринку, яку воно 
займає та рівня рентабельності окремих видів 
продукції та на підставі цього здійснити вибір 
інноваційного напряму розвитку; 

5) матриця Бостонської консультативної 
групи, за допомогою якої, порівнюючи існуючі 
або прогнозовані частки охопленого ринку та 
темпи їх 39 зростання, підприємство для кож-
ного з видів власної продукції оцінює їх ефек-
тивність та визначають варіанти подальшого 
інноваційного розвитку; 

6) матриця «Мак Кінсі-Дженерал Електрик», 
на основі якої через а підставі порівняння при-
вабливості фактичних чи потенційних ринків 
і конкурентоспроможності конкретних видів 
діяльності виділяють ті, де можна найбільш 
повно реалізувати інноваційних напрямок роз-
витку [4].

Ефективний розвиток інноваційного менедж-
менту на підприємствах море господарського 
комплексу, можливий при ефективній взаємо-
дії морських транспортних і виробничих під-
приємств з органами місцевої влади, науко-
вими та навчальними закладами регіону, але 
є ефективним інструментом реалізації пла-
нів глибоких перетворень морегосподарського 
комплексу, закладених в Морський доктрині 
Україні до 2035 року та Стратегії розвитку мор-
ських портів України. Дана взаємодія можлива 
лише завдяки розвитку морських кластерів.

Кластерний підхід до розвитку морської 
галузі передбачає формування взаємопов’язаних 

ланок морської та суміжних з нею галузей в 
межах регіону та країни, який забезпечує най-
більші можливості інтеграції бізнесу, науки та 
влади задля прискорення науково-технічного 
прогресу, соціально-економічного та еколого-
соціального розвитку регіону та його ефектив-
ної інтеграції у світовий економічний простір. 
Формування морегосподарського кластеру має 
забезпечити Україні входження до числа про-
відних світових гравців в морській індустрії, 
обумовить відродження морської галузі, яка є 
стратегічною, оскільки від стану та розвитку 
цієї галузі залежить економічна, екологічна, 
продовольча, транспортна, енергетична, вій-
ськова безпека України [5].

Досвід провідних морських держав світу свід-
чить про перспективність кластерного підходу 
до відродження та розвитку морської галузі. 
Європейський Союз, Норвегія, США, Японія, 
Південна Корея, Китай створили спеціальні 
регуляторні умови для розвитку морської інду-
стрії як єдиного комплексу (кластера) взаємо-
обумовлених видів економічної діяльності [6].

Ефективність застосування інноваційного 
менеджменту розвиненими країнами світу під-
тверджують їх досягнення в інноваційній сфері. 
США сьогодні є лідерами у створенні та впро-
вадженні інновацій. Про це свідчить кількість 
зареєстрованих патентів та витрати на R&D 
(Research and Development), а також кількість 
інноваційних старт-апів і розвиток венчурних 
компаній. Інші країни складають все серйоз-
нішу конкуренцію США, концентруючись на 
чотирьох складових, таких як покращення 
науки, популяризація інженерної та матема-
тичної освіти, залучення високоосвічених іммі-
грантів до розробок, збільшення державних 
витрат на дослідження та створення пільгової 
системи [7].

Існує декілька шляхів реалізації і розви-
тку інноваційної діяльності. До них відносять 
бізнес-інкубатори, технопарки, міжнародні 
спільні підприємства.

Отже, для створення механізму управління 
інноваційними, процесами на підприємствах 
морегосподарського комплексу повинна бути 
створена система інноваційного менеджменту. 
В цілому для вирішення проблеми формування 
теоретичного та практичного менеджменту 
варто врахувати такі моменти: 

1. Активізація теоретичних досліджень у 
сфері інновацій та її сучасних концепцій для 
створення можливостей прогнозування пер-
спектив довгострокового техніко-економічного 
розвитку суспільного виробництва, впливу на 
зміни у фазах ділових циклів. 

2. Законодавчим органам при розробці стра-
тегії розвитку інноваційних процесів на всіх 
рівнях економіки (зокрема при розробці меха-
нізму реалізації державної науково-технічної 
політики) спиратись на пошук найоптимальні-
ших форм взаємовигідної співпраці регіональ-
них організаційних структур управління інно-
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ваційною діяльністю підприємств, що здатні до 
створення і адаптації інновацій. 

3. На всіх рівнях формувати у сучасних 
менеджерів та бізнесменів філософію, підпри-
ємництва як основи підприємницької іннова-
ційності, відповідної новим організаційним 
формам інноваційного бізнесу. 

4. На державному рівні при розробці про-
грами розвитку та підтримки підприємництва 
більше уваги приділяти формуванню вітчизняної 
системи інноваційного підприємництва як рівно-
правної його складової, сприяти формуванню від-
повідних організаційних структур, фінансового 
механізму та системи податкових пільг.

5. Зосередити увагу керівників вітчизняних 
підприємств на доцільності використання світо-
вого досвіду у фінансуванні інноваційних про-
цесів, особливо тих інструментів, які б дозво-
ляли оперативно залучати додаткові фінансові 
ресурси в необхідному обсязі з максимальним 
ефектом за мінімальною вартістю і на потріб-
ний термін. 

6. Об’єднати зусилля науковців, зацікавле-
них у створені моделі інноваційного менедж-
менту, для розробки його методології, заснованої 
на інтелектуальному продукті еволюції системи 
знань науки управління про методи впливу на 
людей в процесі інноваційної діяльності, а також 
розробки ефективної системи мотивації праці 
дослідників та розробників новинок, ноу-хау як 
динамічного елементу управління, пов’язаного з 
впливом на інтереси учасників процесу «дослі-
дження — виробництво».

7. Особливо відповідальна роль відводиться 
організаціям та закладам освіти в цілісній сис-
темі інноваційної діяльності для максималь-
ного використання інтелекту персоналу в усіх 
напрямках економічного розвитку шляхом фор-
мування особистості сучасного інноваційного 
менеджера. Інноваційний менеджер в сучасних 
умовах повинен бути перш за все організатором 
інноваційного процесу, винахідником, підпри-
ємцем, який береться за реалізацію чужої ідеї, 
ініціює її практичне здійснення.

Висновки. Як переконує світова та укра-
їнська практика, вміле використання всього 
потенціалу підприємства, раціональна орга-
нізація та управління ним мають вирішальну 
роль, особливо в кризових умовах. Нині біль-
шість українських підприємств усвідомила, 
що необхідні інноваційні, принципово нові 
методи управління персоналом та організацією 
в цілому.

Концептуальною основою забезпечення 
стабільності функціонування підприємств 

морегосподарського комплексу в умовах дина-
мічного економічного середовища має стати 
науково обґрунтована інноваційна стратегія 
підприємства, яка б дала можливість розуміти 
під стратегією довгострокове планування, то 
інноваційна стратегія має відношення до всієї 
тривалості процесу – від досліджень, вироб-
ництва і збуту до використання. Вона визна-
чає темп підвищення технологічного рівня 
і пов’язаних з ним затрат розумової праці. 
Досвід промислово розвинутих країн є взі-
рцем того, як їх підприємства проводять інно-
ваційну стратегію, збільшуючи обсяг вироб-
ництва, реалізації та прибутку, підвищуючи 
продуктивність праці, прискорюючи оборот-
ність вкладеного капіталу, освоюючи і постав-
ляючи на ринок якісно нові види продукції з 
метою підвищення норми прибутку.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ДИНАМІКИ  
ВІТЧИЗНЯНОГО КОНДИТЕРСЬКОГО РИНКУ

THE SURVEY OF CURRENT CONDITION AND DYNAMICS  
OF BLIGHTY CONFECTIONERY MARKET

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються особливості, стан, структура та 

тенденції розвитку суб’єктів на ринку кондитерських виробів 
в умовах сучасної економіки. Проаналізовано сезонність у 
кондитерській галузі України та обсяг виробництва основних 
категорій кондитерських виробів у 2011–2014 рр. Проведено 
аналіз динаміки виробництва окремих видів промислової про-
дукції за переліком продукції ЄС для статистики виробництва 
за 2011–2014 рр. Зроблено висновки з приводу смаків спожи-
вачів щодо марок кондитерських виробів. Окреслено основні 
проблеми розвитку вітчизняного кондитерського ринку.

Ключові слова: вітчизняний ринок кондитерської продук-
ції, кондитерські підприємства, смаки споживачів, динаміка 
виробництва кондитерських виробів, частки ринку вітчизняних 
виробників.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности, состояние, струк-

тура и тенденции развития субъектов на рынке кондитерских 
изделий в условиях современной экономики. Проанализиро-
ваны сезонность в кондитерской отрасли Украины и объем 
производства основных категорий кондитерских изделий в 
2011–2014 гг. Проведен анализ динамики производства от-
дельных видов промышленной продукции по перечню продук-
ции ЕС для статистики производства за 2011–2014 гг. Сделаны 
выводы относительно вкусов потребителей отдельных марок 
кондитерских изделий. Определены основные проблемы раз-
вития отечественного кондитерского рынка.

Ключевые слова: отечественный рынок кондитерской 
продукции, кондитерские предприятия, вкусы потребителей, 
динамика производства кондитерских изделий, доли рынка от-
ечественных производителей.

ANNOTATION
The peculiarities, condition, structure and trends of enter-

prises’ development in confectionery products’ market in con-
dition of modern economy are considered in article.Seasonal-
ity and volume of main categories of confectionery products 
in Ukrainian confectionery industry in 2011–2014 years are 
analised. There are also explored the dynamics of certain types 
of industrial products’ production in 2011–2014. Conclusions 
regarding the consumer tastes of individual brands of confec-
tionery are done. The main problems of blighty confectionery 
market’s development are determined. 

Keywords: blighty market of confectionery products, confec-
tionery companies, consumer tastes, dynamics of confectionery 
production, market share of domestic producers.

Постановка проблеми. Кондитерська галузь 
є однією із найрозвинутіших галузей у харчовій 
промисловості України, асортимент продукції 
якої охоплює практично всі групи кондитер-
ських виробів. Цьому значно сприяє забезпе-
ченість кондитерських підприємств власними 
сировинними ресурсами – борошном, цукром, 
молоком, тощо, а також досить високий попит 
на вироблену продукцію. Розвиток суб’єктів 

ринку кондитерських виробів в Україні відбу-
вається в умовах мінливості зовнішнього серед-
овища, що впливає на їхній стан. Трансформа-
ція економіки висуває нові вимоги до поведінки 
підприємств, змушуючи їх адаптуватися до 
постійного насичення ринку новими видами 
кондитерських виробів, мінливих смакових 
уподобань споживачів, посилення конкуренції 
на ринку тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження діяльності вітчизняних під-
приємств кондитерської галузі висвітлюва-
лися у працях С.В. Семенюка, О.С. Галушко, 
О.О. Мозгової, С.М. Заболотного, А.К. Субо-
тіна, О.Б. Чернеги та інших. Ученими було тео-
ретично обґрунтована необхідність дослідження 
ринку кондитерських виробів як важливий 
фактор розвитку економіки в цілому.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наукові 
результати, отримані вченими, варто заува-
жити, що залишаються деякі аспекти, які 
потребують подальшого вивчення: аналіз 
загальних характеристик українських конди-
терських підприємств, їх позиції на світовому 
кондитерському ринку, розробка комплексного 
соціально-економічного подходу до формування 
ефективного ринку, задоволення потреб насе-
лення в кондитерській продукції, що й зумо-
вило вибір теми, мети та завдання статті.

Мета статті. Дослідження особливостей роз-
витку кондитерської галузі України, сучасного 
стану та тенденцій розвитку суб’єктів ринку 
кондитерських виробів, виявлення проблем 
та окреслення шляхів їх вирішення в рамках 
загальної концепції формування ефективного 
ринку кондитерських виробів України.

Виклад основного матеріалу. Виходячи з 
офіційної класифікації основних видів конди-
терської продукції, всю кондитерську продук-
цію, вироблену в Україні, умовно можно поді-
лити на три товарні групи: цукристі, борошняні 
та шоколадні вироби.

У загальній структурі виробництва конди-
терської продукції лідером є виробництво за 
видом діяльності 10.71 (виробництво хліба та 
хлібобулочних виробів; виробництво борошня-
них кондитерських виробів нетривалого збері-
гання) (понад 50% усього випуску) (рис. 1).
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Варто зазначити, що реалізація продук-
ції кондитерської промисловості в Україні, за 
вийнятком борошняних виробів, характеризу-
ється яскраво вираженною сезонністю: пік про-
дажів досягається в останні місяці року, що 
традиційно пов’язане з новорічними святами, 
а в перші місяці року відбувається спад реалі-
зації, який можно пояснити зниженням спо-
живацького інтересу до холодних солодощів 
(наприклад, морозива) та зменшенням пропо-
зиції свіжих фруктів (рис. 2). При цьому най-
чутливішими до сезонних змін є цукерки та 
шоколад [1]. Менш чутливим до сезонності є 
печиво, споживання якого протягом року має 
тенденцію до зростання, який дещо уповільню-
ється наприкінці весни та у перші місяці року.

Рис. 1. Структура ринку кондитерських виробів  
в Україні, % (за даними Держкомстата України  
й оцінкою аналітичної групи PRO-CONSALTING)

Рис. 2. Сезонність у кондитерській галузі України 
(за окремими видами продукції)

На фоні кризової ситуації в Україні, 2013, 
2014 і перша половина 2015 р. для кондитер-
ської галузі стали вкрай важкими. Найбільший 
спад показав сегмент цукристих кондитерських 
виробів у 2013 р. – на 10,8% порівняно з 2012 р. 
і склав 196,8 тис. т. Виробництво шоколадної 
продукції в 2013 р. знизилося на 5% порів-
няно з 2012 р. і у натуральному виразі склало 
327,6 тис. т. Дещо менший спад показало 
виробництво у сегменті борошняних кондитер-
ських виробів – на 0,1% і досягло 384,4 тис. т 
у 2013 р. (рис. 3).

Починаючи з першої половни 2014 р., спад 
у виробництві по трьом даним сегментам почав 
невпинно збільшуватися [2]. Так, лише за 
перше півріччя 2014 р. випуск продукції скоро-
тився на 22%, що пояснюється рядом причин, 
серед яких можна відмітити подорожчення 
долара США, рост світових цін на какао-боби 
(40-60% від собівартості продукції у вітчизня-
ній кондитерській промисловості складає іно-

земна сировина) та введення 5-10% мита на 
імпорт 100 товарних груп (серед яких харчова 
продукція, семена, добрива тощо), що, у свою 
чергу, привело до збільшення вартості готових 
виробів, які при незмінному рівні якості стають 
менш конкурентоспроможними на зовнішніх 
ринках. Зазначимо також і втрату російського 
ринку, Криму, введення ліценцій у Беларусії, 
ситуацію на Сході України, а також загальне 
зниження платоспроможності населення. За 
даними Держкомстату, українські споживачі 
значно скоротили загальне споживання солодо-
щів, при цьому структура споживання залиши-
лася незмінною – найбільшим попитом користу-
ються цукерки (споживання яких «у коробках» 
щорічно скорочується на 5%, тоді як спожи-
вання цукерок «на вагу» щорічно збільшується 
приблизно на тий самий відсоток). На долю 
шоколадної плитки, споживання якої невпинно 
зростає, в загальній структурі реалізації при-
падає 15-20% у натуральному виразі і 20-25% 
у грошовому [3].

Рис. 3. Обсяг виробництва основних категорій 
кондитерських виробів у 2011–2013 рр., тис. т

Аналізуючи темпи приросту та зменшення 
виробництва деяких видів кондитерської про-
дукції, бачимо, що виробництво пряників, 
печива і вафель за підсумками 2014 р. знизи-
лося на 11,6% порівняно з 2013 р. і на 7,2% 
порівняно з 2011 р.; виробництво шоколаду та 
інших готових харчових продуктів зі вмістом 
какао у пакуваннях масою більше 2 кг зни-
зилося на 5,8% порівнюючи з аналогічними 
показниками 2013 р. Значиний темп зниження 
за підсумками 2014 р. показало виробництво 
шоколаду та інших готових харчових продуктів 
з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плит-
ках (падіння на 55,1% порівняно з 2011 р.), 
білий шоколад продемонстрував падіння на 
39,4%. Чотирьох відсотковий темп зростання 
у 2014 р. показала підгрупа «вироби цукрові 
кондитерські інші». При цьому у 2012 р. темпи 
зниження виробництва по даній підгрупи скла-
дали 25,6% (табл. 1) [4]. Зауважимо, що шоко-
ладний сегмент вітчизняного кондитерського 
ринку показував неухильне зростання почина-
ючи з 2007 р. за усіма позиціями, окрім сегмен-
тів «білий шоколад» і «інші шоколадні вироби» 
(такі як фігурний шоколад, шоколадні «кра-
плі», глазур у споживчому «форматі» тощо), 
що можно пояснити відсутностю популярності 
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їх виробництва серед великих кондитерських 
компаній. Практично єдиним в Україні вироб-
ником білого шоколаду залишається кондитер-
ська компанія «Малбі» із шоколадною фабри-
кою «Rainford». Білим шоколадом в Україні 
займається і «Nestle», але на споживчий ринок 
попадають лише комбіновані молочно-білі 
плитки торгової марки «Світоч», які у ста-
тистичних звітах фігурують у категорії «Інші 
шоколадні».

В середині 2005 р. кількість виробників на 
кондитерському ринку України не перевищу-
вала 500, в останній період загальне число під-
приємств галузі вийшло на показник 800 і варі-
юється близько цього значення.

Рентабельність продукції таких виробників 
може сягати 150%, але через невеликі обсяги 
виробництва істотного впливу на ринок вони 
не мають, працюючи з однією-двома торго-
вельними точками і не виходячи поза межі 
свого регіону.

На українському ринку кондитерських 
товарів діють декілька великих світових кон-
цернів – американські Western NIS Enterprise 
Fund (концерн «А.В.К.»), «Kraft Foods» (ПАТ 
«Крафт Фудз Україна» – тростянецька конди-
терська фабрика «Україна» з торговою маркою 
«Корона») і Sigma Bleizer (ПАТ «Полтаваконди-
тер»); швейцарська Nestle (ПАТ Львівська кон-
дитерська фірма «Світоч»), Trilini International 
(ПАТ кондитерська фабрика «Харків’янка»). 
Інші фабрики і компанії в більшості нале-
жать колективам підприємств і українським 

інвесторам. Це такі відомі підприємства і 
фірми, як кондитерська корпорація «Рoшeн», 
ПАТ ВО «Конті», концерн «Топ-транс» («Чер-
каська бісквітна фабрика» з торговою маркою 
«Світ Ласощів»). Далі до дюжини найкрупні-
ших виробників кондитерської продукції вхо-
дять: «Запорізький регіональний банк» («Запо-
різька кондитерська фабрика»), «Екотехніка» 
(«Рівненська кондитерська фабрика»), росій-
сько-український «Континіум Траст Компані» 
(«Луцька кондитерська фабрика» і Чернівецька 
кондитерська фабрика «Буковинка») [3].

Станом на початок 2014 р. близько 50% 
солодкого сегменту в натуральному вираженні 
припадало на трьох українських виробників – 
корпорацію «Рошен» з часткою ринку 24,7%, 
компанію «Конті» з часткою ринку 12,9% і 
«А.В.К.» з часткою ринку 11,9%. Інші вироб-
ники значно відстають від лідерів: наприклад, 
на четвертій і п’ятій позиціях знаходяться 
«Бісквіт-Шоколад» і «Житомирські ласощі», 
що займають 4,9% і 3,9% ринку відповідно 
(рис. 4).

Досить серйозні позиції у сегменті шоколад-
них виробів також належать корпорації «Крафт 
Фудз», ПАТ «Львівська кондитерська фірма 
«Світоч», ПАТ»Полтавакондитер» та ін. [5].

Виручка деяких із перерахованих вище кон-
дитерських підприємств станом на початок 
2014 р. представлена на рисунку 5.

На рисунку 6 показано смакові переваги спо-
живачів у кожному з трьох сегментів кондитер-
ського ринку.

Таблиця 1
Виробництво окремих видів промислової продукції за переліком продукції ЄС  

для статистики виробництва (PRODCOM) за 2011–2014 рр.
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Пряники і вироби аналогічні; 
печиво солодке; вафлі 15.81.12 424507 440076 3,67 445790 1,3 393941 -11,6

Шоколад та ін. продукти харчові 
готові з вмістом какао, у пакуван-
нях масою більше 2 кг

15.84.21 16696 17519 4,93 19842 13,3 18685 -5,8

Шоколад та ін. продукти харчові 
готові з вмістом какао, в брикетах, 
пластинах чи плитках

15.84.22 341929 344647 0,79 322274 -6,49 144765 -55,1

Вироби кондитерські з цукру, вклю-
чаючи білий шоколад, без вмісту 
какао

15.84.23 228614 220539 -3,53 201256 -8,7 182861 -9,1

Шоколад білий 15.84.23.300 1925 5092 164,52 2971 -41,7 1801 -39,4
Вироби, покриті цукром; вироби 
кондитерські з желе 15.84.23.600 47789 48874 2,27 43818 -10,3 38742 -11,6

Карамелі, цукерки варені, тофі і 
солодощі аналогічні 15.84.23.750 88778 85479 -3,72 108671 27,1 97486 -10,3

Драже 15.84.23.800 6626 9639 45,47 5083 -47,3 2900 -42,9
Вироби цукрові кондитерські інші 15.84.23.900 44773 33310 -25,60 36601 9,9 38078 4
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Рис. 4. Частки кондитерського ринку  
крупних вітчизняних виробників

Рис. 5. Виручка вітчизняних великих 
кондитерських підприємств  
на початок 2014 р., млн грн

Рис. 6. Смаки споживачів  
відносно марок кондитерських виробів

Економічні труднощі і війна викликали 
низку істотних перестановок у групі найбіль-
ших гравців українського ринку борошняних 
кондитерських виробів. Так, у кінці липня 
2014 р. стало відомо, що виробничі потуж-
ності компанії «Конті» завантажені усього 
лише на 40%. «Бісквіт-Шоколад» оприлюднив 
інформацію про падіння випуску ним конди-
терських виробів на 4% за підсумками пер-
шого півріччя 2014 р. У лютому 2014 р. ком-
панія «Рошен» була змушена зупинити свою 
фабрику в Маріуполі, а в квітні 2015 р. було 
прийнято рішення про її остаточну ліквіда-
цію і переміщення виробничих потужностей 
у Вінницьку область. Найбільше від глибокої 
економічної кризи і воєнних дій постраждала 
компанія «А.В.К.». Ще у липні 2014 р. вона 
була змушена зупинити свою фабрику в Луган-
ську. У січні 2015 р. була зупинена Донецька 
фабрика «А.В.К.». У результаті за підсум-
ками січня-березня 2015 р. компанія «А.В.К.» 
навіть не потрапила в ТОП-20 провідних грав-
ців українського ринку борошняних кондитер-
ських виробів [6].

Висновки. Процес виробництва кондитер-
ської продукції є досить матеріаломістким, що 
зумовлює чутливість виробників до стану рин-
ків цукру та какао бобів. Частина сировини, що 
застосовується при виробництві кондитерських 
виробів, виробляється в Україні. Ринок какао-
сировини в Україні представлено винятково 
імпортною продукцією, насамперед бобами, 
тертим какао, какао-маслом і какао-порошком, 
таким чином вітчизняні виробники є чутли-
вими до валютних ризиків. В умовах нестабіль-
ності сировинних ринків провідну роль віді-
грає доступ до дешевої сировини, який мають 
насамперед кондитерські гіганти. Найпотуж-
ніші у фінансовому аспекті підприємства вре-
шті можуть вже сьогодні запастися сировиною 
на весь сезон і потіснити з ринку аутсайдерів, 
коли ті не матимуть фізичних або фінансових 
можливостей закуповувати сировину. Таким 
чином, дефіцит і подорожчання сировини може 
спричинити подальший перерозподіл ринку на 
користь сильніших підприємств.

Іншою проблемою галузі, характерною для 
останнього періоду часу, є високий рівень неви-
плаченої заборговонності держави по ПДВ. 
І якщо крупні підприємства у змозі шукати 
шляхи вирішення даної проблеми, то для сотен 
невеликих компаній спроби заявити про необ-
хідність відшкодування переплаченого податку 
закінчується появою перевіряючих органів.

Аспектом діяльності, що викликає потужне 
конкурентне протистояння крупних виробни-
ків, є формування дитячих новорічних цукер-
кових наборів. Враховуючи те, що дана позиція 
хоча і підлягає жорсткому державному регу-
люванню, але може реалізовуватися протягом 
досить довгого проміжку часу як у роздріб, так 
і оптом на підприємствах в рамках соціальних 
програм. Перевагою і недоліком останнього 
засобу розповсюдження цукерових наборів є, 
відповідно, гарантована реалізація і відсутність 
своєчасної оплати з боку держави.

Наступною окресленою проблемою конди-
терської промисловості є так званий диктат 
роздрібних торговців, які висувають невигідні 
для виробників умови з розміщення продукції, 
а також суттєво затримують виплати за постав-
лену продукцію. А тому кондитери змушені 
співпрацювати з роздрібнми торговцями в умо-
вах постійного товарного безвідсоткового дов-
гострокового кредитування [1]. Рішенням цієї 
проблеми стало відкриття провідними гравціми 
кондитерського ринку спеціалізованих крам-
ниць, ефективність яких значно зростає у мере-
жевому форматі.

Аналізуючи причини зниження виробництва 
як один із факторів, відзначимо заборону про-
дажу української продукції в Росії. 5 вересня 
2014 р. Росспоживнагляд заборонив ввезення 
кондитерських виробів найбільших українських 
компаній «Конті» та «А.В.К.» на територію 
РФ. Ввезення продукції «Рошен» заборонено з 
липня 2013 р. Таким чином, найбільший ринок 
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збуту виявився заблокованим для трьох провід-
них експортерів, на які припадало близько 90% 
поставок українських солодощів у РФ.

У першому кварталі 2015 р. український 
кондитерський ринок зіткнувся з цілою низ-
кою взаємопов’язаних проблем. У першу чергу 
відзначимо нову хвилю девальвації. Станом на 
березень 2015 р. курс гривні знизився на 47,0% 
порівняно з курсом, зафіксованим на грудень 
2014 р., – 22,98 грн за $ 1 проти 15,63 грн за 
$ 1 (курс на міжбанку). Девальвація за підсум-
ками 2014 р. склала більше 50%, тому порів-
няно з березнем 2014 р. її сумарний рівень 
склав 130%. Вкрай негативний вплив на роз-
виток відчизянного кондитерського ринку мало 
і подальше падіння купівельної спроможності 
населення. Так, за даними Державної служби 
статистики, за період січень-березень 2015 рр. 
реальна заробітна плата в Україні скоротилася 
на 20,1% порівняно з відповідним періодом 
2014 р. На фоні загального збідніння населення 
відбулося чергове підвищення цін на реалізо-
вану на ринку продукцію. За даними AR-group, 
станом на березень 2015 р. зростання цін склало 
32,6% порівняно з даними за той же період 
минулого року [6]. Під тиском вищепереліче-
них проблем ринок борошняних кондитерських 
виробів у першому кварталі 2015 р. скоротився 

на 14,3% порівняно з аналогічним періодом 
2014 р. У фактичному обчисленні обсяг ринку 
склав 70,9 тис. т проти 82,7 тис. т, зафіксова-
них у першому кварталі попереднього року.

Внаслідок подорожчання імпортної сиро-
вини та енергоресурсів ціни на кондитерські 
вироби у найближчій перспективі будуть про-
довжувати зростати.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТА ТА ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ  

ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

PECULIARITIES OF INTERACTION BETWEEN SUBJECT AND OBJECT 
MANAGEMENT COMPETITIVENESS ENTERPRISES OF ROAD ECONOMY

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні напрями взаємодії суб’єкта 

управління конкурентоспроможністю підприємств дорожньо-
го господарства та об’єкта такого управління в межах їх функ-
ціонування у складі дорожнього-транспортного комплексу 
України за умов економічної кризи. Запропонована в роботі 
характеристика зазначених напрямів взаємодії дозволяє кон-
кретизувати в межах базової, виробничої та ринкової конку-
рентоспроможності підприємств дорожнього господарства 
сутність їх призначення.

Ключові слова: конкурентоспроможність, дорожнє госпо-
дарство, підприємство, суб’єкт, об’єкт, управління, взаємодія.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные направления взаимодей-

ствия субъекта управления конкурентоспособностью предпри-
ятий дорожного хозяйства и объекта такого управления в пре-
делах их функционирования в составе дорожно-транспортного 
комплекса Украины в условиях экономического кризиса. Пред-
ложенная в работе характеристика указанных направлений вза-
имодействия позволяет конкретизировать в пределах базовой, 
производственной и рыночной конкурентоспособности пред-
приятий дорожного хозяйства сущность их предназначения.

Ключевые слова: конкурентоспособность, дорожное хо-
зяйство, предприятие, субъект, объект, управление, взаимо-
действие.

ANNOTATION
The article is devoted to the basic directions of interaction 

between the subject of management competitiveness of road 
economy enterprises and the object of such management within 
their functioning as part of road-transport complex of Ukraine in 
economic crisis conditions. The proposed characteristics of these 
directions of interactions have allowed to specify within the base, 
production and market competitiveness of enterprises of road 
economy their essence appointment.

Keywords: competitiveness, road economy, enterprise, sub-
ject, object management, interaction.

Постановка проблеми. Необхідність струк-
турної перебудови економіки України зумов-
лена нагальними проблемами функціонування 
її галузевих комплексів, вирішення яких 
потребує розв’язання низки організаційних 
та економічних питань відповідно до сучас-
них реалій. За цих умов особливої значущості 
набувають теоретико-методичні та практичні 
методи і підходи щодо управління конкуренто-
спроможністю підприємств транспортно-дорож-
нього комплексу (ТДК), й особливо підприємств 
дорожнього господарства, за умов обмеженого 
державного фінансування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розгляду загальної проблематики взаємодії 

суб’єктів та об’єктів управління автотранспорт-
них та дорожніх підприємств у контексті функ-
ціонування ТДК України присвячено роботи 
багатьох вітчизняних дослідників, зокрема 
І.А. Дмитрієва, В.Л. Диканя, О.М. Криворучко, 
В.Г. Шинкаренка, М.М. Бурмаки, І.М. Кирча-
тої та ін.

Невирішені складові загальної проблеми. 
Однак, незважаючи на значну кількість праць 
з означеного напряму, питання встановлення 
вектора взаємодії суб’єкта управління конку-
рентоспроможністю підприємств дорожнього 
господарства та об’єкта такого управління від-
повідно до сучасних кризових явищ в економіці 
України є недостатньо розкритими та потребу-
ють адаптації до вимог реформування дорож-
нього господарства.

Мета статті. Метою дослідження є визна-
чення основних напрямів взаємодії суб’єкта 
управління конкурентоспроможністю під-
приємств дорожнього господарства та об’єкта 
такого управління в межах їх функціонування 
у складі дорожнього-транспортного комплексу 
України за умов економічної кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Характер взаємодії та змістовне наповнення 
системи відносин з формування та забезпечення 
конкурентоспроможності дорожнього підприєм-
ства «суб’єкт управління» (СУ) – «об’єкт управ-
ління» (ОУ) зумовлено загальнотеоретичними 
принципами та функціями менеджменту, до 
яких належать планування, організація, моти-
вація, контроль, координація.

У ході дослідження за суб’єкт управління 
конкурентоспроможністю підприємства дорож-
нього господарства було визначено керуючу 
підсистему загальної системи управління кон-
курентоспроможністю такого підприємства, 
діяльність якої спрямовано на досягнення 
стійких конкурентних переваг останнього 
у зовнішньому середовищі з максимальним 
урахуванням наявного внутрішнього ресурс-
ного потенціалу. Розмежування повноважень 
суб’єкта управління за трьома основними під-
системами керуючої системі управління під-
приємством – структурно-функціональній, 
інформаційно-поведінковій підсистемам та під-
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Таблиця 1
Характеристика основних напрямів взаємодії суб’єкта та об’єкта управління 

конкурентоспроможністю підприємств дорожнього господарства
Конкуренто-
спроможність 
підприємства 
за стратегіч-
ним рівнем

Напрям 
взаємодії

Призначення взаємодії СУ та ОУ

за умов стабільності за умов кризи

Базова кон-
курентоспро-
можність

Організацій-
ний

Забезпечення ефективного функціону-
вання організаційної структури дорож-
нього підприємства

Оптимізація організаційної струк-
тури дорожнього підприємства

Мотивацій-
ний

Забезпечення свободи вибору СУ траєк-
торій руху в соціальному та економіч-
ному просторі

Забезпечення виключно економіч-
ної складової мобільності страте-
гічного потенціалу СУ

Інформацій-
ний

Приймання обґрунтованих управлін-
ських рішень на основі якісної і досто-
вірної інформації, яка надходить за 
допомогою сучасних інформаційних 
технологій

Приймання оперативних управ-
лінських рішень щодо управління 
фінансово-господарською діяль-
ністю підприємства на основі 
даних звітності

Контрольний

Спрямованість контрольної функції СУ 
визначається цільовою спрямованістю 
загального менеджменту дорожнього 
підприємства. Виділення контролю ролі 
забезпечення зворотного зв’язку між 
СУ та ОУ в процесі досягнення цілей 
згідно з обраними стратегіями розвитку 
дорожнього підприємства

Усунення розбалансованості в прі-
оритетності контрольних функцій 
ретроспективного і перспектив-
ного спрямування

Координацій-
ний

Регулювання та узгодженість діяльності 
СУ в забезпеченні соціально-економіч-
ного розвитку дорожнього підприємства 
з функціональним призначенням ОУ

Забезпечення гнучкості страте-
гічного потенціалу СУ до змін у 
зовнішньому середовищі дорож-
нього підприємства

Прогнозний

Прогноз діяльності дорожнього підпри-
ємства на засадах системного аналізу та 
принципах соціально-відповідального 
господарювання

Формування стратегії реалізації 
цілей і завдань в умовах кризи, 
розробка антикризових програм, 
планування реалізації окремих 
заходів нарощування конкуренто-
спроможності як в цілому по під-
приємству, так і по його окремих 
структурних підрозділах

Виробнича 
конкуренто-
спроможність

Організацій-
ний

Раціональна організація виробничої 
діяльності дорожнього підприємства в 
сфері виробництва БМР

Перебудова структури виробни-
цтва для того, щоб підвищити її 
гнучкість і адаптивність до змін 
внаслідок кризових явищ

Мотивацій-
ний

Розробка ефективних систем, мотивації 
та оплати праці, створення сприятли-
вого соціально-психологічного клімату в 
колективі дорожнього підприємства

Вплив СУ на фактори результа-
тивної роботи членів трудового 
колективу щодо досягнення ско-
ригованих в умовах кризи вироб-
ничих цілей

Інформацій-
ний

Реалізація технічного аспекту інфор-
маційного забезпечення управлінської 
діяльності

Спрямованість інформаційного 
забезпечення управлінської діяль-
ності лише на ті дані, що стосу-
ються керованої підсистеми

Контрольний
Своєчасний аналіз та виявлення відхи-
лень від кількісних і якісних параме-
трів досягнення виробничих цілей

Ретроспективний аналіз відхилень 
від кількісних і якісних параме-
трів досягнення виробничих цілей

Координацій-
ний

Узгоджене використання усіх видів 
виробничих ресурсів в межах наявного 
потенціалу дорожнього підприємства

Посилення координаційних 
зусиль в сфері узгодженості 
діяльності виробничих структур 
дорожнього підприємства що зна-
ходяться під впливом кризових 
явищ

Прогнозний
Прогнозування та планування потреби 
у виробничих ресурсах дорожнього під-
приємства

Прогнозування ризиків та оптимі-
зація потреби у виробничих ресур-
сах дорожнього підприємства

системою саморозвитку – передбачає реаліза-
цію управлінських функцій в межах визначе-
них контурів. Внутрішні контури окреслюють 
межі впливу СУ на ОУ, зовнішні – загальний 
контур функціонування системи з наявними 
вхідними ресурсами дорожнього підприємства 

та результатом його діяльності у вигляді вико-
наних будівельно-монтажних робіт (рис. 1).

Авторська розробка [1] дозволила визна-
чити, що структурно-функціональна підсистема 
є основою структури системи управління кон-
курентоспроможністю дорожнього підприєм-
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Ринкова кон-
курентоспро-
можність

Організацій-
ний

Опосередковування галузевої специфіки 
завдань СУ через специфіку ОУ

Перебудова структури виробни-
цтва й управління для того, щоб 
підвищити їх гнучкість і адаптив-
ність до вимог підрядного ринку

Мотивацій-
ний

Активізація трудового потенціалу 
дорожнього підприємства з метою спо-
нукання щодо ефективного виконання 
встановлених ринкових цілей

Мінімізація економічного аспекту 
мотивації трудового потенціалу 
дорожнього підприємства з метою 
економії фінансових ресурсів

Інформацій-
ний

Формування та використання інфор-
маційної системи управління відносно 
відомостей про стан СУ, ОУ та процеси, 
що відбуваються на підрядному ринку, 
виражених в показниках та інших 
інформаційних сукупностях, зібраних 
та оброблених за допомогою технічних 
засобів

Створення та використання пере-
важно економічної інформації 
за даними ринкової діяльності 
дорожнього підприємства

Контрольний
Реалізація результативної системи 
контролю за виконанням умов отрима-
них підрядних договорів

Спрямованість контрольної функ-
ції СУ визначається вимогами ОУ 
за кризовими напрямами ринко-
вої діяльності

Координацій-
ний

Об’єднання й узгодження дій і коштів 
СУ з функціональним призначенням ОУ 
для досягнення успіху на підрядному 
ринку

Забезпечення єдності відносин СУ 
та ОУ в площині усунення нега-
тивних кризових явищ шляхом 
посилення вертикальної коорди-
нації

Прогнозний

Розробка довгострокових прогнозів 
та планів ринкової діяльності дорож-
нього підприємства, техніко-економічне 
обґрунтування участі у тендерних про-
позиціях

Розробка прогнозу та планів 
перспективних змін фінансового 
стану дорожнього підприємства 
відповідно до вимог ринку в умо-
вах кризи

Джерело: розроблено за результатами дослідження автора

Закінчення таблиці 1

ства і являє собою реалізацію власне технології 
та методів управління у поєднанні з його орга-
нізаційним забезпеченням.

Інформаційно-поведінкову підсистему спря-
мовано на своєчасне та достовірне інформаційне 
забезпечення системи управління конкуренто-
спроможністю дорожніх підприємств в цілому, 
яке спирається на низку нормативно-правових 
документів, що регламентують їхню діяльність 
у дорожньо-транспортній та будівельній сфе-
рах, а також враховує сучасні провідні тенден-
ції інформатизації дорожнього будівництва.

У свою чергу підсистема саморозвитку 
дорожнього підприємства забезпечує загальні 
властивості системи (гнучкість, адаптивність, 
орієнтацію на розвиток, інноваційність, само-
вдосконалення) на засадах використання інно-
вацій у сфері дорожнього будівництва, марке-
тингу, менеджменту, фінансів, інвестицій тощо.

Об’єктом управління конкурентоспромож-
ністю підприємства дорожнього господарства, 
власне, і є процес формування такої конкурен-
тоспроможності на всіх рівнях його стратегіч-
ної діяльності (базової, ринкової, виробничої).

Базова конкурентоспроможність підпри-
ємства дорожнього господарства визначається 
як реалізація процесу отримання ним стійких 
конкурентних преваг на усіх фазах життєвого 
циклу підприємства з взаємним ув’язуванням 
стратегічних цілей розвитку. Ринкова конку-
рентоспроможність підприємства дорожнього 
господарства – це здатність суб’єкта витриму-
вати конкуренцію порівняно з аналогічними 
суб’єктами на підрядному ринку будівельно-

монтажних робіт (БМР). Виробнича конкурен-
тоспроможність підприємства дорожнього госпо-
дарства являє собою його реальну і потенційну 
можливість в існуючих умовах підрядного ринку 
проводити будівельно-монтажні роботи з будів-
ництва, ремонту та експлуатації автомобільних 
доріг, які за кошторисними та техніко-техно-
логічними умовами є більш привабливими для 
замовника, ніж БМР конкурентів.

Таким чином, виходячи з визначення кон-
курентоспроможності підприємства дорожнього 
господарства за кожним стратегічним рівнем, 
можна встановити такі напрями взаємодії 
суб’єкта й об’єкта управління конкурентоспро-
можністю (табл. 1): організаційний, мотивацій-
ний, інформаційний, контрольний, координа-
ційний, прогнозний.

При цьому принципова відмінність у цілях 
і засобах взаємодії СУ та ОУ полягає у іден-
тифікації таких засобів за умов стабільності 
та кризи окремо. Оцінка взаємодії суб’єкта та 
об’єкта управління передбачає якісне визна-
чення позитивного чи негативного впливу з 
позиції стратегічного розвитку підприємства.

Висновки. Розроблена система управління 
конкурентоспроможністю підприємства дорож-
нього господарства дозволить у подальшому 
побудувати механізм формування конкуренто-
спроможності такого підприємства з урахуван-
ням наявних резервів роботи з експлуатацій-
ного утримання автомобільних доріг загального 
користування, охарактеризувати техніко-техно-
логічні, економічні, організаційні можливості 
дорожнього виробництва та їх максимальне 
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використання, своєчасно координувати роботу 
з розробки комплексних планів в межах стра-
тегічних пріоритетів розвитку транспортно-
дорожнього комплексу України. Впровадження 
запропонованої системи управління конкурен-
тоспроможністю дозволить підвищити ефектив-
ність роботи підприємств дорожнього господар-
ства у сучасних умовах підрядного ринку.

Запропонована в роботі характеристика 
основних напрямів взаємодії суб’єкта та 
об’єкта управління конкурентоспроможністю 
підприємств дорожнього господарства дозво-
лить конкретизувати в межах базової, вироб-
ничої та ринкової конкурентоспроможності 

підприємств дорожнього господарства при-
значення таких напрямів, що у свою чергу 
спростить розуміння сутності управлінського 
впливу керуючої системи та допоможе зрозу-
міти її практичну спрямованість за умов ста-
більності та економічної кризи.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

THEORETICAL ASPECTS OF BUDGETING BUSINESS PROCESSES  
OF SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты теоретические аспекты бюджетирова-

ния бизнес-процессов малых промышленных предприятий на 
основе построения стратегических карт и сбалансированной 
системы показателей. Представлена модель стратегической 
карты малого предприятия и описана процедура построения 
сбалансированной системы показателей, с помощью которой 
снизятся затраты и увеличится бюджет.

Ключевые слова: малые предприятия, бизнес-процессы, 
бюджетирование, сбалансированная система показателей, 
стратегические карты.

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито теоретичні аспекти бюджетування бізнес-

процесів малих промислових підприємств на основі побудови 
стратегічних карт та збалансованої системи показників. Пред-
ставлена модель стратегічної карти малого підприємства та опи-
сана процедура побудови збалансованої системи показників, за 
допомогою якої знизяться витрати та збільшиться бюджет.

Ключові слова: малі підприємства, бізнес-процеси, бюдже-
тування, збалансована система показників, стратегічні карти.

ANNOTATION
In the article analyzed the theoretical aspects of budgeting 

of business-process of small industrial enterprises are revealed 
based on construction of strategic maps and a balanced system 
of indicators. The model of a small enterprise’s strategic map is 
presented: the procedure of construction of the balanced system 
of indication is described, which leads to cutting costs and in-
creasing the budget.

Keywords: small enterprises, business-process, budgeting, 
balanced system of indication, strategic maps.

Постановка проблемы. Эффективность стра-
тегически ориентированной хозяйственно-эко-
номической деятельности в значительной мере 
зависит от цепочки ценностей, которая создает 
эта деятельность [10, с. 68]. Среди поддержи-
вающих составляющих в этой цепочке не без 
основания выделяют управление затратами и 
бюджетирование [11, с. 251]. В последнее время 
в результате все более широкого использования 
Value Based Management (VBM) [8, с. 31] – техно-
логии, которая базируется на стоимости, – для 
управления предлагаются «процессно-ориен-
тированные» методологии [1; 4; 9]. В эконо-
мической литературе эти методики описаны в 
общем виде, потому возникает необходимость 
в детальном их наполнении с учетом особенно-
стей малых предприятий.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Среди публикаций, в которых освещены 
вопросы процесно-ориентированного бюджети-
рования и управления затратами, необходимо 

отметить работы Дж. Бримсона, Дж. Антоса, 
Дж. Коллинса и В.В. Дика. Но все же соот-
ветствующие процедуры в них имеют лишь 
лингвистическое описание. Технология моде-
лирования деятельности малых предприятий в 
виде стратегических карт раскрыта достаточно, 
о чем могут свидетельствовать труды А. Гер-
шуна, Г. Каплана, Д. Нортона. Такие ученые, 
как Г. Кокинз, В. Мейер, М. Мэй, В.В. Неуда-
чин, Е.Г. Ойхман и Дж.К. Сигел занимаются 
вопросами «конструирования» сбалансирован-
ной системы показателей (BSC), которые еще не 
нашли соответствующего описания. 

Выделение нерешенных ранее частей про-
блемы. Несмотря на достаточно глубокое 
исследование данной проблемы, возникает 
необходимость в создании алгоритма процессно-
ориентированного бюджетирования производ-
ства на малых промышленных предприятиях.

Цель статьи заключается в раскрытии сущ-
ности бюджетирования бизнес-процессов малых 
промышленных предприятий на основе постро-
ения стратегических карт и сбалансированной 
системы показателей.

Изложение основного материала исследо-
вания. Система стратегического управления 
отвечает на вопрос о том, каких экономических 
успехов должно достичь предприятие с точки 
зрения долгосрочной перспективы, если желает 
обеспечить свое выживание. Малые предпри-
ятия все чаще сталкиваются с необходимостью 
создания и накопления конкурентных преиму-
ществ, которые позволяют выживать в усло-
виях динамической и сложной окружающей 
среды. Это требует от них привлечения значи-
тельных объемов инвестиций для разработки 
новых продуктов и услуг. Однако привлечь 
капитал на выгодных условиях для малых 
предприятий очень сложно. Причинами этого 
являются жесткая конкуренция, процессы гло-
бализации, а также значительный рост потреб-
ности, в капитале вообще [7, с. 41].

Управление стоимостью – это процесс после-
довательной реализации в стратегических и 
оперативных решениях менеджмента пред-
приятия принципов экономической прибыли и 
прироста стоимости капитала [4, с. 112].

Стремление менеджеров управлять предпри-
ятием, ориентируясь на максимизацию его стои-
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мости, не всегда гарантирует рост стоимости пред-
приятия. Поэтому стратегия малого предприятия, 
инструменты управления и показатели, должны 
быть разработаны и использованы с ориентацией 
на увеличение его стоимости. В процессе управ-
ления малым предприятием осуществляется 
целенаправленное влияние на так называемые 
факторы создания стоимости, что позволяет уве-
личить стоимость бизнес-единиц. Традиционные 
методы расчета затрат ориентированы в основном 
на производственную сферу и используются для 
оценки эффективности ее работы. Эти методы не 
ориентированы на создание стоимости, ценности 
для клиента, процессный подход для управле-
ния, на рыночную ситуацию. Использование этих 
инструментов даст возможность создать эффек-
тивную систему управления затратами на малом 
предприятии, а также поможет их снизить.

Общепризнанным является то, что в основу 
концепции VBM положен критерий экономиче-
ской добавленной стоимости, целью которого 
является обеспечение роста рыночной стоимо-
сти предприятия. Согласно данной концепции, 
стратегической основой предприятия является 
капитал, за использование которого оно должно 
платить. Данная концепция направлена на то, 
чтобы оценить стоимость предприятия, а также 
определить, каким образом можно использовать 
оценку стоимости для принятия стратегически 
верных решений. 

Концепция добавленной стоимости по боль-
шей части использовалась на больших пред-
приятиях. С целью расширения области ее 
применения необходимо использовать ее для 
управления малыми предприятиями. Как 
известно, малый бизнес не охвачен фондо-
выми рынками, поскольку он руководствуется 
рыночной формой ведения хозяйства. Перед 
топ-менеджерами появляется интегрирован-
ная задача получения конкретного результата, 
который будет содержать потребительскую 
ценность, и, следовательно, получен экономи-
ческий результат. В этом случае доходность 
можно получить тогда, когда будет соблюдена 
концепция добавленной ценности. Особенно эта 
ситуация проявляется в малом бизнесе.

Концепция VBM включает в себя четыре 
основных составляющих: оценку, стратегию, 
финансы и корпоративное управление. Первая 
составляющая предусматривает выбор моделей 
и процедур определения ценности малого пред-
приятия для ее владельца, а также определения 
механизмов создания новой стоимости. Страте-
гия устанавливает связь между ценностью пред-
приятия для владельцев и бизнес-стратегиями. 
Составляющая финансов описывает финансо-
вую политику предприятия, нацеленную на 
создание стоимости. Последняя составляющая 
концепции VBM – корпоративное управление 
направлено на согласование интересов владель-
цев и менеджеров.

Существует много способов, с помощью кото-
рых малое предприятие может зарабатывать 

прибыль, и для каждого способа наиболее важ-
ным фактором является фактор затрат, которые 
должно понести предприятие в процессе своей 
деятельности, направленной на получение при-
были. Если предприятие не уделяет надлежащего 
внимания затратам, то величина прибыли может 
существенно уменьшиться и даже быть отрица-
тельной, то есть деятельность будет убыточной.

В реальной практике менеджеры малых 
предприятий не уделяют надлежащего внима-
ния затратам, поскольку не могут достаточно 
детально их описать. Часто им просто трудно 
разобраться в структуре затрат, их взаимоза-
висимости и зависимости от ключевых факто-
ров бизнеса. Традиционная система управления 
затратами часто сосредоточена на процессах, 
которые происходят внутри предприятия, – 
закупках, функциях, изделиях, потребителях. 
Другими словами, управленческий учет пред-
приятия рассматривает стадии добавленной 
ценности начиная от выплат поставщикам и 
заканчивая получением оплаты от потребите-
лей. Ключевым моментом является доведение 
до максимума разницы (добавленной стоимо-
сти) между закупками и реализацией.

Процессно-ориентированное управление 
затратами (Activity-based Costing) – форма 
учета затрат, которая фокусируется на затра-
тах в рамках конкретных функций (процессов, 
работ, заданий, и так далее), а не на затратах 
организационных подразделов [3]. Процессно-
ориентированное управление затратами обеспе-
чивает более точную информацию о себестоимо-
сти и эффективности производства конкретных 
товаров и услуг, чем традиционная система 
учета затрат.

Для эффективного управления затратами 
малого предприятия необходим алгоритм, кото-
рый предусматривает анализ затрат по каждому 
отдельно взятому процессу и их совокупности. 
Применение процессно-ориентированного управ-
ления затратами обеспечивает системный, ком-
плексный подход к принятию управленческих 
решений на основе моделирования бизнеса и 
необходимости постоянного улучшения (опти-
мизации) бизнес-процессов малого предприятия.

В современных условиях хозяйствования 
малые предприятия все чаще внедряют про-
цессно-ориентированное бюджетирование, 
поскольку существующее раньше традиционное 
бюджетирование было нацелено на то, каким 
образом распределить ресурсы, а не на создание 
стоимости. Процессно-ориентированное бюдже-
тирование внедряют на малых предприятиях 
с целью создания стоимости. Основная идея 
заключается в том, что оно концентрирует свое 
внимание на изучении видов деятельности и 
их связи с достижением стратегических целей. 
Бюджетное планирование, ориентированное на 
создание стоимости, базируется на двух главных 
принципах: ожидаемых видах деятельности и 
бизнес-процессах как основы для получения 
необходимых ресурсов. Определение видов дея-
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тельности является превращением входящих 
ресурсов в исходные результаты [1, с. 141]. На 
рис. 1 представлена схема определения видов 
деятельности.

Первичные 
(основные)

виды деятельности

Вторичные
(обеспечивающие)
виды деятельности

Проектные виды 
деятельности

Подвиды деятельности

Ресурсы
(людские,

оборудование,
материалы,

капитал)

Контроль за 
затратами

Исходящие результаты 
деятельности

Рис. 1. Схема определения видов деятельности при 
процессно-ориентированном бюджетировании 

Первичные виды деятельности непосред-
ственно направлены на решение задач, кото-
рые поставлены перед отделами, в то время 
как вторичные виды деятельности являются 
вспомогательными по отношению к первичным 
(рис.  1). Проектные виды деятельности погло-
щают много времени и ресурсов, поэтому нали-
чие ресурсов необходимо четко контролировать.

Назначение подвидов деятельности, как пока-
зано на рис. 1, заключается в детализации видов 
деятельности. Это может возникать в том слу-
чае, когда определение первичного вида деятель-
ности имеет обобщающий характер. Ресурсы 
необходимы для эффективной работы бизнеса, 
потому менеджер должен следить за использо-
ванием ресурсов и планировать работу таким 
образом, чтобы их использование было мини-
мальным. Отслеживание затрат необходимо для 
ведения бухгалтерского учета на предприятии. 
Последним звеном схемы являются исходящие 
результаты деятельности предприятия.

Совокупность всех видов деятельности 
представляет собой модель бизнес-процесса 
[1, с. 145]. Бизнес-процессы и виды деятельно-
сти являются важными звеньями, на которых 
руководителям малых предприятий необходимо 
сосредоточивать свои усилия при создании 
стоимости. Главным фактором любого успеш-
ного плана или бюджета является закрепле-
ние финансовой ответственности. Поэтому для 
достижения финансовых результатов важное 
значение имеют контроль и управление опера-
ционной деятельностью.

Одним из главных принципов процессно-ори-
ентированного бюджетирования является ана-
лиз бизнес-процессов. Виды деятельности в рам-
ках бизнес- процесса связаны с помощью своих 
исходящих результатов, которыми они обмени-
ваются. Анализ бизнес-процессов делает акцент 
на взаимосвязях между отделами предприятия. 
С целью снижения затрат и усиления дифферен-
циации предприятие должно расширить понятие 
«бизнес-процесс» и включить в его состав связи 
между поставщиками и потребителями.

Управление бизнес-процессами на малых 
предприятиях, как правило, осуществляется 
на долгосрочную перспективу. Для того чтобы 
реализовать стратегию предприятия, целесоо-
бразно использовать сбалансированную систему 
показателей (balanced scorecards – BSC) [5]. 

Главным элементом сбалансированной 
системы показателей являются причинно-след-
ственные связи между показателями. Послед-
нюю составляющую системы оценить очень 
трудно, поскольку менеджеры малого предприя-
тия не понимают, каким образом можно оценить 
показатели обучения и повышения квалифика-
ции сотрудников. Р. Каплан и Д. Нортон [5] 
рассматривают три вида материальных активов 
малого предприятия, которые обуславливают его 
способность к развитию и созданию стоимости. 
К ним относят: человеческий капитал, информа-
ционный капитал и организационный капитал. 
Сбалансированная система показателей предна-
значена не только для оценки результатов дея-
тельности, она нацелена на обоснование реше-
ний о выделении бюджетных средств.

Качество бюджета определяется арсеналом 
методов анализа и планирования, которые 
используются для этого. Стратегическая карта, 
на базе которой строится потом сбалансирован-
ная система показателей, представляет собой 
модель, которая демонстрирует, как стратегия 
объединяет нематериальные активы и процессы 
создания стоимости. Несмотря на то что бюдже-
тирование считается одной из вершин мастер-
ства в финансовом менеджменте [1, с. 252], оно 
больше связано с текущим управлением. Чтобы 
стратегия имела смысл, должен реализовы-
ваться непрерывный цикл [6, с. 75], а именно: 

– грамотно составленные стратегические 
карты должны извещать, куда двигается пред-
приятие и почему; 

– внутренне согласованные сбалансирован-
ные системы показателей (BSC) должны отра-
жать успеваемость такого движения и помогать 
выбрать последующий маршрут; 

– качественно обоснованный бюджет дол-
жен подсказывать, как это сделать.

Финансовая составляющая описывает мате-
риальные результаты реализации стратегии с 
помощью традиционных финансовых понятий. 
Пример стратегической карты малого предпри-
ятия приведен на рис. 2.

Если покупатель отдает предпочтение инно-
вациям, высокой производительности, то боль-
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шую ценность приобретают навыки, системы 
и процессы, которые создают новые продукты 
и услуги, лидирующие на рынке. Постоянное 
соответствие действий и возможностей пред-
ложения потребительной ценности клиентам 
является решающим фактором воплощения 
стратегии в жизнь. 

Финансовая и клиентская составляющие 
описывают желаемые результаты стратегии. 
Они имеют несколько индикаторов и отвечают 
на вопрос, каким образом предприятие дости-
гает желаемых результатов. Составляющая 
внутренних процессов определяет несколько 
важнейших процессов, которые имеют решаю-
щее значение в реализации стратегии. 

Для определения этих ключевых процессов 
предлагается использование методики про-
цессно-ориентированного анализа рентабельно-
сти. Например, одно предприятие может увели-
чить инвестиции на разработку и продвижение 
на рынок новых продуктов и технологию их 
производства таким образом, что в результате 
клиенты получат высокотехнологический инно-
вационный продукт. Другое предприятие, пыта-
ясь предоставить аналогичное предложение 
потребительской ценности, принимает решение 
создавать новые товары, используя совместные 
предприятия и партнерства.

Составляющая обучения и развития ото-
бражает те нематериальные активы, которые 
являются наиболее важными для стратегии. 
Цели этой составляющей устанавливают виды 

деятельности (человеческий капитал), системы 
(информационный капитал) и моральный кли-
мат (организационный капитал), необходимые 
для поддержки процессов создания стоимости. 
Все они должны быть взаимосвязаны и соответ-
ствовать основным внутренним процессам.

Цели четырех составляющих связаны одна с 
другой причинно-следственными отношениями. 
Все начинается с гипотезы о том, что финансо-
вые результаты могут быть получены только в 
том случае, если будет довольна целевая группа 
клиентов. Предложение потребительской ценно-
сти описывает, как увеличить объемы продаж и 
завоевать лояльность этой группы покупателей. 
Внутренние процессы создают и предоставляют 
это предложение. И, наконец, нематериальные 
активы, которые поддерживают осуществление 
внутренних процессов, представляют основание 
для стратегии. Приведенные в стратегическое 
соответствие цели всех составляющих являются 
основным инструментом создания стоимости, а, 
следовательно, сфокусированной и последова-
тельной стратегии (рис. 2).

Это соотношение причины и следствий, кото-
рое связывает четыре составляющие сбаланси-
рованной системы показателей, является струк-
турой, вокруг которой строится стратегическая 
карта. Данный процесс позволяет малому пред-
приятию четко определить, какова логика соз-
дания стоимости и для кого она создается. Стра-
тегическая карта описывает логику стратегии, 
четко показывая важнейшие внутренние про-

Производительность

Финансовая составляющая

Рост доходов

Долгосрочная стоимость для 
собственников

Клиентская составляющая

Цена Качество Время Функциональность Партнерство Бренд

Характеристики продукта Взаимоотношения Имидж

Составляющая внутренних процессов

Управление 
операциями

Управления 
клиентами

Управление 
инновациями

Управление 
регулирующими и 

социальными 
процессами

Составляющая обучения и развития

Человеческий капитал + Информационный 
капитал + Организационный 

капитал

Причинно-следственные отношения

Определяют логическую цепочку,
соответственно которой нематериальные активы 
трансформируются в материальную стоимость

Предложение потребительной ценности 
клиентам

Определяет условия, которые создают ценность 
для клиентов

Процессы создания стоимости

Определяют процессы, которые 
трансформируют нематериальные активы в 
клиентские и финансовые результаты

Совокупность активов и видов деятельности

Определяет нематериальные активы, которые 
необходимо привести в стратегическое 
соответствие и интегрировать для создания 
стоимости

Рис. 2. Модель стратегической карты малого предприятия
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цессы, которые создают стоимость, и определяя 
нематериальные активы, необходимые для их 
поддержки. Сбалансированная система пока-
зателей переводит цели стратегической карты 
в показатели и конкретные задания. Однако 
цели и задания нельзя достичь, только опреде-
лив их, – предприятие должно запустить целый 
комплекс программ, с помощью которых будут 
получены все намеченные показатели. Для 
каждой такой программы предприятие должно 
предоставить достаточное количество ресурсов – 
людей, финансирование, мощности и т. д. Эти 
программы называются стратегическими иници-
ативами. Для каждого показателя сбалансиро-
ванной системы менеджеры должны определить 
стратегические инициативы, необходимые для 
достижения цели, которые порождают резуль-
тат. Следовательно, реализация стратегии дости-
гается через реализацию инициатив.

План действий, который определяет и обе-
спечивает ресурсы для стратегических иници-
атив, должен строиться в соответствии со стра-
тегическими направлениями и рассматриваться 
как комплекс интегрированных инвестиций, а 
не перечень обособленных проектов. Все ини-
циативы являются необходимыми условиями 
успешного воплощения стратегии в жизнь. 
Если исключить хотя бы одну из них, исче-
зает важнейшая связанная с этой инициативой 
цель, и, следовательно, будут разрушены при-
чинно-следственные связи.

Следовательно, сбалансированная система 
показателей предлагает системный подход 
к определению целей и показателей, кото-
рые описывают стратегию. Она включает в 
себя финансовые и нефинансовые показатели, 
сгруппированные по четырем составляющим 
стратегической карты. Стратегическая карта 
является наглядным изображением стратегии, 
которое показывает, как интегрированные и 
скомбинированные цели четырех составляю-
щих складываются в одну стратегию. Каждое 
малое предприятие приспосабливает модель 
стратегической карты для решения своих инди-
видуальных задач. 

Стратегическая карта и построенная на ее 
основе сбалансированная система показателей 
выводят конечный результат предприятия, 
которым является повышение стоимости пред-
приятия, на базовый уровень. Для того чтобы 
достичь этого результата, целесообразно исполь-
зовать методику обратных точечных расчетов.

Выводы. Доказано, что для повышения стои-
мости малого предприятия необходимо исполь-
зовать процессно-ориентированные технологии. 
В статье раскрыты теоретические аспекты бюд-
жетирования бизнес-процессов малых промыш-
ленных предприятий на основе построения стра-
тегических карт и сбалансированной системы 
показателей, что поможет менеджерам разра-
ботать грамотную систему бюджетирования и 
таким образом снизить затраты. В дальнейших 
исследованиях по данной тематике необхо-
димо разработать алгоритм методики обратных 
точечных вычислений, с помощью которого 
удастся повысить рыночную стоимость малых 
предприятий. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УГОД НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ

THE EFFICIENCY EVALUATION OF PRUDUCTS PROCUREMENT AGREEMENT

АНОТАЦІЯ
У статті розглянута проблематика оцінювання ефективнос-

ті комерційних угод з погляду визначення понесених витрат на 
всіх етапах реалізації комерційних угод. Досліджено існуючі 
теоретичні підходи до оцінювання ефективності комерційних 
угод та дана їхня оцінка. Доведено об’єктивну необхідність 
розробки системи показників, яка відповідала б вимогам по-
вноти оцінювання ефективності комерційних угод, змінам в 
економіці та умовам господарювання, що склалися в Україні 
останнім часом.

Ключові слова: угода, ефект, оцінка ефективності, витра-
ти, ціна.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблематика оценки эффектив-

ности коммерческих сделок с точки зрения определения по-
несенных расходов на всех этапах реализации коммерческих 
сделок. Исследованы существующие теоретические подходы 
к оценке эффективности коммерческих сделок и дана их оцен-
ка. Доказана объективная необходимость разработки систе-
мы показателей, которая отвечала бы требованиям полноты 
оценки эффективности коммерческих сделок, изменениям в 
экономике и условиям хозяйствования, сложившимся в Украи-
не в последнее время.

Ключевые слова: соглашение, эффект, оценка эффек-
тивности, расходы, цена.

ANNOTATION
In the article the problems of evaluating the effectiveness of 

commercial transactions from the standpoint of determination of 
costs incurred in all phases of commercial transactions are re-
searched. The existing theoretical approaches to evaluating the 
effectiveness of commercial transactions and their estimation 
are studied. The objective need of the development the system 
of indicators that will meet the requirements of completeness 
of evaluation of the effectiveness of commercial transactions, 
changes in the economy and the economic conditions prevailing 
in Ukraine in recent years is proved.

Keywords: agreement, effect, efficiency evaluation, 
costs, price.

Постановка проблеми. В умовах ринку 
діяльність кожного господарюючого суб’єкта 
пов’язана з постійною, тимчасовою або епі-
зодичною співпрацею з іншими суб’єктами 
ринкового господарювання. Таке співро-
бітництво реалізується шляхом укладення 
комерційних угод на виконання певних дій, 
послуг, постачання товарів, сировини чи 
обладнання. Комерційна угода передбачає 
добровільність, захист власних інтересів, 
недопущення порушення інтересів іншої 
сторони (сторін). Виходячи з цього, можна 
стверджувати, що на всіх етапах комерційна 
угода вимагає оцінювання її ефективності 
для учасників, зокрема, для торговельного 
підприємства, яке закуповує товари. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методичний інструментарій, який можна вико-
ристовувати в оптимізації комерційних зв’язків 
торговельних підприємств, розглянуто в науко-
вих працях В. Алькеми, І. Бланка, Е. Бузуко-
вої, В. Вітлінського, І. Івченко, О. Корольчука, 
Л. Лігоненко, А. Мазаракі, Т. Москвітіної, 
І. Смоліна, О. Сумця, В. Черепова, Дж. Шрайб-
федера та інших учених.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак поряд із загальною 
проблематикою оцінювання і оптимізації комер-
ційних зв’язків підприємств, розглянутих назва-
ними авторами, не менш важливим є оцінювання 
складових елементів комерційної діяльності, 
основним із яких є комерційні угоди.

Мета статті – наукове обґрунтування сис-
теми показників, використовуючи які, можна 
оцінити перспективну, поточну і ретроспек-
тивну ефективність комерційних угод торго-
вельних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Комерційна угода не є якимось одноразовим 
актом. Це складний процес, який охоплює 
етапи від її планування до завершення кон-
такту між її сторонами (рис. 1).

Планування (розроблення)

Укладення

Реалізація

Завершення

У
го

да
 

Рис. 1. Етапи укладення  
і реалізації комерційної угоди

При визначенні ефективності комерційних 
угод на закупівлю товарів відправним момен-
том є особливості формування елементів роз-
дрібної ціни на товари, що є предметом угоди, 
а основними чинниками, які формують ціни 
реалізації товарів, закуплених торговельними 
підприємствами, є [1, c. 265]:
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• гуртова закупівельна ціна;
• матеріальні та прирівняні до них витрати;
• витрати на оплату праці працівників тор-

говельного підприємства;
• сума обов’язкових платежів (податків, 

митних платежів і зборів, які сплачуються під-
приємством, у тому числі тих, які відносяться 
на витрати, включаються в ціну товару, опла-
чуються з валового доходу підприємства або з 
його прибутку);

• сума чистого прибутку, яка залишається в 
розпорядженні підприємства.

Таке оцінювання повинне здійснюватися з 
погляду ефективності витрат на угоду, виходячи 
із загального критерію ефективності [2, с. 127]: 

max→=
C
RE                      (1)

де Е – ефект від реалізації угоди;
R – дохід чи прибуток від угоди;
C – витрати, пов’язані з укладенням і реалі-

зацією угоди.

Таблиця 1
Методи визначення обсягів матеріальних 

витрат на закупівлю товарів
Види витрат Методи обрахунків витрат
Витрати на 
транспорту-
вання

Прямий розрахунок, виходячи з 
базових умов поставки, виду вико-
ристовуваних транспортних засобів, 
маси вантажу, відстані перевезення

Витрати 
на обслу-
говування 
кредиту

За формулою (2):

100
TKR

Z kk
k = , 

де Zk – сума витратна обслугову-
вання кредиту, необхідного для 
закупівлі партії товару; Rk – сума 
кредиту, необхідного для закупівлі 
товару; Кk – місячна ставка кредит-
них відсотків; Т – період часу між 
закупівлею і реалізацією товару.

Витрати, які 
не залежать 
або мало 
залежать від 
умов комер-
ційної угоди

За формулою (3): 

100
zii

z
UQTP

Z = , 

де Рі – оптова ціна закупівлі оди-
ниці товару; Qi – кількість одиниць 
закупленого товару.

Примітка: складено на основі [4, c. 321; 6, c. 187]

Гуртова ціна є основою формування ефек-
тивності комерційної угоди, оскільки вона 
є кінцевою договірною (контрактною) ціною 
угоди, яка передбачає всі різновиди цінових 
знижок, наданих продавцем підприємству-
покупцю згідно з базовими умовами поставки.

У складі матеріальних і прирівняних до 
них витрат можна виділи два види: 1) мате-
ріальні витрати, безпосередньо залежні від 
умов комерційної угоди на закупівлю товару; 
2) витрати, які не залежать або мало залежать 
від цих умов.

Перший вид витрат включає витрати на 
перевезення товарів, на їх зберігання і підго-
товку до реалізації, на обслуговування кредиту 
(відсотки за кредит), втрати товарів при пере-
везенні і зберіганні, інші матеріальні витрати, 
передбачені угодою.

Сума цих витрат залежить від обсягів угоди, 
місця розташування партнера, термінів плате-
жів, умов страхування ризиків. При оцінюванні 
умов комерційної угоди з погляду її ефектив-
ності названим витратам повинна приділятися 
першочергова увага, а основні їхні види пови-
нні бути попередньо визначеними в абсолютній 
сумі методом прямого обрахунку або шляхом 
експертної оцінки (табл. 1).

Витрати на оплату праці доцільно визначати 
за формулою: 

100
TUQP

M mii= ,                       (4)

де М – сума витрат на оплату праці праців-
ників підприємства, яка відноситься на витрати 
за угодою; 

Um – рівень середньомісячних витрат на 
оплату праці працівників щодо обороту по заку-
півлі товарів.

До складу витрат, які не залежать або мало 
залежать від умов комерційної угоди, нале-
жать витрати на оренду і утримання будівель, 
споруд, приміщень та інвентарю; амортизація 
основних засобів; зношування малоцінних та 
таких, що швидко зношуються, предметів; інші 
аналогічні витрати.

Обов’язкові платежі, які сплачуються під-
приємством, визначаються діючою в Україні 
системою обкладання податками і затвердже-
ними в законодавчому порядку ставками цих 
платежів. У складі обов’язкових платежів 
можна виділити три основні групи:

• ті, які включаються до складу витрат під-
приємства;

• ті, які включаються в ціну реалізації 
товару і сплачуються наступними покупцями;

• ті, що сплачуються з прибутку підприєм-
ства.

У кожній із цих груп виділяються види 
обов’язкових платежів для всіх типів комер-
ційних угод, а також ті їхні види, які належать 
тільки до окремих типів цих угод. Якщо предме-
том угоди є імпортовані товари, то потрібно роз-
рахувати також суму митних платежів і зборів.

Обов’язкові платежі, які включаються в 
ціну реалізації товару і компенсуються наступ-
ними покупцями – це податок на додану вар-
тість (ПДВ). Сума нарахованого ПДВ повинні 
бути зменшені на суму ПДВ, оплачену у складі 
матеріальних витрат (за часткою у складі нара-
хованого податку загалом по підприємству):

( )
h

hior

H
HQPP

H
−

−
=

100
                      (5)

де Pr – роздрібна (відпускна) ціна реалізації 
одиниці товару;

Po – оптова (відпускна) ціна реалізації оди-
ниці товару;

Hh – ставка ПДВ.
У групі обов’язкових платежів, які спла-

чуються з прибутку підприємства, основним 
постійним їхнім видом для всіх типів угод є 
податок на торговельну діяльність, який визна-
чається з суми доходу, що підлягає обкладанню 
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податком, – як різниця між валовим доходом, 
матеріальними і прирівняними до них витра-
тами, обов’язковими платежами, що відно-
сяться на витрати підприємства і ПДВ, за такою 
формулою [7, c. 201]:

( )
100/h

hzior

H
HMQPP

HD
−−−

=

100
om

ma
KPC

D =

100`
diwo

ma
DQPP

D =

                (6)

де НD – сума податку на дохід від угоди;
Pr – роздрібна ціна реалізації одиниці товару;
Po – оптова ціна закупівлі одиниці товару;
Qi – кількість товарів в партії, що закупа-

ється;
Hh – ставка податку на дохід;
Мz – сума матеріальних и прирівнюваних до 

них витрат за угодою.
До постійних платежів цієї групи належать 

транспортний податок і плата за природні 
ресурси. Сума цих платежів досить незначна, 
тому їх варто визначати виходячи з фактичного 
рівня щодо суми податку на прибуток за остан-
ній звітний період.

Сума обов’язкових платежів, які сплачу-
ються з прибутку підприємства від угод, що 
укладаються на товарних біржах і аукціонах, 
включає суму державного збору за ці угоди, за 
формулою (7):

( )
100/h

hzior

H
HMQPP

HD
−−−

=

100
om

ma
KPC

D =

100`
diwo

ma
DQPP

D =

                       (7)

де Dма – державний збір за угодою, укладе-
ною на біржі (аукціоні);

Ро – оптова ціна закупівлі одиниці товару;
К – кількість закупленого товару (од.);
Сm – ставка збору за угоду, укладену на біржі 

(аукціоні).
Сума обов’язкових платежів, які сплачу-

ються з прибутку підприємства у разі укладе-
них угод із зарубіжними партнерами, разом із 
раніше розглянутими видами, включає суму 
збору за купівлю валюти на валютних біржах и 
аукціонах за формулою (8):

( )
100/h

hzior

H
HMQPP

HD
−−−

=

100
om

ma
KPC

D =

100`
diwo

ma
DQPP

D =                       (8)

де Dd – ставка державного збору за угоду 
купівлі валюти на валютній біржі чи аукціоні.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Чистий прибуток від комерційної угоди 
є результативним показником, який форму-
ється як різниця між валовим доходом під-
приємства від реалізації угоди з одного боку і 
поточними витратами та обов’язковими плате-
жами з іншого. Детальний розрахунок складо-
вих доходу, витрат і платежів по кожній кон-
кретній угоді – одна із важливих передумов 
загальної ефективності діяльності підприєм-
ства. Загальноприйняті показники результатив-
ності можуть бути використані в умовах ринко-
вої економіки, але їхній загальний характер не 
дає можливості детально оцінити кожну угоду 
зокрема. Тому важливо розробити такий пере-
лік показників, який би системно та комплек-
сно характеризував ефективність використання 
фінансових ресурсів, був тісно пов’язаний з про-
міжними та кінцевими результатами діяльності 
підприємств та відображав би взаємозв’язок і 
взаємозалежність темпів зростання основних 
показників його діяльності.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ  
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

THE ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL  
OF ENTERPRISE FINANCIAL RESULTS

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз досліджень у сфері контролю 

фінансових результатів, обґрунтовано механізм організації 
системи внутрішнього контролю господарської діяльності під-
приємства та виокремлено основні етапи контролю задля за-
безпечення перевірки інформації на всіх етапах облікового ци-
клу підприємства,визначено основні групи показників, за якими 
доцільно вести спостереження протягом виробничого процесу, 
а також висвітлено переваги створення ефективної системи 
внутрішнього контролю.

Ключові слова: фінансовий результат, внутрішній контр-
оль, попередній, поточний, наступний контроль.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ исследований в сфере контроля 

финансовых результатов, обоснован механизм организации 
системы внутреннего контроля хозяйственной деятельности 
предприятия и выделены основные этапы контроля для обе-
спечения проверки информации на всех этапах учетного цикла 
предприятия, определены основные группы показателей, по 
которым целесообразно вести наблюдение в течение произ-
водственного процесса, а также выделены преимущества соз-
дания эффективной системы внутреннего контроля.

Ключевые слова: финансовый результат, внутренний 
контроль, предварительный, текущий, последующий контроль.

ANNOTATION
The article analyzedresearch on control of financial results, in-

vestigatedthe mechanism of the system of internal control of busi-
ness enterprises and defined the main stages of control to ensure 
the verification of information on all stages of the company cycle, 
identifies the main groups of indicators, which should be observed 
during the production process, and discovered the benefits of an 
effective system of internal control. 

Keywords: financial performance, internal controls, previous 
control, current control, next control.

Постановка проблеми. Активна діяльність 
підприємства характеризується фінансовими 
результатами. На сьогоднішній день зростає 
роль контролю в системі управління суб’єктом 
господарювання. Від розрахунку та вивчення 
комплексу показників, що відображають різні 
аспекти діяльності підприємства, залежить 
ефективність управлінських рішень. Традиційні 
форми та методи контролю не завжди ефективні 
і часто не можуть бути використані для вияв-
лення непродуктивних витрат та неефективного 
використання прибутку. Доходи і витрати, які 
формують фінансовий результат підприємства, 
є специфічним об’єктом контролю і потребу-
ють особливої уваги як з боку держави, так і на 

рівні підприємства. Адже від того, чи правильно 
здійснюється визначення фінансового резуль-
тату, залежать поповнення державного бюджету 
країни та розвиток суб’єкта господарювання. 
За результатами достовірної оцінки фінансо-
вих результатів керівництво підприємства може 
розробити заходи з покращення структури 
капіталу, підвищення рентабельності, а також 
виявити резерви і попередити виникнення мож-
ливої фінансової кризи. За таких обставин удо-
сконалення механізму організації внутрішнього 
контролю фінансових результатів на підприєм-
стві набуває важливого значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток наукової думки щодо 
внутрішнього контролю фінансових резуль-
татів зробили такі вчені, як Т.А. Бутинець, 
Н.В. Карпова, Т.А. Мірошниченко, В.К. Паулі, 
Н.В. Уткіна, О.П. Фещенко та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У працях сучасних фахів-
ців та науковців розглядається проблематика 
лише окремих методів чи завдань внутрішнього 
контролю фінансових результатів. Саме тому 
дане питання потребує подальших системних 
досліджень.

Мета статті полягає у з’ясуванні проблемних 
питань, а також розробці механізму здійснення 
внутрішнього контролю фінансових результатів 
діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для ефективного управління діяльністю влас-
ники й управлінці повинні мати таку еконо-
мічну інформацію, яка б відповідала їхнім 
потребам. На підприємстві кожна здійснена 
господарська операція має безпосередній вплив 
на кінцевий результат господарювання. Саме 
тому внутрішній контроль фінансових резуль-
татів повинен охоплювати моніторинг всієї 
діяльності підприємства. Для повного та ефек-
тивного контролю фінансових результатів недо-
статнім буде лише прослідкувати за правиль-
ністю обчислення прибутку (збитку), який 
отримало підприємство за певний період, про-
аналізувати причини його зміни в порівнянні з 
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аналогічними показниками минулих років чи 
нормативними показниками, а дуже важливим 
є контроль протягом всіх циклів діяльності. Це 
дасть змогу здійснювати вплив на результат 
господарювання, оцінювати ефективність дій та 
переглядати прийняті рішення.

Пропозиції та рекомендації щодо удоскона-
лення контролю фінансових результатів, наведені 
вітчизняними науковцями, передбачають фор-
мування системи внутрішнього контролю, яка б 
забезпечувала зниження ймовірності виникнення 
помилок в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності, а також своєчасного їх усунення.

В наукових працях вчених контроль фінан-
сових результатів досліджується в частині:

– удосконалення інформаційного забез-
печення внутрішнього контролю (розроблено 
концепцію створення єдиної інформаційної 
системи внутрішнього контролю на основі інте-
грації видів обліку, використання корпоратив-
ної інформаційної системи в якості інформа-
ційної бази внутрішнього контролю фінансових 
результатів) [2];

– моніторингу фінансових результатів через 
призму активів, зобов’язань, власного капі-
талу з метою зниження імовірності виникнення 
навмисних та ненавмисних помилок в обліку та 
звітності, а також своєчасного їх усунення [5]; 

– пропозиції щодо алгоритму системи вну-
трішнього контролю фінансових результатів, що 
включає перевірку правильності відображення 
фінансового результату в обліку, достовірності 
розрахунків за податком на прибуток [2].

Вважаємо, що внутрішній контроль, крім 
процесу перевірки функціональної діяльності 
суб’єкту господарювання, повинен також вклю-
чати надання пропозицій керівництву підприєм-
ства щодо ефективного використання всіх наяв-
них ресурсів, а також розробку оптимальних, 
дієвих, результативних управлінських рішень.

Для удосконалення організації системи вну-
трішнього контролю фінансових результатів 
діяльності підприємств ми виділили проблемні 
питання, які потребують подальшого дослі-
дження та обґрунтування:

1) забезпечення внутрішнього контролю 
фінансових результатів через визначення 
суб’єктів, об’єктів, завдань та особливостей 
інформаційного забезпечення;

2) визначення факторів, які впливають 
на побудову системи внутрішнього контролю 
фінансових результатів.

Важливим етапом вирішення визначе-
них вище проблемних питань є формування 
механізму внутрішнього контролю фінансо-
вих результатів. У наукових дослідженнях 
Т.А. Бутинець «механізм внутрішнього контр-
олю – це система мотиваційних, ресурсних, 
правових, управлінських та організаційно-тех-
нічних факторів, використання яких забезпечує 
визнане співробітниками підприємства завер-
шення конкретних дій господарських відносин. 
Він спрямований на створення умов гарантова-

ного виконання обов’язків кожним менедже-
ром, своєчасної і повної реалізації внутрішніх 
вимог та забезпечення ефективної діяльності 
всіх складових в процесі роботи підприємства. 
Основною корисною його функцією є задово-
лення інтересів і потреб всіх учасників склад-
них господарських відносин» [1].

Тобто механізм внутрішнього контролю 
забезпечує здійснення господарської діяльності 
підприємства. 

Контроль фінансових результатів охоплює 
всі етапи господарювання, всі цикли діяль-
ності і не може існувати окремо від контролю 
всієї діяльності підприємства. В світовій гос-
подарській практиці існує аксіома: «Внутріш-
ній контроль повинен існувати на всіх рівнях 
організації, так як неможливо делегувати вниз 
відповідальність за контроль» [4]. Тому, на 
нашу думку, механізм внутрішнього контролю 
фінансових результатів має забезпечити здій-
снення попереднього, поточного та наступного 
контролю, що забезпечить перевірку облікової 
інформації на всіх етапах облікового циклу під-
приємства, надасть оперативну інформацію про 
доходи, витрати та фінансові результати.

Всі ці види контролю схожі, оскільки мають 
одну і ту ж мету: сприяти тому, щоб фактично 
отримані показники були якомога ближчими 
до планових. Розрізняються вони тільки часом 
здійснення.

Попередній контроль має на меті визначення 
основних вимог щодо формування, розподілу та 
використання фінансових результатів. Важли-
вим засобом попереднього контролю фінансових 
результатів є бюджет, який дозволяє виконати 
функцію планування. На стадії планування реа-
лізуються наступні контрольні функції: оцінка 
раціональності можливих варіантів планів 
рішень, відповідність планових рішень прийня-
тим установкам та орієнтирам, а також загальна 
стратегія діяльності підприємства.

Поточний контроль здійснюється безпосе-
редньо в процесі виконання робіт і включає 
застосування методів та процедур відповідно 
до поставлених цілей підприємства. Регулярна 
перевірка та обговорення проблем і пропозицій 
щодо удосконалення роботи дозволять виклю-
чити небажані відхилення від плану. 

Хоча наступний контроль здійснюється 
надто пізно, щоб відреагувати на проблеми у 
момент їх виникнення і не може активно впли-
вати на діяльність, яка здійснювалася непра-
вильно, проте він має важливу функцію – надає 
керівництву організації інформацію, необхідну 
для планування у разі, якщо аналогічні роботи 
передбачається проводити в майбутньому.

Варто відмітити, що важливою процедурою 
системи внутрішнього контролю є облік витрат 
та доходів за центрами відповідальності та цен-
трами витрат. Облік за центрами відповідаль-
ності дозволяє формувати показники, що харак-
теризують вклад окремих підрозділів в кінцевий 
результат діяльності підприємства. При цьому 
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підрозділи повинні користуватися більшою 
самостійністю. Керівникам структурних підроз-
ділів необхідно відчувати себе підприємцями, а 
не просто виконавцями, що стане потужним сти-
мулом для розвитку потенціалу організації.

Для забезпечення ефективного функціону-
вання системи внутрішнього контролю фінан-
сових результатів доцільно прослідковувати 
діяльність суб’єктів господарювання протягом 
виробничого процесу за показниками: 

1) майнового стану, які характеризують стан 
та структуру підприємства у сукупності із дже-
релами їх покриття;

2) ліквідності, які дозволяють оцінити спро-
можність підприємства перетворювати свої 
активи на гроші та швидкість здійснення цього 
перетворення;

3) платоспроможності (фінансової стій-
кості) – характеризують структуру джерел 
фінансування ресурсів, ступінь фінансової стій-
кості та незалежності підприємства;

4) ділової активності, що дають змогу про-
аналізувати ефективність основної діяльності 
за допомогою визначення швидкості обертання 
фінансових ресурсів підприємства;

5) прибутковості (рентабельності) – ефектив-
ність діяльності підприємства в цілому, дохід-
ність різних напрямів його діяльності, рівень 
окупності витрат [6].

Створення ефективної системи внутрішнього 
контролю на підприємстві дозволить:

– забезпечити підприємству максимальну 
фінансову стійкість та розвиток;

– зберегти, а також раціонально викорис-
тати ресурси й потенціал підприємства;

– своєчасно виявити та мінімізувати комер-
ційні, фінансові та інші ризики в управлінні 
підприємством;

– сформувати адекватну сучасним, постійно 
змінним умовам господарювання систему інфор-
маційного забезпечення всіх рівнів управління, 
що дозволить своєчасно адаптувати функціо-
нування підприємства до змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища [1].

Механізм внутрішнього контролю повинен 
забезпечувати та сприяти формуванню пози-
тивного результату діяльності підприємства, 
раціональному використанню наявних матері-
альних, трудових та грошових ресурсів, ефек-
тивному управлінню рівнем продажу, асорти-
ментом та собівартістю виготовленої продукції, 

сприяти отриманню своєчасної інформації для 
прийняття дієвих та результативних управлін-
ських рішень, що забезпечить конкурентоспро-
можність фірми на ринку.

Висновки. Організація системи внутріш-
нього контролю фінансових результатів – важ-
лива умова ефективного попередження та сво-
єчасного виявлення й усунення помилок та 
відхилень в діяльності підприємства, що спри-
ятиме покращенню діяльності господарюючих 
суб’єктів. Найбільш раціональним та ефек-
тивним є поділ системи внутрішнього контр-
олю фінансових результатів на три етапи – 
попередній, поточний та наступний контроль, 
що дозволить розширити процес моніторингу 
фінансових результатів та здійснювати більш 
деталізований контрольний процес витрат та 
доходів за місцями їх виникнення.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Бутинець Т.А. Контроль внутрішньогосподарський чи вну-

трішній? / Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології 
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний 
збірник наукових праць. Серія «Бухгалтерський облік, 
контроль і аналіз». – Житомир: ЖДТУ. – 2009. – № 2 (14). – 
С. 5–17.

2. Карпова Н.В. Методические аспекты учета и внутреннего 
контроля финансовых результатов в организациях опто-
вой торговли / Н.В. Карпова. – Москва, 2011 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/
metodicheskie-aspekty-ucheta-i-vnutrennego-kontrolya-
finansovykh-rezultatov-v-organizatsiyak.

3. Мірошниченко Т.А. Організація внутрішнього контролю 
над інвестиційною діяльністю / Т.А. Мірошниченко // Нова 
модель економічного росту: науково-теоретичні проблеми 
та механізм реалізації: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (Персиановський, 22–24 квітня 
2014 р.). – 2014. – Т. 1. – С. 158–163.

4. Паулі В.К. Основні положення організації внутріш-
нього аудиту діяльності енергопідприємств / В.К. Паулі, 
С.Б. Сидоров // Енергетик. – 2000. – № 5. – С. 20–22.

5. Уткіна Н.В. Облік і контроль фінансових результатів 
діяльності підприємств: теорія, методика, організація / 
Н.В. Уткіна // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / 
Н.В. Уткіна. – Київ, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08unvrdp.zip.

6. Фещенко О.П. Розрахунок показників фінансового стану 
господарських товариств з урахуванням нових форм 
фінансової звітності / О.П. Фещенко // Бізнес Інформ. – 
2015. – № 2. – С. 229–236.



657Глобальні та національні проблеми економіки

УДК 338.64

Халіна О.В.
асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту 

Української академії друкарства

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF MANAGEMENT  
OF FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано сутність та сформовано структуру 

організаційного забезпечення управління фінансовою безпе-
кою як ключової складової економічної безпеки підприємства. 
Визначено основні параметри формування організаційного 
забезпечення в системі фінансової безпеки підприємства. До-
сліджено структурний аспект організаційного забезпечення з 
метою визначення найбільш доцільних методів, інструментів 
та документального супроводу для управління системою фі-
нансової безпеки підприємства.

Ключові слова: організаційне забезпечення, фінансова 
безпека підприємства, економічна безпека підприємства, за-
гроза, ризик.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована сущность и создана структура ор-

ганизационного обеспечения управления финансовой без-
опасностью, как ключевой составляющей экономической без-
опасности предприятия. Определены основные параметры 
формирования организационного обеспечения в системе фи-
нансовой безопасности предприятия. Детально рассмотрен 
структурный аспект организационного обеспечения с целью 
определения наиболее целесообразных методов, инструмен-
тов, а также документального сопровождения для управления 
системой финансовой безопасности предприятия. 

Ключевые слова: организационное обеспечение, фи-
нансовая безопасность предприятия, экономическая безопас-
ность предприятия, угроза, риск.

ANNOTATION
The article substantiates the essence and formed structure of 

organizational support financial management security, as a key 
component of economic security of enterprise. The main parame-
ters of formation of organizational support in the system of financial 
security company. Investigated the structural aspect of organiza-
tional support, for the purpose of determining the most appropriate 
methods, tools and documentary support, to manage the system 
of financial security company.

Keywords: organizational support, financial security of an 
enterprise, economic security of an enterprise, the threat,the risk.

Постановка проблеми. Функціонуючи в 
умовах невизначеності та постійної дестабілі-
зації економіки, вітчизняні підприємства сти-
каються із різними загрозами та ризиками, які 
призводять до зростання небезпеки в першу 
чергу стосовно їх фінансової сфери, яка є 
основою діяльності господарюючих суб’єктів. 
Стабільність функціонування та темпи розви-
тку підприємств у ринковій економіці обумов-
люється багато в чому станом його фінансів, 
саме тому дослідження проблем забезпечення 
фінансової безпеки було і залишається акту-
альним питанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням фінансової безпеки підприєм-

ства займалися такі вітчизняні та зарубіжні 
науковці, як: О. Ареф’єва, О. Барановський, 
І. Бланк, К. Горячева, Л. Донець, О. Заха-
рова, Т. Іванюта, А. Козаченко, С. Мочерний, 
В. Мунтіян, М. Реверчук, С. Покропивний, 
Л. Птащенко, А. Штангрет та ін. Попри сфор-
мовану теоретико-методичну базу в питан-
нях дослідження фінансової безпеки підпри-
ємств складний характер фінансових відносин 
суб’єктів господарювання постійно спонукає 
до пошуку нових ідей в системі врегулювання 
даного питання.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Метою даної статті є дослі-
дження поняття організаційного забезпечення, 
як координатора формування стійкого і чіткого 
механізму забезпечення фінансової безпеки під-
приємства, що є запорукою його стабільного 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансову безпеку, підприємства як одну із 
складових економічної безпеки, варто роз-
глядати як окремий об’єкт і водночас у 
взаємозв’язку і взаємозалежності з іншими 
складовими, оскільки вона виконує роль 
результуючої, в якій у кількісному та якіс-
ному вимірах відображається рівень безпеки 
усіх інших функціональних складових.

Нами проаналізовано точки зору провідних 
науковців та виділено ряд ключових підходів 
до трактування поняття «фінансова безпека 
підприємства».

Найбільш узагальнене визначення фінан-
сової безпеки сформулював І. Бланк: «Фінан-
сова безпека підприємства є кількісно і якісно 
детермінованим рівнем його фінансового стану, 
що забезпечує стабільну захищеність його прі-
оритетних, збалансованих інтересів від про-
ідентифікованих реальних і потенційних загроз 
зовнішнього і внутрішнього характеру, параме-
три якого визначаються на основі його фінан-
сової філософії і створюють необхідні переду-
мови фінансової підтримки його стійкого росту 
в даному і перспективному періодах» [3].

За визначенням В. Мунтіяна, фінансова без-
пека підприємства – це стан найбільш ефек-
тивного використання корпоративних ресурсів 
підприємства, що виражається в кращих зна-
ченнях фінансових показників прибутковості 
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та рентабельності бізнесу, якості управління, 
використання основних і оборотних засобів 
підприємства, структури його капіталу, норми 
дивідентних виплат [6]. 

К. Горячева розглядає фінансову безпеку 
підприємства як певний фінансовий стан, для 
якого характерними є, по-перше, збалансова-
ність і якість сукупності фінансових інструмен-
тів, технологій і послуг, що використовуються 
підприємством; по-друге, стійкість до зовніш-
ніх та внутрішніх загроз; по-третє, здатність 
фінансової системи підприємства забезпечити 
реалізацію його фінансових інтересів, цілей і 
завдань достатнім об’ємом фінансових ресурсів; 
по-четверте, здатність забезпечувати розвиток 
всієї фінансової системи [4].

Узагальнюючи вище зазначене та дослі-
дивши поняття «фінансова безпека підприєм-
ства», нами сформовано власне визначення, в 
якому конкретизовано його сутність. На нашу 
точку зору, фінансова безпека підприємства – 
це здатність його фінансової системи стабільно 
функціонувати, забезпечуючи збалансований 
рух грошових коштів в процесі їх формування 
і розподілу, що є передумовою фінансової стій-
кості і розвитку підприємства, а також наяв-
ність дієвих механізмів протидії потенційним і 
реальним дестабілізуючим факторам, в основі 
яких покладено принцип превентивних заходів 
і максимального інформаційного та організа-
ційного забезпечення. 

Забезпечення фінансової безпеки, як пра-
вило, носить системний характер, і перше, що 
необхідно виділити в цій системі, – суб’єкт, 
об’єкт і взаємозв’язок між ними.

Об’єктом фінансової безпеки підприємства 
є його фінансова діяльність, тобто всі фінан-
сові відносини, які виникають в результаті 
руху грошових коштів, пов’язаних з функці-
онуванням грошових фондів підприємства та 
грошових потоків в процесі взаєморозрахун-
ків з фінансово-кредитною системою та контр-
агентами. 

Суб’єктами фінансової безпеки підприємства 
є всі фізичні і юридичні особи, що своєю пря-
мою або непрямою дією можуть впливати на 
ступінь фінансової стійкості підприємства. Дані 
суб’єкти можна умовно поділити на внутрішні 
і зовнішні, які, в свою чергу, поділяються на 
суб’єкти прямого та непрямого впливу, у відпо-
відності до ступеня залучення до процесу функ-
ціонування фінансової системи підприємства і 
забезпечення її безпеки.

Поняття взаємозв’язку між об’єктами і 
суб’єктами в системі фінансової безпеки, роз-
глядається як забезпечення безперервного про-
цесу взаємодії всіх елементів системи, осно-
вними вимогами до якого є злагодженість і 
ефективність. 

Ефективність функціонування системи 
фінансової безпеки підприємства (СФБП) 
напряму залежить від механізмів її забезпе-
чення. Механізм забезпечення фінансової без-

пеки – це певний набір інструментів, таких як 
методи, засоби, ресурси, нормативно-правова 
база та управлінський хист, які, взаємодіючи 
між собою, покликані досягати поставлених 
цілей на шляху до вирішення питання забезпе-
чення фінансової безпеки підприємства. 

Формування механізму забезпечення фінан-
сової безпеки підприємства відбувається шля-
хом здійснення певних дій над її об’єктами, 
серед яких прибуток, джерела і об’єми фінан-
сових ресурсів, структура капіталу, структура 
грошових потоків, структура активів, інвес-
тиції, фінансові ризики, система фінансових 
інновацій і т.д. [8]. Необхідно підкреслити, що 
ефективність функціонування такого механізму 
в найбільшій мірі визначається рівнем органі-
заційного забезпечення, що виконує роль пев-
ного зв’язуючого фактору між усіма суб’єктами 
та об’єктами безпеки. 

Саме організаційне забезпечення, яке покли-
кане сприяти чіткості контролю за рівнем без-
пеки через формування необхідної внутрішньої 
документації, обов’язків працівників фінан-
сової сфери стосовно гарантування безпеки, 
здатне забезпечити ефективне регламентування 
системи фінансової безпеки. 

Перш за все зазначимо, що вивчення теоре-
тичних підходів до визначення терміну «органі-
заційне забезпечення» дає можливість виокре-
мити кілька трактувань:

– сукупність заходів, що проводяться 
суб’єктом управління, які організовано відпо-
відно до чинного законодавства щодо реалізації 
об’єктом управління прийнятого управлінського 
рішення в умовах конкретної оперативної ситу-
ації, що склалася [5];

– структура управління на конкретному 
підприємстві, а також у межах цієї струк-
тури – функції та задачі відповідних служб та 
відомств [7];

– положення, інструкції, накази, кваліфіка-
ційні вимоги та інші документи, що регламен-
тують організаційну структуру роботи системи, 
їх взаємодію з комплексом засобів системи [1].

Узагальнюючи вищеподані трактування та 
враховуючи суть поняття фінансової безпеки 
підприємства, на нашу думку, організаційне 
забезпечення управління фінансовою безпекою 
підприємства можна визначити як комплекс 
внутрішніх положень і правил, які регламен-
тують створення умов для гарантування потріб-
ного для існування та розвитку рівня безпеки 
за рахунок забезпечення системи фінансової 
безпеки необхідними ресурсами, організації 
взаємозв’язків між окремими елементами сис-
теми та суб’єктами зовнішнього середовища, 
адаптації системи до зміни умов функціону-
вання та удосконалення для забезпечення її 
стійкості та життєздатності.

Метою організаційного забезпечення управ-
ління фінансовою безпекою підприємства є 
підтримка його стійкого фінансового стану та 
забезпечення умов для стабільного функціону-
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вання і розвитку підприємства, згідно наміче-
них цілей.

Основними складовими організаційного 
забезпечення управління фінансовою безпекою 
підприємства є: 

– організація ресурсного забезпечення, яке 
включає в себе фінансові, кадрові, інформа-
ційні та матеріально-технічні ресурси;

– організація внутрішньої служби безпеки;
– розроблення та удосконалення методич-

ного забезпечення;
– розроблення та удосконалення доку-

ментації, що регламентує правові аспекти дії 
суб’єктів безпеки;

– організація взаємовідносин із зовнішніми 
суб’єктами безпеки.

Організаційне забезпечення можливо розгля-
дати в двох аспектах – динамічному та струк-
турному, що дозволяє більш детально підійти 
до вивчення всіх його складових (рис. 1).

Динамічний (процесний) аспект організа-
ційного забезпечення полягає 
в організуванні, координації 
та контролі всіх процесів, що 
протікають в системі фінан-
сової безпеки підприємства, в 
найбільшій мірі це стосується 
фінансових операцій. 

Структурний аспект полягає в 
організації всіх елементів в одну 
структуру і передбачає структу-
ризацію методів, засобів, інстру-
ментів і технологій в процесі 
здійснення діяльності по забез-
печенню фінансової безпеки під-
приємства, а також сукупність 
нормативно-правової документа-
ції, яка регламентує діяльність 
СЕБП згідно чинного законодав-
ства та у відповідності до постав-
лених цілей підприємства.

Слід зазначити, що обидва 
аспекти розглядаються окремо 
лише умовно, оскільки їхня вза-
ємозалежність витікає з самого 
змісту будь-якої діяльності, в 
тому числі фінансової, в основі 
якої лежить обов’язкова наяв-
ність засобів, методів та інстру-
ментів.

Умовне виокремлення струк-
турного аспекту організацій-
ного забезпечення дає можли-
вість більш детально дослідити 
існуючі методи та інструменти 
управління фінансовою безпе-
кою з метою визначення най-
більш доцільних та необхідних 
для роботи системи фінансової 
безпеки.

Виконання вимог, які ставить 
управлінський апарат перед 
системою фінансової безпеки, 

полягають у здатності фінансової системи адап-
туватися до змінених умов функціонування під-
приємства (зміна напряму, об’єму і структури 
фінансування); дотриманні рівня граничних 
значень основних показників фінансової стій-
кості підприємства; оптимальному поєднанні 
між операціями, вигідними з точки зору при-
бутковості та з точки зору мінімізації ризику, 
передбачає використання в процесі діяльності 
системи фінансової безпеки цілого ряду необ-
хідних документів.

Перелік документального супроводу зале-
жить від виду фінансової операції та умов її 
здійснення, але в будь-якому випадку в процесі 
її проведення, окрім обов’язкових первинних 
фінансових документів, працівники підприєм-
ства повинні керуватися в своїй діяльності при-
йнятими і затвердженими внутрішніми поло-
женнями і правилами, що визначають рамки 
їх повноважень та відповідальності, а також 
діючою нормативно-правовою базою. В даному 

Методи
управління 
СФБП

Ресурсне 
забезпечення

Грошові кошти 
підприємства
Кадрові ресурси
Матеріальні 
ресурси
Інформаційні 
ресурси

Документація, яка 
регламентує роботу 
системи фінансової 
безпеки

Структурні  елементи організаційного забезпечення (структурний аспект)

Нормативно-правове 
забезпечення 
фінансової діяльності 
підприємства
Регламент робот СФБП
Посадові інструкції
працівників 
підприємства
Внутрішні накази 
розпорядження та ін. 
документація

Фінансовий 
аналіз
Фінансове 
планування та 
прогнозування
Аудит

 

Діяльність в рамках організаційного забезпечення (процесний аспект)

*Аналіз рівня фінансової 
стійкості підприємства
*Аналіз рентабельності 
фінансових операцій
*Аналіз впливу факторів 
зовнішнього середовища 

*Вибір методів і засобів
управління фінансової 
безпеки підприємства
*Прийняття 
управлінських рішень
*Координація процесів в 
системі фінансової 
безпеки підприємства
*Контроль виконання 
функцій суб’єктами 
фінансової  безпеки

*Проведення 
превентивних заходів по 
забезпеченню фінансової 
безпеки підприємства:
- розробка та 
запровадження механізму 
протидії банкрутству;
- зменшення ризиків при 
здійсненні фінансових 
операцій

Організаційне забезпечення управління фінансовою 
безпекою підприємства

Інструменти
управління 
СФБП

Адміністративні
Економічні
Соціально-
психологічні
Економіко-
математичні 
методи

Рис. 1. Структура організаційного забезпечення управління 
фінансовою безпекою підприємства



660

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

контексті слід зазначити, що зайвим буде вико-
ристання у повсякденному здійсненні фінансо-
вої діяльності підприємства внутрішньої доку-
ментації, в якій відображаються індикатори 
рівня фінансової безпеки підприємства, що дає 
можливість зменшити ризики в процесі здій-
снення фінансових операцій та створити пере-
думови для стабільного функціонування фінан-
сової системи підприємства. 

В процесі структуризації, тобто визначення 
необхідних складових елементів організацій-
ного забезпечення, вибір методів та інстру-
ментів для управління фінансовою безпекою 
підприємства визначає і перелік необхідного 
документального супроводу, а також системи 
зв’язків між елементами СФБП. 

Організаційне забезпечення управління 
фінансовою безпекою підприємства – це сис-
тема субординаційних, координаційних та вза-
ємозалежних зв’язків всередині підприємства 
та за його межами, а також сукупність органі-
заційних методів аналізу, контролю, звітності, 
проектування та правових норм, втілених у 
внутрішні нормативні документи, за допомо-
гою яких підприємство здатне захиститися від 
негативного впливу зовнішнього середовища та 
унеможливити виникнення внутрішніх викли-
ків, загроз та ризиків, тим самим гарантуючи 
безпечні умови для розвитку. 

Сучасний рівень розвитку електронної сис-
теми розрахунків дозволяє суттєво зменшити 
документообіг на підприємствах, що не лише 
економить час працівників, задіяних в процесі 
проведення фінансових операцій, а й зменшує 
вірогідність появи помилок у фінансовій доку-
ментації, що зазвичай є наслідком негативного 
впливу людського фактору. 

Переваги від використання сучасних 
електронних систем розрахунків та високий 
рівень розвитку комп’ютерних та інформа-
ційних технологій не зменшують важливості 
контролю з боку суб’єктів фінансової без-
пеки, який здійснюється через застосування 
певних інструментів організаційного забезпе-
чення, оскільки будь-які процеси, а відтак, 

рух коштів дозволяє ідентифікувати момент 
зниження рівня безпеки.

Висновки. Підводячи підсумки хочемо зазна-
чити, що функціонування системи фінансової 
безпеки підприємства, головне завдання якої 
полягає у гарантуванні стійкого фінансового 
стану підприємства як запоруки його стабільного 
розвитку, пов’язано із науково-організованою 
взаємодією всіх елементів системи, що є немож-
ливим без організаційного забезпечення, яке, 
будучи сформованим у відповідності до масш-
табів та специфіки діяльності певного суб’єкта 
господарювання, регламентує процес гаранту-
вання фінансової безпеки. Відтак, вважаємо, що 
проблема організаційного забезпечення сьогодні 
потребує подальшого дослідження, результати 
якого повинні сприяти підвищенню рівня фінан-
сової безпеки підприємств.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сутність поняття фінансової безпеки 

суб’єктів агропромислового комплексу як економічної катего-
рії у економічному розвитку держави. Розглянуто особливості 
організації управління фінансовою безпекою. Визначено етапи 
створення та забезпечення стратегії фінансової безпеки сіль-
ськогосподарських формувань як ефективного інструменту 
перспективного управління. Обґрунтовано значення забезпе-
чення управління фінансовою безпекою підприємств агропро-
мислового комплексу на сучасному етапі соціально-економіч-
ного розвитку України.

Ключові слова: фінансова безпека, управління фінансо-
вою безпекою, економічна безпека, стратегія фінансової без-
пеки, фінансові ресурси.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована сущность понятия финансовой 

безопасности субъектов агропромышленного комплекса как 
экономической категории в экономическом развитии госу-
дарства. Рассмотрены особенности организации управления 
финансовой безопасностью. Определены этапы создания и 
обеспечения стратегии финансовой безопасности сельскохо-
зяйственных формирований как эффективного инструмента 
перспективного управления. Обосновано значение обеспе-
чения управления финансовой безопасностью предприятий 
агропромышленного комплекса на современном этапе соци-
ально-экономического развития Украины.

Ключевые слова: финансовая безопасность, управление 
финансовой безопасностью, экономическая безопасность, 
стратегия финансовой безопасности, финансовые ресурсы.

АNNOTATION
The essence of the concept of financial security of subjects of 

agriculture as an economic category in the economic development 
of the state. The features of the organization of management of fi-
nancial security. The stages of the establishment and maintenance 
of financial security strategy agricultural units as an efficient tool 
management perspective. Substantiated the importance of ensur-
ing the security of financial management of agricultural enterprises 
at the present stage of socio-economic development of Ukraine.

Keywords: financial security, management of financial security, 
economic security, financial security strategy, financial resources.

Постановка проблеми. Протягом останнього 
десятиліття однією з найбільш поширених при-
чин виникнення фінансової кризи і банкрутства 
сільськогосподарських формувань була відсут-
ність ефективної системи здійснення фінансової 
безпеки. На даний час фінансова безпека як скла-
дова економічної безпеки є передумовою форму-
вання національної безпеки країни в цілому.

Створення повноцінного механізму забезпе-
чення фінансової безпеки держави передбачає 
формулювання критеріїв та принципів забез-
печення фінансової безпеки, визначення пріо-
ритетних національних інтересів у фінансовій 
сфері, здійснення постійного відстеження фак-

торів, які викликають загрозу фінансовій без-
пеці країни, а також вживання заходів щодо їх 
попередження та подолання.

Своєчасна оцінка фінансової безпеки сільсько-
господарських формувань є передумовою запобі-
гання фінансових загроз і негативних фінансових 
явищ у виробничій діяльності сільськогосподар-
ських формувань, захисту їх фінансових втрат, а 
в подальшому стабілізації діяльності сільськогос-
подарських формувань і розвитку в умовах кон-
курентного економічного стану.

Ефективне управління фінансовою безпекою 
становить систему принципів і методів розробки 
й реалізації управлінських рішень, пов’язаних 
із забезпеченням захисту пріоритетних фінан-
сових інтересів підприємства від зовнішніх і 
внутрішніх загроз за різними аспектами фінан-
сово-господарської діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемою забезпечення економічною та фінансовою 
безпекою підприємств займалися О.І. Баранов-
ський, В.В. Бурцев, О.Д. Василик, М.Ю. Дмитрі-
єва, М.М. Єрмошенко, Я.А. Жаліло, Н.П. Капустін, 
О.Ф. Новикова, Є.А. Олейніков, Г.А. Пастернак-
Таранушенко, І.О. Бланк, А.І. Бартиш, С.І. Абра-
мов, О.С. Журавка, В.І. Куцик та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зважаючи на фактичну від-
сутність теоретичних та практичних розробок 
щодо забезпечення та управління фінансовою 
безпекою сільськогосподарських формувань, 
визначено необхідність здійснення управління 
фінансовою безпекою шляхом створення фінан-
сової стратегії управління.

Мета статті полягає у визначенні необхід-
ності забезпечення фінансової безпеки аграрної 
сфери як вагомої частки у забезпеченні наці-
ональної безпеки держави, розкритті головних 
завдань управління фінансовою безпекою під-
приємства та методів управління, обґрунту-
ванні необхідності створення стратегії управ-
ління фінансовою безпекою підприємства як 
ефективної системи управління фінансами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова безпека аграрної галузі являє собою 
систему фінансового захисту інтересів галузі 
та зниження рівня загроз суб’єктів господарю-
вання із забезпеченням їм фінансової стійкості, 
платоспроможності, мінімального ризику ймо-
вірності банкрутства. 
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На державному рівні фінансова система 
України ще не набула рис, притаманних ринко-
вій економіці, дезорганізація цієї системи, яка 
йде поряд з її криміналізацією, створює значну 
загрозу економічній безпеці України. 

За роки незалежності на рівні найвищої 
ланки управління країною послідовно замінили 
один одного п’ять президентів, сім складів пар-
ламенту та 18 складів уряду України, і при 
цьому, незважаючи на розробку та прийняття 
значної кількості нормативно-правових доку-
ментів, відсутній будь-який натяк на наявність 
реальних практичних результатів відносно сут-
тєвого покращення стану забезпечення її еко-
номічної безпеки. Основою державної політики 
останнім часом стали нищівна критика попе-
редників та задобрювання населення соціаль-
ними видатками та обіцянками, а не вирішення 
реальних виявлених проблем, які є загрозами 
економічній безпеці в цілому і також фінансо-
вій безпеці агропромислового комплексу як її 
складової. Це, зокрема, дозволяє дійти висно-
вку про те, що саме внутрішньополітичні 
аспекти на сучасному етапі мають визначаль-
ний вплив щодо збереження загрозливого кри-
тичного стану економіки, створюючи постійно 
існуючу загрозу усій системі національної без-
пеки і самій незалежності держави України та 
її територіального устрою.

Негативно позначається на забезпеченні наці-
ональної безпеки розбалансованість Державного 
бюджету, яка виступає головним дестабілізу-
ючим чинником кризи державних фінансів, і 
хибна практика його щорічного несвоєчасного 
прийняття, криза платежів призводить до фор-
мування так званої боргової економіки, в якій 
головним боржником виступає держава; станов-
лення і розвиток банківської системи України 
відбувається в умовах постійної зміни еконо-
мічної кон’юнктури і непередбаченості перспек-
тиви, що позначається на нестабільності багатьох 
українських банків, неспроможність національ-
ної валюти виконувати функцію накопичення 
[1, с. 43–49; 2, с. 127].

Це обумовлено тим, що процес успішного 
функціонування та економічного розвитку кож-
ного підприємства залежить від ступеня забез-
печення їх фінансової безпеки. Головною загро-
зою фінансової безпеки підприємства є сама 
ринкова економіка, яка побудована на конку-
ренції. Актуальним завданням, яке повинне 
вирішувати кожне підприємство, є оцінка ризи-
ків і прогнозування свого фінансового стану з 
точки зору виконання ним різних функцій, 
прийняття заходів їх захисту від впливу різно-
манітних зовнішніх та внутрішніх факторів.

Фінансова безпека – це поняття, що уміщує 
комплекс методів, засобів і заходів захисту еко-
номічних інтересів держави на макрорівні та 
корпоративних структур, фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання на мікрорівні.

Фінансова безпека є універсальною катего-
рією, що характеризує захищеність суб’єктів 

соціально-економічних відносин на всіх рівнях 
починаючи з держави і закінчуючи кожним її 
громадянином. Тому важливо зауважити, що 
джерелами негативних впливів на фінансову 
безпеку суб’єктів господарювання можуть бути: 
свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб 
і суб’єктів господарювання (органів державної 
влади, міжнародних організацій, підприємств-
конкурентів); збіг об’єктивних обставин (стан 
фінансової кон’юнктури, наукові відкриття та 
технологічні розробки, форс-мажорні обставини 
тощо) [3, с. 146].

Сучасні умови прискорення мінливості рин-
кового середовища характеризуються різнома-
ніттям суб’єктів підприємництва та складових 
фінансової інфраструктури. Це обумовлює необ-
хідність оперативно відслідковувати, діагносту-
вати стан фінансової діяльності, відповідність 
фінансових ресурсів потребам економічної сис-
теми, внутрішні і зовнішні загрози. Важлива 
роль в реалізації цього завдання належить орга-
нізації саме фінансової безпеки суб’єктів під-
приємництва. Фінансової безпеки ще й тому, 
що на сьогодні в економічній системі органі-
зації все більшого значення набувають відно-
сини з управління фінансовими ресурсами та 
оптимізації їх використання, а також фінан-
сові інструменти, що забезпечують стабільну та 
ефективну діяльність суб’єкта підприємництва.

Управління фінансовою безпекою орга-
нічно входить у загальну систему управління 
безпекою підприємства, будучи однією з його 
функціональних підсистем, що забезпечують 
реалізацію управлінських рішень переважно у 
фінансовій сфері його діяльності. 

Управління фінансовою безпекою стано-
вить систему принципів і методів розробки й 
реалізації управлінських рішень, пов’язаних 
із забезпеченням захисту пріоритетних фінан-
сових інтересів підприємства від зовнішніх і 
внутрішніх загроз за різними аспектами фінан-
сово-господарської діяльності підприємства.

Як і всі функціональні системи фінансового 
менеджменту, управління фінансовою безпекою 
підприємства підлегле головній меті управління 
фінансовою діяльністю – максимізації добробуту 
власників підприємства у поточному і перспек-
тивному періодах, що забезпечується шляхом 
максимізації його ринкової вартості. Разом з 
тим цю загальну мету фінансового менеджменту 
управління фінансовою безпекою підприємства 
підтримує власною головною цільовою установ-
кою – фінансовим забезпеченням стійкого зрос-
тання підприємства у довгостроковому періоді.

У процесі реалізації своєї головної мети 
управління фінансовою безпекою підприємства 
направлено на вирішення таких трьох найбільш 
загальних завдань:

1. Установлення системи пріоритетних 
фінансових інтересів, що вимагають захисту 
у процесі фінансового розвитку підприємства. 
Це завдання реалізується шляхом пошуку най-
ефективніших шляхів максимізації ринкової 
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вартості підприємства та їх ранжирування за 
критеріями ефективності, що базуються на його 
фінансовій філософії. Система таких пріори-
тетних фінансових інтересів вимагає збалансу-
вання між собою, а також із суб’єктами фінан-
сових відносин підприємства.

2. Ідентифікація і прогнозування зовніш-
ніх та внутрішніх загроз реалізації фінансо-
вих інтересів підприємства. У процесі реаліза-
ції цього завдання визначаються основні види 
загроз, що перешкоджають реалізації пріори-
тетних фінансових інтересів підприємства, про-
водиться оцінка вірогідності їх реалізації і роз-
мір пов’язаного з цим можливого фінансового 
збитку, досліджується характер окремих чин-
ників, що надають деструктивну дію на реалі-
зацію кожного з фінансових інтересів. 

3. Забезпечення ефективної нейтралізації 
загроз фінансовим інтересам підприємства. Реа-
лізація цього завдання забезпечується шляхом 
відбору найефективніших механізмів, що міні-
мізують як рівень вірогідності реалізації окре-
мих загроз фінансовим інтересам підприємства, 
так і розмір можливого фінансового збитку. 
Це загальне завдання вимагає подальшої кон-
кретизації в розрізі окремих пріоритетних 
фінансових інтересів підприємства. Як і кожна 
управляюча система, управління фінансовою 
безпекою припускає наявність певного об’єкта 
управління. При побудові загальної системи 
цього управління його об’єктом виступає фінан-
сова діяльність підприємства в цілому.

Система управління фінансовою безпекою 
здійснюється за допомогою функції управ-
ління фінансовою безпекою підприємства як 
управляючої системи та функції управління 
фінансовою безпекою підприємства як спеціа-
лізованої системи.

Якість задоволення потреб в управлінні фінан-
совою безпекою підприємства значною мірою 
визначає як результат бізнесу, так і вибір методів 
їх досягнення. Метод управління фінансовою без-
пекою підприємства – це спосіб впливу на дже-
рела і чинники загроз (небезпек) підприємству з 
метою їх мінімізації або навіть нейтралізації.

Сукупність методів управління фінансовою 
безпекою підприємства поділяють на: адмі-
ністративні, економічні, маркетингові, соці-
ально-психологічні, організаційні, математичні 
та правові.

На підставі аналізу поняття фінансової без-
пеки як економічної категорії і визначення 
елементів механізму управління фінансовою 
безпекою в умовах нестабільності зовнішнього 
середовища можна стверджувати: для того щоб 
підприємство успішно функціонувало, необ-
хідно спочатку здійснити оцінку фінансового 
стану, щоб визначити, чи існує загроза щодо 
фінансової безпеки підприємства, і якщо це 
встановлено, то треба обрати певну стратегію 
дотримання фінансової безпеки. 

Ефективним інструментом перспективного 
управління фінансовою безпекою сільськогоспо-

дарських формувань, підпорядкованого реаліза-
ції цілей загального їх розвитку в умовах істот-
них змін макроекономічних показників у системі 
державного регулювання ринкових процесів, 
кон’юнктури фінансового ринку і пов’язаної з цим 
невизначеності, є стратегія забезпечення фінансо-
вої безпеки сільськогосподарських формувань.

Стратегія фінансової безпеки підприємства 
займає особливе місце в системі загальної страте-
гії, одночасно пов’язуючи в одне ціле фінансові 
ресурси, грошові потоки та задачі підприємства. 
Стратегія фінансової безпеки визначає конку-
рентні позиції підприємства, зумовлює можли-
вість додаткового залучення кредитних ресурсів, 
забезпечує надходження виручки відповідно до 
ступеню ефективності використання всіх наяв-
них ресурсів та можливостей підприємства.

Фінансова стратегія підприємства є одним 
із найважливіших видів функціональної стра-
тегії, що забезпечує всі основні напрями роз-
витку його фінансової діяльності і фінансових 
відносин шляхом формування довгострокових 
фінансових цілей, вибору найбільш ефективних 
шляхів їхнього досягнення, адекватного коре-
гування напрямів формування й використання 
фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього 
середовища, забезпечення фінансових інтересів 
підприємства і його фінансової безпеки.

Фінансову стратегію підприємства І. Бланк 
визначає як один із важливих видів функціо-
нальної стратегії підприємства, який забезпе-
чує захист його фінансових інтересів від різних 
загроз, вибір найбільш ефективних шляхів їх 
досягнення, адекватне коректування напрямів 
та форм захисту під час зміни чинників і умов 
фінансового середовища функціонування під-
приємства [4].

Під стратегією фінансово-економічної без-
пеки розуміють також розрахований на довгий 
період часу план (програму) дій суб’єкта фінан-
сової безпеки щодо її забезпечення.

Одним із найважливіших видів функціо-
нальної стратегії, що забезпечує всі основні 
напрями розвитку його фінансової діяльності 
і фінансових відносин шляхом формування 
довгострокових фінансових цілей, вибору най-
більш ефективних шляхів їхнього досягнення, 
адекватного корегування напрямів формування 
й використання фінансових ресурсів при зміні 
умов зовнішнього середовища, є фінансова стра-
тегія підприємства. До цього визначення сут-
ності фінансової стратегії можна було б додати 
забезпечення фінансових інтересів підприєм-
ства і його фінансової безпеки. 

Отже, фінансова стратегія підприємства – це 
науково-методичний інструмент (технологія), 
який включає визначення стратегічних фінан-
сових цілей (фінансових інтересів), вибір ефек-
тивних напрямів їхнього досягнення і механізм 
реагування на зміни у зовнішньому середовищі 
та внутрішньому стані фінансової діяльності. 
Основною метою такої стратегії має бути забез-
печення фінансової безпеки підприємства. 
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Фінансова стратегія входить до складу загаль-
ної стратегії підприємства.

Стратегія – це концепція розвитку підприєм-
ства, яка дає визначення основних напрямків і 
шляхів досягнення цілей виживання й розви-
тку підприємства в довгостроковій перспективі 
на основі концентрації зусиль на певних пріо-
ритетах; є способом установлення взаємодії під-
приємства із зовнішнім середовищем. Стратегія 
становить фундамент практичної діяльності 
підприємства, координації його окремих напря-
мів, процесу адаптації до середовища функці-
онування. Запорукою стабільного й успішного 
розвитку підприємства виступає раціональний 
і професійний менеджмент, ключовим завдан-
ням якого є розробка стратегії забезпечення 
фінансової безпеки підприємства як складової 
фінансової стратегії [5, с. 232].

Стратегічне управління фінансовою безпе-
кою – системне явище, що водночас є підсисте-
мою загальної стратегії підприємства. 

Дотримання концептуальних положень стра-
тегічного управління фінансовою безпекою 
суб’єкта господарювання дозволить раціонально 
залучати матеріальні, трудові та фінансові 
ресурси, мінімізувати витрати та максимі-
зувати вхідні грошові потоки. Все це сприяє 
досягненню стратегічних цілей підприємства.

Виділяють три види стратегій фінансової 
безпеки [6]:

1. Миттєва стратегія, згідно з якою система 
безпеки підприємства реагує на несподівані 
реальні загрози його діяльності. Тоді, з одного 
боку, спеціально створені підрозділи на під-
приємстві для уникнення несподіваних загроз 
у короткостроковому періоді можуть послабити 
дію цих загроз, а з іншого – можуть виникнути 
ситуації, коли підприємство зазнає збитків у 
довгостроковому періоді. 

2. Попереджувальна стратегія, згідно з якою 
підприємство завчасно проводить роботи по 
виявленню і прогнозуванню впливу та наслід-
ків потенційних загроз. Працівники (підроз-
діли), які займаються цими проблемами, ціле-
спрямовано проводять роботу із забезпечення 
сприятливих умов діяльності підприємства. 

3. Компенсаційна стратегія, згідно з якою 
підприємству вигідніше компенсувати втрати 
від настання загроз безпеці, ніж утримувати в 
штаті працівників служби безпеки. Ця страте-
гія допустима у тому випадку, коли збитки від 
потенційних загроз є невеликими або немож-
ливо реалізувати попередні дві стратегії.

Для оптимізації процесу управління систе-
мою фінансово-економічної безпеки підприєм-
ства необхідно розв’язати такі основні задачі: 

– класифікація індикаторів системи фінан-
сово-економічної безпеки та прогнозування 
динаміки оцінки рівня фінансової безпеки під-
приємства;

– оптимізація траєкторії системи фінансово-
економічної безпеки підприємства за заданими 
стратегіями управління; 

– оптимізація показників рентабельності 
реалізованої продукції та рентабельності витрат 
підприємства, а також комплексне узгодження 
відхилень у виробничих програмах підприєм-
ства, які є оптимальними розв’язками відповід-
них задач; 

– оцінювання стану загроз фінансово-еко-
номічній безпеці у динаміці шляхом зістав-
лення темпів зростання показників діяльності 
підприємства.

Отже, для успішного створення стратегії 
управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства необхідна ефективна система 
управління фінансами, яка здатна забезпечу-
вати компроміс між інтересами розвитку під-
приємства, наявністю достатнього рівня грошо-
вих коштів і забезпеченням платоспроможності 
підприємства.

Стратегічне управління фінансовою безпекою 
підприємства носить цільовий характер, тобто 
передбачає постановку і досягнення визначе-
них цілей. Будучи чітко вираженими, страте-
гічні цілі стають могутнім засобом підвищення 
ефективності системи фінансової безпеки в дов-
гостроковій перспективі, її координації і контр-
олю, а також базою для прийняття управлін-
ських рішень за всіма основними напрямками 
захисту фінансових інтересів підприємства.

Стратегічні цілі забезпечення фінансової 
безпеки підприємства становлять ті бажані 
параметри її кінцевої стратегічної позиції, що 
дозволяють направляти систему заходів захисту 
фінансових інтересів від загроз у довгостроко-
вій перспективі й оцінювати їхні результати.

Реалізація стратегії фінансової безпеки може 
забезпечуватися через єдиний стратегічний 
план підприємства або через плани і програми 
стратегічних господарських підрозділів при 
здійсненні загального контролю підприємством.

Головним завданням етапу реалізації є про-
сування в напрямку стратегічних цілей при 
максимально можливому пристосуванні до 
реальних умов, що складаються на підпри-
ємстві. Коригування планів на цьому етапі 
забезпечує безперервний циклічний характер 
стратегічного планування, його орієнтацію на 
максимальне врахування змін у внутрішньому 
і зовнішньому середовищі. 

Висновки. Забезпечення фінансової безпеки 
на рівні підприємства залежить від економіч-
них, організаційних та інших заходів держави 
щодо підтримання її на належному рівні. 

Взаємозв’язок і взаємовплив систем забез-
печення фінансової безпеки на рівнях дер-
жави, окремої галузі та підприємства здій-
снюються шляхом управління механізму 
забезпечення фінансової безпеки, який здат-
ний забезпечити компроміс між інтересами 
розвитку підприємства, наявністю достат-
нього рівня грошових коштів і забезпеченням 
платоспроможності. 

Знання основних шляхів управління фінан-
совою безпекою надає можливість з більш 
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системних позицій забезпечувати ефективне 
управління господарством та його фінансо-
вими ресурсами.
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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

PRINCIPLES OF FINANCIAL POLICY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні принципи управління фінан-

совою політикою підприємства. Також визначено, що не лише 
залежно від сектора економіки, а й навіть залежно від самого 
підприємства принципи управління фінансовою політикою мо-
жуть бути специфічними, такими як для підприємств ювелірної 
промисловості.

Ключові слова: фінансова політика, фінансовий менедж-
мент, управління фінансовою політикою підприємства, принци-
пи управління фінансовою політикою підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные принципы управления 

финансовой политикой предприятия. Также определено, что 
не только в зависимости от сектора экономики, но и даже в за-
висимости от самого предприятия принципы управления фи-
нансовой политикой могут быть специфическими, такими как 
для предприятий ювелирной промышленности.

Ключевые слова: финансовая политика, финансовый ме-
неджмент, управление финансовой политикой предприятия, 
принципы управления финансовой политикой предприятия.

АNNOTATION
The article discusses the basic principles of financial manage-

ment enterprise policy. Also stipulates that depending on the sec-
tor, but even according to the principles of the enterprise financial 
management policies can be specific as for jewelry enterprises.

Keywords: financial policies, financial management, financial 
management enterprise policy, principles of financial management 
enterprise policy.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки важливо вчасно відреагувати на 
зміни на світовому фінансовому ринку. Кризові 
та політичні явища останнього часу позначи-
лися гостро на українській економіці, зокрема, 
постала проблема змін фінансової політики як 
на державному рівні, так і на рівні підприємств. 
Динамічність зміни зовнішніх умови зумовлю-
ють необхідність постійного перегляду прин-
ципи своєї діяльності, які дозволяють знайти 
баланс між стабільністю та змінністю кінцевих 
результатів діяльності підприємства. З цією 
метою бажано забезпечувати здатність підпри-
ємства до формування управлінських заходів 
та швидко реагувати на зовнішні зміни для 
отримання конкурентних переваг. Управління 
фінансовою політикою підприємства є одним із 
варіантів забезпечення такої стратегічної гнуч-
кості. Саме тому в сучасних умовах фінансова 
політика на підприємстві повинна будуватися 

на чітких принципах, які були б адекватними 
щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факто-
рів, а також враховувати особливості кожного 
підприємства окремо.

Аналіз досліджень і публікацій. Фінансо-
вий менеджмент реалізується через фінансову 
політику підприємства. Незважаючи на велику 
історію існування фінансового менеджменту 
та тривалі широкі дискусії з питань фінансо-
вої політики підприємства, конкретного тлу-
мачення сутності та її складових немає. Досі 
відсутня системна інформаційна підтримка 
управління фінансами на підприємстві та 
розв’язання цієї проблеми стоїть досить гостро 
і відкриває широке поле для досліджень.

Одними із останніх робіт з теорії фінансо-
вого менеджменту є публікації Т.М. Сторожук, 
Д.Є. Сторожук, В.П. Чайковської, які висвіт-
люють питання управління фінансовою політи-
кою підприємства. Також важливими у даному 
дослідженні були роботи Н.А. Степанюка, 
Я.П. Квача та Л.А. Єзгора, які вивчали осно-
вні принципи організації фінансового менедж-
менту на підприємстві. Але все ж дана тема-
тика потребує більш детального вивчення для 
окремих варіантів.

Постановка завдання. Основною метою 
статті стало дослідження принципів управління 
фінансовою політикою підприємства та важли-
вістю їхніх особливостей для підприємств юве-
лірної промисловості.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Існує чимало визначень 
поняття фінансової політики підприємства. 
У найбільш загальному вигляді під фінансовою 
політикою розуміють спосіб організації та вико-
ристання фінансових відносин. Інакше кажучи, 
фінансова політика – це сукупність заходів з 
накопичення та використання грошових коштів 
для здійснення конкретних цілей та завдань 
[9, с. 247].

Головна мета фінансової політики підприєм-
ства звучить як гарантування реалізації поточ-
ної фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства, виконання тактичних цілей та завдань, 
а також забезпечення досягнення стратегічної 
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мети в майбутньому шляхом створення опти-
мального грошового потоку, ефективного вико-
ристання фінансових ресурсів та успішної реа-
лізації фінансового менеджменту. Фінансова 
політика повинна бути:

– коректною щодо діяльності підприємства;
– зручною для використання;
– ефективною за результатами [7, с. 560].
Варто зазначити, що фінансова політика 

є безпосередньою реалізацією фінансового 
менеджменту на підприємстві та включає в себе 
багато складових:

– облікову політику;
– кредитну політику;
– політику управління грошовими засобами;
– політику управління витратами;
– дивідендну політику тощо [3, с. 123].
Діяльність будь-якого підприємства зале-

жить переважно від організованої та нала-
годженої системи управління, яка формує 
цілеспрямований і активний вплив на процес 
виробництва. Фінансова політика дозволяє від-
повісти на питання про те, як ефективно вико-
ристати власний і позиковий капітал підпри-
ємства, отримати найбільший прибуток при 
найменшому ризику, швидше збільшити капі-
тал [1, с. 196]. Саме тому подальше вивчення 
принципів управління фінансовою політикою 
виступатиме певним етапом на цьому шляху.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідно також відзначити два важливі 
моменти організації фінансової політики. 
По-перше, фінансова політика не обмежується 
рамками підприємства, а постійно взаємодіє 
із бюджетом, позабюджетними фондами, бан-
ками та страховими організаціями, інституці-
ональними інвесторами. По-друге, фінансова 
політика перебуває під впливом таких загаль-
них принципів управління, як планування, 
стимулювання, узгодження окремих елементів, 
варіативність, цільова спрямованість. З цього 
випливає, що управління фінансовою політи-
кою підприємства повинно базуватися на таких 
загальних засадах:

1. Орієнтація на стратегічні цілі розвитку 
підприємства. Відповідно до цього фінансовий 
менеджер зобов’язаний бути сповіщеним про те, 
що якими б високоефективними з економічної 
точки зору не здавалися проекти управлінських 
рішень в області фінансової політики в поточ-
ному періоді, але вони обов’язково не повинні 
бути прийняті, якщо вступають у протиріччя з 
місією підприємства, стратегічними напрямами 
його розвитку, шкодять економічній базі фор-
мування власних фінансових ресурсів за раху-
нок внутрішніх джерел у майбутньому періоді.

2. Плановість і системність у розробленні 
управлінських рішень – це планування матері-
альних і фінансових ресурсів з метою забезпе-
чення їх збалансованості, системність у розробці 
стратегії і тактики фінансового менеджменту. 
Передбачає інтегрованість із загальною систе-
мою управління підприємством. Фінансова полі-

тика охоплює питання усіх рівнів управління. 
Він безпосередньо пов’язаний з операційним, 
інноваційним, стратегічним, інвестиційним, 
антикризовим менеджментами, менеджментом 
персоналу і деякими іншими видами функціо-
нального менеджменту [1, с. 196].

3. Виділення у фінансовому управлінні 
фінансових та інвестиційних рішень. Фінансова 
діяльність підприємства має бути обов’язково 
поділена на безпосередньо фінансову і інвес-
тиційну (цього вимагає практика управління). 
При цьому інвестиційні рішення відповідають 
на питання: куди і скільки необхідно спряму-
вати коштів.

4. Побудова і дотримання фінансової струк-
тури підприємства. Підприємство можна роз-
глядати під різними точками зору. У його 
діяльності можна виділити структури різного 
характеру і призначення. Фінансову структуру 
підприємства формує його основна діяльність. 
У зв’язку з цим необхідно завжди пам’ятати, 
що фінанси підприємства та його виробничо-
господарська діяльність тісно пов’язані між 
собою [2, с. 57].

5. Відокремлене управління грошовим пото-
ком і прибутком. У господарській діяльності 
такі поняття, як «витрати» та «відрахування», 
«доходи» і «надходження», взаємопов’язані 
безпосередньо. Доведено, що прибуток не дорів-
нює грошовому потоку, а грошовий потік – це 
рух засобів у реальному часі. 

6. Гармонійне поєднання доходності підпри-
ємства і підвищення ліквідності. Доходність 
і ліквідність – взаємопов’язані поняття. При 
цьому зв’язок між ними обернено пропорцій-
ний. Одне підприємство може бути прибутко-
вим і неліквідним одночасно. 

7. Комплексний характер формування управ-
лінських рішень. Вся сукупна діяльність під-
приємства являється результатом прийняття 
різних за своїм родом напрямком характеру 
і цілями, але взаємопов’язаних за змістом 
рішень в частині формування, розподілу і вико-
ристання фінансових ресурсів і організації гро-
шового обігу. Усі рішення взаємопов’язані і 
спричиняють прямий або непрямий вплив на 
результати фінансової діяльності підприємства 
[6, с. 93]. 

8. Високий динамізм управління. Управ-
ління, у тому числі фінансовою політикою, 
має бути адекватним і оперативним. Зовнішнє 
середовище підприємства постійно змінюється, 
тому управлінські рішення необхідно приймати 
в короткі терміни при зміні ситуації у зовніш-
ньому та внутрішньому середовищах [2, с. 78]. 

До перелічених принципів управління 
фінансовою політикою підприємства також 
можна віднести загальні для менеджменту – 
принцип врахування ризиків і невизначеності, 
який передбачає те, що невизначеність супрово-
джується великою кількістю подій та обставин 
таких як, сумнівна заборгованість, претензії 
до гарантій тощо, тому слід приймати всі необ-
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хідні заходи для недопущення заниження або 
завищення доходів та зобов’язань. Дотримання 
зазначених принципів є дуже важливим, адже 
вони являються базовими для забезпечення 
фінансової політики підприємства та стабіль-
ного функціонування підприємства загалом. 

Але даний перелік та тлумачення принци-
пів управління фінансовою політикою є досить 
загальним і не відображає особливостей функці-
онування певних секторів економіки чи навіть 
окремих підприємств. Для прикладу, візьмемо 
для дослідження стан ювелірної промисловості 
України та розглянемо загальні проблеми та 
питання, з якими стикаються виробники.

Серед головних проблем національної юве-
лірної промисловості варто віднести низьку 
активність підприємств у сфері зовнішньое-
кономічної діяльності та згортання зовніш-
ніх ринків. Підтвердженням цієї інформації є 
результати аналізу темпів приросту показників 
експорту та імпорту ювелірних виробів у 2010–
2014 роках, що відображено на рисунку 1.
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Рис. 1. Темпи приросту показників експорту  
та імпорту ювелірних виробів [4]

З рисунка видно, що українська ювелірна 
промисловість дає спадну експортну динаміку 
починаючи з 2011 року. Тому можна припус-
тити, що така ж ситуація є характерною і для 
2015 року. Імпорт ювелірних виробів досить 
сильно коливався у 2010–2011 роках, але дана 
тенденція стабілізувалася і показує лише неве-
ликі спади. Цей факт пояснюється зниженням 
доходів населення, що призводить до змен-
шення купівельної спроможності.

Для покращення економічної ситуації юве-
лірної промисловості можна здійснити перевірку 
процесу управління фінансовою політикою, 
адже це один із засобів забезпечення стратегіч-
ної гнучкості. Відповідно, ефективна фінансова 
політика в ювелірній галузі має підпорядко-
вуватися певним принципам, які можуть бути 
як загальними, так і виключно особливими 
відповідно до специфіки діяльності. Провівши 
дослідження сучасної практики впровадження 
фінансової політики на ювелірних підприєм-
ствах у світі, ми виділили низку характерних 
для цієї галузі принципів. Зазвичай практика 

показує, що наведені нижче принципи є запо-
зиченими в іноземних колег і застосовуються 
національними підприємствами лише частково. 
Серед основних можна виділити такі:

1. Принцип кооперації. Суть полягає в 
об’єднанні зусиль виробника, оптового та роз-
дрібного продавців задля отримання макси-
мального ефекту від організації збуту [5, с. 65].

2. Принцип еталонного зіставлення. Іноземні 
компанії, а також деякі українські практику-
ють зіставлення власної компанії з лідером 
ринку для порівняння і побудови стратегії роз-
витку. Дана практика підвищує ефективність 
діяльності фінансового планування [8, с. 97].

3. Принцип інформування клієнтів, партне-
рів, інвесторів про тенденції своєї діяльності. 
Таким чином відбувається комунікація між 
різними групами учасників, що дозволяє зна-
йти нові ефективні спрямування фінансових 
коштів.

4. Одним із принципів здійснення фінансової 
політики ювелірних підприємств є «утримання 
руки на пульсі». Підприємці повинні чітко від-
слідковувати тенденції сучасного ринку ювелір-
них виробів. У тому числі важливим є відсте-
ження розробки нових родовищ дорогоцінних 
металів та каміння та їх поставки за більш 
вигідних умов.

Звичайно, зазначені вище принципи не є 
запорукою успішної фінансової політики юве-
лірних підприємств. Але варто зауважити, що 
вивчення та впровадження зарубіжного досвіду 
збалансування ризиків діяльності для підпри-
ємств ювелірної промисловості України є вкрай 
важливим.

Висновки. Отже, результат дослідження 
показав, що фінансова політика підприємства 
являє собою систему заходів задля досягнення 
поставлених цілей, які базуються на певних 
загальних принципах. Але не завжди загальне 
повною мірою відповідає вимогам впливових 
факторів, тому для кожного підприємства 
можна сформулювати свої унікальні прин-
ципи, які б дозволили покращити управлін-
ську діяльність у сфері фінансової політики. 
Так, на прикладі ювелірної промисловості 
України можна виокремити низку специфіч-
них принципів управління фінансовою полі-
тикою, зважаючи лише на невелику кількість 
досліджуваних впливових факторів, таких як 
експортно-імпортна динаміка, наявність ква-
ліфікованих кадрів тощо. Звичайно, наведені 
вище принципи не слугують панацеєю ефек-
тивної діяльності підприємства, проте висту-
пають надійним інструментом здійснення 
фінансової політики.
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто загальні положення, досягнення та основні 

праці вчених у сфері інновацій від класиків економічної теорії 
до сучасників. Узагальнено сутність та особливості економіч-
ної категорії «інновація». Запропоновано авторський підхід до 
визначення інновацій як економічної категорії.

Ключові слова: інновація, нововведення, зміна, процес, 
результат, новизна.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены общие положения, достижения и основные 

работы ученых в сфере инноваций и инновационного разви-
тия от классиков экономической теории до современников. 
Обобщены сущность и особенности экономической категории 
«инновация». Предложен авторский подход к определению ин-
новаций как экономической категории.

Ключевые слова: инновация, нововведения, изменение, 
процесс, результат, новизна.

ANNOTATION
Generals, achievements and basic works of scientists, are 

considered in the field of innovations and innovative development 
from the classics of economic theory to the contemporaries. Es-
sence and features of economic category are generalized «inno-
vation». The author going is offered near determination of innova-
tions as economic category. 

Keywords: innovation, invention, change, process, result, 
novelty.

Постановка проблеми. Інновація є рушієм 
соціально-економічного прогресу, виступає вті-
ленням сучасних підходів у теорії та практиці 
господарювання, забезпечуючи кількісне зрос-
тання з підвищенням якісних показників еко-
номічного розвитку, збільшення обсягів вироб-
ництва з підвищенням його ефективності.

Інноваційна ситуація, яка склалася в Укра-
їні, характеризується, з одного боку, появою 
нових відкриттів і науково-технічних розро-
бок, а з іншого – недостатнім рівнем нововве-
день у реальну практику виробництва через 
складний фінансовий стан сільськогосподар-
ських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичним підґрунтям у дослідженні 
поняття інновацій та проблеми інноваційного 
розвитку стали праці зарубіжних учених-еко-
номістів Л. Водачек, О. Водачкова, П. Дру-
кера, Б. Санто, Р. Солоу, Ш. Тацуно, Б. Твісса, 
М. Хучек, Й. Шумпетера.

Вагомий внесок у дослідження особливостей 
інноваційних процесів в Україні зробили відомі 
українські вчені: О.М. Алимов, В.Ф. Бесєдін, 
А.С. Гальчинський, В.П. Галушко, В.М. Геєць, 

О.Д. Гудзинський, О.І. Дацій, М.В. Зубець, 
С.М. Кваша, О.В. Крисальний, П.А. Лайко, 
А.І. Сухоруков, В.М. Трегобчук та ін. Однак 
залишаються дискусійними та потребують про-
довження досліджень багато аспектів визна-
чення інновації як економічної категорії.

Метою дослідження є узагальнення та 
уточнення економічної сутності інновацій, 
представлене авторське визначення поняття 
«інновація».

Виклад основного матеріалу. Теоретичні 
проблеми розвитку інноваційних процесів 
завжди посідали вагоме місце в системі нау-
кових досліджень вітчизняних та зарубіжних 
учених. Інновації є матеріальною основою під-
вищення ефективності виробництва, якості та 
конкурентоспроможності продукції, зниження 
витрат і виступають найважливішою умовою 
економічного зростання на якісно новій основі. 
Інноваційний потенціал формує здатність під-
приємств конкурувати на внутрішньому та 
зовнішньому ринках і допомагає уникнути еко-
номічної кризи.

У вітчизняній науці щодо розвитку суспіль-
ного виробництва тривалий час використову-
вався термін «науково-технічний прогрес». Сві-
това практика для позначення якісних змін у 
виробництві використовує термін «інновація» 
або «нововведення».

Варто зазначити, що у науковій літературі 
немає однозначного визначення поняття «інно-
вація». Якщо прийняти до уваги те, що слово 
«інновація» є похідним від латинського «novo», 
що означає змінювати, оновлювати, то під інно-
вацією варто розуміти процес змін, оновлення 
[1, с. 9]. Наприклад, угорський економіст Б. 
Санто визначив інновацію як «такий суспільно-
технічно-економічний процес, який через прак-
тичне використання ідей та винаходів приводить 
до створення кращих, за своїми властивостями 
виробів, технологій та у випадку, якщо вони 
орієнтуються на економічну вигоду, на прибу-
ток; їх поява на ринку може приносити додат-
ковий успіх» [2, с. 83].

Однак більш поширеним є погляд, згідно з 
яким за основу беруть переклад поняття «ново-
введення» як innovation, тобто «введена нова-
ція». Отже, цим терміном називають об’єкти 
впровадження (наприклад, за Е. Роджерсом, 
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«нововведення – це ідея, практика або продукт, 
що сприймаються як нові» [1, с. 9]). Американ-
ський економіст П. Лемер тлумачив інновацію 
як «новий продукт або послугу, спосіб їх вироб-
ництва, новацію в організаційній, фінансовій, 
науково-дослідній та інших сферах, будь-яке 
вдосконалення, яке забезпечує економію витрат 
або створює умови для неї» [1, с. 9].

Поняття «інновація» вперше з’явилося в 
роботах культурологів ще у XIX столітті й озна-
чало введення певних елементів однієї куль-
тури в іншу.

Узагальнивши теоретичні дослідження, роз-
початі українським вченим-економістом сві-
тового рівня Михайлом Туган-Барановським, 
австрійський вчений Йозеф Шумпетер на 
початку XX століття вперше ввів у науковий 
обіг терміни «нові комбінації» та «інновацій-
ний процес». У праці «Теорія економічного роз-
витку» (1911 р.) він визначає п’ять типів нових 
комбінацій змін або інновацій [3, с. 159]:

1) виробництво нового продукту чи відомого 
продукту в новій якості;

2) впровадження нового методу виробництва;
3) освоєння нового ринку збуту;
4) залучення для виробничого процесу нових 

джерел сировини;
5) проведення реорганізації (уведення нових 

організаційних форм).
Таким чином, предметом цих змін можуть 

бути: продукти, технологічні процеси, сиро-
вина, організація виробництва та нові ринки 
збуту.

Шумпетер Й. визначив інновації як нові 
комбінації змін у розвитку виробництва і ринку 
[3, с. 320-322].

Слід зазначити, що з розглянутих позицій 
інновація виступає не як результат наукової 
діяльності, а як результат, що знайшов певне 
застосування в суспільному виробництві.

Аналіз економічної літератури свідчить, 
що, виходячи із цілей і специфіки досліджува-
ного об’єкта, існує щонайменше два підходи до 
визначення сутності інновації. Низка учених і 
фахівців стверджують [4; 5], що інновація – це 
ідея, практика чи продукт, що сприймаються 
індивідом як нові. На думку А. Томпсона та 
інших учених [6; 7], інновацією є генерування, 
прийняття і впровадження нових ідей, проце-
сів, продуктів і послуг. Тобто в одному випадку 
інновація – це результат творчого процесу у 
вигляді нової продукції (техніки), техноло-
гії, методу тощо, в іншому – процес уведення 
нових виробів, елементів, підходів, принципів 
замість існуючих.

Прихильником першого підходу щодо визна-
чення інновації є Р.А. Фатхутдінов, який розу-
міє її як «кінцевий результат упровадження 
нововведення з метою зміни об’єкта управ-
ління й одержання економічного, соціального, 
екологічного, науково-технічного чи іншого 
виду ефекту» [8, с. 17]. Дещо іншою є думка 
Г.Д. Ковальова, який зазначає, що інновація – 

це «кінцевий результат інноваційної діяль-
ності, у процесі якої створюються (купуються) і 
використовуються нововведення» [9, с. 33].

Багато дослідників вважають, що інновації 
варто розглядати як процес зміни стану об’єкта 
(системи). Зокрема, чеський учений Ф. Валента 
визначає поняття «інновація» як «зміни в пер-
вісній структурі виробничого організму, тобто 
як перехід його внутрішньої структури до 
нового стану» [10, с. 21]. Даним визначенням 
інновації цей автор певним чином уточнює «нові 
комбінації» Й. Шумпетера, оскільки зміна пер-
вісної структури виробничого організму може 
бути пов’язана з кожним із п’яти типів нових 
комбінацій. 

Словацькі економісти Л. Водачек і О. Водач-
кова під інновацією розуміють «цільову зміну 
у функціонуванні підприємства як системи» 
[10, с. 23]. У свою чергу Ю.В. Яковец ствер-
джує, що інновації є «якісними змінами у 
виробництві» [11, с. 95], а А.І. Пригожин 
визначає нововведення як «цілеспрямовану 
зміну, що вносить у середовище впровадження 
(організацію, поселення, суспільство тощо) нові 
відносно стабільні елементи. Нововведення – …
процес, тобто перехід деякої системи з одного 
стану в інший» [12, с. 29].

Більш змістовним у цьому плані є, на нашу 
думку, визначення В.Н. Лапіна, що нововве-
дення або інновація – це «комплексний процес 
створення, поширення і використання нового 
практичного засобу (нововведення) для нової 
(чи для кращого задоволення уже відомої) сус-
пільної потреби, одночасно це є процес сполу-
чених з даним нововведенням у тій соціальній і 
речовинній сфері, у якій відбувається його жит-
тєвий цикл» [13, с. 23]. Безперечно, з даним 
твердженням російського вченого є всі підстави 
погодитися.

Лаконічним, але змістовним варто вважати 
визначення інновацій польським економістом 
М. Хучеком, який трактує їх як «зміни в тех-
ніці, технології, організації, екології, еконо-
міці, а також соціальному житті підприємства» 
[14, с. 67].

Особливий підхід до визначення інновацій 
у П.Ф. Друкера, який вважає, що інновація – 
це особливий засіб підприємців, за допомогою 
якого вони досліджують зміни, що мають місце 
в економіці та суспільстві, з метою викорис-
тання їх у бізнесі чи в різних сферах обслугову-
вання [15, с. 5].

Подальше вивчення цього питання свідчить, 
що низка авторів розглядають інновації як 
новий додаток наукових і технічних знань, які 
забезпечують успіх на ринку. Так, Б. Твісс вва-
жає, що інновація є «процес, у якому винахід 
чи ідея набуває економічного змісту» [7, с. 36]. 
Тобто винахід стає нововведенням, якщо сприй-
мається ринком. Американські вчені інтерпре-
тують нововведення як складну систему, за 
допомогою якої ідея або винахід перетворюється 
в комерційну реальність. Інновація розгляда-



672

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ється як успішне впровадження продукту або 
послуг на ринок або в економіку. За тверджен-
ням Ш. Тацуно, у західному розумінні іннова-
ція «відноситься до застосування ідеї, що веде, 
у кінцевому рахунку, до зростання прибутку чи 
збільшення обслуговування» [16, с. 297].

Низка економістів, зокрема Т. Морозов [17; 
18], під інноваціями розуміють «прибуткове 
використання новацій у вигляді нових техноло-
гій, видів продукції, організаційно-технічних 
і соціально-економічних рішень виробничого, 
фінансового, комерційного чи іншого характеру».

Варто наголосити, що в багатьох визначен-
нях інновацій відсутня конкретизація мети 
їхнього впровадження. Окремі автори вважа-
ють, що метою інноваційного процесу є ство-
рення, впровадження і використання нових 
продуктів, технологій, форм організації.

Іншими вченими підкреслюється суспільна 
значимість тих змін, які можуть відноситись 
до інновації. У деяких формулюваннях поняття 
«інновації» результатом інноваційної діяльності 
вважається отримання певного ефекту (еконо-
мічного, технічного, соціального, екологічного).

Так, П.І. Ратанін під інновацією розуміє 
«результат створення й освоєння принципово 
нового чи модифікованого засобу (нововве-
дення), що задовольняє конкретні потреби» 
[19, с. 34], а низка російських економістів 
визначають інновацію як «новий спосіб задово-
лення потреб, що дає приріст корисного ефекту 
і, як правило, заснований на досягненнях науки 
і техніки» [20, с. 270].

Дещо іншим є визначення О.І. Дація, який 
розглядає інновацію як проведення зміни в 
техніці, технології, організації, екології, еко-
номіці, а також у соціальній сфері з метою 
отримання економічного ефекту на основі задо-
волення певних суспільних потреб [21, с. 11].

На нашу думку, основним спонукальним 
мотивом впровадження інновацій для більшості 
суб’єктів господарювання є виробництво конку-
рентоспроможної продукції з метою одержання 
прибутку. Однак в умовах конкуренції досягти 
бажаного результату можна при забезпеченні 
ефективності застосування науково-технічних, 
економічних, організаційних, соціальних та 
екологічних факторів.

Отже, залежно від об’єкта і предмета дослі-
дження інновації можна розглядати як:

1) зміни (Й. Шумпетер, Ю. Яковец, 
М. Хучек, Ф. Валента, А. Пригожин, Л. Вода-
чек, О. Водачкова, О. Дацій та ін.);

2) процес (Б. Твісс, Б. Санто, В. Лапіна, 
Ш. Тацуно, Т. Морозов та ін.);

3) результат (Р. Фатхутдінов, П. Ратанін, 
Г. Ковальова та ін.).

Відповідно до наших міркувань інновація – 
це нагромадження нових знань, втілених у нау-
кових, економічних, технічних, організацій-
них, соціальних новинках з метою одержання 
суб’єктами господарювання прибутку на основі 
задоволення суспільних потреб.

Висновки. Таким чином, існуючі визна-
чення інновації дозволяють трактувати дане 
поняття як новизну, будь-яку зміну, яка вно-
ситься суб’єктом господарювання у власну 
діяльність із метою підвищення своєї конку-
рентоспроможності на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНИ

THE RESEARCH OF BABY FOOD MARKET IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена огляду й аналізу стану ринку дитячого 

харчування в Україні та виявленню основних тенденцій і про-
блем галузі. Серед основних проблем розвитку ринку дитячого 
харчування варто виокремити такі: погіршення стану здоров’я 
дітей, несприятлива соціально-демографічна ситуація, висо-
ка собівартість виробництва дитячого харчування, недостатня 
якість молоко-сировини, значна питома вага імпортної про-
дукції в структурі виробництва дитячого харчування. Автором 
виділено такі основні напрями їх вирішення: стимулювання ві-
тчизняного виробництва дитячого харчування, проведення по-
літики імпортозаміщення, а також покращення якості продукції, 
що виробляється в Україні.

Ключові слова: дитяче харчування, народжуваність, ви-
робництво, імпортозаміщення, діти.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обзору и анализу состояния рынка дет-

ского питания в Украине и выявлению основных тенденций и 
проблем отрасли. Среди основных проблем развития рынка 
детского питания можно выделить следующие: ухудшение 
состояния здоровья детей, неблагоприятная социально-де-
мографическая ситуация, высокая себестоимость производ-
ства детского питания, недостаточное качество молоко-сырья, 
значительный удельный вес импортной продукции в структуре 
производства детского питания. Автором выделены следу-
ющие основные направления их решения: стимулирование 
отечественного производства детского питания, проведение 
политики импортозамещения, а также улучшение качества 
производимой продукции в Украине.

Ключевые слова: детское питание, рождаемость, произ-
водство, импортозамещение, дети.

ANNOTATION
The article focuses on overview and analysis of the condition 

of baby food market in Ukraine and identifies the main trends and 
problems of the industry. Among the main problems in develop-
ment of the market of baby food are highlighted the following: de-
terioration of the health status of children, unfavorable socio-de-
mographic situation, the high cost of baby food production, lack 
of quality of raw milk, a large share of imported products in the 
structure of baby food. The author highlighted the following basic 
directions of solving these problems: stimulation of domestic pro-
duction of baby food, adopting the policy of import substitution and 
improving the quality of products produced in Ukraine.

Keywords: baby food, birthrate, production, import substitu-
tion, children.

Постановка проблеми. Нині ринок продук-
ції дитячого харчування в Україні характе-
ризується стійкою тенденцією до зростання. 
Однією з причин такого росту є зміна культури 
споживання і стилю життя: зростає жіноча 
зайнятість, а, отже, і потреба в готовому про-
дукті для дитини – високоякісному, зручному 
та безпечному.

Нині забезпечення ринку України продук-
тами дитячого харчування вітчизняного похо-
дження є неповним. Досить велику частку 
імпортної продукції складають товари таких 

категорій: дитячі молочні суміші, соки та 
пюре, а також повністю імпортується консер-
вована продукція на м’ясній та рибній основі. 
Зважаючи на складний стан економіки, значне 
падіння курсу національної валюти, зниження 
купівельної спроможності громадян, згортання 
торговельних відносин з РФ (частка імпорту 
продукції дитячого харчування у першому пів-
річчі 2014 р. складала 31,45% [1]), значно під-
вищується актуальність проблеми продовольчої 
безпеки в даному сегменті ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичну основу дослідження проблем вітчиз-
няного ринку дитячого харчування, та шля-
хів їх вирішення склали наукові праці таких 
учених, як: І.М. Демчак, О.М. Полонської, 
А.Ю. Мамочки, Г.Є. Поліщука, І.З. Должан-
ського, Г.О. Вороніна, О.І. Куця, В.С. Пахо-
люка, а також Закон України «Про дитяче хар-
чування» № 142-16 від 05.12.2012, публікації 
у галузевих виданнях та журналах.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Погіршення соціально-
демографічної обстановки в Україні, а саме 
збільшення кількості одиноких матерів та погір-
шення стану здоров’я жінок, значний обсяг і 
термін окупності інвестицій виробництва дитя-
чого харчування, неефективна система регулю-
вання ринку продуктів дитячого харчування 
зумовлюють необхідність у визначенні пріори-
тетних напрямів розвитку цієї галузі.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення та обґрунтування рішень щодо забезпе-
чення вітчизняними виробниками зростаючого 
попиту на продукти дитячого харчування, а 
також вирішення проблеми імпортозаміщення 
у цьому сегменті ринку. Для досягнення постав-
леної мети необхідно вирішити такі завдання: 
визначити актуальні тенденції, основних грав-
ців, та структуру ринку дитячого харчування, за 
цими даними сформулювати основні проблеми 
виробників цієї продукції, а також надати про-
позиції, щодо вирішення цих проблем.

Виклад основного матеріалу. Останніми 
роками на ринку дитячого харчування в Укра-
їні спостерігалася певна позитивна динаміка: 
по-перше, збільшився попит на продукцію за 
рахунок погіршення здоров’я жінок, які зму-
шені заміняти грудне молоко молочними сумі-
шами; по-друге, зросла зайнятість жінок, а, 
відповідно, і потреба у готових продуктах дитя-
чого харчування; по-третє, зростає інтерес до 



675Глобальні та національні проблеми економіки

продукції вітчизняного виробництва внаслідок 
валютних коливань та нестабільності еконо-
міки. Паралельно з цим збільшилося виробни-
цтво дитячого харчування в Україні як у кон-
тексті задоволення зростаючого попиту, так 
і програми імпортозаміщення. Так, у 2013 р. 
збільшилося виробництво кисломолочного 
сиру та виробів з нього для дитячого харчу-
вання на 73,6%, продуктів кисломолочних 
для дитячого харчування – на 67,3%, соків 
дитячих – на 37,1%, молока обробленого рід-
кого – на 16,8%. І надалі зростає виробництво 
молока для дитячого харчування. Так, за перші 
6 місяців 2014 р. обсяги виробництва збільши-
лися на 10% порівняно з аналогічним періодом 
минулого року [2]. Проте зросло лише вироб-
ництво молочного дитячого харчування, що 
пов’язано з введенням нових потужностей (вве-
дення в експлуатацію 2 спеціалізованих заводів 
з виробництва дитячого молочного харчування 
ТМ «Агуша» та «Яготинське для дітей»). Щодо 
інших категорій товарів, то особливих зрушень 
не відбулося. А відтак, через недостатній обсяг 
внутрішнього виробництва, такі категорії това-
рів як: овочеві пюре, соки, сухі молочні суміші 
мають значну частку імпорту (внутрішнє вироб-
ництво молочних сумішей і каш – 42%; соки і 
фруктово-овочеві пюре – 43%) [3], а м’ясні та 
рибні консерви повністю імпортуються.

Лідерами з виробництва харчової продукції 
залишаються спеціалізовані підприємства дитя-
чого харчування. До головних учасників цього 
ринку належать: ПАТ «Хорольський молочно-
консервний комбінат дитячих продуктів» (Пол-
тавська обл.) – сухі молочні продукти; ТОВ 
«Південний консервний завод» (м. Херсон), 
ПАТ «Одеський консервний завод дитячого 
харчування» – плодоовочеві консерви і соки; 
ПАТ «Галактон», ТОВ «Фавор» (м. Київ), ПАТ 
«АК Комбінат «Придніпровський»« (м. Дніпро-
петровськ), ТОВ «Люстдорф» (Вінницька обл.), 
ПАТ «Вімм-Біль-Данн Україна» (Київська обл.), 
ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське 
для дітей» (Київська обл.), Комунальне під-
приємство «Міська молочна фабрика – кухня 
дитячого харчування» (м. Харків) – рідкі та 
пастоподібні молочні продукти. Сировину для 
виробництва продуктів дитячого харчування 
на молочній основі підприємства-виробники 
отримують з господарств, яким надано ста-
тус спеціальної зони. Нині це 59 господарств 
у 14 областях України: Вінницькій, Волин-
ській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, 
Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, 
Сумській, Харківській, Херсонській, Хмель-
ницькій, Черкаській і Чернігівській.

Найбільшими імпортерами дитячих продук-
тів харчування на українському ринку є кра-
їни Європи, виробництво яких складає 64% від 
загального імпорту продуктів дитячого харчу-
вання. Це виробники таких відомих світових 
марок: «Nutricia» (Нідерланди), «Nestle» (Швей-
царія), «Hipp», «Hesnz» (Німеччина) тощо [4].

Щодо споживачів, то характерним є зосеред-
ження основних груп споживачів (молоді сім’ї 
з дітьми) у великих містах-мільйонниках: Київ, 
Харків, Одеса, Львів, Дніпропетровськ і т.д. Це 
пов’язано з тим, що у великих містах рівень 
життя є вищим, а відповідно існує тенденція 
до міграції сільського населення (переважно 
віком до 25 років) у великі міста (або перед-
містя). Тобто густота як дорослого населення, 
так і основної групи споживачів дитячого хар-
чування – немовлят, та дітей дошкільного віку 
у мегаполісах вища. Усі ці фактори призво-
дять не лише до концентрації населення, а й до 
локалізації ринків збуту виробників дитячого 
харчування і, відповідно, високої конкуренції 
продавців та виробників цих товарів.

Також варто зазначити, що споживання 
дитячого харчування в Україні є одним з най-
нижчих у Європі і становить в середньому 
17 кг на одну дитину на рік, тоді як в Росії 
цей показник складає – 44, Італії – 61, Іспанії 
та Швеції – 63, Бельгії – 79, Фінляндії – 96 кг 
таких продуктів [5]. Це пояснюється тим, що 
діти в Україні дуже рано переходять на неспе-
ціалізоване харчування, а також тим, що 
батьки все ще надають перевагу приготуванню 
їжі для малюка власноруч, без використання 
готових сумішей.

Усі ці фактори призводять до того, що хоч 
ринок і зростає, проте він не є дефіцитним. 
Гостро стоїть лише питання у налагодження 
виробництва дитячого харчування усіх товар-
них груп в Україні, зважаючи на високий попит 
і потенціал розвитку на цьому ринку, причому 
не лише на внутрішньому, а і на зовнішньому.

Отже, ми визначили стан і тенденції як за 
попитом, так і за пропозицією на ринку дитя-
чого харчування.

На наш погляд, в Україні можна виділити 
такі ключові проблеми, що пов’язані з ринком 
дитячого харчування:

1. Відсутність спеціалізованого дитячого 
харчування вітчизняного виробництва. Необ-
хідність у спеціалізованому дитячому харчу-
ванні, пов’язана з тенденцією до зростання 
рівня захворюваності дітей, спричиненою неза-
довільною екологічною ситуацією, а також 
застарілим медичним забезпеченням. Ситуація 
ускладнюється незадовільним станом здоров’я 
матері та дитини, очевидними проявами якого 
є все ще досить високі рівні материнської 
смертності і смертності немовлят, підвищені 
показники перинатальних втрат, несприятлива 
динаміка захворюваності новонароджених [6]. 
Розгортання тенденцій зростання рівня захво-
рюваності дітей вимагає пошуку рішень щодо 
харчування, яке збагачене необхідним комп-
лексом вітамінів і мінералів, що підвищило б 
захисні функції дитячого організму, а також 
щодо спеціалізованого дитячого харчування, 
яке задовольняє специфічні потреби окремих 
груп дітей. Проте такі рішення вже є, але 
вони є імпортного походження, тому батьки з 
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низьким рівнем доходів або заклади для дітей-
сиріт, лікувальні заклади не завжди можуть 
собі їх дозволити.

2. Висока собівартість дитячого харчування. 
У першому десятиріччі поточного століття від-
буваються помітні зрушення у структурних 
характеристиках народжуваності в Україні, а 
саме суттєво збільшилася частка позашлюбних 
народжень, яка у 2014 р. становила п’яту час-
тину новонароджених. Це призводить до про-
блеми, коли вигодовування дитини природнім 
шляхом є не завжди можливим через вимушене 
працевлаштування матері. І тому зростає попит 
на дитяче харчування готового типу або напів-
фабрикатів, консервів. Проте висока собівар-
тість дитячого харчування обумовлює високі 
роздрібні ціни на готову продукцію. Головна 
проблема у ціновій доступності цих продуктів 
для даної категорії споживачів.

3. Складні умови для відкриття виробництв 
дитячого харчування. Законодавством передба-
чені обмеження рівня рентабельності для вироб-
ників дитячого харчування, а також є обме-
ження на торгову надбавку, на рівні 10-15%, 
залежно від області [7]. Разом з тим для вироб-
ництва продуктів харчування даного сегменту, 
використовується лише імпортне обладнання, 
що має всі сертифікати якості та санітарної без-
пеки. Тому, зважаючи на високу курсову різ-
ницю, з економічної точки зору є невигідним 
відкриття нового виробництва, адже воно буде 
мати значний термін окупності, а отже такі 
проекти можуть дозволити собі лише великі 
компанії (такі приклади вже є у виробництві 
молочного дитячого харчування – відкриття 
нових спеціалізованих заводів «Агуша» і «Яго-
тинське для дітей» компаній PepsiCo і Молоч-
ний Альянс). Таким чином, знижується конку-
рентоспроможність у вітчизняних виробників 
на власному ж ринку.

4. Невисока наукоємність вітчизняної про-
дукції дитячого харчування. Адже, якщо взяти 
категорію продукції сухих молочних сумі-
шей, то ринкова частка продукції вітчизняних 
виробників становить 50-60% у натуральному 
вираженні, і лише 25-30% у грошовому [8]. Це 
свідчить не лише про те, що імпортні продукти 
є дорожчими за вітчизняні, а й про те, що про-
дукти імпортного походження є комплексними, 
вітамінізованими, і є максимально наближе-
ними за складом до грудного материнського 
молока. І що найголовніше, це продукти тих 
торгових марок, що мають надійну репутацію, 
широко рекламують свою продукцію, і мають 
європейські сертифікати якості та екологічної 
безпеки. Якщо подивитися на цю проблему 
ширше, то стає зрозумілим що це є проблема не 
лише цієї галузі в Україні.

Отже, можемо зробити висновок, що всі 
вищезазначені, та низка інших проблем, ство-
рили передумови до значної частки імпорту 
продукції дитячого харчування. Досі так гостро 
не стояло питання імпортозаміщення на даному 

ринку, адже імпортована продукція відповідає 
всім нормам якості, а їх ціна не була настільки 
обтяжливою, для більшості сімей. 

Нині певні зрушення у цьому питанні вже є. 
В межах чинного нормативно-правового поля, 
стимулювання виробництва продуктів дитячого 
харчування здійснюється таким чином:

• діє норма п. 154.2 Податкового кодексу 
України, відповідно якої звільняється від опо-
даткування прибуток підприємств, отриманий 
від продажу на митній території України спе-
ціальних продуктів дитячого харчування влас-
ного виробництва, спрямований на збільшення 
обсягів виробництва та зменшення роздрібних 
цін таких продуктів. Перелік спеціальних про-
дуктів дитячого харчування встановлюється 
Кабінетом Міністрів України;

• пп. 197.1.1 Ст. 197 визначено, що звільня-
ються від оподаткування операції з постачання 
продуктів дитячого харчування та товарів дитя-
чого асортименту для немовлят за переліком, 
затвердженим Кабінетом Міністрів України;

• п. 197.4. Ст. 197 визначено, що звільнення 
від оподаткування товарів, передбачене пунк-
том 197.1 цієї Статті, поширюється на операції 
із ввезення на митну територію України;

 • відповідно до абзацу «е» пп. 267.1.2 п. 
267.1 Ст. 267 Кодексу не є платниками збору за 
провадження торговельної діяльності та діяль-
ності з надання платних послуг такі суб’єкти 
господарювання, які провадять торговельну 
діяльність виключно продуктами дитячого хар-
чування вітчизняного виробництва [9].

Проте для стимулювання внутрішнього 
виробництва продуктів дитячого харчування 
цих дій недостатньо, а деякі законодавчі норми 
на практиці не є ефективними і не дають бажа-
ного результату.

Тому для вирішення цих та інших про-
блем галузі ми пропонуємо такі заходи:

1. Скасування норми по обмеженню рівня 
рентабельності підприємств-виробників дитя-
чого харчування. Можливо, лише залишити 
обмеження торгової надбавки. Адже дана 
норма стимулює виробників приховувати при-
буток свого підприємства, збільшуючи статті 
витрат, а в складі холдингів такі підприємства 
і зовсім можуть бути збитковими, що по-перше 
не стимулює до розвитку саме підприємства, 
а по-друге, держава не доотримує податкових 
надходжень.

2. Введення пільг на ввезення обладнання 
для виробництва дитячого харчування або 
надання доступу до купівлі валюти і пільгового 
кредитування. Проте тут варто зазначити, що 
мова не йде про дотації, адже як правило вони 
вбивають здорову конкуренцію і створюють 
передумови до неефективного використання 
коштів такими виробниками.

3. Співпраця існуючих виробників дитячого 
харчування з провідними науковими інститу-
тами з метою покращення якісних властивос-
тей своєї продукції та розширення асортименту. 
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Також у ході такої співпраці необхідно налаго-
джувати випуск продукції для дітей з особли-
вими потребами. Адже часта такої імпортної 
продукції в Україні значно більша, ніж в інших 
товарних позиціях.

4. Надання державної підтримки малозабез-
печеним сім’ям, а також одиноким матерям 
для купівлі продуктів дитячого харчування. 
Окрім цього, необхідним є відновлення роботи 
кухонь дитячого харчування, адже вони є най-
більш зручним і доступним способом задоволь-
нити попит на цю продукцію.

5. Більш активна робота у сфері збуту на 
підприємствах, що займаються виробництвом 
дитячих продуктів харчування. Особливо це 
стосується реклами і пакування. Дешеве паку-
вання, що не виділяється серед імпортних 
аналогів, ніколи не буде викликати довіру у 
споживача. Економія на пакуванні веде до 
розуміння того, що виробник зекономив не 
лише на ньому, з метою зробити свій продукт 
більш доступним. Активна реклама допоможе 
залучати нових споживачів, адже це галузь, 
в якій аудиторія оновлюється щороку, і тому 
необхідно постійно підтримувати контакт із 
цільовою аудиторією. Причому виробникам 
варто орієнтуватися не на традиційну рекламу, 
а на методи мережного маркетингу.

Реалізація вищезазначених заходів сприя-
тиме стимулюванню виробництва якісних про-
дуктів дитячого харчування, підвищенню кон-
курентоспроможності продукції українського 
виробництва, забезпечить стабільне, гаранто-
ване виробництво якісної продукції, у необ-
хідній кількості та асортименті, що в цілому 
є складовою продовольчої безпеки та економіч-
ного зростання України.

Висновок. Ринок продуктів дитячого хар-
чування має значний потенціал до зростання. 
Стабільність і відродження даної галузі вироб-

ництва можливі лише за умови розроблення та 
реалізації чіткої стратегії на державному рівні 
із обов’язковим фінансовим забезпеченням. За 
таких умов для вітчизняних виробників дитячого 
харчування будуть створені максимально сприят-
ливі умови для нарощення виробництва продук-
ції та підвищення її конкурентоспроможності.
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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

MANAGEMENT ASPECTS OF LOGISTICAL ACTIVITY  
OF WOOD PROCESSING ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті піднімаються питання управління логістичною ді-

яльністю на підприємствах деревообробної галузі. У ході про-
ведення наукових розвідок були використані загальнонаукові 
та спеціальні методи: абстрагування – при визначенні сутності 
категорій «логістика» та «логістичні системи»; системного під-
ходу – при побудові механізму формування логістичних сис-
тем; структурно-генетичного аналізу і синтезу – для виявлення 
ключових елементів та принципів функціонування логістичних 
систем. У дослідженні визначено основні аспекти, які фактич-
но визначають та окреслюють процес управління логістичною 
діяльністю підприємства. Наукову цінність має запропонована 
концепційна схема логістичної системи, яка дає змогу разом 
із наданим формульним апаратом згенерувати якісний процес 
управління логістичною системою на підприємстві зокрема та 
його організаційно-економічним механізмом загалом.

Ключові слова: логістична система, організаційно-еко-
номічний механізм управління, управлінські рішення, скла-
дові логістичної системи, логістична спроможність, логістич-
на інформація.

АННОТАЦИЯ
В статье поднимаются вопросы управления логистиче-

ской деятельностью на предприятиях деревообрабатываю-
щей отрасли. В ходе проведения научных исследований были 
использованы общенаучные и специальные методы: абстра-
гирования – при определении сущности категорий «логисти-
ка» и «логистические системы»; системного подхода – при 
построении механизма формирования логистических систем; 
структурно-генетического анализа и синтеза – для выявле-
ния ключевых элементов и принципов функционирования 
логистических систем. В исследовании определены основ-
ные аспекты, которые фактически определяют и очерчивают 
процесс управления логистической деятельностью предпри-
ятия. Научную ценность имеет предложенная концептуаль-
ная схема логистической системы, которая позволяет вместе 
с предоставленным формульным аппаратом сгенерировать 
качественный процесс управления логистической системой 
на предприятии в частности и его организационно-экономи-
ческим механизмом в целом.

Ключевые слова: логистическая система, организацион-
но-экономический механизм управления, управленческие ре-
шения, составляющие логистической системы, логистическая 
способность, логистическая информация.

ANNOTATION
In the article the issues of management of logistics activities 

at the enterprises of the woodworking industry. During the re-
search there were used General scientific and special methods: 
abstraction – in determining the nature of the category «logistics» 
and «logistics system»; a systematic approach during construct-
ing the mechanism of formation of logistic systems; structural and 
genetic analysis and synthesis – to identify the key elements and 
principles of functioning of logistic systems. The study identifies 
the main aspects that actually define and outline the process of 
managing the logistic activity of the enterprise. Scientific value 
has conception proposed scheme of the logistic system, which 
allows, together with the formulae provided by the apparatus to 
generate a high-quality process control and logistics system in 

the enterprise in particular and of organizational-economic mech-
anism as a whole.

Keywords: logistics system, organizational-economic mech-
anism of management, management decisions, components of 
logistics system, logistics capability, and logistics information.

Постановка проблеми. В епоху динамічного 
та дисипативного розвитку економіки процес 
управління підприємством по-новому актуалі-
зується і вимагає від науковців та практиків 
здійснювати дослідження в напрямі побудови 
такої системи управління підприємством, яка б 
відповідала сучасним вимогам.

Управління логістичною діяльністю підпри-
ємств є відносно новим напрямом управління 
для вітчизняного менеджменту, а відтак він 
потребує детальної уваги збоку науковців. Побу-
дова системи управління логістичною діяль-
ністю підприємства має на меті оптимізувати 
та вдосконалити вже існуючий організаційно-
економічний механізм діяльності підприємства.

Водночас вирішення питання про інтеграцію 
концепції логістичної діяльності в діючий орга-
нізаційно-економічний механізм функціону-
вання підприємства, тим більше в деревооброб-
ній галузі, змушує вирішувати цілий комплекс 
проблем, пов’язаних з адаптацією всього про-
цесу управління до нових вимог, а це у свою 
чергу порушує питання здійснення науково-
практичних досліджень у цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням 
проблем, пов’язаних з управлінням логістич-
ною діяльністю підприємств, присвячені праці 
таких учених, як В.Г. Алькема [1], Л.С. Голо-
вкова [2], Н.Й. Коніщева [4], Н.В. Трушкіна [4], 
О.Г. Мельник [5], Г.Р. Руденко [6], О.М. Сумець 
[7], Л.В. Фролова [8], Н.В. Чорнописька [9], 
Н.І. Чухрай [10] та ін. Однак, незважаючи 
на велику кількість розробок, розкриття та 
оцінка управлінських аспектів функціонування 
логістичних систем потребують додаткового 
вивчення та формування якісно нових підходів 
до управління логістичною діяльністю.

Постановка цілей. Основним завданням 
дослідження є розгляд теоретичних та методо-
логічних основ здійснення управлінської діяль-
ності на підприємстві у контексті нових еконо-
мічних викликів.

Виклад основного матеріалу. Проводячи 
емпіричний аналіз існуючих наукових підходів 
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до визначення поняття «логістика», можна зро-
бити висновок, що зміст поняття «логістика», 
визначений різними вченими, має багато спіль-
ного та не менше відмінностей. Так, якщо про-
вести групування базисних тлумачень поняття 
«логістика», які визначають вчені-економісти, 
можна виокремити декілька основних прита-
манних цьому поняттю рис, а саме:

1. За своїм змістом поняття «логістика» є 
перш за все наукою, оскільки має концепту-
альні основи, об’єкт, предмет, методи, прийоми, 
інструментарій дослідження. Визначення логіс-
тики як науки більшість учених пов’язують з 
реалізацією функцій управління.

2. Логістику варто розглядати як інструмент 
оптимізації розвитку бізнесу, який реалізу-
ється шляхом ефективної побудови фінансових, 
інформаційних та управлінських потоків.

3. Логістична діяльність є ключовим елемен-
том процесу управління діяльністю підприєм-
ства яка водночас може виступати як об’єктом, 
так і предметом управління.

Побудова процесу управління підприємством 
на основі логістичного підходу розглядається як 
цілеспрямований процес включення логістики 
в організаційно-економічну діяльність окремих 
підприємницьких структур як фундаменталь-
ного елемента. Логістичний підхід до органі-
зації підприємницької діяльності ґрунтується 
на системній комплексності економічних про-
цесів, передбачає ефективну їхню інтеграцію і 
створення логістичних систем і ланцюгів. Він 
охоплює низку принципів оптимізації потоко-
вих процесів і потоків, які використовуються в 
процесі управління підприємством.

Ефективне функціонування логістичної 
системи в системі управління підприємством 
вимагає від самої системи управління вели-
кого масиву різноманітних даних, облік яких, 
як і процес їх збирання та обробки, не повинен 
завершуватися в подальшому ніколи. Достат-
ній обсяг інформації та даних для здійснення 
управління логістичною діяльністю підприєм-
ства значною мірою визначає логістичну спро-
можність підприємства, з позиції менеджменту.

Під логістичною спроможністю варто розу-
міти здатність системи управління підприєм-
ством приймати такі управлінські рішення, які 
даватимуть змогу задовольняти максимально 
ймовірну кількість споживачів при існуючому 
обсязі ресурсів та потужностей.

Будь-якій системі управління притаманні 
загальновідомі функції (моніторинг, аналіз, 
планування, організація, регулювання, коорди-
нація, облік, контроль), які, пристосовуючись 
до об’єкта управління, набувають специфічних 
властивостей. У логістичному управлінні спе-
цифіка його функцій пов’язана з процесами 
формування єдності матеріальних, інформацій-
них, фінансових і сервісних потоків [8].

Функції логістичного управління – це комп-
лекс загальноприйнятних управлінських дій 
зі специфічними властивостями конкретної 

логістичної системи, пов’язаними з плануван-
ням, організацією і контролем за закупівлею, 
транспортуванням, складуванням, зберіган-
ням, реалізацією, сервісним обслуговуванням. 
Носіями функцій управління виступають усі 
суб’єкти, які беруть участь у логістичних про-
цесах: постачальницько-збутові і транспортні 
служби підприємств, об’єднання, господарські 
асоціації, концерни, банки, лізингові і страхові 
компанії, міжрегіональні та регіональні оптові 
й роздрібні торговельні організації [8].

Процес управління у своїй основі повинен 
базуватися на низці принципів, які фактично 
і забезпечують ефективність самого процесу 
управління. Ключові принципи логістичного 
управління лісовим господарством зводяться до 
таких [1; 5-7]:

– принцип системності;
– принцип глобальної оптимізації, коорди-

нації і інтеграції;
– принцип високої ефективності логістичної 

діяльності;
– принцип стійкості і адаптивності;
– принцип інвестиційної і технологічної коо-

перації;
– принцип тотального контролю витрат;
– принцип гуманізації усіх функцій і техно-

логічних рішень.
Побудова управління підприємством на 

логістичних засадах потребує розробки ціліс-
ного механізму такого управління. Сам меха-
нізм логістичного управління визначено як 
набір завдань, пов’язаних з формуванням дій 
підприємства, спрямованих на досягнення мети 
ефективного використання ресурсів на основі 
збалансування логістичних процесів при утво-
ренні логістичних потоків. Ключовим елемен-
том будь-якого процесу управління є здатність 
на завершальній стадії оцінити повноту досяг-
нення запланованих показників. Тобто ефек-
тивність управління логістичною діяльністю 
підприємства визначатиметься її здатністю 
досягнути поставлених цілей.

Основне завдання управління логістич-
ною діяльністю підприємством деревооброб-
ної галузі повинно зводитися до забезпечення 
оптимального розвитку самого підприємства. 
Тобто система логістики повинна виступати 
своєрідним сполучним механізмом всіх складо-
вих організаційно-економічного механізму під-
приємствам.

Будь-яка система управління так чи інакше 
підпадає під вплив зовнішнього середовища, 
а його внутрішня управлінська спроможність 
визначається станом його середовища в серед-
ині. Коли йдеться про за діяння логістичної 
системи або побудови системи управління під-
приємством на основі логістичного підходу, 
варто зазначити, що логістична система врахо-
вує елементи як зовнішнього та і внутрішнього 
середовища. Окрім того, логістичний підхід дає 
змогу приймати управлінські рішення виходячи 
із прогнозного бачення розвитку підприємства.
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Логістична система підприємства включає в 
себе фактори взаємодії з внутрішнім середови-
щем та із зовнішнім середовищем. Якщо гово-
рити про логістичну систему підприємств дере-
вообробної галузі, то в ході управління такими 
підприємствами ззовні на них впливатимуть:

– загальноекономічна ситуація в країні;
– політичний устрій та правове поле в країні;
– ринкова кон’юнктура та конкуренти;
– постачальники та клієнти підприємства;
– іноземні фактори впливу (до них належать 

іноземні конкуренти, постачальники, клієнти, 
кон’юнктура на іноземних ринках, зовнішні 
інвестиції);

– екологічна ситуація.
Внутрішня будова системи логістики для 

кожного підприємства матиме свої функціо-
нальні особливості, які, власне, визначати-
муться типологією його організаційно-еконо-
мічного механізму. Однак практично для всіх 
підприємств типовими для логістичної системи 
підприємств є такі підсистеми:

– система постачання;
– виробництво;
– транспортно-дистрибуційна система;
– фінансово-економічна система;
– система управління та контролю;
– маркетингово-збутова система.
У загальному розумінні управління логістич-

ною діяльністю зводиться до того, що в результаті 

роботи всієї логістичної системи є прийняття пев-
ного управлінського рішення Pjt, яке перебуває 
у функціональній залежності з існуючим станом 
підприємства Sjt та ймовірного в майбутньому 
стану підприємства, яке управлінець намагається 
досягнути прийнятим управлінським рішенням 
Wjt. Зазначимо, що стан підприємства в майбут-
ньому та стан логістичної системи зокрема забез-
печують дві ключові складові – це зменшення або 
оптимізація витрат підприємства завдяки ефек-
тивній роботі логістичної системи, та максиміза-
ція результатів знову ж таки завдяки ефективній 
роботі логістичної системи.

У формульному вигляді зазначений алго-
ритм дій матиме вигляду:

max)()(
1

1 →=ΡΕ ∑
=

− jt

j

j
jtjt WSF , 

де Е (Pjt) – ймовірний стан підприємства 
момент часу; Pj – управлінські рішення; j – скла-
дові елемент управлінського рішення (вклю-
чають складові внутрішнього та зовнішнього 
середовища); Wjt – бажаний стан підприємства 
після прийняття управлінського рішення в 
момент часу t; Sjt – стан підприємства в момент 
часу t, (стан організаційно-економічного меха-
нізму підприємства).

Однак описаний алгоритм є відображенням 
ідеального становища реалізації прийняття 
управлінського рішення. У будь-якому іншому 
разі повинна виконуватися нерівність:

Рис. 1. Концептуальна схема управління логістичною діяльністю
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. 

Іншими словами, вищезазначена нерівність 
означає, що якщо після прийняття управлін-
ського рішення логістична система і підпри-
ємство в цілому не досягнуло прогнозованого 
стану на 60%, то всі наступні управлінські 
рішення повинні бути відмінними від тих, що 
вже приймалися. Окрім того, варто перевірити 
коректність поставлених цілей та завдань перед 
підприємством і також удосконалити їх [3].

З метою загальної оцінки ефективності 
логістичного управління доцільно викорис-
товувати інтегральний коефіцієнт. Інтеграль-
ний коефіцієнт ефективності логістичного 
управління залежить від сили впливу факто-
рів логістичних потоків і факторів функціо-
нальних складових логістичного ланцюга і від 
чутливості внутрішнього стану підприємства 
до впливу цих факторів.

Оцінка якості та ефективності системи 
управління логістичною діяльністю на підпри-
ємстві доречно здійснювати через побудову зба-
лансованої системи оцінних індикаторів, яка 
базується на оцінці ефективності діяльності 
підприємства і спрямована на досягнення його 
стратегічних цілей. Система оцінки ефектив-
ності логістичного управління повинна ґрунту-
ватися на виявлених найважливіших факторах 
успіху логістичної діяльності в кожному під-
розділі підприємства.

Висновки. Отже, у ході проведеного дослі-
дження визначено необхідність створення 
механізму управління логістичною діяльністю 
на підприємстві, що є одним із можливих 
інструментарію ефективного управлінського 
процесу на підприємстві. При цьому об’єктом 
управління є логістична система підприємства, 
а детальніше – логістичні процеси. Запропо-
нований концепційний підхід до визначення 
процесу управління логістичною діяльністю на 
підприємствах деревообробної промисловості 
містить наукову цінність та спільно з формуль-
ним апаратом формує фундаментальний базис 
для проведення прикладних досліджень про-

цесу управління логістичною діяльністю на під-
приємствах деревообробної промисловості.
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УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ АПК

MANAGEMENT OF INTELLECTUAL FIRMS AIC

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретичні питання використання ін-

новацій в агропромисловому виробництві. Розглянуто особли-
вості інноваційної системи України. Наведено етапи процесу 
управління інтелектуальними інвестиціями підприємства та 
виявлено основні проблеми, що перешкоджають більш широ-
кому залученню інтелектуальних ресурсів до процесу капіталі-
зації підприємств.

Ключові слова: конкурентоспроможність, агропромисло-
вий комплекс, підприємство, інновації, інвестиції.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические вопросы использо-

вания инноваций в агропромышленном производстве. Рас-
смотрены особенности инновационной системы Украины. 
Приведены этапы процесса управления интеллектуальными 
инвестициями предприятия и выявлены основные проблемы, 
препятствующие более широкому привлечению интеллекту-
альных ресурсов в процесс капитализации предприятий.

Ключевые слова: конкурентоспособность, агропромыш-
ленный комплекс, предприятие, инновации, инвестиции.

ANNOTATION
In the article the theoretical issues of innovation in agricultur-

al production. The features of the Ukrainian innovation system. 
These stages of the process management of intellectual invest-
ment enterprises and identified the major problems hindering the 
greater involvement of intellectual resources in the process of cap-
italization of companies.

Keywords: competitiveness, agriculture, enterprise, innova-
tion, investments.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку економіки країни характеризується прогре-
суючим рівнем інтеграції у світову господарську 
систему, підвищеною увагою до інноваційної 
діяльності, залученням інвестицій для створення 
інтелектуальної індустрії, пошуком нових галу-
зей промисловості для виведення країни на ліди-
руючу позиції на світовому ринку.

Ключовим питанням для вирішення еконо-
мічних проблем України є активізація інно-
ваційно-інвестиційної діяльності в державі 
на основі національної інноваційної системи. 
Загальний стан економіки і стан фінансів під-
приємств не сприяють активному інвестуванню, 
адже створення конкурентоспроможного вироб-
ництва в умовах трансформаційної економіки 
на засадах інноваційної діяльності країни 
потребує залучення значних інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання інноваційного розвитку підпри-
ємств розглянуто науковцями Ю.С. Рудченко, 
О. Орлюк, Н.Л. Правдюк, В.І. Овчарук та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Хоча значення іннова-
ційної діяльності в сучасних умовах господа-

рювання постійно зростає, проте підприємства 
аграрного сектора значно відстають в іннова-
ційному розвитку. Необхідно сформулювати 
основні проблеми, що перешкоджають більш 
широкому залученню нематеріальних активів 
до процесу капіталізації підприємств. З метою 
вирішення даного питання необхідно створення 
дієвої системи управління інтелектуальної влас-
ності, використання інновацій у виробництві та 
формування їх на базі нематеріальних активів.

Мета статті. Головною метою роботи є вияв-
лення основних проблем, що перешкоджають 
більш широкому залученню інтелектуальних 
ресурсів до процесу капіталізації підприємств.

Виклад основного матеріалу. У сучасному 
динамічному середовищі вирішальною для під-
приємства є здатність передбачати інноваційні 
можливості, базою яких є інтелектуальна влас-
ність. Економічний розвиток підприємств сьо-
годні тісно пов’язаний із здатністю генерувати 
та впроваджувати нові технології, передумовою 
господарського використання яких є їх пере-
творення на об’єкти інтелектуальної власності. 
Ефективне використання об’єктів інтелекту-
альної власності та науково-технічного потен-
ціалу підприємства варто розглядати як один 
із головних напрямів розвитку соціального й 
економічного добробуту окремого підприємства 
та підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няної економіки.

Перехід агропромислового виробництва до 
ринкових відносин передбачає ліквідацію моно-
полії держави на власність шляхом приватиза-
ції підприємств і науково-дослідних організа-
цій. Приватизація у сфері науки призведе до 
створення низки приватних, акціонерних та 
інших недержавних організацій.

Усвідомлюючи важливість прискорення 
інноваційних процесів в агропромисловому 
виробництві, Українська академія аграрних 
наук на своїх загальних зборах у березні 2005 
року прийняла рішення про необхідність ство-
рення в мережі Академії системи наукового 
менеджменту і маркетингу інновацій. З цією 
метою науковим установам Академії доручено 
сформувати відповідні підрозділи, включити 
ринкові механізми в наукове забезпечення кон-
курентоспроможності вітчизняного аграрного 
сектора [1, c. 81].

Хоча значення інноваційної діяльності в 
сучасних умовах господарювання постійно 
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зростає, проте підприємства аграрного сектора 
значно відстають в інноваційному розвитку. 
Вважаємо, що основними проблемами, що пере-
шкоджають більш широкому залученню нема-
теріальних активів до процесу капіталізації 
підприємств, є:

1) відсутність реальної мотивації підпри-
ємств до інноваційного розвитку;

2) нерозвиненість ринку об’єктів інтелекту-
альної власності, особливо, ринку інновацій;

3) традиційно низька товарність інтелекту-
ального виробництва, успадкована від попере-
днього етапу розвитку і характерна для всього 
пострадянського простору;

4) слабка інтеграція результатів інтелекту-
альної праці в майно підприємств шляхом від-
дзеркалення в бухгалтерських балансах;

5) недосконалість методичних підходів до 
процесу комерціалізації результатів інтелекту-
альної праці.

Тому, якщо не вживати активних заходів для 
їх подолання як з боку держави, так і керівни-
цтва підприємств, несприятливі наслідки позна-
чаться у найближчому майбутньому. Створення 
дієвої системи управління нематеріальними 
активами підприємств АПК має розв’язувати 
низку проблемних аспектів:

– визначення функціонально-структурного 
представлення системи управління нематері-
альними активами підприємств АПК;

– розкриття процесу організації інформацій-
ного забезпечення управління нематеріальними 
активами;

– визначення системи оцінки нематеріаль-
них активів;

– визначення системи оцінки ефективності 
управління нематеріальними активами підпри-
ємств АПК;

– визначення оцінки комерційного потенці-
алу об’єкту інтелектуальної власності на різних 
стадіях впровадження (створення або викорис-
тання) нематеріальних активів;

–  представлення внутрішньої системи 
управління нематеріальними активами у про-
цесі створення (впровадження) інтелектуаль-
ного (інноваційного) продукту.

В умовах інтеграції економіки України у 
світове господарство проблема підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняного аграрного 
сектора є стратегічно важливою. Від успішності 
розв’язання цієї проблеми залежить стабіль-
ність економіки та забезпечення продовольчої 
безпеки держави. Повільні темпи вирішення 
низки актуальних питань розвитку агропро-
мислового виробництва з урахуванням інших 
факторів стримують технічне та технологічне 
переоснащення суспільного виробництва. Вирі-
шення цієї проблеми можливе при умові інно-
ваційного розвитку вітчизняного сільськогоспо-
дарського виробництва.

Для національної інноваційної системи 
України (далі – НІС) характерною є занадто 
сильна інерція попередньої економічної форма-

ції, відповідно до якої інновації розглядають як 
техніко-технологічні, але не економічні досяг-
нення сучасної науки. Встановлення балансу 
між технологічними та економічними служ-
бами, кожна з яких має виконувати свою роль 
при впровадженні інновацій, є одним із осно-
вних завдань підприємств при формуванні наці-
ональної інноваційної системи України.

Нині НІС в Україні характеризується такими 
рисами [2, c. 7]:

1) нерозвиненість комплексу фінансово-кре-
дитних установ банківського та небанківського 
секторів, який має діяти в НІС для інвестицій-
ної та фінансово-кредитної підтримки іннова-
ційних процесів через залучення відповідних 
ресурсів;

2) відсутність певної цілісності структури 
функціонально-повноважних державних інсти-
тутів для підтримки та регулювання інновацій-
них процесів, а також розвиненої інфраструк-
тури підтримки інноваційних процесів, до якої 
входять технологічні парки, інноваційні бізнес-
інкубатори, консалтингові та інжинірингові під-
приємства, інформаційні мережі, сфера раціона-
лізаторської та винахідницької діяльності;

3) реформованість структури наявного зна-
чного науково-технічного потенціалу, який 
сконцентрований на початкових стадіях циклу 
інноваційного процесу і включає в себе розви-
нену мережу науково-дослідних установ, при 
цьому науково-технічний потенціал залиша-
ється нерозвиненим.

 Україна має достатні інноваційні ресурси 
та має можливість формувати таку національну 
інноваційну систему, яка базувалася б на вико-
ристанні й розвитку науково-технічного потен-
ціалу. Основним завданням формування НІС 
України, заснованої використанні науково-тех-
нічного потенціалу, наукової сфери та іннова-
ційної інфраструктури, мають бути: викорис-
тання різних форм власності при проведенні 
досліджень, комерційна реалізація науково-тех-
нічних досягнень, раціональне співвідношення 
фундаментальних і прикладних досліджень, 
використання наукових знань в економічній 
діяльності, інституціональні перетворення, що 
передбачають створення інноваційної інфра-
структури.

Інтелектуальна власність підприємств у про-
мислово розвинених країнах стає все більш 
дорогим активом. Більше того, при ефектив-
ному управлінні інтелектуальною власністю 
вартість нематеріальних активів почне збільшу-
ватися і наближатися до вартості матеріальних 
активів, що дозволить власнику інтелектуаль-
ної власності скорочувати виробничі витрати.

Особливу роль в інноваційній діяльності 
відіграє аграрна наука, сучасний стан якої 
майже критичний: втрачено 20% наукового 
потенціалу, значного зносу зазнала матері-
ально-технічна база, складна ситуація із забез-
печенням приладами й устаткуванням нових 
напрямів науки, внаслідок низької заробітної 
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плати і проблем із забезпеченням житлом нау-
кова діяльність не приваблює молодих учених. 
Однак, незважаючи на це, аграрна наука має 
значний інноваційний потенціал. Тільки за 
останні п’ять років завершено і передано для 
впровадження у виробництво 1649 наукових 
розробок – нові сорти і гібриди рослин, техно-
логії та типи машин, препарати для захисту 
рослин і тварин [3, c. 70-71].

Академік УААН М. Зубець висловлює 
свою думку щодо аналізу стану відображення 
об’єктів інтелектуальної власності на балансі 
наукових установ. Це свідчить про те, що 
навіть по об’єктах, на які отримано охоронні 
документи, не визначена комерційна цінність 
через їхню відсутність в активах підприємства, 
як наслідок, зменшується вартість підприєм-
ства. За оцінкою експертів, наголошує він, на 
балансі українських підприємств частка інте-
лектуального капіталу не перевищує 1% тобто 
значна кількість ОІВ не врахована у господар-
ській діяльності країни. В аграрному секторі 
ще менше, відсоток становить близько нуля 
[4, c. 6].

Академік АНВШ України В.І. Овчарук 
зазначає, що вихід аграрної сфери із скрутного 
становища вимагає інноваційного та активіза-
ції наукового і технологічного супроводу агро-
промислового виробництва. Враховуючи специ-
фіку сільського господарства, саме інноваційна 
діяльність є визначальним фактором для ринко-
вої моделі «чистої конкуренції», характерними 
особливостями якої є велика кількість вироб-
ників сільськогосподарської продукції, яка є 
однорідною або стандартизованою, досить про-
сті умови входження на ринок цієї продукції та 
вихід для підприємств-виробників, відсутність 
значного впливу виробників на формування 
цін на сільськогосподарську продукцію. Науко-
вець наголошує, що саме ці особливості галузі 
зумовлюють джерело, за рахунок якого можна 
підвищити прибутки аграрних підприємств. 
Цим джерелом є зниження питомих виробни-
чих витрат на виробництво сільськогосподар-
ської продукції, що можливо лише за рахунок 
інноваційної діяльності, про що свідчить досвід 
розвинутих країн світу [5, c. 6-7].

Варто зазначити, що накопичення нових 
знань не є ефективним, якщо вони не перетво-
рюються у нові технологічні засоби або про-
гресивні ресурсозберігаючі технології з впро-
вадженням їх у виробництво. Це перешкоджає 
перетворенню агропромислового виробництва у 
рушійну силу науково-технічного прогресу.

У ринкових умовах здійснити комерціаліза-
цію наукової продукції можливо за умови пози-
тивних результатів зазначених оцінок і про-
ведення моніторингу ринкового середовища. 
У цій ситуації служба маркетингу на основі 
характеристик розробок програмує в наукових 
установах не тільки організацію збуту матері-
альної продукції, але і вивчення й аналіз ринку 
наукової продукції для визначення перспектив-

них комерційних напрямів досліджень, яких 
потребують споживачі, та шляхи впровадження 
розробок на ринки наукової та наукоємної про-
дукції. Тому в умовах комерціалізації інно-
вацій результати маркетингових досліджень 
ринків переходять до числа основних аспектів 
оцінки розробок.

Необхідно зазначити, що головною метою 
служби наукового менеджменту і маркетингу є 
досягнення адаптації наукових установ та їхніх 
мереж до умов ринку, проведення моніторингу 
ринкового середовища з відстеженням і оцінкою 
попиту та пропозиції на аналогічну продукцію, 
ціни на неї, кількість споживачів, ймовірність 
конкуренції, визначення перспективних напря-
мів дослідження і достовірної потреби виробни-
цтва у їхніх результатах.

За умови проведення фундаментальних і при-
кладних досліджень, результати яких впевнено 
можна трансформувати в інновації, визначення 
ефективних варіантів просування розробок на 
ринку наукоємної продукції, процес комерціа-
лізації буде, безумовно, успішним. Як вважає 
В. Ситник, є два принципово протилежні під-
ходи до організації наукових досліджень і впро-
вадження їхніх результатів на ринок, що засто-
совуються на практиці [6, c. 4].

Переваги створення інноваційної продукції 
за власною ініціативою полягають насамперед 
у використанні вже наявних напрацювань і 
досвіду. Звідси мінімізація економічних витрат 
на розробку, а також висока продуктивність 
праці за рахунок використання звичайних 
методів проведення дослідних робіт і техніч-
ного обладнання і приладів.

В аграрному секторі такі умови можуть задо-
вольнити розробки за такими напрямами, як:

– ресурсозберігаючі технології отримання 
високих врожаїв сільськогосподарських куль-
тур і продукції тваринництва;

– ефективніші способи діагностики, профі-
лактики та лікування тварин, рецептури вете-
ринарних препаратів тощо;

– програмні продукти оптимізації управління 
сільськогосподарським виробництвом або удо-
сконалення існуючих систем управління, фор-
мування ринків матеріальних ресурсів тощо.

Однак необхідно пам’ятати, що створення 
інноваційної продукції на свій ризик виправ-
дане, коли маркетингові дослідження про-
ведені на високому рівні й абсолютно точно 
доведено, що новостворена інновація задоволь-
нятиме специфічні потреби споживачів науко-
вої продукції.

Безумовно, розробки за попереднім замов-
ленням мають велику перевагу. Ризик розроб-
ників у даному випадку мінімальний, оскільки 
обумовлено договором оплату їхньої роботи 
і витрати на освоєння. Недоліком, особливо 
в сучасних умовах, є недостатня чисельність 
інвесторів, тому далеко не всі установи змо-
жуть подолати конкуренцію, особливо інозем-
них компаній.
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Вважаємо, що у сфері забезпечення еконо-
мічного розвитку НІС має включати:

– розробку довгострокової стратегії соці-
ально-економічного розвитку на основі страте-
гії випереджаючого розвитку;

– визначення базових інфраструктурних та 
інноваційних рішень, які будуть покладені в 
основу довгострокової стратегії розвитку;

– формування і підтримка функціонування 
нових організаційних структур, основним 
завданням яких є діяльність інноваційного 
характеру.

Вважаємо, що обґрунтоване та чітке ство-
рення таких засад сприятиме:

– підвищенню наукомісткості у валовому 
внутрішньому продукті, що є показником дина-
міки інноваційних перетворень;

– істотному підвищенню інноваційної актив-
ності підприємств через підтримку здійснення 
пріоритетних інноваційних проектів;

– створенню розвиненого внутрішнього 
ринку наукомісткої і високотехнологічної про-
дукції з використанням для цього держав-
ного замовлення та лізингу, що вирішує цикл 
інноваційного процесу і стає передумовою під-
тримки вітчизняних виробників наукомісткої 
продукції;

– розвитку базових технологій п’ятого тех-
нологічного укладу (інформаційно-комуніка-
ційних, біотехнологій виробництва нових мате-
ріалів і речовин), а також базових технологій 
наукомістких і високотехнологічних галузей 
вітчизняної промисловості – аерокосмічної, суд-
нобудівної, енергетичного машинобудування, 
продукція яких є конкурентоспроможною і має 
світовий рівень.

В Україні основні положення та питання 
процесу формування і розвитку інвестиційної 
та інноваційної політик країни викладено в 
Концепції розвитку національної інноваційної 
системи та затвердження заходів щодо її реа-
лізації. Метою розробки цієї концепції є вдо-
сконалення організації і управління підпри-
ємством, розвиток інтелектуальної економіки, 
формування основних напрямків інвестицій-
ної та інноваційної політики, що базується на 
використанні інтелектуальних ресурсів.

Управління інтелектуальними ресурсами 
підприємств, впровадження дієвих механізмів 
формування й управління інтелектуальними 
ресурсами створення правової бази щодо захисту 
прав інтелектуальної власності є першочерго-
вими завданнями, вирішення яких підвищить 
роль інтелектуальних ресурсів як каталізатора 
в інноваційній політиці держави. Варто зазна-
чити, що оптимізація витрат на створення і 
використання високотехнологічних, інновацій-
них та інтелектуальних розробок дасть можли-
вість Україні конкурувати з країнами Європи, 
Азії та США на світовому ринку.

Управління інтелектуальним інвестиціями 
відповідає загальній інвестиційній політиці 
підприємства та орієнтується на досягнення 

його інвестиційних цілей. Процес управління 
інтелектуальними інвестиціями підприємства 
реалізується за класичною схемою і передбачає 
такі етапи:

1 етап: аналіз стану інтелектуальних інвес-
тицій в минулому періоді діяльності підприєм-
ства;

2 етап: визначення інтелектуальних інвести-
цій в майбутньому періоді діяльності підприєм-
ства;

3 етап: вибір форми інтелектуального інвес-
тування (ноу-хау, патенти, винаходи, торгові 
марки, авторські права, інтелектуальні влас-
ність тощо);

4 етап: оцінка інвестиційних характеристик 
інтелектуального інвестування;

5 етап: формування «портфеля інтелектуаль-
них інвестицій»;

6 етап: забезпечення ефективного управ-
ління «портфеля інтелектуальних інвестицій».

На сучасному етапі ринкових перетворень в 
Україні відбуваються структурні зміни у наці-
ональному агропромисловому комплексі. Для 
подолання кризи і здійснення реформування 
аграрного сектора економіки необхідні значні 
витрати фінансових і матеріальних ресурсів. 
Але протягом тривалого часу сільськогосподар-
ські підприємства усіх форм власності в Україні 
працюють в умовах гострої нестачі фінансових 
ресурсів. А залучити їх у необхідних обсягах 
для ефективного здійснення підприємницької 
діяльності у сільському господарстві нині дуже 
важко. При цьому першочергового значення 
набуває залучення фінансових ресурсів на кре-
дитній основі. Нематеріальні активи можуть 
бути предметом купівлі-продажу, передачі під 
заставу в разі отримання коштів на кредитній 
основі, а також об’єктом внеску до статутного 
капіталу та страхування.

Для підприємства, що вирішує питання 
вибору джерела фінансування, лізинг при спри-
ятливому правовому та податковому середовищі 
є ефективним механізмом залучення капіталу 
для оновлення основних засобів і може розгля-
датися в якості альтернативи довгостроковому 
банківському кредиту. Це пов’язано з відносно 
малими обсягами фінансових ресурсів банків-
ського сектора і, відповідно, високими кредит-
ними ризиками.

Висновки. Отже, перехід до сталого еконо-
мічного зростання у всіх галузях аграрної еко-
номіки неможливий без стимулювання впрова-
дження досягнень науки і техніки, залучення 
високих технологій, активізації науково-тех-
нічної діяльності всіх суб’єктів науково-техніч-
ної сфери АПК.

Українські підприємства потребують нового 
підходу до управління діяльністю та підвищення 
конкурентоспроможності продукції та послуг на 
світовому ринку. Саме інвестиційна політика дає 
змогу підприємству вийти на новий рівень роз-
витку, розвиваючи інтелектуальну індустрію. 
Конкурентоспроможна продукція та послуги на 
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світовому ринку є кінцевим результатом ефек-
тивного управління інноваційною діяльністю та 
інвестиційною політикою в країні.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Рудченко Ю.С. Комерціалізація інтелектуальної власності 

в аграрному секторі: проблеми та напрямки активізації / 
Ю.С. Рудченко, І.В. Жураковська // Науковий вісник ВНУ 
ім. Лесі Українки. – 2009. – № 7. – С. 80-84.

2. Орлюк О. Економіко-правові засади формування в Україні 
національної інноваційної системи / О. Орлюк, В. Нежибо-
рець, С. Ревуцький // Інтелектуальний капітал. – 2005. – 
№ 5. – С. 3-8.

3. Правдюк Н.Л. Тенденції розвитку фінансового обліку в 
агропромисловому виробництві: монографія / Н.Л. Прав-
дюк // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С. 67-74.

4. Зубець М.В. Комплекс заходів щодо капіталізації та 
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності УААН / 
М.В. Зубець // Вісник аграрної науки. – 2003. – Грудень. – 
С. 5-8.

5. Овчарук В.І. До питанні інноваційного розвитку сільського 
господарства / В.І. Овчарук // Наука та інновації. – 2007. – 
Т. 3. – № 1. – С. 5-7.

6. Ситник В.П. Завдання наукових установ УААН щодо орга-
нізації наукового менеджменту у сфері інтелектуальної 
власності та маркетингу інновацій / В.П. Ситник // Еконо-
міка АПК. – 2005. – № 8. – С. 3-9.



687Глобальні та національні проблеми економіки

УДК 330.322:338.436.33

Чубук Л.П.
кандидат економічних наук, доцент,

докторант кафедри економіки підприємства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТУВАННЯ У ЗЕРНОСХОВИЩА:  
ПОРІВНЯННЯ ТА ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ

INVESTING IN GRANARIES:  
THE COMPARISON AND SELECTION OF ALTERNATIVES

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито актуальні напрями інвестування у роз-

виток елеваторної інфраструктури в Україні. Здійснено порів-
няльний аналіз переваг і недоліків альтернативних варіантів 
інвестування у зерносховища, зокрема придбання старих еле-
ваторів, будівництва нових комерційних елеваторів або фер-
мерських зерноскладів, та виділено фактори, що зумовлюють 
їх вибір. Проілюстровано розмір економії від скорочення зер-
новтрат при обробці зерна як один із мотивуючих факторів для 
зберігання в умовах фермерських елеваторів.

Ключові слова: інвестування, модернізація, елеваторна 
інфраструктура, комерційні елеватори, зерносховища в умо-
вах сільськогосподарських виробників, мобільні зерносклади.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты актуальные направления инвестирова-

ния в развитие элеваторной инфраструктуры в Украине. Про-
веден сравнительный анализ преимуществ и недостатков аль-
тернативных вариантов инвестирования в зернохранилища, 
а именно приобретения старых элеваторов, строительства 
новых коммерческих элеваторов или фермерских зерноскла-
дов, и выделены факторы, обуславливающие их выбор. Про-
иллюстрирован размер экономии от сокращения потерь зерна 
при его обработке как один из мотивирующих факторов для 
хранения в условиях фермерских элеваторов.

Ключевые слова: инвестирование, модернизация, эле-
ваторная инфраструктура, коммерческие элеваторы, зернох-
ранилища в условиях сельскохозяйственного производителя, 
мобильные зерносклады.

ANNOTATION
The article deals with current investment trends in grain eleva-

tor infrastructure in the Ukraine. There are carried out the compar-
ative analysis of the advantages and disadvantages of investments 
in alternative types of granaries, namely the acquisition of old grain 
elevators, building of new commercial granaries or construction of 
farmer grain storages, and identified factors that contribute to their 
choice. The size of the benefits from reducing grain losses in the 
grain handling process is illustrated as one of the motivating fac-
tors for on-farm grain storage.

Keywords: investment, modernization, grain elevator infra-
structure, commercial grain elevators, farmer grain storages, mo-
bile grain warehouses.

Постановка проблеми. В умовах зростання 
валових зборів зерна, активізації експортної 
діяльності сільгоспвиробників, поліпшення 
позицій на світовому зерновому ринку зрозу-
мілий інтерес сільськогосподарських виробни-
ків до нарощування та вдосконалення склад-
ської інфраструктури. Серед найважливіших 
причин, які спонукають аграріїв мати власні 
потужності зі зберігання зерна, такі: бажання 
реалізовувати врожай у пікові цінові пері-
оди, що передбачає досить тривале зберігання 
зерна; небажання ставати заручниками моно-

польних умов окремих діючих елеваторів щодо 
оцінки якості зерна чи умов його зберігання; 
високі витрати зберігання. При цьому вкла-
дення у розвиток складської інфраструктури 
здійснюються за декількома напрямками, охо-
плюючи як інвестування у будівництво чи при-
дбання комерційних елеваторів (з наступною 
модернізацією), так і нарощування потужнос-
тей зерносховищ в умовах сільськогосподар-
ських виробників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні проблеми та перспективи розвитку 
елеваторної інфраструктури розкрито у робо-
тах таких науковців, як П. Саблук, П. Мака-
ренко, С. Сиченко, Р. Данильченко, І. Оносова, 
О. Лавринчук та ін. Більш вузькоспеціалізо-
вані питання інвестування у розвиток склад-
ської (елеваторної) інфраструктури зернового 
ринку висвітлено у ряді публікацій приклад-
ного характеру. Серед них варто назвати огляди 
аналітиків зернового ринку, а саме Р. Рибалка, 
А. Купченка, О. Пирожок, О. Харсуна, дослі-
дження представників галузевих асоціацій, 
зокрема Л. Панкратової. Значна увага питан-
ням моніторингу інвестування у нарощування 
потужностей та модернізацію зерносховищ при-
ділена у довідках про результати періодичних 
опитувань сільськогосподарських виробників, 
що проводяться інформаційно-аналітичним 
агентством АПК-інформ.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Варто зазначити, що у про-
аналізованих публікаціях недостатньо розкри-
ваються аспекти порівняльного аналізу пере-
ваг та недоліків різних типів зерносховищ, які 
виступають альтернативами при інвестуванні у 
нарощування потужностей зберігання.

Мета статті – дослідити проблеми кіль-
кісного забезпечення та ефективності вико-
ристання елеваторних потужностей у 
вітчизняному аграрному секторі, здійснити 
порівняльний аналіз переваг та недоліків 
альтернативних варіантів зерносховищ, роз-
крити мотивацію інвестування у різні їх види 
та обґрунтувати економічну доцільність про-
аналізованих альтернатив.

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
інвестування у зерносховища обумовлена 
насамперед дефіцитом елеваторних потужнос-
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тей різних видів та їх техніко-технологічним 
зношуванням, а отже, зниженням ефектив-
ності роботи. До відміни сертифікації (у квітні 
2014 р.) сегмент сертифікованих зерноскладів 
нараховував близько 790 зерносховищ загаль-
ною ємністю 33,5 млн т. Загалом же, згідно з 
моніторингом АПК-інформ, в Україні у 2013 р. 
функціонувало понад 1200 зерносховищ загаль-
ною ємністю понад 41 млн т, які можна було 
віднести до категорії сертифікованих, а також 
близько 30 млн т зернових запасів зберігалось 
в умовах дрібних і середніх агропідприємств у 
пристосованих до зберігання зерна ємностях 
[1]. За оцінками Української зернової асоціації, 
в Україні наявні потужності для зберігання зер-
нових в обсязі близько 47 млн т.

Основні характеристики категорії сертифіко-
ваних елеваторів такі:

– близько 46-49% ємності зерносховищ є 
складами напільного зберігання з низьким рів-
нем механізації та автоматизації;

– сумарна ємність одночасного зберігання 
на державних зерносховищах складає понад 
5,8 млн т;

– близько 27% зерносховищ зосереджені в 
управлінні 15 крупних агрохолдингів України 
та зерноторгових компаній;

– середня забезпеченість сертифікова-
ними зерносховищами валових зборів зерна 
та насіння олійних культур в Україні складає 
42-51%;

– близько 81,5% відомих зерносховищ 
мають можливість відвантаження на залізнич-
ний транспорт, при цьому інтенсивність відван-
таження суттєво відрізняється – від 100 до 8000 
т/добу (середня інтенсивність відвантаження 
складає 870 т/добу – еквівалент 16 залізничних 
вагонів) [1; 2; 3].

За оцінками аналітиків, потреба у зберіганні 
продукції рослинництва до 2020 р. зросте до 
80-82 млн т, таким чином, загострюватиметься 
проблема дефіциту потужностей для зберігання 
зернових.

Аналіз забезпеченості зерносховищами базу-
ється на співставленні наявних ємностей збе-
рігання зерносховищ та обсягів виробництва 
зернових та маслоолійних культур у регіоні 
розташування зерносховищ. За даними АПК-
інформ, у цілому по Україні середня забезпече-
ність валових зборів зерна елеваторами складає 
51%. Найвище забезпечення обсягів вироб-
ництва потужностями зі зберігання в таких 
областях, як Закарпатська, Луганська (проана-
лізовано 8% ємностей), Херсонська, Одеська, 
Дніпропетровська, Миколаївська (79-64%), а 
найнижче – в Івано-Франківській, Чернівець-
кій, Житомирській, Хмельницькій областях 
(14-35%) [2]. Відчутний дефіцит потужностей зі 
зберігання зерна спостерігається лише в окремі 
періоди, коли має місце високий врожай зерно-
вих, збігаються терміни їх дозрівання.

Разом з тим причини недоступності елевато-
рів для аграріїв не зводяться лише до фізичного 

дефіциту потужностей з урахуванням їхнього 
локального розташування. У ході опитування 
аналітичного агентства АПК-інформ сільсько-
господарські виробники назвали як причини 
нарощування власних елеваторних потужнос-
тей: більші витрати на стороннє зберігання 
(31%), турботу про краще збереження врожаю 
(31%), збільшення валових зборів насіннєвих 
та олійних культур (23%), небажання корис-
туватися послугами промислових елеваторів по 
інших причинах (12%) [4].

З 2011 р. спостерігалася значна активізація 
будівництва нових елеваторів. Згідно даних 
моніторингу АПК-інформ, що проводиться 
на регулярній основі, усього за три роки було 
здійснено понад 80 проектів по будівництву та 
реконструкції зерносховищ. Протягом 2013 р. 
з боку крупних агропідприємств озвучувалися 
плани щодо реалізації 18 інвестиційних про-
ектів з обсягом інвестицій від 40 млн грн. до 
700 млн дол., пов’язані із будівництвом ліній-
них та портових елеваторів [1]. За даними 
Держсільгоспінспекції, яка контролювала 
сертифікацію елеваторних потужностей, у  
2011-2012 маркетинговому році було введено 
в експлуатацію 647 тис. тонн нових зерносхо-
вищ, у 2012-2013 рр. елеваторні потужності 
було збільшено до 1,46 млн. тонн [2].

Щодо вдосконалення існуючих елеваторів, то, 
згідно з результатами опитувань АПК-інформ, 
станом на 2012 р. цьому питанню систематично 
приділяла увагу понад третина опитаних сіль-
госпвиробників. Показовими є напрями здій-
снення інвестування та модернізації: найчастіше 
вдосконалення полягало у збільшенні ємності 
складів – 73% випадків, введенні у експлуа-
тацію нових зерносховищ – 22%, оновленні 
основних технологічних ділянок зерносховищ, 
зокрема, приймальних пристроїв – 9%, ділянок 
очистки та сушіння – 6%, транспортних сис-
тем – 3% [4]. Таким чином, при вдосконаленні 
зерносховищ більшою мірою відбувається наро-
щування потужностей, водночас менше уваги 
приділяється підвищенню якісної складової 
доробки зерна – модернізації транспортної сис-
теми та оновленню лабораторної бази.

У 2014 р. значна частина аграріїв та власни-
ків елеваторних потужностей заморозили про-
екти будівництва елеваторів. Зростання ставок 
за кредитами у національній валюті до 20-27%, 
ускладнення залучення кредиту в умовах 
девальвації національної валюти, зумовили від-
сутність можливості інвестувати у будівництво 
елеваторів для малих і середніх фермерських 
господарств. Серед великих компаній, яким у 
2014 р. вдалося залучити власні та позичкові 
кошти на розширення елеваторних потужнос-
тей та будівництво пов’язаної інфраструктури 
(під’їзних доріг), такі як «Астарта», «Миронів-
ський хлібопродукт», «Нібулон», «International 
Grain Silos» [2].

Основним напрямом інвестування у 2014 р. 
була модернізація елеваторних комплексів 
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(оновлення обладнання), що зумовлена зрос-
танням вартості енергоресурсів та необхід-
ністю їх економії. Лише 15-20% українських 
елеваторів мають модернізовані лінії та нове 
технологічне обладнання. Понад 80% – старі 
об’єкти (збудовані за періоду соціалістичної 
системи господарювання), які досі працюють 
та дають змогу відправляти на експорт якісне 
зерно. Одним із недоліків таких об’єктів є більш 
витратний механізм доведення зерна до конди-
ції. Так, у 2014 р. вартість послуг з приймання, 
очищення, зберігання та відвантаження зерна 
зросла на 10-15%, а послуг із сушіння – на 
25-30% (через подорожчання газу). Це обу-
мовлює необхідність модернізації шляхом 
збільшення точок відвантаження та швидкості 
приймання зерна, встановлення сучасного зер-
ноочисного, зернопровідного та зерносушиль-
ного обладнання [2].

Витрати на будівництво елеваторів є достат-
ньо високими, що обумовлює необхідність 
поліпшення умов кредитування інвестицій. Так, 
мінімальні витрати на будівництво зерноскла-
дів, виражені у питомих показниках на тонну 
зберігання, зросли зі 100 дол./т у 2006 р. до  
180-200 дол./т у 2015 р. [5]. За деякими іншими 
оцінками, вартість будівництва на тонну збе-
рігання сягає 230-260 дол./т [6]. Для середніх 
господарств оптимальною вважається ємність 
5-10 тис. т, що приблизно відповідає земельному 
банку в розмірі 1-2 тис. га пашні за високого 
рівня врожайності, а отже будівництво нового 
елеватора обійдеться у понад 2 млн дол.

При інвестуванні у розвиток елеваторної інф-
раструктури на початковому етапі формування 
стратегії виникає проблема вибору інвести-
ційних варіантів як глобальних способів вирі-
шення проблеми зберігання зерна. Переваги та 

Таблиця 1
Основні аспекти при виборі типів елеваторів (зерносховищ) для інвестування

Старі елеватори та 
хлібоприймальні підприємства 
(побудовані за соціалістичної 

системи господарювання)

Новозбудовані елеватори Зернові склади в умовах 
сільськогосподарського виробника 

Переваги:
- необхідність менших капітало-
вкладень порівняно із будівни-
цтвом нових елеваторів;
- коротший термін окупності про-
ектів модернізації, порівняно із 
будівництвом нових елеваторів;
- можливість відвантаження зерна 
на залізничні вагони;
- розташування поблизу зернових 
господарств.

- вища ємність зберігання;
- нижчі витрати на 1 т 
зберігання, ніж на старому 
елеваторі;
- можливість автоматизації 
процесу управління;
- можливість відвантаження 
зерна на залізничні вагони.

- необхідність низьких капіталовкла-
день порівняно із придбанням або 
будівництвом елеваторів;
- легкість спорудження, коротший тер-
мін будівництва порівняно із комерцій-
ними елеваторами, відсутність потреби 
у отриманні дозволів на об’єкти капі-
тального будівництва (у разі спору-
дження металевих комор);
- мінімальне травмування зерна при 
закладанні, низькі енерговитрати на 
ліквідацію зон осередкового зігрівання;
- можливість дочекатись зростання 
ціни на зерно;
- швидкий та безперешкодний доступ 
до зернових запасів;
- зменшення частки зерновідходів, 
можливість їх доробки та продажу;
- економія витрат на послуги збері-
гання;

Недоліки:
- високий рівень зносу основних 
засобів та обладнання, його зна-
чна енерго- та капіталоємність;
- вищі витрати на 1 т зберігання, 
ніж на новому елеваторі;
- можливість виникнення ситуа-
цій напрацювання обладнання «на 
відмову»;
- більша кількість зайнятих 
працівників порівняно із новими 
елеваторами;
- ризик недостатнього заванта-
ження елеваторних потужностей;
- ризики пересортування депо-
нованого зерна та несвоєчасного 
доступу до зернових запасів;
- ризик невідповідності місцероз-
ташування існуючих елеваторів 
потребам зернового господарства 
(за наближеністю до зон профі-
циту валового збору врожаю). 

- необхідність пошуку та від-
ведення земельних ділянок 
під забудову з відповідними 
під’їзними шляхами;
- необхідність значних капі-
таловкладень порівняно із 
придбанням і модернізацією 
старих елеваторів;
- ризик недостатнього заван-
таження потужностей;
- ризики пересортування 
депонованого зерна та несво-
єчасного доступу до зерно-
вих запасів;
- вищі витрати та необхід-
ність проведення повного 
розвантаження силосу при 
виникненні зон осередкового 
зігрівання порівняно із скла-
дами напільного зберігання.

- високий відсоток природних втрат 
при зберіганні;
- ризик отримання зерна низької якості 
та перегріву при сушінні;
- ризик змішування партій зерна різної 
якості, що згодом знижує їх вартість 
при експорті;
- потреба у значній кількості персо-
налу, механізмах;
- потреба у більших земельних площах, 
порівняно із комерційними елевато-
рами внаслідок напільного зберігання.

Джерело: складено автором
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недоліки різних типів зерносховищ як альтер-
нативних варіантів інвестування узагальнено у 
таблиці 1.

Вибір того чи іншого варіанту обумовлю-
ється низкою факторів: фінансовими можливос-
тями та доступом до кредитних коштів; розмі-
рами господарства та землеволодіння; обсягами 
валових зборів зерна, можливостями його про-
дажу без посередницьких структур тощо. На 
вибір способу зберігання (у власному сховищі, у 
комерційному чи промисловому елеваторі) част-
ково впливає регіональне розташування вироб-
ництва. У регіонах з меншими обсягами вироб-
ництва зерна (північ і захід України) послугами 
елеваторних комплексів користуються пере-
важно державні оператори, що формують регі-
ональні продовольчі фонди. Вони здійснюють 
закупівлю зерна у інших областях чи у трей-
дерів. У південних, центральних та східних 
регіонах, залежно від кон’юнктури ринку, ціни 
на зерно та цілей діяльності, власники можуть 
обирати той чи інший спосіб розпорядження: 
продавати врожай торговим фірмам; продавати 
елеваторному комплексу; зберігати на елева-
торному комплексі, поки в результаті сезонних 
коливань не зросте ціна на зерно; зберігати на 
власних майданчиках для зменшення витрат з 
метою продажу або подальшого використання; 
переробляти з метою продажу продукту пере-
робки за більш високою ціною тощо.

Низка великих аграрних компаній дотри-
муються стратегії поетапного інвестування у 
зерносховища. На першому етапі здійснюється 
вибір та придбання існуючих елеваторів з інф-
раструктурою у середніх та крупних населених 
пунктах, із під’їзними залізничними та авто-
шляхами або річковим сполучення. При цьому 
має місце орієнтація на регіони присутності 
компанії, де вже існують зв’язки із місцевими 
фермерами. На другому етапі відбувається 
модернізація (вкладання у вагові, приймальні 
бункери, лабораторію, нове енергоефективне 
обладнання для сушіння тощо). На наступних 
етапах – добудова додаткових силосів і збіль-
шення таким чином ємності елеватора.

За умов високої вартості будівництва нових 
комерційних елеваторів та придбання існу-
ючих, реальною альтернативою щодо них 
виступають зерносклади в умовах сільсько-
господарських виробників. Як показує сві-
това практика, у розвинених країнах до 80% 
врожаю зернових культур зберігається безпо-
середньо в умовах виробників, проте це вима-
гає устаткування господарств технологічним 
обладнанням. У вітчизняній аграрній сфері до 
70% господарств не мають зерноочисного та 
сушильного обладнання, що приводить до зна-
чних втрат врожаю та зниження його якості. 
З огляду на світові тенденції та відсутність діє-
вих механізмів фінансово-кредитної підтримки, 
в Україні можна очікувати підвищення попиту 
на будівництво невеликих елеваторів окремими 
господарствами (ємністю 3,5 – 5 тис. т зерна). 

Спорудження невеликого складу обходиться 
приблизно у 3 млн дол., а термін його окупності 
складає 2-3 роки [7].

Для вирішення проблеми зберігання зерна 
в умовах сільгоспвиробника необхідні: техно-
логічна лінія (лінії) для приймання, сушіння, 
очищення та відвантаження зерна; склади для 
зберігання зерна; внутрішньогосподарська інф-
раструктура. Вартість зберігання зерна при 
застосуванні технології підготовки зерна до 
зберігання та зберіганні в мобільних складах, 
на думку деяких експертів, буде в кілька разів 
меншою, ніж на новозбудованому елеваторі. 
При цьому при збільшенні обсягів зерна вар-
тість витрат на тонну зберігання матиме тен-
денцію до зниження.

Для післязбиральної обробки зерна викорис-
товуються поточні лінії з приймальною, очис-
ною, сушильною та розвантажувальною лан-
кою, налаштовані на обробку певної культури 
або ж група зерноочисних машин. Технологічна 
лінія є одним із найбільш дорогих елементів 
системи, проте, на думку фахівців, вона наба-
гато дешевша від свого аналога, що використо-
вується в елеваторі.

Нині існує значний вибір сучасних конструк-
цій складів, що виступають альтернативою до 
металевих силосів або капітальних споруд, а 
саме: склади напільного зберігання; полімерні 
рукави (так звані біг-беги); безкаркасні арочні 
склади; мобільні склади тощо. Окремо варто 
звернути увагу на переваги мобільних складів, 
які на сьогодні ще практично не використову-
ються у вітчизняній аграрній сфері: мінімальна 
вартість (при обсягах зберігання зерна від 10 тис. 
т вартість будівництва та експлуатації співставна 
з показниками полімерних рукавів); вища ефек-
тивність використання земельної ділянки для 
зберігання тонни зерна, ніж у полімерних рука-
вів (більш як у три рази); відсутність обмежень 
щодо призначення та форм власності на земельні 
ділянки для розташування, потреби у отри-
манні дозволу на будівництво та експлуатацію; 
легкість демонтажу та продажу у разі потреби; 
можливість використання спрощених конструк-
цій та різних видів покриття у різних регіонах 
країни; можливість завантаження зерна у будь-
яких погодних умовах та використання складу 
у міжсезонний період для зберігання техніки; 
швидкість монтажу, яка не співставна з часом, 
необхідним для монтажу та введення у експлу-
атацію металевих силосів. У цілому мобільні 
склади у сукупності з полімерними рукавами 
дають змогу практично повністю вирішити про-
блему зберігання зерна у господарстві [6].

При зберіганні зерна у власних елевато-
рах значно зменшується частка зерновідходів. 
У таблиці 2 наведено дані, отримані за резуль-
татами діяльності господарств Тернопільської 
області, які характеризують частку зерновідхо-
дів при зберіганні зернових та олійних культур 
на елеваторі та зерносховищах в умовах сіль-
ськогосподарських виробників.
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Таблиця 2
Частка зерновідходів при різних способах 
зберігання зернових та олійних культур
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Ріпак 12 3,6 – 5
Ячмінь 4 0,7 – 0,8

Пшениця озима 6
0,7 – 0,8 (у т. 
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ділові відходи)
Соя 7 3 – 5
Кукурудза на зерно 
(залежно від способу 
очищення)

7 0,5 – 5

Джерело: складено за: [8, с. 80-81]

Досвід окремих господарств показує, що за 
рахунок суттєвого зменшення різниці між обся-
гом зерновідходів, що мають місце при збері-
ганні та очищенні зерна на комерційному еле-
ваторі та безпосередньо у господарстві (за умов 
наявності сучасної зерноочищувальної техніки), 
термін окупності зерноочисного комплексу вар-
тістю 500 тис. грн у сезон його роботи складає 
близько 0,5 місяця. Вартість власної доробки 
складає близько третини загальної величини 
витрат на послуги комерційного елеватора 
за маркетинговий рік. За умов 60% економії 
витрат, термін окупності інвестицій у будів-
ництво міні елеваторів скорочується в серед-
ньому до 3-4 років [8, с. 80-81]. Значна різниця 
у відсотках очищення зумовлена як реальними 
технологічними проблемами, пов’язаними зі 
специфікою роботи елеватора, так і незацікав-
леністю операторів комерційних елеваторів 
у зменшенні фактичних витрат, адже кожен 
додатковий відсоток очищення оплачується за 
встановленим тарифом.

Так само, через високі тарифи на основні 
послуги та значних додаткових витрат вироб-
ників на доробку зерна на елеваторах фахівці 
Аграрного Союзу України (АСУ) висловлю-
ються на користь необхідності збільшення 
кооперативних елеваторів (за умов надання 
їм державної підтримки) та доведення їх кіль-
кості хоча б до 10% від загалу. Згідно з існую-
чими приблизними розрахунками собівартість 
послуг елеваторів може сягати 50% встанов-
лених тарифів, а рентабельність послуг по 
доробці окремих видів культур таким чином, 
становити 90-100% [9]. За умов же наявності 
кооперативної логістики маржа комерційних 
елеваторів залишалася б у товаровиробника та 
створювала додатковий прибуток.

Разом з тим існує значна кількість фермерів, 
зацікавлених у здаванні зерна на комерційні 

елеватори. Зокрема, за деякими суб’єктивними 
оцінками, їх кількість в окремих областях сягає 
30-40%. Основні причини такої зацікавленості – 
можливість отримати вищу цінову маржу від 
зміни кон’юнктури цін на зерно, а також отри-
мати вищу ціну при продажі зерна через еле-
ватор, ніж при самостійній його реалізації. На 
елеваторах надають посередницькі послуги зер-
нотрейдери, що формують партії зерна для екс-
порту, при такому продажі з’являється можли-
вість безготівкового розрахунку. Враховуючи, 
що за послуги елеватора потрібно платити, а 
оператори елеватора, у свою чергу, зацікавлені 
у підвищені оборотності поклажі, важливим є 
пошук оптимальної тривалості зберігання (від 
одного до п’яти місяців).

Висновки. При інвестуванні у будівни-
цтво комерційних зерносховищ (елеваторів) 
доцільно запозичувати досвід тих господарств, 
які застосовують стратегію поетапних вкла-
день та достатньо широко використовують 
маркетингові інструменти залучення клієнтів 
(поклажодавців). Порівняльний аналіз переваг 
і недоліків альтернативних варіантів вкладення 
коштів у розвиток зерносховищ (елеваторів) 
(будівництво нових, придбання та модернізація 
існуючих, будівництво зерносховищ в умовах 
сільськогосподарських виробників) показує, що 
більш привабливим в сучасних умовах нестачі 
кредитних ресурсів є інвестування коштів у 
придбання існуючих (їх реконструкцію, модер-
нізацію) та будівництво зерноскладів в умовах 
сільськогосподарських виробників. У загаль-
ному випадку інвестування в елеваторну інфра-
структуру як у сферу збереження врожаю зер-
нових культур економічно доцільне дає змогу 
не лише підвищити ефективність збереження 
зібраного врожаю, але і збільшувати цінову 
маржу та прибуток від продажу зерна, нарощу-
вати експортний потенціал.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS MARKETING  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES UNDER GLOBALIZATION

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано забезпечення організаційно-еконо-

мічного механізму маркетингового розвитку. Запропоновано 
трактування поняття «маркетинговий розвиток». Розроблено 
організаційно-економічний механізм маркетингового розвитку 
та визначено фінансову стійкість підприємства як базову умову 
для його подальшого розвитку в умовах глобалізації. Розро-
блено класифікацію маркетингових стратегій розвитку залеж-
но від фінансової стійкості промислових підприємств.

Ключові слова: маркетинговий розвиток, організаційно-
економічний механізм, глобалізація, маркетингові стратегії, 
механізм розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье обосновано обеспечение организационно-эконо-

мического механизма маркетингового развития. Предложено 
определение понятия «маркетинговое развитие». Разработан 
организационно-экономический механизм маркетингового раз-
вития и определена финансовая устойчивость предприятия 
как базовое условие для его дальнейшего развития в услови-
ях глобализации. Разработана классификация маркетинговых 
стратегий развития в зависимости от финансовой устойчиво-
сти промышленных предприятий.

Ключевые слова: маркетинговый развитие, организаци-
онно-экономический механизм, глобализация, маркетинговые 
стратегии, механизм развития.

ANNOTATION
The article substantiates the provision of organizational and 

economic mechanism of marketing development. Proposed defi-
nition of «marketing development». The organizational-economic 
mechanism of marketing development and financial sustainability 
of the enterprise is defined as a basic condition for its further de-
velopment in the context of globalization. The classification of the 
development of marketing strategies, depending on the financial 
stability of the industrial enterprises.

Keywords: marketing development, organizational and eco-
nomic mechanism, globalization, marketing strategy, development 
mechanism.

Постановка проблеми. Процес глобаліза-
ції, який найбільш активізувався в останні 
два десятиліття, вплинув на виникнення 
потенційних маркетингових можливостей для 
подальшого розвитку організаційно-еконо-
мічного механізму промислових підприємств. 
Незважаючи на те що глобалізація є загаль-
ноприйнятим процесом, в науковій літературі 
не дійшли до єдиної думки щодо впливу гло-
балізаційних процесів на розвиток організа-
ційно-економічного механізму промислових 
підприємств.

Процес управління організаційно-еконо-
мічним механізмом підприємства є складним 
та неоднорідним, оскільки відображає техно-
логічну специфіку галузі промисловості та 
умови її сучасного розвитку, серед яких най-
більший вплив має глобалізація. В контексті 
такого впливу виникає необхідність створення 
моделі організаційно-економічного механізму 
маркетингового розвитку промислових під-
приємств в умовах глобалізації залежно від 
їх галузевої складової. 

Західні наукові підходи базуються на вико-
ристанні широкого кола загальнонаукових уні-
версальних і вузькоспеціалізованих галузевих 
організаційно-економічних механізмів та моде-
лей розвитку промислових підприємств з вико-
ристанням математичного апарату та інформа-
ційних ресурсів. Основною умовою розвитку 
промислового підприємства в умовах глобаліза-
ції є використання інформаційних методів та 
баз даних. Тим більше що основною тенденцією 
економічного розвитку є всебічне охоплення 
процесами глобалізації всіх сфер та галузей 
економіки всіх країн світу. Водночас різні кра-
їни інтегруються в глобалізаційні процеси з різ-
ною інтенсивністю та досить неоднорідно. За 
висновками звітів UNCTAD за 2013–2014 рр., 
можна констатувати той факт, що сьогодні у 
світі створюються глобальні виробничі сис-
теми (ГВС), які координуються на рівні транс-
національних корпорацій (ТНК) [1]. Фрагмен-
тація виробничих процесів та розташування 
виробництв в різних країнах світу привели до 
появи виробничих систем без кордонів, поши-
ренню яких сприяли саме ТНК, частка яких 
в цих процесах становить близько 80%. Ситу-
ація, яка склалася, вимагає від промислових 
підприємств формування організаційно-еконо-
мічних механізмів, які сприятимуть пошуку 
нових ринків в глобальному середовищі та 
їх подальшому стійкому розвитку. В цьому 
аспекті ключова роль належить саме марке-
тинговому інструментарію, який націлений на 
пошук нових маркетингових можливостей в 
нових умовах господарювання.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В науковій економічній літературі проблемам 
глобалізації та глобальним стратегіям присвя-
чено велику кількість наукових праць відомих 
зарубіжних та вітчизняних науковців, таких 
як М. Кастельс [6], М. Портер [11], В. Рокоча 
[13], І. Гайдуцький [5], В. Новицький [13], 
Ф. Зинов’єв и В. Реутова [15]. Але всі вони 
присвячені дослідженню причин виникнення 
глобалізації як явища та факторів впливу на 
її подальший розвиток. В той же час питання 
організаційно-економічного механізму мар-
кетингового розвитку підприємства в умовах 
глобалізації є недостатньо вивченим та дослі-
дженим. В економічній літературі існує досить 
багато підходів щодо трактування поняття 
«розвиток підприємства», але науковці не при-
діляють уваги поняттю «маркетинговий розви-
ток», практично ототожнюючи його з іншими 
економічними термінами стосовно «розвитку». 
Крім того, науковці не дійшли єдиної думки 
щодо тлумачення самого поняття «розвиток 
підприємства». Аналіз наукових публікацій 
таких відомих економістів, як Н.В. Афанасьєв 
[2], В.Д. Рогожин, В.І. Рудика [2], Є.М. Корот-
ков [7], Т.Б. Надтока [9], Г.А. Какуніна [9], 
дозволив дійти висновку, що розвиток під-
приємства пов’язаний з процесом його змін 
та переходів з одного якісного стану в інший. 
Деякі вчені-економісти, до яких в першу чергу 
відноситься М.І. Туган-Барановський [16], 
вважають, що розвиток приймає циклічний 
характер. Існують також певні протиріччя у 
поглядах серед науковців, які займаються про-
блемами управління маркетингової діяльності 
стосовно поняття «розвиток» в сфері викорис-
тання маркетингу. Більшість науковців-марке-
тологів, до яких відносять Л.В. Балабанову [3], 
Н.В. Куденко, А.Ф. Павленка, А.О. Старостіну 
[14], М.А. Окландера [10], розглядають концеп-
цію маркетингу як основний елемент та умову 
розвитку промислового підприємства. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблем. Аналіз публікацій цих нау-
ковців дозволив зробити висновок, що викорис-
тання концепції маркетингу в діяльності про-
мислових підприємств гарантує їхній розвиток 
завдяки своєчасному врахуванню ринкових 
потреб. Враховуючи їх вагомий науковий вне-
сок в розвиток теорії маркетингу, неможливо 
погодитися з таким висновком. Неможливо 
ототожнювати поняття «розвиток» та «марке-
тинговий розвиток», а також вважати базові 
концептуальні положення маркетингової діяль-
ності на підприємстві умовою розвитку в умо-
вах глобалізації. Глобалізація є результатом 
інформаційно-комуникаційної революції, яка 
створила технічні передумови та стимули для 
розвитку внутрішньогалузевого міжнародного 
розподілу праці і новітні технології управління 
трансграничними товарними і фінансовими 
потоками в режимі реального часу, призвела 
до створення могутніх ТНК, посприяла відриву 

фінансового капіталу від реальної економіки 
і перетворенню його в самостійну, практично 
непідконтрольну силу. Результатом цих проце-
сів є трансформація організаційно-економічних 
механізмів маркетингового розвитку промисло-
вих підприємств, який чітко виражений в зміни 
маркетингової системи інформації та каналах її 
розповсюдження. Крім того, трансформаційні 
зміни мають місце в усіх елементах комплексу 
маркетингу на промислових підприємствах. 

Мета статті полягає у формуванні теоретич-
них засад організаційно-економічного меха-
нізму маркетингового розвитку промислових 
підприємств в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З метою вдосконалення категоріального апа-
рату поняття «організаційно-економічний 
механізм маркетингового розвитку» в першу 
чергу розглянемо загальнонаукові підходи щодо 
визначення й трактування поняття «розви-
ток». В широкому значенні термін «розвиток» 
означає процес закономірної зміни, переходу з 
одного стану в інший, більш досконалий, або 
перехід від старого якісного стану до нового. 
Деякі підходи щодо трактування цього поняття 
розуміють під «розвитком» перехід від простого 
до складного або від нижчого рівня до вищого. 
В цьому контексті можна навести К. Маркса, 
який зазначає, що у процесі розвитку «чисто 
кількісні зміни на відомому ступені переходять 
в якісні відмінності» [8, с. 128–129]. Згідно з 
цим визначенням, можна констатувати, що 
перехід кількості в якість здійснюється при 
умови досягнення «відповідного ступеня». 

Філософський енциклопедичний словник 
надає більш ґрунтовне пояснення сутності 
цього поняття: «Розвиток – незворотна, спря-
мована, закономірна зміна матеріальних та 
ідеальних об’єктів; один із загальних видів 
зв’язку» [18, с. 555]. В цьому аспекті розгля-
дають декілька трактувань цієї категорії – як 
збільшення або зменшення; як перехід можли-
вості в дійсність та як виникнення нового. 

На думку М.Г. Проскурні, до поняття розви-
тку повністю входять поняття кризи, еволюції, 
революції, експлікації, генезису та діахронії, 
оскільки вони або представляють його форми 
(еволюція, революція), або є її невід’ємним еле-
ментом (генезис, криза), або застосовуються 
замість поняття розвитку в окремих галузях 
знань (діахронія, експлікація) [12, с. 111–119]. 
Крім того, М.Г. Проскурня розробила класифі-
каційні підходи що визначення поняття «роз-
виток» на наступні групи: якісний підхід, 
циклічний підхід та інституціональний підхід. 
Перший підхід передбачає, що розвиток під-
приємства є процесом його змін та переходів 
з одного якісного стану в інший. Другий під-
хід трактує розвиток як фазу зростання його 
життєвого циклу, коли основні якісні та кіль-
кісні характеристики підприємства поліпшу-
ються, і воно переходить на вищий рівень свого 
існування. Третій підхід розглядає розвиток 
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як процес узгодження інтересів економічних 
суб’єктів. Вчена проводить докладний аналіз 
всіх трьох підходів щодо поняття «розвиток» та 
робить висновок, що, незважаючи на контекст, 
у якому різні науковці розглядають даний тер-
мін, його зміст полягає у будь-яких змінах 
функціонування підприємства, які спричиня-
ють його перехід до незворотного якісно нового 
стану існування [12, с. 111–119].

Якщо розглянути розвиток підприємства як 
об’єкт управління, то стає очевидним той факт, 
що процеси розвитку найчастіше ототожнюють 
з інноваційними процесами на виробництві, 
які призводять до кількісних і якісних змін 
в усіх функціональних областях підприємства 
[4, с. 11]. В той же час інноваційні процеси 
торкаються всіх сторін діяльності підприєм-
ства: виробництва, управління, маркетингу 
та ін. Сприяння інноваційним процесам здій-
снює інформаційна система підприємства, яка 
має на меті своєчасний обмін стратегічною 
інформацією усіма підрозділами підприєм-
ства. В епоху глобалізації це питання набуває 
особливої актуальності. Істотним наслідком 
глобалізаційних процесів є нерівномірність 
розподілу переваг від глобалізації не лише 
за окремими країнами, але й в розрізі окре-
мих галузей. Галузі, які одержують вигоди від 
зовнішньої торгівлі, та галузі, що пов’язані з 
експортом, мають великий приплив капіталу 
та кваліфікованої робочої сили в порівнянні з 
рядом галузей, які значно програють від гло-
балізаційних процесів, втрачаючи свої конку-
рентні переваги через збільшену відкритість 
ринку. Тобто відкритість ринків, в тому числі 
й інформаційна, можуть сприяти як розви-
тку підприємства, так і його занепаду. Вплив 
глобалізаційних факторів на організаційно-
економічний механізм розвитку підприємства 
може бути дуальним, мати різні наслідки та 
характеризуватися нестійкістю та нестабіль-
ністю зовнішньої середи. В цьому контексті в 
умовах впливу глобалізації, організаційно-еко-
номічний механізм маркетингового розвитку 
повинен включати маркетингову інформаційну 
систему як основну складову, яка має 
забезпечувати її подальший розвиток. 

В сучасній науковій літературі з 
питань маркетингу не існує поняття 
«маркетинговий розвиток», але існує 
поняття маркетингового підходу до 
управління розвитком підприємства, 
який передбачає орієнтацію керуючої 
підсистеми на вирішення управлін-
ських задач через призму задоволення 
як зовнішніх, так і внутрішніх потреб. 
Наприклад, Р.А. Фатхутдінов визна-
чає сутність маркетингового підходу, 
що полягає у орієнтації діяльності 
підприємства на задоволення потреб 
його внутрішніх і зовнішніх спожи-
вачів шляхом розробки нормативів 
конкурентоздатності для всіх ланок 

ланцюжка – від стратегічного маркетингу до 
сервісу споживачів [17, с. 55]. Аналогічною є 
думка А.О. Старостіної, яка розуміє під мар-
кетинговим підходом таку систему управління 
підприємством, яка спрямована на вивчення та 
врахування попиту і вимог ринку для обґрунто-
ваної орієнтації виробничої діяльності підпри-
ємств на випуск конкурентоспроможних видів 
продукції, що відповідають визначеним тех-
ніко-економічним характеристикам у заздале-
гідь встановлених обсягах [17].

Враховуючи особливості категорій «роз-
виток підприємства», «управління підприєм-
ством» та «маркетинговий підхід до управ-
ління підприємством», пропонуємо визначати 
маркетинговий розвиток як процес виявлення 
потреб на ринку, задоволення яких забезпе-
чить підприємству стійкій розвиток та кон-
курентні переваги в умовах впливу глобаліза-
ційних факторів. В контексті маркетингового 
розвитку підприємства необхідно сформувати 
такий організаційно-економічний механізм, 
який сприятиме реалізації тих конкурентних 
переваг, які забезпечать стійке положення під-
приємства в глобальній економіці. Причому 
центральне місце в цьому механізмі повинна 
займати маркетингова інформаційна система. 
Різні сторони маркетингової діяльності мають 
бути інтегровані в рамках відповідної органі-
заційно-інформаційної системи. Принципова 
схема організаційно-економічного механізму 
маркетингового розвитку може бути однако-
вою для будь-яких фірм незалежно від їх галу-
зевої приналежності (рис. 1). 

Необхідно забезпечити розробку, управління 
і зміцнення цього організаційно-економічного 
механізму, який повинен виконувати функції, 
що забезпечують облік як зовнішніх умов (еко-
номічних, політичних, юридичних, культурних 
та ін.), так і внутрішніх чинників (технічні, 
управлінські, поведінкові, структурні та ін.). 

В усіх трьох підсистемах повинна бути 
управляюча підсистема, яка охоплює всі орга-
нізаційні напрямки підприємства. В структурі 
маркетингової системи управляюча підсистема 

Система управління підприємства

1. Виробнича система

Інноваційна 
підсистема

Управляюча 
підсистема

2. Маркетингова система

Інформаційна
підсистема

Управляюча 
підсистема

3. Система економічного 
забезпечення результативності

Контролююча
підсистема

Управляюча 
підсистема

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм  
маркетингового розвитку [запропоновано авторами]
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включає в себе функції відділу маркетингу 
на підприємстві, який розробляє стратегічні 
плани розвитку. 

Однією з умов маркетингового розвитку під-
приємств в умовах глобалізації є їх фінансова 
стійкість. Узгодження маркетингових планів 
та стратегій підприємств з фінансовими цілями 
є основною умовою стійкого розвитку промис-
лового підприємства. Саме тому запропоновано 
обирати маркетингові стратегії залежно від 
комплексного показника фінансової стійкості 
промислового підприємства (табл. 1). 

На відміну від існуючої класифікації мар-
кетингових стратегій дана класифікація при-
пускає формування маркетингових стратегій 
розвитку залежно від фінансової стійкості для 
промислових підприємств. Низьке значення 
коефіцієнта фінансової стійкості свідчить про 
те, що підприємство є неплатоспроможним, 
тому варто використовувати маркетингові стра-
тегії скорочення, збору врожаю, елімінації, а 
також стратегію оборони. Дані види стратегій 
орієнтовані на низьковитратний маркетинг, 
тому в умовах неплатоспроможності й фінан-
сової нестійкості застосування цих стратегій є 
більш прийнятним. 

Використання маркетингових стратегій зрос-
тання, вибіркового зростання, підтримки кон-

курентних переваг, розвитку, інтенсифікації 
зусиль передбачає значні фінансові вкладення в 
розробку і реалізацію маркетингових стратегій 
підприємства, тому ці види стратегій рекомен-
дуються для підприємств, фінансова стійкість 
яких є нормальною. Вважається нормальним 
використання ряду прийомів і методів різних 
стратегій маркетингу, а також їхніх варіацій. 

В умовах фінансової нестійкості підприємств 
не може бути єдиного підходу, орієнтованого 
на одну стратегію, можливим може бути вико-
ристання в різних комбінаціях різних елемен-
тів двох або більше маркетингових стратегій 
залежно від специфіки діяльності підприємств, 
їхньої галузевої приналежності, типу ринку й 
інших факторів.

Обґрунтовуючи підхід до формування мар-
кетингових стратегій розвитку в умовах глоба-
лізації для різних рівнів інтеграції та коопера-
ції промислових підприємств та їх об’єднань, 
слід зазначити наступне. На рівні об’єднання 
або холдінгу слід формувати загальну марке-
тингову стратегію, що орієнтована на реаліза-
цію корпоративної місії підприємства з ураху-
ванням фінансової стійкості та економічного 
потенціалу підприємств. На рівні підрозділів 
підприємств, які входять до холдінгу, слід 
формувати маркетингову стратегію залежно 

Таблиця 1 
Класифікація маркетингових стратегій розвитку залежно від фінансової стійкості  

промислових підприємств [запропоновано авторами]

Показники
Фінансова 

стійкість на 
момент часу

Фінансова стійкість 
з урахуванням 

зовнішніх факторів

Комплексний показник 
оцінки фінансової 

стійкості і банкрутства 
Маркетингові стратегії за матрицею М. Портера:

• Стратегія концентрації 0,8 0,6 0-1 і більше
• Стратегія цінового лідерства 0,5 0,3 1-3
• Стратегія диференціації 0,8 0,7 3-5

Маркетингові стратегії за матрицею «БКГ»:
• Стратегія підтримки конкурентних переваг 0,8 0,7 1-2
• Підтримка існуючого положення 0,5-0,6 0,2-0,3 1
• Стратегія збору врожаю 0,1-0,3 менше 0,1 >0
• Інтенсифікація зусиль 07-0,9 0,6-0,7 5
• Стратегія виключення 0,1-0,2 0,1 0 і нижче
• Стратегія розвитку 0,9 0,7 5 і більше
• Стратегія елімінації менше 0,1 менше 0,1 менше 0

Маркетингові стратегії по матриці «Мак Кінсі»:
• Стратегія росту 0,7-0,9 0,5-0,6 5 і більше 
• Стратегія вибіркового розвитку 0,9 0,8 3

Маркетингові стратегії відповідно до моделі «Маркетингові можливості – економічна привабливість»
• Стратегія оборони 0,4-0,8 0,3-1,0 1-2
• Стратегія неефективного росту 0,6-0,8 0,7-0,6 3
• Стратегія підтримки конкурентних переваг 0,8-0,9 0,8 4-5
• Стратегія вибіркового розвитку 0,5-0,6 0,4-0,5 3-5
• Стратегія захисту позицій 0,2-0,3 0,1-0,2 0-1
• Стратегія інтенсивного зростання 0,9 0,9 3-3,5
• Стратегія стабілізації 0,8-0,9 0,9-1,0 0 і менше
• Стратегія елімінації 0,1-0,2 0,1 і менше 0 і менше
• Стратегія реструктуризації 0,1 і менше 0,1 і менше 0 і менше
• Наступальна стратегія маркетингу 0,9 і більше 1,0 і більше 5 і більше
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від специфіки розвитку виробничих сил регі-
ону, враховуючи фактори впливу маркетин-
гового середовища, конкуренцію в регіоні та 
потреби споживачів. На рівні галузевих під-
приємств необхідно формувати функціональні 
та інструментальні маркетингові стратегії. 
Кожний підрозділ підприємства повинен фор-
мувати товарну, цінову, збутову та комуніка-
ційну маркетингову політику самостійно, вра-
ховуючи економічні можливості та фактори 
маркетингового середовища.

Висновки. В умовах глобалізації розвиток 
промислових підприємств носить диспропор-
ційний характер. Позитивні зміни, що є резуль-
татом впливу глобалізаційних процесів на роз-
виток промислових підприємств, залежать від 
його конкурентних переваг та маркетингових 
можливостей для зростання. Внаслідок цього 
особливої актуальності набувають дослідження 
щодо категорій забезпечення організаційно-еко-
номічного механізму маркетингового розвитку. 

В результаті проведеного аналізу запропо-
новано визначати маркетинговий розвиток 
як процес виявлення потреб на ринку, задо-
волення яких забезпечить підприємству стій-
кій розвиток та конкурентні переваги в умовах 
впливу глобалізаційних факторів. Розроблено 
організаційно-економічний механізм марке-
тингового розвитку та визначено фінансову 
стійкість підприємства як базову умову для 
його подальшого розвитку в умовах глобаліза-
ції. Це дозволило розробити та обґрунтувати 
класифікацію маркетингових стратегій розви-
тку залежно від фінансової стійкості промис-
лових підприємств.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. World Investment Report 2014 / UNCTAD / United Nations, 

New York and Geneva, 2014.
2. Афанасьев Н.В. Управление развитием предпри-

ятия: [монографія] / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожкин, 
В.И. Рудыка. – Х.: ИНЖЭК, 2003. – 184 с. 

3. Балабанова Л.В. Управління маркетинговим потенціалом 
підприємства: [навч. посіб.] / Л.В. Балабанова. – К.: Про-
фесіонал, 2010. – 288 с. 

4. Бурмака М.М., Бурмака Т.М. Управління розвитком підпри-
ємства на прикладі підприємств будівельної галузі: [моно-
графія] / М.М. Бурмака, Т.М. Бурмака. – Харків: ХНАДУ, 
2011. – 204 с. 

5. Гайдуцький І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій 
(ТНК) та їхній вплив на економіку країн / І.П. Гайдуцький // 
Економіка АПК. – 2008. – № 1. – С. 53–57.

6. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, обще-
ство и культура / М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. 

7. Коротков Э.М. Концепция менеджмента: [учеб. пособ. для 
студ. и слушателей по направлению «Менеджмент»] / 
Э.М. Коротков. – М.: ДЕКА, 1997. – 304 с. 

8. Маркс К. Сочинения / К. Маркс. – М.: Политиздат, 1974. – 
Т. 42. – 535 с. 

9. Надтока Т.Б. Соціальний розвиток промислового підприєм-
ства та механізми його управління // Управлінські техноло-
гії у рішенні сучасних проблем розвитку соціально-еконо-
мічних систем: [монографія] / Т.Б. Надтока, Г.А. Какуніна, 
О.В. Мартякова [та ін.]; за заг. ред. О.В. Мартякової. – 
Донецьк: ДонНТУ, 2011. – 744 с. 

10. Окландер М.А.,Чукурна Е.П. Маркетингова цінова полі-
тика: [навч. посіб.] / М.А. Окландер, Е.П. Чукурна. – Київ: 
ЦУЛ, 2012. – 222 с. 

11. Портер М. Конкуренция: [учеб. пособ.] / М. Портер; пер. с 
англ. – М.: Вильямс, 2001. – 495 с. 

12. Проскурня М.Г. Обґрунтування темпів стійкого росту під-
приємства як інструмента управління його розвитком / 
М.Г. Проскурня // Формування ринкової економіки: зб. наук. 
пр.: у 2-х ч. Ч. 1. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 111–119. 

13. Транснаціональні корпорації / В.В. Рокоча, О.В. Плотніков, 
В.Є. Новицький [та ін.]. – К.: Таксон, 2001. – 304 с. 

14. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний 
аспект: [навч. посіб.] / А.О. Старостіна. – К.: Вильямс, 
2000. – 262 с. 

15. Транснациональные корпорации: [монография] / Под ред. 
проф. Ф.В. Зиновьева и В.Е. Реутова. – Симферополь: 
Таврия, 2007. – 220 с. 

16. Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные 
кризисы. История английских кризисов. Общая теория кри-
зисов / М.И. Туган-Барановский. – М.: Наука-РОССПЭН, 
1997. – 574 с. 

17. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью 
организации: [учебник] / Р.А. Фатхутдинов; 2-е изд., исправ. 
и доп. – М.: Эксмо, 2005. – 544 с. 

18. Філософський енциклопедичний словник / За ред. В.І. Шин-
карука. – К.: Абріс, 2002. – 742 c. 



698

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

УДК 658.152

Чулак О.В.
кандидат економічних наук,

асистент кафедри менеджменту інноваційної
та інвестиційної діяльності

Київського національного університету імені Тараса Шевенка

Чернюк В.І.
генеральний директор Корпорації

«Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка»

ФОРМУВАННЯ «МАТРИЦІ ПРІОРИТЕТІВ»  
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НАУКОВОГО ПАРКУ

FORMATION OF «MATRIX OF PRIORITIES»  
OF THE SCIENCE PARK’S INNOVATIVE PROJECTS 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості стратегічного управління 

інноваційними проектами наукових парків України. Визначено 
ключові проблеми стратегічного управління комерціалізацією 
розробок учасників наукових парків. Запропоновано методику 
визначення та управління портфелем пріоритетних інновацій-
них проектів наукового парку.
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стратегія, стратегічний аналіз, матричний аналіз.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности стратегического 

управления инновационными проектами научных парков 
Украины. Определены основные проблемы стратегического 
управления коммерциализацией разработок участников на-
учных парков. Предложена методика определения и управ-
ления портфелем приоритетных инновационных проектов 
научного парка.

Ключевые слова: инновация, инновационный проект, 
портфель инновационных проектов, стратегическое управле-
ние инновационным проектом, коммерциализация инноваций, 
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АNNOTATION
The paper deals with key characteristics of strategic manage-

ment of innovation projects of science parks in Ukraine. The basic 
problems of strategic management of new the developments of 
science park’s members are determined. The method of defining 
and managing portfolio of priority investment projects of the sci-
ence parks is presented.

Keywords: innovation, innovative project, portfolio of innova-
tive projects, strategic management of innovation projects, com-
mercialization of innovations, technology transfer, strategy, strate-
gic analysis, matrix analysis.

Постановка проблеми. Створення і розвиток 
наукових парків в Україні старгетовано на фор-
мування якісно нової інноваційної економіки, 
визначальна роль у якій відводитиметься під-
приємцям-новаторам і науковцям. Саме тому 
пріоритетом роботи наукових парків мають 
стати просування та комерціалізація перспек-
тивних інноваційних проектів, стимулювання 
студентів, аспірантів, наукових співробітників 
вищих навчальних закладів (ВНЗ) і науково-
дослідних установ (НДУ) до наукової роботи, 
сприяння розвитку малого та середнього інно-
ваційного підприємництва.

Формування стратегічного бачення розви-
тку наукових парків України на практиці не 
означає ефективність роботи самих парків у 
частині комерціалізації результатів науково-
дослідної роботи вітчизняних науковців. Пере-
лік основних факторів, що сповільнюють розви-
ток наукових парків в Україні, майже повністю 
корелює з проблемами вітчизняних науково-
освітніх установ – це недостатнє фінансу-
вання, відсутність необхідної інфраструктури, 
неналежне матеріально-технічне забезпечення 
роботи тощо. Проте визначальним деструк-
тивним фактором розвитку наукових парків, 
який, власне, і диференціює їх від решти уста-
нов науково-освітньої галузі та, на жаль, зали-
шається поза увагою наукової громадськості, 
є відсутність ефективної оригінальної моделі 
управління стратегічним розвитком інновацій 
та системи виявлення й формування стратегіч-
них пріоритетів комерціалізації інноваційних 
проектів наукового парку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичними та прикладними проблемами управ-
ління комерціалізацією інновацій та розробки 
стратегій трансферу технологій займалися такі 
відомі вітчизняні вчені, як: І. Александров, 
В. Базилевич, В. Геєць, Л. Довгань, О. Жилін-
ська, В. Євтушевський, П. Перерва, А. Старо-
стіна, Ю. Іванов, Д. Черваньов, О. Черняк, 
А. Шегда, З. Шершньова, О. Ястремська та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
зацікавленість держави, бізнесу, ВНЗ та НДУ 
у формуванні ефективної вітчизняної системи 
управління трансфером технологій та розвитку 
розгалуженої мережі наукових парків в Укра-
їні, теоретики і практики сучасного інновацій-
ного та стратегічного менеджменту не приділя-
ють значної уваги проблемі зниження ступеня 
невизначеності, яка виникає у процесі управ-
ління високо диверсифікованим набором інно-
ваційних проектів наукових парків України.

Метою статті є подальший розвиток мето-
дичного забезпечення стратегічного управління 
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трансфером технологій та розробка практичних 
рекомендацій щодо впровадження на його основі 
нових моделей управління портфелем інновацій-
них проектів наукових парків України.

Досягнення цієї мети обумовило постановку 
і вирішення таких завдань:

– визначити сучасний сучасний стан і про-
блеми розвитку вітчизняних наукових парків;

– виявити особливості управління портфе-
лем інноваційних проектів наукових парків 
України;

– розробити методичний підхід до оціню-
вання пріоритетності інноваційних проектів 
наукових парків України;

– сформувати пропозиції щодо реалізації 
інноваційних проектів наукових парків Укра-
їни залежно від їх розташування на «матриці 
пріоритетів».

Виклад основного матеріалу. Першочергове 
завдання з реформування економіки Укра-
їни формує запит на структурні перебудови 
бізнес-моделей функціонування та розвитку 
вітчизняних підприємств, які спрямовані на 
інтенсивне відтворення національного науко-
ємного виробництва та посилення конкурент-
них позицій на ринку інноваційної продукції. 
Це і визначає внутрішній попит на інноваційні 
проекти головним пріоритетом роботи з комер-
ціалізації інновацій ВНЗ та НДУ учасників 
наукових парків та визначає високі стандарти 
до розробки стратегій самих наукових парків, 
в основі яких лежить баланс між економіч-
ним націоналізмом та відкритістю ринкової 
моделі розвитку. Таким чином, нагальна необ-
хідність створення унікальної бізнес-моделі 
стратегічного розвитку вітчизняних наукових 
парків пояснюється значно посиленими вимо-
гами до їхньої системи управління інноваці-
ями та інноваційними проектами і продик-
товано не лише викликами макросередовища 
та вимогами ринку щодо системного, струк-
турного реформування вітчизняної економіки 
(має бути націлене на вирішити нагального 
питання з оновлення і фактичної реіндустрі-
алізації вітчизняної економіки, адже ступінь 
зносу основних засобів у промисловості Укра-
їни за 15 років зріс майже удвічі і сягнув 
катастрофічних 83,5% (рис. 1) [1]), але й уні-
кальністю мікросередовища, складністю стра-
тегічної орієнтації всередині самих наукових 
парків у частині управління набором іннова-
ційних проектів-продуктів, які і є основним 
результатом роботи ВНЗ та НДУ з унікальною 
товарною формою на ринку, яка може роз-
критися повністю лише у тісній співпраці між 
ВНЗ/НДУ, науковим парком та вітчизняними 
наукоємними підприємствами-новаторами.

Умови управління високо диверсифіко-
ваним портфелем науково-дослідних розро-
бок наукових парків характеризуються висо-
ким ступенем невизначеності управлінських 
рішень, який притаманний лише полі продук-
товим фінансово-промисловим групам. Саме 

тому важливо ранжувати інноваційні проекти 
за ступенем їх пріоритетності та економічної 
доцільності впровадження у вітчизняну еко-
номіку та сформувати портфель пріоритет-
них проектів для освоєння вітчизняними під-
приємствами з урахуванням потреб ринку, 
загроз зовнішнього середовища і внутрішньої 
інноваційної привабливості самих проектів. 
Таким чином, першочерговим управлінським 
завданням для формування стратегії наукових 
парків України стає диференціація портфелів 
інноваційних проектів за їх пріоритетністю 
для освоєння на вітчизняних підприємствах 
у частині визначення тих інноваційних про-
ектів, які дадуть змогу посилити конкурентні 
позиції вітчизняних підприємств як всередині 
країни, так і на глобальних галузевих ринках, 
за рахунок якісного покращення технології. 
Пріоритетом диференціації інноваційних про-
ектів наукового парку має стати збереження 
перспективних технологій всередині країни та 
освоєння вітчизняними підприємствами вироб-
ництва інноваційної продукції повного циклу 
з високою доданою вартістю. Що, власне, і 
сформувало запит на формування збалансова-
ної моделі оцінювання інноваційних проек-
тів вітчизняних наукових парків та зумовило 
необхідність адаптації матричних методів стра-
тегічного аналізу портфеля бізнесів до потреб 
наукового парку.
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Рис. 1. Ступінь зносу основних засобів  
в економіці України [1]

Запропонована в роботі «матриця пріорите-
тів» інноваційних проектів розмірністю 2×2 – 
це один із варіантів розвитку матричних мето-
дів стратегічного аналізу портфеля бізнесів 
підприємств, який враховує специфіку роботи 
наукових парків у частині управління високо 
диверсифікованим набором науково-дослідних 
розробок ВНЗ та НДУ (рис. 2). Інноваційні про-
екти позначені колами на площині «матриці 
пріоритетів». Центр кола знаходиться на пере-
тині координат, які є результатами оцінювання 
прогнозованого періоду окупності інновацій-
ного проекту і коефіцієнту зростання ринку 
(галузі), в якій цей проект реалізується. Радіус 
кола пропорційний чистій поточній вартості 
інноваційного проекту щодо інших інновацій-
них проектів наукового парку. 
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Рис. 2. «Матриця пріоритетів»  
інноваційних проектів наукового парку*

*Розроблено автором

Положення інноваційних проектів на 
«матриці пріоритетів» визначається трьома 
параметрами:

1. Коефіцієнт зростання ринку (market 
growth coefficient (MGC)) – вертикальна вісь 
матриці. Показник, що характеризує розвиток 
ринку (галузі), у якій реалізується інновацій-
ний проект наукового парку. Він є індикато-
ром привабливості ринку та/або сприятливості 
факторів макросередовища інноваційного про-
екту. Зміст цього показника у матричній моделі 
аналізу визначається інвестиційною привабли-
вістю ринків з високими темпами зростання і, 
як наслідок, пріоритетністю інноваційних про-
ектів, які на них реалізуються. Пріоритетними 
інноваційними проектами наукового парку 
будуть ті, які реалзуються в галузях з позитив-
ною динамікою зростання (MGC>1).
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де MV1 – обсяг ринку (market volume) в 
грошовому еквіваленті поточного року; MV0 – 
обсяг ринку (market volume) в грошовому екві-
валенті минулого/ базисного року. 

2. Прогнозований період окупності про-
екту (discounted payback period (DPP)) – гори-
зонтальна вісь матриці. У теорії менеджменту 
визначається як період від початку реалізації 
проекту, протягом якого відбувається повне 
відшкодування інвестиційних коштів вкладе-
них в проект (з урахуванням коефіцієнту дис-
контування) [2, c. 184]. Даний показник визна-
чає внутрішню привабливість проекту та дає 
змогу порівняти інноваційні проекти за періо-
дом їх окупності. Пріоритетними будуть ті про-
екти наукового парку, період окупності яких 
нижчий за середній показник періода окупності 

усіх інноваційних проектів наукового парку 
(DPPi<ADPP). 0

1

MV
MVMGC =

∑∑
=

−
=

− ++
=

n

t
t

t
m

t
t

t
i r

CF
r

InvDPP
1

1
1

1 )1(
:

)1(

∑∑
=

−
=

− +
+

+
−=

n

T
T

T
m

t
t

t
i r

CF
r

InvNPV
1

1
1

1 )1()1(

 

де Invt – загальна сума усіх інвестицій у році 
t; CFt – грошовий потік у році t; r – ставка 
дисконтування; t – порядковий номер року від 
початку реалізації; т – кількість років, про-
тягом яких здійснюються інвестиції у проект; 
n – кількість років у періоді, в якому розгляда-
ється проект.

3. Прогнозована чиста поточна вартість про-
екту (net present value (NPV)) – радіус кола на 
матриці. Теоретики визначають чисту поточну 
вартість проекту як показник абсолютної вели-
чини ефекту від реалізації проекту порівняно з 
альтернативними можливостями інвестування 
(або, інакше кажучи, величини доходу, що 
перевищує альтернативні можливості вкла-
дання наявного капіталу), становить різницю 
між сумою приведених до теперішньої вартості 
всіх грошових потоків доходів та сумою всіх 
дисконтованих грошових потоків витрат про-
екту за весь період його експлуатації, почина-
ючи від дати початку інвестування [2, c. 238]. 
Показник чистої поточної вартості інновацій-
ного проекту визначає вигоди від його реалі-
зації у періоді, що на один операційний рік 
більший за період окупності самого проекту. 
Представлення ж NPV інноваційного про-
екту у вигляді кола на «матриці пріоритетів» 
дає змогу унаочнити результати оцінювання 
чистої поточної вигоди від його реалізації 
пропорційно до порівнюваних величин чистої 
поточної вартості інших інноваційних проек-
тів наукового парку (також розташовуються на 
«матриці пріоритетів»).
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де Invt – загальна сума всіх інвестицій у році 
t; CFT – грошовий потік у році T; r – ставка 
дисконтування; t – порядковий номер року від 
початку інвестування; T – порядковий номер 
року, в якому реалізується проект; m – кіль-
кість років, протягом яких здійснюються інвес-
тиції у проект; n – кількість років у періоді, в 
якому розглядається проект.

Розподіл «матриці пріоритетів» по осі MGC 
горизонтальною лінією, яка пролягає на рівні 
1, дає змогу диференціювати дві зони матриці: 
«зростання» та «спадання». У верхній частині 
матриці – область «зростання» розміщуються 
інноваційні проекти, що належать до галузей з 
позитивною динамікою зростання. До нижньої 
частини матриці – область «спадання» – потра-
пляють інноваційні проекти, що реалізуються 
у галузях з негативною динамікою до скоро-
чення обсягів продажів.

Розмежування «матриці пріоритетів» по осі 
DPP вертикальною лінією на рівні розрахова-
ного показника ADPP виділяє дві області: до 
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лівої частини «матриці пріоритетів» (область 
«нижче середнього») потрапляють інноваційні 
проекти прогнозований термін окупності яких 
нижчий за середній показник прогнозованого 
періоду окупності всіх проектів наукового 
парку (ADPP); відповідно у правій частині зна-
ходяться проекти, прогнозований період окуп-
ності яких вищий за показник ADPP.

Таким чином, на основі вищенаведеного 
принципу розмежування областей по вертикаль-
ній та горизонтальній осям «матриці пріори-
тетів» інноваційних проектів наукового парку 
формуються чотири поля (квандрати) матриці:

– поле «зростання» ринку/період окупності 
інноваційного проекту наукового парку «нижче 
середнього» – «Пріоритет 1» – найперспек-
тивніші проекти наукового парку для впрова-
дження на вітчизняних підприємствах;

– поле «зростання» ринку/період окупності 
інноваційного проекту наукового парку «вище 
середнього» – «Пріоритет 2» – високий показ-
ник пріоритетності інноваційних проектів нау-
кового парку для впровадження на вітчизняних 
підприємствах;

– поле «спадання» ринку/період окупності 
інноваційного проекту наукового парку «нижче 
середнього» – «Пріоритет 3» – інноваційні про-
екти наукового парку, які можуть бути реалі-
зовані як на вітчизняних, так і на закордонних 
підприємствах;

– поле «спадання» ринку/період окупності 
інноваційного проекту наукового парку «вище 
середнього» – «Пріоритет 4» – інноваційні про-
екти наукового парку на продаж.

Запропонована матрична модель оцінювання 
дає змогу сформувати рекомендації щодо оці-
нювання привабливості інноваційних проектів 
наукового парку для впровадження на вітчиз-
няних підприємствах (табл.).

Таким чином, диференціація інноваційних 
проектів на «матриці пріоритетів» залежить від 
їхнього розташування у чотирьох відповідних 
квадратах. Найперспективнішими для впрова-
дження на вітчизняних підприємствах вважа-
тимуться ті проекти, які потрапили в квандрат 

«Пріоритет 1» матриці, тобто період окупності, 
яких нижчий середній показник за всіма про-
ектами наукового парку, а галузі, у яких вони 
реалізується, демонструють позитивну дина-
міку до зростання.

Висновки. Аналіз сучасного стану та визна-
чення проблем розвитку вітчизняних наукових 
парків дали змогу виокремити основні недо-
ліки сформованої моделі управління науковими 
парками, які спричинені високим ступенем 
невизначеності управлінських рішень та дезо-
рієнтованістю менеджерів при управлінні висо-
кодиверсифікованим набором інноваційних 
проектів-продуктів і полягають у відсутності 
чіткого стратегічного бачення розвитку науко-
вих парків та недосконалості «ситуаційної» 
системи управління поліпродуктовим набором 
результатів науково-дослідної роботи вітчиз-
няних ВНЗ та НДУ без урахування ступеня їх 
стратегічної пріоритетності у реіндустріалізації 
економіки України.

Виявлені особливості управління інновацій-
ними проектами наукових парків України дали 
змогу сформувати систему критеріїв їх оці-
нювання та розробити «матрицю пріоритетів» 
інноваційних проектів наукового парку.

Розроблений методичний підхід до оціню-
вання пріоритетності інноваційних проектів 
наукових парків України надав змогу дифе-
ренціювати портфелі інноваційних проектів за 
ступенем їх пріоритетності для впровадження 
у виробництво на вітчизняних підприємствах 
з метою підвищення конкурентоспроможності 
економіки України.

Сформовані пропозиції щодо реалізації інно-
ваційних проектів наукових парків України, 
залежно від їх розташування на «матриці прі-
оритетів», враховують специфіку вітчизняної 
економіки, пріоритети її розвитку, безальтер-
нативність інноваційного розвитку вітчизня-
них підприємств. Вони дають змогу зменшити 
ступінь невизначеності управлінських рішень у 
формуванні комплексної стратегії комерціалі-
зації портфелів інноваційних проектів вітчиз-
няних наукових парків.

Таблиця*
Рекомендації щодо комерціалізації інноваційних проектів наукового парку

«Пріоритет 1»:
Орієнтація на реалізацію інноваційних проектів 
(повний цикл виробництва) на вітчизняних підпри-
ємствах, за участі вітчизняних інвесторів (інвести-
ційних фондів), використання вітчизняної сировини 
(вітчизняні постачальники та/або вертикально 
інтегрована структура). Вигоди наукового парку від 
реалізації проектів реінвестуються у розвиток пер-
спективних проектів квандрату «Пріоритет 1».

«Пріоритет 2»:
В якості стратегічних партнерів (учасників) проек-
тів можуть залучатися як вітчизняні, так і закор-
донні компанії з пріоритетом щодо налагодження 
промислового виробництва кінцевої продукції на 
території України. Вигоди наукового парку від 
реалізації проектів інвестуються у розвиток пер-
спективних проектів квандрату «Пріоритет 1» та/
або «Пріоритет 2».

«Пріоритет 3»:
Стратегічними альтернативами для інноваційних 
пректів є: продаж ОПІВ та/або технології за ліцен-
зійними угодами; часткова участь наукового парку 
в реалізації проекту разом з вітчизняними та/або 
іноземними компаніями. Дохід наукового парку від 
продажів інвестується у розвиток проектів кван-
драту «Пріоритет 1»

«Пріоритет 4»:
Орієнтація на продаж інноваційних проектів. 
Дохід наукового парку від продажів інвестується у 
розвиток перспективних проектів квандрату «Прі-
оритет 1»

*Розроблено автором
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто ключові проблеми і питання підпри-

ємницького сектору в Україні. Визначено основні хронологічні 
етапи у функціонуванні українського бізнесу, відображено клю-
чові фактори, що стримують його розвиток. Проаналізовано 
реформи коаліційного уряду, що стосуються розвитку підпри-
ємництва в Україні. Запропоновано комплексну програму для 
покращення умов функціонування та підвищення рівня ефек-
тивності українських підприємств у короткостроковій та довго-
строковій перспективі.

Ключові слова: підприємницький сектор, стримуючі 
фактори, комплексна програма, реформування, підвищення 
ефективності, зарегульованість, податкове навантаження, 
малий бізнес. 

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены ключевые проблемы и вопросы 

предпринимательского сектора в Украине. Определены ос-
новные хронологические этапы в функционировании украин-
ского бизнеса, отражены ключевые факторы, сдерживающие 
его развитие. Проанализированы реформы коалиционного 
правительства, касающиеся развития предпринимательства в 
Украине. Предложена комплексная программа для улучшения 
условий функционирования и повышения уровня эффективно-
сти украинских предприятий в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе.

Ключевые слова: предпринимательский сектор, сдержи-
вающие факторы, комплексная программа, реформирования, 
повышения эффективности, зарегулированность, налоговая 
нагрузка, малый бизнес. 

ANNOTATION
The article examines key problems and issues of the business 

sector in Ukraine. Showed main chronological stages in the func-
tioning of Ukrainian business, reflected the key factors that hinder 
its development. Analyzed reforms of the coalition government 
concerning business development in Ukraine. Created a compre-
hensive program to improve operating conditions and enhance the 
efficiency of the Ukrainian enterprises in the short and long term.

Keywords: entrepreneurial sector, constraints, a compre-
hensive program, reforms, efficiency, overregulation, tax burden, 
small business.

Постановка проблеми. Нині підприємниць-
кий сектор економіки України перебуває у 
складному становищі. На нього впливає низка 
негативних факторів внутрішнього та зовніш-
нього походження, що стримують його зрос-

тання. З метою кращого розуміння економічної 
ситуації, що склалася в даному секторі, необ-
хідно розглянути трансформаційні процеси під-
приємницького сектору, які відбувалися на різ-
них етапах розвитку України, проаналізувати 
чинники, що впливають на підприємництво в 
Україні, визначити перспективи його розвитку.

Аналіз останніх досліджень. Дане питання 
викликає інтерес як в наукових колах, так і 
серед широких верств населення. Серед зару-
біжних дослідників необхідно відзначити 
роботи В. Лоренці та Г. Ейбе щодо розвитку рин-
ково-орієнтованого підприємництва в умовах 
постіндустріальної економіки. Вагомий внесок 
у розгляд даного питання зробили І.А. Бєлко, 
А.І. Карінцева та П.С. Матвєєв, які розгля-
дали окремі аспекти розвитку підприємництва 
в Україні та фактори, що стримують його роз-
виток [1; 7]. Проте більшість проведених дослі-
джень були спрямовані на вирішення окремих 
питань і не концентрувалися на комплексному 
вирішенні проблем підприємництва в Україні.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження розвитку підприємницького сектору в 
Україні, виявлення основних проблем і факто-
рів, що стримують темпи розвитку малого та 
середнього бізнесу, надання рекомендацій у 
вигляді комплексної програми реформування 
української економіки та законодавства для 
забезпечення умов повноцінного існування та 
підвищення рівня ефективності роботи підпри-
ємств України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Українські спеціалісти визначають 7 основних 
етапів у розвитку підприємництва в Україні.

І етап (1991–1996 рр.) характеризується 
стрімким зростанням кількості підприємств 
та фізичних осіб-підприємців. Згідно зі ста-
тистичними даними, темпи приросту кіль-
кості підприємств у цей період були найбіль-
шими за історію незалежної України і складали  
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148-191% щорічно. Дане явище пояснюється 
низкою факторів, визначальними з яких були: 
відміна державної та дозвіл приватної власності; 
дозвіл на ведення підприємницької діяльності; 
залучення України в міжнародні економічні відно-
сини. У цей період урядом України приймаються 
важливі нормативно-правові акти, що створюють 
основу для правового регулювання підприємни-
цтва та економіки країни. Найголовнішим є Закон 
«Про підприємства в Україні» [6].

На ІІ етапі (1996–2000 рр.) темпи приросту 
кількості підприємств зменшуються, але зали-
шаються великими (114-117% щорічно). У цей 
період відбуваються трансформації чинного 
законодавства, спричинені прийняттям Консти-
туції у 1996 році, що вплинули і на підприєм-
ницьку діяльність в Україні.

Відзначимо, що на перших двох етапах роз-
витку попри значні темпи зростання підприєм-
ницький сектор зазнавав негативного впливу 
командно-адміністративної системи (КАС), яка 
ґрунтувалася на ієрархічному управлінні та чіт-
кому плануванні виробничих процесів на під-
приємстві і у державі взагалі. По-перше, зна-
чна кількість підприємств закрилися через те, 
що вони не були пристосовані до нової ринко-
вої економіки після багаторічного планування 
у КАС. По-друге, недосконалість законодав-
чої бази створювала умови для розгойдування 
економічної ситуації та поширення тіньової та 
нелегальної діяльності. По-третє, відсутність 
стійкої національної валюти та недостатня роз-
виненість товарно-грошових відносин спри-
чинювали ситуацію, коли підприємствам не 
вистачало фінансових ресурсів, щоб розраху-
ватись з персоналом, що також ускладнювало 
соціально-економічне становище в країні.

ІІІ етап (2001–2003 рр.), за свідченням еко-
номістів, був найбільш плідним для підпри-
ємств в Україні. Стабілізація економіки після 
90-х років, відсутність політичних та соціально-
економічних потрясінь створювали умови для 
стійкого економічного зростання та заохочу-
вання громадян до ведення підприємницької 
діяльності. У цей період темпи приросту ВВП 
на душу населення були доволі швидкими, що 
позитивно відображувалось на доходах усіх 
суб’єктів господарювання.

IV етап (2004–2008 рр.) характеризу-
ється стрибкоподібними показниками зрос-
тання підприємництва в Україні (4,7-8,4%  
(2004–2005 рр.) та 3-11% у 2006-2007 роках)). 
Політична нестабільність та поширення паніч-
них настроїв негативно вплинули на інвести-
ційний та підприємницький клімат в Україні.

На V етапі (2008–2009 рр.) відбувається зна-
чне призупинення темпів зростання суб’єктів 
підприємницької діяльності та їх доходів вна-
слідок світової економічної кризи. Ситуацію 
обтяжувало й те, що на відміну від західних 
підприємств, де криза була спрогнозована 
заздалегідь, українські підприємства не були 
готові до масштабних економічних зрушень і 
тому певна частина підприємств була змушена 
припинити свою діяльність. Також негативно 
вплинув різкий відтік інвестицій з країни, що 
був спричинений недовірою інвесторів до стій-
кості підприємств в Україні.

Для VI етапу (2010–2013 рр.) характерне 
зменшення негативного впливу світової кризи, 
сповільнення темпів економічного спаду, повер-
нення довіри інвесторів до економіки України 
та підприємництва. У цей період відбувається 
поступовий приріст суб’єктів підприємницької 

діяльності та їхніх доходів.
Необхідно наголосити на тому, що 

за ІІІ-VI етапи не були вирішені клю-
чові суперечності розвитку підприєм-
ництва в Україні. По-перше, за даний 
період не відбулося значних транс-
формацій у сфері законодавства, які 
б ліквідували прогалини, що спричи-
няють поширення тіньової економіки. 
По-друге, попри прогнози світових 
спеціалістів, українське підприємни-
цтво не вжило заходів для підготовки 
до світової кризи. По-третє, соціально-
економічна нестабільність, спричи-
нена політичними потрясіннями всере-
дині країни негативно відображалася і 
на підприємницькому секторі.

VII етап (2014–2015 рр.) характе-
ризується рядом негативних факто-
рів, що вплинули не тільки на діяль-
ність підприємства, а й на економіку 
України взагалі. До них відносяться: 
політична нестабільність у 2014 році, 
анексія Криму та ведення бойових дій 
на Донбасі. Результатом таких явищ 
стало падіння ВВП України більше 

Фактори, що стримують розвиток 
підприємництва в Україні

Надмірний податковий тиск

Обтяжлива система звітності

Невпевненість підприємців у 
стабільності умов ведення бізнесу

Відсутність чітко сформованої 
державної політики у сфері 

підтримки малого та середнього 
підприємництва

Надмірне втручання органів 
державної влади в діяльність 

суб’єктів господарювання

Посилення економічної 
диспропорції між підприємствами

Підрив економічної ситуації 
внаслідок анексії Криму та 

ведення бойових дій на Сході 
України

Збільшення адміністративних 
бар’єрів

Рис. 1. Фактори, що стримують  
розвиток підприємництва в Україні
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ніж на 20% за останні 1,5 роки і стрімке зрос-
тання збиткових підприємств [3].

Вищесказане вказує на об’єктивну необхід-
ність розгляду ключових проблем та питань, 
які гальмують українське підприємництво, та 
пошуку шляхів їх вирішення. Проблеми, які 
мають найбільш негативний вплив на розви-
ток малого підприємництва в Україні, ілюструє 
рисунок 1.

Однією із провідних проблем розвитку під-
приємництва в Україні є проблема обтяжливої 
адміністративної звітності та бюрократизації 
процесів, пов’язаних з діяльністю суб’єктів гос-
подарювання. Говорячи про розвинені західні 
країни, відзначимо, що в середньому в краї-
нах ЄС для оформлення усієї необхідної доку-
ментації та реєстрації підприємства необхідно 
не більше 3 годин. В Україні цей процес може 
займати до 3 тижнів. Не менш суперечливим 
є перелік усіх звітних документів, заповнення 
яких потребує втручання не тільки кваліфіко-
ваних економістів, а й спеціалістів в області 
права, що також ускладнює ведення бізнесу.

Питання диспропорції між малим, серед-
нім та великим бізнесом залишається акту-
альним упродовж існування незалежної Укра-
їни. Проаналізувавши статистичні дані за  
2012–2014 роки, можна прийти до висновків, 
що попри кількісне переважання малих підпри-
ємств (85,9% проти 0,1%), співвідношення за 
обсягом виробленого ВВП на великих підпри-
ємствах переважає на 241,8% (41,6% проти 
17,2%). Для прикладу в країнах ЄС відповід-
ний показник складає 47-51% до 12-15% на 
користь малих підприємств [3]. Отримані дані 
свідчать про монополізацію підприємницького 
сектору великими підприємствами і, відпо-
відно, ускладнення умов для ведення малого та 
середнього бізнесу.

Питання методики обчислення рівня подат-
кового навантаження в Україні є досить дис-
кусійним. Воно неодноразово розглядалося у 
працях вітчизняних економістів і є підґрунтям 
для великої різноманітності поглядів щодо роз-
рахунку податкового навантаження. В окре-
мих наукових працях вимірником податкового 
навантаження є самі податкові ставки, частка 
чистих податків у валовому внутрішньому 
продукті (що охоплює податки на продукти, 
виробництво та імпорт), рівень податків у роз-
рахунку на одного зайнятого та на душу насе-
лення, частка податків у виторгу від реалізації 
продукції, обсяг чистих податків, відображених 
у національних рахунках, де, окрім податків на 
продукти, виробництво та імпорт, враховуються 
податки на дохід і майно, а також податки на 
заробітну плату.

З метою міжнародних порівнянь для харак-
теристики фактичного рівня податків у кра-
їні використовують так званий податковий 
коефіцієнт, який розраховується як відно-
шення суми сплачених податків, включаючи 
обов’язкове відрахування на соціальне стра-

хування, до валового внутрішнього продукту 
у ринкових цінах. Проте необхідно зазна-
чити, що такий спосіб обчислення податкового 
тягаря не враховує витрат, пов’язаних зі стяг-
ненням податків, тобто витрат на формування 
податкового законодавства, утримання подат-
кової служби, ведення особливого обліку плат-
никами податків, укладання і подання ними 
податкової звітності.

Аналіз офіційного рівня податкового наван-
таження в Україні за допомогою даного коефі-
цієнта вказує на те, що він є досить низьким. 
За цим критерієм Україна з рівнем податкового 
навантаження у 22,6% знаходиться в одній 
групі з такими країнами як США (26,4%), 
Японія (25,8%), Португалія (33,9%), Ірлан-
дія (28,4%), Австралія (31,5%), Туреччина 
(31,1%), Узбекистан (24%). Насправді ж такі 
дані не відповідають дійсності, а рівень подат-
кового навантаження у 22,6% є значно заниже-
ним [4, c. 215].

Останнє пояснюється двома причинами. 
Перша – офіційний валовий внутрішній про-
дукт в Україні – це приблизно лише половина 
реально одержаних у вітчизняній економіці 
господарських результатів. Це означає, з одного 
боку, приховуване недофінансування суспіль-
них товарів і заниження відносного значення 
суспільного сектора господарства, а з іншого – 
наявність нерівномірного розподілу податкових 
зобов’язань між підприємствами і громадя-
нами, які беруть участь у виробництві. Друга 
причина – неврахування при обчисленні подат-
кового коефіцієнта суми витрат, пов’язаних із 
справлянням податків. Використовувати обчис-
лення податкового коефіцієнта з врахуванням 
таких витрат важко, проте воно б допомогло 
виявити причини незадоволення суб’єктів гос-
подарювання та громадян, адже пригнічують не 
стільки самі по собі суми сплачуваних подат-
ків, скільки їхні чисельність, заплутаність 
податкового законодавства, надмірні склад-
ності, пов’язані з веденням обліку і розрахун-
ком податкових зобов’язань.

 Справжній рівень податкового наванта-
ження в Україні складає 70-80% від отриманого 
доходу без урахування податкового наванта-
ження на заробітну плату та собівартість про-
дукції. Таке оподаткування є значно вищим, 
ніж у розвинених країнах світу, та негативно 
впливає на економіку нашої країни, а тому про-
блема надмірного податкового навантаження є 
актуальною з початку здобуття незалежності 
[11, c. 13-14].

Крім вищеперерахованих проблем 
об’єктивного походження, з якими зустріча-
ється мале підприємництво в Україні, можна 
виокремити надмірну зарегульованість еконо-
мічних процесів та організаційних процедур 
щодо створення та функціонування суб’єктів 
малого підприємництва, що пов’язана з про-
блемами реєстрації, ліцензування, контролю, 
системи обліку та звітності, різного роду збо-
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рів і платежів. Як відмічається в національ-
ній економічній літературі, сьогодні кожний з 
етапів легітимації підприємницької діяльності 
жорстко за регульовано. При цьому вони всі 
разом не узгоджені між собою і перетворюють 
встановлений законодавством заявницький тип 
започаткування підприємницької діяльності в 
Україні на дозвільницький, коли потенційний 
суб’єкт підприємницької діяльності стає залеж-
ним від численних дозволів різноманітних 
інстанцій. Дезорганізує роботу суб’єктів малого 
підприємництва значна кількість контролюю-
чих органів, кожний з яких діє за власними 
нормативними та інструкційними докумен-
тами, що не погоджені між собою, має місце 
дублювання контролюючих функцій організаці-
ями різних рівнів влади, що приводить до над-
мірної кількості перевірок [10, c. 124-128].

Спостерігаються також адміністративні обме-
ження підприємницької діяльності з боку орга-
нів місцевої влади, які пов’язані з необхідністю 
виконання підприємцями обов’язкових правил і 
процедур, що передбачені актами органів влади 
різних рівнів. Усе це, а також невизначеність, 
заплутаність та часті зміни законодавства при-
зводить до того, що легальні суб’єкти малого 
підприємництва стають збитковими. Уповіль-
нюються темпи приросту сектору, а значна час-
тина реально виникаючих малих підприємств 
не реєструється і не звітує про свою діяльність 
державі, переходить в «тіньову економіку» вна-
слідок неможливості працювати в межах офі-
ційної економіки.

Найбільш актуальною для України на сьо-
годнішній день є проблема дестабілізації еко-
номічного становища внаслідок анексії Криму 
та ведення бойових дій на Сході України. За 
даними Державної служби статистики Укра-
їни, внаслідок даних явищ Україна за 2014 
рік втратила понад 20% ВВП, що відобрази-
лось на економіці, і як наслідок, на підприєм-
ницькому секторі України [3]. Вплив бойових 
дій має двоїстий вплив на підприємництво і 
виражається у прямому і опосередкованому 
впливі. Прямий вплив полягає у руйнації 
підприємств, що знаходяться на окупованих 
територіях, грабунок майна підприємств, 
закриття підприємств внаслідок підвище-
ного рівня ризику для персоналу. Непрямий 
вплив полягає у зниженні довіри інвесторів 
до українських підприємств, зниження еконо-
мічних показників тих підприємств, що мали 
партнерські відносини зі знищеними підпри-
ємствами та посиленні диспропорції у від-
носинах перерозподілу ВВП між суб’єктами 
господарювання. Ситуація, що склалася в 
Україні, викликає об’єктивну необхідність 
у перерозподілі ВВП відповідно до актуаль-
них умов. Враховуючи той факт, що на даний 
момент провідною орієнтацією уряду є пере-
розподіл ВВП між домогосподарствами та 
державою, підприємства будуть зазнавати 
подальших економічних втрат і збитків.

Дані твердження дозволяють зробити 
висновок, що перед українським підприєм-
ництвом постав ряд проблем внутрішнього та 
зовнішнього характеру. Фактори внутрішнього 
впливу, до яких належать тенденція щодо 
монополізації економіки великим підприєм-
ствами та ускладнення умов ведення малого 
бізнесу, стримували темпи зростання ефек-
тивності малих та середніх підприємств про-
тягом існування незалежної України. Почина-
ючи з 2014 року, окрім факторів внутрішнього 
впливу вагоме значення мають зовнішні фак-
тори, до яких належить ведення бойових дій на 
Сході України та анексія Криму. Сукупність 
даних факторів стримують зростання підпри-
ємництва в Україні як у короткостроковій, так 
і в довгостроковій перспективі. 

Для вирішення ключових питань розвитку 
підприємництва в Україні необхідно розробити 
програму, яка буде включати комплекс заходів 
для мінімізації негативного впливу та стимулю-
вання громадян до ведення бізнесу (рис. 2). 

Нині коаліційним урядом запропоновано 
концепцію реформування податкової системи 
в Україні з метою зменшення податкового 
тиску на суб’єкти господарювання. У резуль-
таті реформи передбачається скасування низки 
податків і зменшення загальної кількості подат-
ків з 22 до 9 [8].

Заходи для вирішення 
проблем підприємницького 

сектору

Активізація процесу 
формування 

інноваційного 
потенціалу 

підприємств

Боротьба з тіньовою 
економікою

Мінімізація впливу 
збройних конфліктів

Реформування 
податкової системи

Трансформації у 
структурі 

підприємстваРозширення 
можливостей малого 
та середнього бізнесу

Дерегуляція 
підприємницького 

сектору

Рис. 2. Заходи щодо вирішення проблем 
підприємницького сектору

На перший погляд дана тенденція є позитив-
ною як для підприємницького сектору, так і для 
економіки України в цілому. Але дане питання 
є досить суперечливим. Як зазначають спеціа-
лісти, за рахунок об’єднання податків у комбі-
новані групи загальний обсяг оподаткування не 
зменшиться, а навпаки буде охоплювати більше 
коло суб’єктів господарських відносин. Тому 
для найбільш ефективного функціонування 
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податкової системи необхідна раціональна 
диверсифікація податків, тобто збільшення їх 
кількості за умови звуження спектру оподатко-
ваних юридичних та фізичних осіб і зниження 
розміру даних податків. За умови функціону-
вання такої податкової системи на підприєм-
ствах знизиться податковий тиск, а держава не 
зменшить прибуток [5, c. 141-148].

Не менш важливим залишається питання 
активізації процесу формування інноваційного 
капіталу підприємства. Впровадження іннова-
цій надає підприємству можливість отримати 
значні прибутки, які в процесі розподілу є дже-
релом формування ВВП та бюджетів усіх рівнів. 
Проте важке фінансове становище промислових 
підприємств мінімізує можливості оновлення 
основних виробничих фондів, які зношені при-
близно наполовину. У промисловому вироб-
ництві переважають застарілі технології, які 
призводять до споживання великої кількості 
матеріальних та енергоресурсів, що у 4-5 разів 
вище, ніж у розвинених країнах.

Досвід провідних економік світу дає змогу 
побачити, що держава відіграє значну роль в 
інвестуванні інноваційної діяльності, оскільки 
забезпечує фінансування інновацій з держав-
ного бюджету. Успіхи інноваційної діяльності 
в Японії, США, Німеччині, Великій Британії 
та інших провідних країнах світу забезпечили 
державні пільги. Вирішення проблем іннова-
ційного розвитку в умовах нестачі власних 
фінансових ресурсів можливе лише за умови 
залучення іноземних інвестицій. На українську 
економіку у світовому потоці прямих інозем-
них інвестицій припадає лише 1%. Невеликий 
потік прямих іноземних інвестицій зумовлений 
тим, що серед країн Європи Україна сприйма-
ється як одна з найбільш ризикованих.

На думку вітчизняних економістів, з метою 
підвищення рівня розвитку інноваційного 
потенціалу необхідно реалізувати 10 основних 
кроків: розробити на державному рівні меха-
нізм стимулювання впровадження інноваційних 
технологій; здійснювати політику, спрямовану 
на підвищення платоспроможності населення; 
впровадити систему заходів, спрямованих на 
удосконалення кадрової політики з метою моти-
вації інноваційної активності персоналу, підви-
щення кваліфікації суб’єктів підприємницької 
діяльності; запровадити механізм пільгового 
оподаткування та субсидіювання суб’єктів гос-
подарювання, які займаються інноваційною 
діяльністю; внести зміни до Бюджетного кодексу 
України щодо розподілу бюджетних коштів на 
виконання державних програм; запровадити 
гнучку кредитно-страхову систему забезпечення 
виконання інноваційних проектів; розробити 
механізм стимулювання працівників, залучених 
до науково-дослідницьких та дослідно-конструк-
торських робіт; впровадити механізм страху-
вання ризиків, пов’язаних із реалізацією інно-
ваційних проектів; оптимізувати використання 
природних, енергетичних ресурсів; удоскона-

лити нормативно-правову базу щодо захисту 
прав на інтелектуальну власність.

Реалізація запропонованих заходів надасть 
змогу значно підвищити рівень розвитку інно-
ваційного потенціалу промислових підпри-
ємств, пришвидшити процес оновлення вироб-
ництва, ефективно використовувати внутрішні 
та залученні зовнішні інвестиції на інноваційну 
діяльність [7, c. 110].

Особливої уваги потребу питання трансфор-
мацій у структурі підприємства. У світовому 
менеджменті питанням удосконалення органі-
заційної структури управління (ОСУ) приділя-
лася велика увага, адже структура є централь-
ним елементом усього господарського механізму 
За допомогою ОСУ поєднуються різні сторони 
діяльності підприємства (технічна, економічна, 
виробнича, соціальна), регламентуються вироб-
ничі зв’язки і досягається стійка система служ-
бових взаємовідносин між структурними під-
розділами і працівниками апарату управління.

На думку експертів, для більшої ефектив-
ності роботи підприємства за умов світових 
коопераційних процесів сучасні ОСУ мають 
бути представлені великотоварними системами 
кластерного типу. Процес побудови оптималь-
ної ОСУ для товариства визначається певними 
особливостями, порівняно з іншими організа-
ційно-правовими формами господарювання. 
Відповідно до Господарського кодексу України 
підприємство є самостійним господарюючим 
суб’єктом, який здійснює виробничу, комер-
ційну та іншу діяльність з метою одержання 
прибутку на основі приватної власності на 
засоби виробництва, яка ґрунтується на поєд-
нанні прав власника та самоуправління трудо-
вого колективу. Для товариств нині важливо 
розробити таку організаційну модель ОСУ, яка 
б забезпечувала реалізацію принципів комер-
ційного розрахунку на мікрорівні, матеріальної 
зацікавленості та відповідальності виробничих 
колективів, максимальної самоокупності капі-
талу, землі та праці [1, c. 75].

Для вирішення питання тіньової економіки 
необхідно прийняти законодавчі рішення, які 
будуть стимулювати підприємців до легалізації 
своєї діяльності. Для цього необхідно скориста-
тися досвідом європейської економіки, де вже 
багато років працює розгалужена система про-
гресивного оподаткування, і провести реформи, 
результатом яких стане більш розгалужена і 
адаптована до сучасних умов податкова сис-
тема. Відзначимо, що дана ініціатива вже не 
один раз обговорювалась у Верховній Раді, але 
з певних причин не була реалізована. 

У 2015 році у рамках «Стратегії 2020» коа-
ліційним урядом було запропоновано реформу 
дерегуляції підприємницького сектору з метою 
пожвавлення ведення бізнесу в Україні. Дана 
реформа полягає в усуненні надлишкової заре-
гульованості відносин між державою та бізне-
сом та надмірного контролю підприємницької 
діяльності.
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Головне завдання реформи – зниження регу-
ляторного тиску держави на бізнес шляхом 
спрощення процедур, зменшення контролюю-
чих органів та частоти перевірок, скасування 
зайвих дозволів та ліцензій тощо [9].

Для України нині найбільш актуальним 
напрямком діяльності є мінімізація впливу 
збройних конфліктів на підприємницький сек-
тор та економіки в цілому. За ствердженням 
спеціалістів, без припинення конфлікту усі 
реформи будуть неефективними, а криза буде 
загострюватись. Щоб припинити вогонь на Дон-
басі та збільшити обороноздатність України у 
довгостроковій перспективі, необхідна посту-
пова інтеграція елементів воєнно-політичної 
моделі держави до українського законодавства. 
Пропонуємо більш детально розглянути сут-
ність даного поняття, його основні складові та 
важливість даної моделі для України.

Український дослідник В.Ю. Богданович 
пропонує розуміти воєнно-політичну модель як 
формалізоване відображення процесу реалізації 
цілеспрямованої політики держави щодо забез-
печення її воєнної безпеки [2, c. 126].

Якщо ми говоримо про дану модель як про 
цілісну політичну систему, то необхідно відзна-
чити її основні характеристики, такі як кіль-
кість структур та рівнів ієрархії управління; 
нормативно-правова база, на основі якої при-
ймаються стратегічні рішення; мінімально 
необхідний час та організаційні ресурс на під-
готовку і прийняття рішення; види, обсяги і 
процедури контролю за виконанням прийнятих 
рішень у системі забезпечення воєнної безпеки 
держави; сукупність показників оцінки ефек-
тивності функціонування системи забезпечення 
воєнної безпеки держави та її складових.

Воєнно-політична модель держави є необхід-
ним та актуальним кроком для України. Осно-
вні функції даної моделі дадуть змогу уряду 
створити умови для відбиття ворожої агресії, 
прогнозування рівня обороноздатності країни, 
розрахунку можливих людських, економіч-
них та екологічних втрат. Вагомою перевагою 
даних функцій можна назвати те, що на основі 
отриманих даних український уряд зможе при-
ймати рішення, які дадуть змогу зменшити 
людські та економічні втрати і прискорити про-
цес припинення вогню [2, c. 128].

Висновки. Підсумовуючи сказане, необхідно 
зазначити, що для українського підприємниць-
кого сектору існує низка проблем і факторів, 
що стримують розвиток бізнесу. Дані проблеми 

різняться як за своїм впливом (внутрішні та 
зовнішні фактори), так і за своєю природою. 
Деякі питання виникли внаслідок прогалин 
у законодавстві, інші – внаслідок глобальних 
економічних та політичних потрясінь. Тому 
для вирішення кожного питання необхідно 
дотримуватися системного підходу, який буде 
включати весь перелік проблем і об’єктивні 
шляхи їх розв’язку. За умов дотримання нада-
них рекомендацій діяльність підприємниць-
кого сектору буде більш ефективною, а ризики 
будуть мінімізовані. Реалізація трансформа-
цій, запланованих у рамках даної комплексної 
моделі створить умови для розвитку україн-
ського підприємництва як у короткостроковій, 
так і в довгостроковій перспективі.
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АНОТАЦІЯ
Досліджено сутність поняття «інновації». Проведено дослі-

дження стану інноваційної діяльності на підприємствах Украї-
ни, джерел фінансування інноваційних заходів на українських 
підприємствах. Виділено особливості управління інноваційною 
діяльністю на підприємстві. Запропоновано шляхи удоскона-
лення процесу управління інноваційною діяльністю. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, іннова-
ційна активність, інноваційні технології, розвиток, управління.

АННОТАЦИЯ
Исследована сущность понятия «инновации». Проведен 

анализ состояния инновационной деятельности на пред-
приятиях Украины. Определены источники финансирования 
инновационных мероприятий на украинских предприятиях. 
Выделены особенности управления инновационной деятель-
ностью на предприятии. Предложены пути совершенствова-
ния процесса управления инновационной деятельностью.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятель-
ность, инновационная активность, инновационные техноло-
гии, развитие, управление.

АNNOTATION
The article deals with the investigational essence of concept 

«innovations». Research of the state of innovative activity of the 
enterprises of Ukraine was conducted. It is indicated on extremely 
low indexes for majorities of parameters and technological lag 
of Ukrainian industry. It is marked that the basis of construction 
high-quality new economic system in Ukraine, strengthening of 
the innovative components of economic growth must become the 
factors of activation and high-quality perfection of production.

Keywords: innovations, innovative activity, innovative 
technologies, development, management.

Постановка проблеми. Сьогодні вітчиз-
няні підприємства вимушені функціонувати 
в складних умовах швидких змін, невизначе-
ності, відсутності чітких орієнтирів розвитку у 
глобальному бізнес-середовищі. В такій ситуа-
ції довгострокового успіху досягають лише ті 
підприємства, які в своїй діяльності роблять 
акцент не на традиційному підході ( виробни-
цтві необхідних обсягів продукції), а на інно-
ваційному. Інноваційний підхід передбачає 
широке використання прогресивних, іннова-
ційних розробок, направлене на поліпшення 
технологічної ефективності виробничих проце-
сів, впровадження ресурсозберігаючих заходів 
та оптимізації використання ресурсів. Конку-
рентоспроможність підприємств забезпечується 
переважно впровадженням нових технологій, 

інноваційних трансформацій, підвищенням 
освітнього і професійного рівня працівників.

У становленні сучасних економічних від-
носин, які базуються на використанні знань, 
нових високих мікро- та нанотехнологій, все-
бічному розвитку освіти, науки і техніки голо-
вну роль відіграє ефективне управління іннова-
ційною діяльністю на підприємстві. 

Управління інноваційною діяльністю під-
приємства можна визначити як одну з форм 
управлінської діяльності менеджерів підпри-
ємства, з використанням принципів, функцій і 
методів менеджменту, що направлена на вико-
ристання наукових розробок для розширення 
асортименту і поліпшення якості продукції 
(товарів і послуг), удосконалення технологій їх 
виготовлення з наступним впровадженням на 
виробництві.

Управління інноваційною діяльністю під-
приємства відноситься до розряду найбільш 
складних завдань сучасного менеджменту, 
вирішення яких вимагає формування специфіч-
них підходів до управління, які сприяють ство-
ренню і продуктивному застосування інновацій 
на підприємстві.

Отже, питання удосконалення управління 
інноваційною діяльністю на підприємстві є не 
простою проблемою, яка лише загострюється 
в сьогоднішніх динамічних, мінливих умовах 
зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням сутності інновацій, інноваційної 
діяльності та напрямкам управління інновацій-
ної діяльності на підприємстві присвятили роботи 
багато вчених, таких як В. Томпсон, Б. Твісс, 
Б. Санто, І. Шумпетер, В. Федоренко, Л. Анто-
нюк, А.Поручник, В. Савчук, П. Харів, О. Собко, 
М. Денисенко, Я. Риженко, С. Покропивний, 
І. Іртищева, А. Сохнич, С. Ілляшенко та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Науковці у своїх працях 
звертаються більш до теоретичних та організа-
ційних аспектів інноваційної діяльності, значно 
менше приділяється уваги особливостям управ-
ління інноваційною діяльністю на підприєм-
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стві. Дані питання залишаються дискусійними 
та потребують подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є погли-
блення теоретичного обґрунтування сутності 
інновацій, дослідження сучасного стану інно-
ваційної діяльності на підприємствах України, 
виділення особливостей управління інновацій-
ною діяльністю та розробка шляхів удоскона-
лення управління інноваційною діяльністю на 
підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
особливостей управління інноваційною діяль-
ністю на підприємстві вимагає насамперед 
з’ясування сутності поняття «інновація».

В таблиці 1, яка складена на основі аналізу 
думок та визначень, що знайшли відображення 
в публікаціях ряду авторів, наведено підходи до 
визначення поняття «інновація». 

Узагальнюючи існуючі в економіці погляди 
на поняття інновацій, можна дати таке їх 
визначення: інновації це кінцевий результат 
інноваційної діяльності, що отримав втілення 
у вигляді нового або удосконаленого продукту, 
впровадженого на ринку, нового або удоскона-
леного технологічного процесу, який викорис-

товується в практичній діяльності, або в новому 
підході до соціальних послуг.

Посилення впливу інновацій на економічний 
розвиток підприємства в сучасних умовах все 
більше вимагає їх безперервного впровадження 
у виробництво.

Проте, як зазначає В. Гросул [15], іннова-
ційна діяльність підприємницького сектору 
України на сьогодні залишається на досить 
низькому рівні. Так, частка вітчизняної нау-
комісткої продукції на світовому ринку висо-
котехнологічної продукції, який оцінюється в 
2,5–3 трлн дол., становить близько 0,05–0,1%. 
Цей відсоток досягається переважно продук-
цією оборонно-промислового комплексу та авіа-
ційної промисловості. Для порівняння частка 
США становить 36%, Південної Кореї – 38%, 
Японії – 32%, Німеччини – 17%.

Частка підприємств, що займаються іннова-
ційною діяльністю в Україні є вкрай низькою і 
продовжує знижуватись (табл. 2).

Як свідчать статистичні дані, питома частка 
підприємств, що займались інноваціями, на 
протязі 2000-2014 років скоротилась на 1,9% 
(рис. 1).

Таблиця 1
Трактування поняття «інновація»

№ Джерело Визначення поняття «інновація»
1 В. Томпсон [1, с. 65] це нові ідеї, процеси, продукти та послуги
2 Б. Твісс [2, с. 36] це процес, у якому винахід або нова ідея набуває економічного змісту 

3 Б. Санто [3, с. 83]
це техніко-економічний процес, який через практичне використання ідей 
та винаходів приводить до створення кращих за своїми якостями виро-
бів, технологій та дає прибуток

4 В. Г. Федоренко [4, с. 16] це процес, спрямований на створення, виробництво, розвиток та якісне 
удосконалення нових видів виробів, технологій, організаційних форм

Л.Л. Антонюк,
А.М. Поручник, 
В.С. Савчук [5, с. 15]

це нове явище, новаторство або будь-яку зміну, яка вноситься суб’єктом 
господарювання у власну діяльність із метою підвищення своєї конку-
рентоспроможності на внутрішньому і на зовнішньому ринках 

6 Г.Г. Азгадьдов, 
О.В. Костін [6, с. 164] 

це такий процес (або результат процесу), в якому: 1) використовується 
частково або повністю охороноздатні результати інтелектуальної діяль-
ності; 2) забезпечується випуск патентоспроможної продукції; 3) забез-
печується випуск товарів і/або послуг, які за своєю якістю відповідають 
світовому рівню

7 П. С. Харів, 
О. М. Собко [7, с. 11]

це результат інноваційної діяльності, відображений у вигляді наукових, 
технічних, організаційних чи соціально-економічних новинок, який 
може бути отриманий на будь-якому етапі інноваційного процесу

8 М. П. Денисенко, 
Я. В. Риженко [8, с. 11]

це результат впровадження новацій з метою змін в об’єкті діяльності та 
одержання економічного, соціального, або іншого виду ефекту

9 Й. Шумпетер 
[9, с. 13]

використання нової техніки, нових технологічних процесів або нового 
ринкового забезпечення виробництва (у процесі купівлі — продажу); 
упровадження продукції з новими властивостями; використання нової 
сировини; зміни в організації виробництва і його матеріально-технічного 
забезпечення; поява нових ринків збуту

10 І.В. Сафронов 
[11, с. 129]

це прояв сучасних досягнень науково-технічного прогресу, особливий 
вид знання, що був реалізований у вигляді нового або вдосконаленого 
продукту, нового або удосконаленого технологічного процесу, що вико-
ристовуються в практичній діяльності, що володіють сукупністю реалі-
зованих ними функцій, спрямованих на задоволення існуючих потреб на 
відповідних сегментах ринку і приносять економічний ефект

11 І. О. Іртищева, 
А.Я. Сохнич [12, с. 15]

це засіб, отримання конкурентоспроможної продукції, пропозиція якої 
дає змогу виробнику, що першим вийшов на ринок, отримати економічну 
ренту – додатковий прибуток та тимчасово випередити конкурентів 

12 ЗУ "Про інноваційну 
діяльність [13]

це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні техноло-
гії, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення вироб-
ничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери
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На протязі останніх років (2011-2014 р.) 
прослідковується тенденція скорочення витрат 
підприємств на інноваційну діяльність (на 
6638 тис. грн.). 

 
Рис. 1. Динаміка зміни кількості підприємств,  

що займаються інноваціями

В цілому структуру інноваційних витрат 
можна охарактеризувати як неефективну та 
диспропорційну (рис. 2). На придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення було 
витрачено 66,5% від загальної суми витрат, а 
найнижчими за рівнем витрат стали витрати на 
придбання нових технологій (зовнішніх знань). 

Це говорить про несприйняття вітчизняним біз-
несом новітніх досягнень науки і техніки. 

Не зовсім позитивну динаміку демонструє 
тенденція зміни кількості підприємств, що впро-
ваджували інновації на виробництві (табл. 3).

За період 2000-2014 років питома вага реа-
лізованої інноваційної продукції в обсязі про-
мисловості скоротилась на 6,9%, питома вага 
підприємств, що впроваджували інновації ско-
ротилась на 2,7%. Значно скоротилась кіль-
кість освоєних інноваційних видів продукції – 
на 11662 тис. за останні 14 років. 

Головним стримуючим фактором розвитку 
інноваційної діяльності на підприємствах Укра-
їни є слабке фінансування інноваційних заходів 
(табл. 4).

Протягом аналізованого періоду найбільшу 
частку, серед джерел фінансування інновацій-
ної діяльності займали власні кошти підприєм-
ства: в 2000 році – 79,4%, в 2005 році -87,8%, в 
2010 році -59,4%, в 2014 році -84,9% (рис. 3-6). 
Частка коштів, що була отримана від вітчизня-
них інвесторів в 2000 році склала – 0,44%, в 
2005 році – 0,5%, в 2010 -1,08%, в 2014 році 
-4,5%. Тобто, прослідковується тенденція до 
збільшення надходжень від українських інвес-
торів в інноваційну діяльність, проте, поки що 
частка інвестицій від вітчизняних інвесторів не 
перевищує навіть 5%. 

Висока частка власних коштів підприємств, 
вкладених у реалізацію інноваційних заходів, 
не дає значного ефекту, темпи зростання витрат 
на інновації зменшуються.

Дещо більшу підтримку інноваційній діяль-
ності українських підприємств надають іно-

Таблиця 3
Впровадження інновацій на промислових підприємствах  за 2000-2014роки

Рік

Питома вага 
підприємств, 
що впрова-

джували інно-
вації, %

Впроваджено 
нових тех-
нологічних 
процесів

у т.ч. мало-
відходні, 

ресурсозбері-
гаючі

Освоєно 
інноваційних 
видів продук-
ції, наймену-

вань

з них 
нові види 
техніки

Питома вага реа-
лізованої іннова-
ційної продукції 
в обсязі промис-

ловості, %
2000 14,8 1403 430 15323 631 9,4
2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8
2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0
2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6
2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8
2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5
2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7
2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7
2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9
2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8
2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3
2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3
2014 12,1 1743 447 3661 1314 2,5

2014/ 2000 -18,2 +24,2 +3,9 -76,1 -108,2 -73,4
2014/ 2005 +47,6 -3,6 -35,2 +16,1 +100 -61,5
2014/ 2010 +5,2 -3,6 -6,7 +52,0 +98,1 -34,2

Джерело [16]

 

Рис. 2. Структура витрат підприємств  
на інноваційну діяльність в 2014 році 
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земні інвестори. В 2000 році кошти іноземних 
інвесторів у структурі джерел фінансування 
інноваційної діяльності займали 7,8%, в 2005 
році -2,7%, в 2010 році – майже 30%, проте, 
вже в 2014 році скоротились до 2%.

Проведений аналіз стану інноваційної діяль-
ності підприємств України показав вкрай 
низькі показники по більшості з параметрів 
(зменшення кількості підприємств, що впро-
ваджують інновації, скорочення інвестицій в 

Таблиця 4
Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України

Загальна сума 
витрат

У тому числі за рахунок коштів

Власних вітчизняних 
інвесторів

іноземних 
інвесторів інші джерела

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0
2007 10821,0 7969,7 144,8 321,8 2384,7
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3
2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8

2014/ 2000 337,9 367,4 +4,2 +210,0
2014/ 2005 +33,8 +29,6 -12,2 +29,3
2014/ 2010 -4,3 +36,9 -94,2 -12,8

Джерело [16]

 
 

 
 

Рис. 3. Джерела фінансування інноваційної 
діяльності підприємств України в 2000 році

Рис. 5. Джерела фінансування інноваційної 
діяльності підприємств України в 2010 році

Рис. 4. Джерела фінансування інноваційної 
діяльності підприємств України в 2005 році

Рис. 6. Джерела фінансування інноваційної 
діяльності підприємств України в 2014 році
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інновації) та технологічне відставання укра-
їнської промисловості. Це є наслідком відсут-
ності цілісної системи управління інновацій-
ною діяльністю в країні і є свідченням низької 
якості управління інноваційною діяльністю на 
підприємствах України. 

Основою побудови якісно нової економічної 
системи в Україні повинно стати посилення 
інноваційних компонентів господарського зрос-
тання як чинників активізації і якісного вдо-
сконалення виробництва.

Для розвитку підприємницького серед-
овища, сприятливого для інновацій необхідно 
створювати відповідну ринкову інфраструктуру 
інноваційного розвитку.

Інноваційна ринкова інфраструктура вклю-
чає різноманітні науково-технологічні, наукові, 
дослідницькі парки (технопарки), бізнес-інку-
батори технополіси, інжинірингові фірми і ін.

В Україні інноваційна інфраструктура лише 
знаходить свою справжню форму, окремі її 
складові знаходяться в процесі формування, 
деякі ще відсутні. У зв'язку з цим формування 
і розвиток єдиної скоординованої інноваційної 
інфраструктури, що враховує регіональні осо-
бливості, є важливим завданням на шляху фор-
мування умов для створення інновацій, вико-
ристання нововведень, посилення інноваційної 
підприємницької діяльності, забезпечення 
стійкості підприємств, галузей і економіки в 
цілому.

Комплексні заходи, направлені на форму-
вання і розвиток в Україні інноваційної інфра-
структури, повинні стати складовою пріоритет-
них державних програм.

Сьогодні приріст валового внутрішнього 
продукту (ВВП) економічно розвинених країн 
визначається саме інноваційними чинниками. 
У світовому співтоваристві відбулася пере-
оцінка основних цінностей: від економічної 
спрямованості суспільство переходить до інно-
ваційної, яка стає тим фундаментом, що визна-
чає перспективи розвитку підприємств.

 Менеджменту промислових підприємств, які 
прагнуть займати провідні позиції на вітчизня-
ному та міжнародних ринках в довготривалій 
перспективі, слід звернути увагу на посилення 
впливу нових технологій на господарську діяль-
ність. Динамічне бізнес-середовище потребує 
безперервного впровадження інновацій у вироб-
ництво. При цьому менеджерам підприємства 
для подолання технологічного відставання слід 
користуватися методами управління, адекват-
ними швидко змінюваним економічним умо-
вам. Взагалі готових рішень при управлінні 
інноваційною діяльністю на підприємстві в 
умовах невизначеності не існує. Це пов’язано з 
тим, що підприємство за своїми характеристи-
ками, параметрами є унікальним. Тому управ-
лінню інноваційною діяльністю притаманний 
цілий ряд особливостей, таких як новаторські 
технології, розвиток людських компетенцій і 
здібностей, інноваційної активності, комплек-

сне використання інформаційних технологій, 
ефективні комунікації і т.д.

В основі управління інноваційною діяль-
ністю підприємства має стати формування сис-
темної бази знань, підвищення ефективності 
управління інноваційною діяльністю підприєм-
ства на основі перетворення у єдину систему, 
існуючих у даній сфері досліджень. Як наслі-
док, удосконалення управління інноваційною 
діяльністю на підприємстві пов'язано з підви-
щенням інтелектуального рівня управлінських 
процесів, збільшенням обсягу знань управлін-
ського апарату, необхідних для вирішення без-
лічі нових задач. Серед завдань, які виникають 
перед менеджментом підприємства при здій-
сненні інноваційної діяльності - формування 
та реалізація науково-технічної політики, узго-
дженої з вимогами інноваційної економіки, сис-
тематичне проведення прогнозно-аналітичних 
робіт в інноваційній сфері, відбір та реалізація 
нових технологій, орієнтованих на досягнення 
цілей інноваційного розвитку. 

Результатом вирішення перерахованих 
завдань має стати вироблення інноваційної полі-
тики розвитку як системи взаємопов'язаних 
техніко-технологічних, економічних, органі-
заційних і правових рішень та заходів для їх 
реалізації, узгоджених з урахуванням вимог 
інноваційної економіки на задану перспективу.

Висновки. Формування механізму управ-
ління інноваційною діяльністю має перед-
бачати виокремлення його як самостійного 
виду управлінської діяльності та побудови 
відповідні організаційні структури. Для впо-
рядкування процесу управління інноваціями 
необхідно визначити управлінські завдання, 
оцінити існуючі та потенційні можливості, 
сильні і слабкі сторони, методи управління, і 
вирішувати цілу низку завдань: формування 
цілей інноваційного розвитку; мотивація 
інновацій; планування інновацій; організа-
ція роботи, пов'язану з виконанням іннова-
цій; управління інноваційним ризик-менедж-
ментом; впровадження інновацій; моніторинг 
впровадження інновацій. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Томпсон В. Теоретичні аспекти категорій «інновація» 

та «нововведення» / В. Томпсон // Прометей. – 2007. – 
№ 2 (23). – С. 130.

2. Твисс Б. Управленние научно-техническими нововве-
дениями : Сокр. пер. с англ. / Авт. предисл. и науч. ред. 
К.Ф. Пузыня. – М.:Экономика, 1989. – 217 с. 

3. Санто Б. Инновация как средство экономического разви-
тия: пер. с венг. / Б. Санто – М.: Прогрес, 1990. – 296 с.

4. Федоренко В. Г. Інноваційна і інвестиційна стратегія Укра-
їни / В. Г. Федоренко // Економіка та держава. – 2003. –  
№ 8. – С. 16-27.

5. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та 
комерціалізації: [монографія] / Л. Л. Антонюк, А. М. Поруч-
ник, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

6. Азгальдов Г. Г., Костин А. В. Интеллектуальная собствен-



715Глобальні та національні проблеми економіки

ность, инновации и квалиметрия // Экономические страте-
гии. – 2008. – № 2(60). – С. 162-164

7. Харів П. С., Собко О. М. Активізація інноваційної діяль-
ності промислових підприємств регіону: [монографія] /  
П. С. Харів, О. М. Собко – Тернопіль: Економічна думка, 
2003. – 184 с.

8. Денисенко М. П., Риженко Я. В. Стратегічна місія інно-
ваційної діяльності та шляхи її активізації в Україні /  
М. П. Денисенко, Я. В. Риженко // Проблеми науки. –  
2007. – № 6. – С. 10-16.

9. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития (Иссле-
дование предпринимательской прибыли, капитала и цикла 
коньюнктуры): Пер. с нем. / Йозеф Алоіз Шумпетер – М.: 
Прогресс, 1982. – 453 с.

10. Покропивний С. Ф. Інноваційний менеджмент у ринковій 
системі господарювання / Сергій Федорович Покропивний //  
Економіка України. – 1995. – № 2. – С. 24-31.

11. Сафронов И.В. Понятия «инновация» и инновационная 
деятельность: сущность и содержание // Вопросы совре-
менной науки и практики. Университет им. В.И. Вернад-
ского. – 2008. – № 4(14). – С. 217-225.

12. Сохнич А. Я. Інновації в період економічних трансфор-
мацій [Текст] / А. Я. Сохнич, І. О. Іртищева // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності :  
збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь,  
2012. – Вип. 1, Т. 2. – С. 14-18.

13. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 
04.07.2002 №40-IV [Електроний ресурс] - Режим доступу:  
http://zakon.rada.gov.ua

14. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: навч. 
посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – 2-ге вид., перероб. 
і доп. / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська 
книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.

15. Гросул В.А. Проблеми інноваційної діяльності в Україні / 
В.А. Гросул // Бюлетень Міжнародного Нобелівського еко-
номічного форуму. – 2010. – № 1(3), том. 1. – С. 76-82.

16. Офіційний сайт Державного управління статистики України //  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http.ukrstat.gov.ua.

17. Офіційний сайт Українського інституту науково-технічної і 
економічної інформації // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.uintei.kiev.ua/



716

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

УДК 331.522.658.3

Шкурат М.Є.
аспірант

Інституту економіки промисловості
Національної академії наук України
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджується генезис теоретичних поглядів на 

поняття «організації праці» та її форми. Визначається сут-
ність колективного трудового потенціалу персоналу підпри-
ємства. Розглядається трудовий менталітет як інструмент 
формування колективного трудового потенціалу, передумови 
формування та розвитку трудового менталітету управлінсько-
го персоналу. Представлено структурно-логічну схему понят-
тя «трудовий менталітет».

Ключові слова: організація праці, трудовий потенціал, 
трудовий менталітет, управління персоналом, організація.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется генезис теоретических взглядов на 

понятие «организации труда» и ее формы. Определяется сущ-
ность коллективного трудового потенциала персонала пред-
приятия. Рассматривается трудовой менталитет как инстру-
мент формирования коллективного трудового потенциала, 
предпосылки формирования и развития трудового менталите-
та управленческого персонала.

Ключевые слова: организация труда, трудовой потенциал, 
трудовой менталитет, управления персоналом, организация.

ANNOTATION
The article explores the Genesis of the theoretical views on 

the concept of «labor organization» and its forms. Determine the 
nature of collective labor potential personnel. Labor mentality is 
seen as an instrument of collective labor potential, preconditions of 
formation and development of the labor mentality of the manageri-
al staff. Presents the structural and logical scheme of the concept 
of «labor mentality».

Keywords: labor organization, labor potential, labor mentality, 
personnel management, organization.

Актуальність теми дослідження. Трудові 
ресурси підприємства є головним ресурсом кож-
ного підприємства, від якості й ефективності 
використання якого багато в чому залежать 
результати діяльності підприємства і його кон-
курентоспроможність. Трудові ресурси надають 
руху матеріально-речові елементи виробництва, 
створюють продукт, вартість і прибавочний про-
дукт у формі прибутку. Відмінність трудових 
ресурсів від інших видів ресурсів підприємства 
полягає в тому, що кожен найманий робітник 
може відмовитися від запропонованих йому 
умов і зажадати зміни умов праці і модифікації 
неприйнятних, з його точки зору, робіт, пере-
навчання іншим професіям і спеціальностям, 
може, нарешті, звільнитися з підприємства за 
власним бажанням. Організовані в профспілки 
трудові ресурси виступають в якості суб’єкта 
переговорів з адміністрацією про умови праці 
та її оплати при укладанні колективних догово-
рів на підприємстві.

Достатня забезпеченість підприємства потріб-
ними трудовими ресурсами, їх раціональне 
використання, високий рівень продуктивності 
праці мають велике значення для збільшення 
обсягів продукції і підвищення ефективності 
виробництва. Зокрема, від забезпеченості під-
приємства трудовими ресурсами й ефективності 
їх використання залежать обсяг і своєчасність 
виконання усіх робіт, ефективність викорис-
тання устаткування, машин, механізмів і, як 
результат, обсяг виробництва продукції, її собі-
вартість, прибуток і низка інших економічних 
показників.

Сучасна практика управління персона-
лом вимагає зміни уявлень про роль людини у 
виробництві. Вона перетворюється на унікаль-
ний ресурс, і відкриває нові можливості для 
підвищення результативності діяльності під-
приємства. Як складний біопсихосоціальний 
феномен людина наділена певними характерис-
тиками, що обумовлені природою і соціумом, 
в якому вона реалізує свою діяльність. Серед 
таких характеристик особливе місце займає тру-
довий менталітет працівників. З цим явищем 
менеджер постійно стикається в процесі форму-
вання колективного трудового потенціалу. Нині, 
вирішуючи це завдання, управлінці керуються 
стандартними процедурами, такими як прийом, 
відбір, оцінка, планування персоналу тощо. При 
цьому не враховується той факт, що колектив-
ний трудовий потенціал персоналу формується 
із сукупності потенціалів окремих працівників. 
Їх об’єднання є одним із найбільш актуальних 
завдань сучасного менеджменту, особливо це 
стосується управлінського персоналу виробничої 
організації. Його успішне вирішення неможливе 
без урахування складності людської природи, а 
саме – трудового менталітету працівника. Тому 
сучасному менеджеру необхідно застосовувати 
новітні технології управління персоналом, які 
спрямовані на розвиток трудового менталітету 
працівників та об’єднання останніх на цій основі 
у колектив.

Аналіз останніх наукових досліджень пока-
зав, що проблеми формування трудового потен-
ціалу підприємства у цілому досліджувалися 
у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: 
структура трудового потенціалу, методичні під-
ходи до його оцінки та планування розгляда-
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ються у роботах В. Гавви, В. Гриньової, А. Кіба-
нова, В. Пономаренка та ін. Особливостям 
управління персоналом підприємства у сучас-
них умовах присвячено праці М. Дороніної, 
П. Друкера, А. Колота, Дж. Коула, Т. Лепейко, 
Л. Маллінза, Г. Назарової, В. Співак, Г. Щьо-
кіна, О. Ястремської та ін. Теоретико-прикладні 
аспекти дослідження трудового менталітету на 
макрорівні розглядаються у роботі Д. Богині та 
М. Семикіної.

Метою роботи є дослідження основних про-
блем та сутності формування колективного тру-
дового потенціалу в сучасних умовах.

Перш ніж перейти до основних засад фор-
мування колективного трудового потенціалу, 
необхідно визначити сутність такого загального 
поняття, як «організація праці».

Слово «організація» означає взаємне розмі-
щення і взаємозв’язок окремих частин чогось 
цілого. Із цього випливає, що організація 
праці – це способи впорядкування засобів, пред-
метів та умов праці людини у технологічному 
процесі [3, с. 250]. 

Організація праці – це спосіб поєднання без-
посередніх виробників із засобами виробництва 
з метою створення сприятливих умов для одер-
жання високих кінцевих соціально-економічних 
результатів. Організація праці є об’єктивною 
необхідністю і невід’ємною складовою трудової 
діяльності людини. Вона має сприяти вдоскона-
ленню всіх процесів праці, виробничих струк-
тур для досягнення найвищої ефективності 
суспільного виробництва [1, с. 435]. Поняття 
«організація праці» по-різному тлумачиться 
науковцями, що найчастіше призводить до нео-
днозначного його розуміння.

На думку Л.І. Скібіцької, організація праці – 
це система заходів щодо раціонального вико-
ристання робочої сили, в тому числі відповідна 
розстановка людей у процесі виробництва, роз-
поділу і кооперації, методи нормування, форми 
і мотивація праці, організація робочих місць, 
їх обслуговування і необхідні умови праці [9, с 
360]. У свою чергу, Л.В. Балабанова під орга-
нізацією праці розуміє систему здійснення тру-
дового процесу, що визначає порядок і умови 
поєднання та здійснення складових його част-
кових трудових процесів, взаємодії виконавців 
та їх груп із засобами праці та один з одним для 
досягнення поставленої предметної мети спіль-
ної діяльності і забезпечення заданого соці-
ально-економічного ефекту [2, с. 416].

Організація праці на підприємствах, в окре-
мих галузях виробництва здійснюється в кон-
кретних формах, різноманітність яких залежить 
від таких основних чинників: рівня науково-
технічного прогресу, системи організації вироб-
ництва; психологічних факторів; особливостей 
екологічного середовища; а також від низки 
чинників, умовлених характером завдань, які 
вирішуються в різних ланках системи управ-
ління. Організація праці змінюється, вдоскона-
люється залежно від зміни цих чинників.

Щодо форм організації праці, то зазначимо, 
що форми організації праці визначаються рів-
нем розвитку продуктивних сил. Існують різні 
форми організації праці, під якими розумі-
ються її різновиди в залежності від того, як 
вирішуються питання планування, обліку, 
оплати праці, його розподіл й кооперації. Вони 
змінюються і вдосконалюються залежно від 
зміни умов виробництва і насамперед із впрова-
дженням нової техніки та прогресивних техно-
логій. Найдосконалішою є така форма організа-
ції праці, яка забезпечує найбільш раціональну 
взаємодію робочої сили із засобами виробни-
цтва і дає змогу виробляти найбільше продукції 
необхідної якості з найменшими витратами.

Під формою організації праці М.М. Подо-
ровська розуміє спосіб організації трудової 
діяльності, який регулюється певним, наперед 
визначеним розпорядком; зовнішнє вираження 
узгодженої діяльності керівника та підлеглого, 
що здійснюється у визначеному порядку і в пев-
ному режимі [8, с 260].

На думку Н.Г. Швець, форми організа-
ції праці – це її різновиди, які відрізняються 
особливостями розв’язання питань з окремих 
напрямів організації праці. Вони визначаються 
відповідними системо-утворювальними озна-
ками та критеріями [10, с. 345].

Отже, аналізуючи думки вчених щодо 
визначення поняття форми організації праці, 
доцільно зробити власний висновок. Так, на 
нашу думку, під формою організації праці 
варто розуміти організацію трудової діяль-
ності працівника, виконання покладених на 
нього обов’язків відповідно до нормативних 
актів, якими він керується у своїй діяль-
ності, та створення оптимальної взаємодії 
працюючих людей, знарядь і предметів праці 
у певній сфері на основі доцільної організації 
робочих місць.

Наразі доцільно зазначити класифікацію 
форм організації праці.

За способом встановлення планових завдань 
і обліком виконаної роботи форми організації 
праці бувають:

1) індивідуальна – передбачає персоніфіко-
ваний підхід до розподілу виробничих завдань, 
обліку виконаної роботи, нарахування заробіт-
ної плати на підприємстві;

2) колективна – характеризує колективний 
підхід до організації виробничого процесу.

Колективні форми організації праці мають 
найбільше поширення, оскільки найчастіше 
виробничий план доводиться до якого-небудь 
підрозділу, і за результатами виконання цього 
плану нараховується заробітна плата всьому 
підрозділу, з подальшим розподілом між окре-
мими працівниками [4, с. 33-36].

Залежно від місця в ієрархії організації 
колективні форми організації праці, в свою 
чергу, діляться на групові, віддільні, секторні, 
цехові тощо. При цьому колективні форми орга-
нізації праці поділяють за різними ознаками.
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Залежно від способу поділу та кооперації 
праці при колективній формі організації праці 
розрізняють такі виробничі підрозділи:

1) з повним поділом праці – передбачає 
зайнятість відповідно до освітньо-кваліфіка-
ційного рівня працівників на одному робо-
чому місці;

2) з частковою взаємозамінністю – передба-
чає суміщення виконуваних робіт;

3) з повною взаємозамінністю – передбачає 
можливість використання праці на будь-якому 
робочому місці підрозділу, а також обмін робо-
чими місцями відповідно до розробленої схеми.

Залежно від способу управління при колек-
тивній формі організації праці виокремлюють 
такі підрозділи:

1) з повним самоуправлінням – за умови 
визначення підрозділу виробничого завдання, 
а вирішення решти питань щодо організації 
виробництва і праці здійснює колектив під-
розділу; 

2) з частковим самоуправлінням – частина 
функцій управління централізована, а інша – 
делегована колективу підрозділу; 

3) без самоуправління – централізація усіх 
функцій управління підрозділом [6, с. 267].

Офіційні колективи є юридично оформ-
леними і діють у межах законодавчих норм і 
правил, встановлених на даному підприєм-
стві. Виробничі зв’язки і стосунки будуються 
на основі посадових обов’язків працівників по 
ієрархії підпорядкованості. Дії членів таких 
колективів регулюються правилами і принци-
пами раціональної бюрократії.

Неофіційні колективи ніде юридично не 
оформляються і виникають на підставі дій 
працівників, бажаючих встановити міжособис-
тісні контакти і відносини не за посадами, а на 
базі особистих симпатій, поділюваних ціннос-
тей і життєвих цілей. Внутрішні зв’язки в них 
неформальні, але ієрархія підпорядкованості 
тут також може переглядатися залежно від 
поведінки лідера і близькості до нього окремих 
членів такого колективу.

Види трудових колективів з механізму 
освіти:

– створені за розпорядженням керівництва;
– склалися стихійно (неформально).
Види колективів за характером внутрішніх 

зв’язків:
– формальні;
– неформальні.
Усі трудові колективи різняться за психоло-

гічним особливостям. До психологічних харак-
теристик трудового колективу належать:

– морально-психологічний клімат у колек-
тиві: головні цілі, заради яких створений і 
працює цей колектив; способи і засоби досяг-
нення поставлених цілей; загальноприйняті 
норми і правила взаємин; справедливе, з точки 
зору кожного працівника, розподіл роботи і 
обов’язків;

– згуртованість колективу працівників;

– психологічна сумісність працівників у тру-
довому колективі: сумісність характерів, типів 
темпераменту; високий професійний рівень всіх 
працюючих в колективі;

– рівень психологічного тиску колективу на 
своїх членів і ступінь конформізму (схожості 
думок).

Отже, колективний труд є не просто сумою 
індивідуальних зусиль низки людей. Він став 
більш продуктивним, успішним і результатив-
ним, дозволив кожному члену колективу засто-
сувати усі свої знання і вміння, придбати кра-
щий досвід роботи [11].

Великий суспільний поділ праці та спеціа-
лізація створили умови для виробничої коо-
перації. Із розвитком продуктивних сил одно-
часно йшов процес удосконалення колективної 
праці, утворення стійких трудових колективів 
на підприємствах. Основою будь-якого виробни-
цтва матеріальних благ і послуг став трудовий 
колектив.

Колективною працею можна досягти наба-
гато більших результатів, ніж розрізненою 
роботою такої ж кількості людей. Це відбува-
ється завдяки величезному потенціалу трудо-
вого колективу.

Колективна праця дозволяє:
– передавати свої знання і вміння іншим 

членам колективу, отримуючи взамін на визна-
ння і подяку за це, а при необхідності і отриму-
вати нові знання і вміння;

– ставити цілі набагато більш високого 
порядку і вирішувати дуже складні і об’ємні 
завдання, ніж працюючи поодинці;

– мати співчуття, співпереживання своїх 
колег і отримувати їх підтримку не тільки в 
трудовому процесі, але верб побутових та інших 
життєво важливих питаннях;

– проявляти здібності, творчість та ініціа-
тиву кожного працівника, висувати нові ідеї, 
раціоналістичні пропозиції;

– підвищувати почуття відповідальності не 
тільки за власну роботу, але і за своїх товари-
шів, спільно вирішувати і домагатися вико-
нання прийнятих рішень, виступати за прин-
ципом «один за всіх, всі за одного»;

– піддавати осуду і засудження справи і 
вчинки товаришів, не відповідають прийня-
тим у колективі нормам моралі і моральності, 
і навіть карати винних, аж до звільнення 
[6, с. 267].

Однак такий потенціал може проявитися 
тільки тоді, коли колектив повністю сформу-
вався і набув всі притаманні йому властивості 
і якості, а також коли менеджер ефективно 
управляє діями як кожного члена, так і колек-
тиву в цілому.

Зрослий професійний рівень трудящих 
помітно полегшує організацію та координа-
цію роботи колективу. Менеджер, спираю-
чись на компетентності співробітників, може 
делегувати їм частину управлінських функцій 
або створювати з відповідних фахівців цільові 
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групи для вирішення складних професійних 
проблем, або розширити коло питань, вирі-
шення яких можливе на основі самоврядності. 
Це, звичайно, не скорочує робочого часу мене-
джера, але звільняє його від рутинної, друго-
рядною важливості роботи, дозволяє приділяти 
більше уваги самому трудовому колективу і 
кожного працівника окремо.

Трудовий колектив зможе розкрити свій 
потенціал повністю у тому разі, якщо менеджер 
буде планувати його роботу, починаючи з рота-
ції кадрів і до найдрібніших питань організа-
ційного та мотивуючого характеру. Залежно від 
виду колективу і його складу менеджер пови-
нен створити надійну і ненав’язливу систему 
контролю за роботою і виявляти ставлення до 
справи всіх членів колективу [12].

Численні наукові дослідження свідчать, що 
управління трудовим потенціалом виробничої 
організації здійснюється у межах трьох підхо-
дів: економічного, органічного та гуманістич-
ного. Кожен із наступних підходів відзначався 
ускладненням уявлень про людину, розширен-
ням функцій менеджера, зміною його ролі в 
системі управління працівником. Сучасні соці-
ально-економічні умови України об’єктивно 
вимагають перейти до гуманістичного підходу 
в управлінні трудовим потенціалом організації. 
Він передбачає створення менеджером відпо-
відних умов для поєднання окремих трудових 
потенціалів персоналу, зайнятого інтелекту-
альною, творчою працею шляхом формування 
позитивної взаємодії між членами колективу та 
керівником. Це дозволить вирішити нагальні 
проблеми нарощення інтелектуального капі-
талу вітчизняних підприємств, зокрема маши-
нобудівної галузі.

За таких умов технологія формування 
трудового потенціалу виробничої організації 
потребує переосмислення. Основною причиною 
цього є той факт, що даний процес полягає не 
тільки у наповненні організації персоналом, 
який здатен виконувати певні функції. Він 
також має бути націленим на створення відпо-
відних умов для об’єднання у колективі потен-
ціалів кожного працівника для досягнення 
загальної мети організації.

Поняття «трудовий потенціал» розгляда-
ється як сукупність людських можливостей, а 
також можливостей організації, які мають бути 
використані для їх всебічного розкриття та роз-
витку. Він охоплює потенціали окремих кате-
горій персоналу та містить наступні складові: 
психофізіологічну, демографічну, кваліфіка-
ційну, інтелектуальну, соціально-психологічну. 
У зв’язку з тенденціями соціалізації менедж-
менту остання набуває особливого значення, 
оскільки без урахування її особливостей (рівня 
взаємодії людини та організації, спрямованості 
трудової поведінки працівника) неможливо 
сформувати колективний трудовий потенціал 
персоналу. Він представляє собою об’єднання 
можливостей усіх членів колективу для досяг-
нення суспільних цільових орієнтирів на основі 
спільних цінностей трудової діяльності. Його 
ознакою слугує показник ціннісно-орієнтацій-
ної єдності членів колективу [5, с. 33].

За допомогою формування та підтримки орга-
нізаційної культури, позитивного стану соці-
ально-психологічного клімату, а також надання 
соціально-трудовим відносинам у колективі 
певної спрямованості менеджер узгоджує осо-
бистісні та організаційні цінності працівника. 
Проте використання жодного з цих понять недо-

статньо для створення методич-
ного підґрунтя щодо об’єднання 
трудових потенціалів працівни-
ків, які зайняті інтелектуальною 
працею. Звідси виникає необхід-
ність введення до наукового обігу 
поняття «трудовий менталітет» 
в якості соціально-психологічної 
складової трудового потенціалу. 
Нині воно починає використо-
вуватися в економічній сфері, 
зокрема у понятійно-категоріаль-
ному апараті менеджменту.

Соціально-психологічні харак-
теристики працівника та його цін-
нісні орієнтації є об’єктивними 
передумовами формування та 
розвитку трудового менталітету. 
Окрім цього, зазначені процеси 
здійснюються безпосередньо під 
впливом низки факторів – вну-
трішніх і зовнішніх. Вирішальне 
значення мають перші, до яких 
належать організаційна культура 
та стан соціально-психологіч-
ного клімату. На підставі цього 
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Рис. 1. Структурно-логічна схема поняття «трудовий менталітет»
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поняття «трудовий менталітет» доцільно пред-
ставляти у вигляді схеми.

Трудовий менталітет працівників проявля-
ється у їх ставленні до керівника, колективу, 
праці. Показником ставлення персоналу до 
керівника є лояльність, яка вимірюється на 
основі таких індикаторів, як авторитет керів-
ника, рівень довіри до нього з боку членів 
колективу. Показником ставлення працівників 
до колективу також є лояльність, що містить 
такі індикатори: якість службових відносин 
у колективі, взаєморозуміння між колегами. 
Ставлення персоналу до праці розглядається 
крізь призму її значущості для працівника як 
термінальної або інструментальної цінності. 
Перше вимірюється на основі оцінювання пра-
цівником своєї праці як можливості для само-
реалізації, прояву ініціативності, розширення 
повноважень, відповідальності; друге – на 
основі оцінювання праці як можливості задо-
вольняти насамперед свої матеріальні потреби, 
досягати матеріально значущих результатів 
праці [7, с. 90-95].

Активізація факторів формування та розви-
тку трудового менталітету управлінського пер-
соналу відбувається у процесі соціалізації соці-
ально-трудових відносин, спрямованість якого 
задає керівник-лідер. Під впливом процесу 
соціалізації формується та розвивається трудо-
вий менталітет працівника, що дозволяє йому 
ставати членом даного трудового колективу.

Висновки. Отже, аналізуючи вищевикладене, 
можна зробити висновок, що організація праці – 
це система заходів, що забезпечує раціональне 
використання робочих кадрів, яка включає від-
повідне розміщення людей у процесі виробни-
цтва, поділ на ланки, методи виконання робіт, 
нормування й стимулювання праці, організацію 
робочих місць, їх обслуговування і необхідні 
умови праці. Іншими словами – це сукупність 
процесів і дій зі встановлення чи вдосконалення 
порядку здійснення трудової діяльності задля 
одержання необхідних результатів. Як бачимо, 
організація праці є об’єктивною необхідністю 
і невід’ємною частиною трудової діяльності 
людини, яка забезпечує вдосконалення всіх про-
цесів праці для досягнення найвищої ефектив-
ності суспільного виробництва. І тому можна з 
упевненістю сказати, що виконання обов’язків 
працівниками відповідно до вимог законодав-
ства, що регламентує їхню діяльність, дозволяє 
належно зорганізувати роботу та досягти бажа-
них результатів.

За сучасних умов особливого значення 
набуває гуманістичний підхід до управління 
персоналом виробничої організації. У його 
межах менеджер шляхом організації відносин 
у колективі, створення сприятливого організа-
ційно-культурного середовища об’єднує трудові 

потенціали окремих працівників у колективі, 
тобто формує колективний трудовий потенціал.

Понятійний апарат щодо формування колек-
тивного трудового потенціалу управлінського 
персоналу включає організаційну культуру, стан 
соціально-психологічного клімату, а також соці-
ально-трудові відносини у колективі та трудовий 
менталітет. Останній варто розглядати як спосіб 
сприйняття світу працівниками виробничої орга-
нізації у координатах їхніх соціально-психологіч-
них характеристик і ціннісних орієнтацій у трудо-
вій діяльності, що формує їхню трудову поведінку 
та проявляється у ставленні до праці, колег, керів-
ника. Передумовами формування та розвитку 
трудового менталітету управлінського персоналу 
виступають соціально-психологічні характерис-
тики та ціннісні орієнтації у трудовій діяльності, а 
факторами – організаційна культура та стан соці-
ально-психологічного клімату у колективі.

У процесі соціалізації трудовий менталітет 
працівників зазнає впливу через діяльність керів-
ника-лідера, яка спрямована на формування пев-
ної організаційної культури та створення відпо-
відного соціально-психологічного клімату.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Аведян Л.Й. Управління людськими ресурсами на підпри-

ємстві: автореф. дис. … к. е. н. / Л.Й. Аведян. – Харків, 
2000. – 435 с.

2. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: під-
ручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / Л.В. Балабанова, 
О.В. Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 416 с. 

3. Головко М.Л. Економіка праці: посібник / М.Л. Головко, 
В.П. Пастухов. – Львів, 2000. – 250 с. 

4. Голубева Т.В. Особенности формирования трудового 
потенциала персонала производственного предприятия / 
Т.В. Голубева. – Х., 2008. – С. 33-36.

5. Дубінін В.В. Трудовий інтерес як соціально-філософський 
феномен / В.В. Дубінін // Збірник наукових праць Гілея 
(науковий вісник). – К. – 2009. – № 27. – С. 33.

6. Данюк В.М. Організація праці менеджера / В.М. Данюк. – К.: 
КНЕУ, 2006. – 267 с. 

7. Дороніна М.С. Трудовий менталітет як предмет менедж-
менту / М.С. Дороніна, Т.В. Голубєва // Культура народов 
Причерноморья. – 2009. – № 161. – С. 90-95.

8. Подоровская М.М. Организация труда: учебн. пособие / 
М.М. Подоровская. – К., 2004. – 260 с. 

9. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. посібник / 
Л.І. Скібіцька. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с. 

10. Швець Н.Г. Раціоналізація трудової діяльності: посібник / 
Н.Г. Швець. – К., 2004. – 345 с. 

11. Fay Hanleybrown, John Kania «Channeling Change: Making 
Collective Impact Work» / Fay Hanleybrown [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ssir.org/articles/entry/
channeling_change_making_collective_impact_work.

12. Електронний конспект «Трудовий колектив та колективна 
праця» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
grandars.ru/college/biznes/trudovoy-kollektiv.html.



721Глобальні та національні проблеми економіки

УДК 657.446:631.11(477.73)

Мельник О.І.
кандидат економічних наук,

Миколаївський національний аграрний університет

Щербина Ю.О.
магістр обліково-фінансового факультету

Миколаївського національного аграрного університету

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ  
З БЮДЖЕТОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

AREAS OF IMPROVEMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES’  
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено організацію обліку податкових плате-

жів на підприємствах. Запропоновано напрями вдосконалення 
обліку розрахунків з бюджетом сільськогосподарських підпри-
ємств. Наголошено на необхідності гармонізації фінансового 
та податкового обліку. Запропоновано концептуальні підходи 
до формування інформаційних ресурсів про податкові платежі 
підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Ключові слова: податкові платежі, облік розрахунків з бю-
джетом, гармонізація обліку, рахунки бухгалтерського обліку.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована организация учета налоговых 

платежей на предприятиях. Предложены направления со-
вершенствования учета расчетов с бюджетом сельскохо-
зяйственных предприятий. Отмечена необходимость гар-
монизации финансового и налогового учета. Предложены 
концептуальные подходы к формированию информационных 
ресурсов о налоговых платежах предприятия в системе сче-
тов бухгалтерского учета.

Ключевые слова: налоговые платежи, учет расчетов с 
бюджетом, гармонизация учета, счета бухгалтерского учета.

ANNOTATION
The article describes the organization of accounting of tax 

payments by agrarian enterprises. The ways of improvement of 
the payments to the budget by agrarian enterprises are proposed. 
The need to harmonize financial and tax accounting is proved. The 
conceptual approaches to the formation of information resources 
of the tax payments in the system of accounts are given.

Keywords: tax payments, accounting of budget payments, 
harmonization of accounting, bookkeeping accounts.

Постановка проблеми. Оподаткування під-
приємств є однією із невід’ємних складових 
податкової політики та системи бухгалтерського 
обліку будь-якої країни. Раціонально органі-
зована система оподаткування повинна сти-
мулювати діяльність підприємств, створювати 
відносно рівні умови для всіх суб’єктів господа-
рювання, бути простою і зрозумілою, забезпе-
чувати ефективність процесу стягнення подат-
ків. При організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві особливе місце відводиться обліку 
розрахунків з бюджетом, оскільки нарахування 
і сплата податків спричиняє зміни у структурі 
зобов’язань та активів підприємства. Сільсько-
господарські підприємства, відповідно до чин-
ного законодавства, зобов’язані сплачувати 
загальнодержавні та місцеві податки, котрі у 
свою чергу чинять вплив на фінансові резуль-
тати. Тому неповне нарахування і сплата подат-

ків, несвоєчасне складання податкової звітності, 
помилки при організації обліку податкових 
платежів передбачають застосування фінансо-
вих санкцій, стягнення штрафів, нарахування і 
сплату пені з боку платників податків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи сучасних наукових підходів 
щодо напрямів вдосконалення обліку розрахун-
ків з бюджетом сільськогосподарських підпри-
ємств закладені в роботах багатьох вітчизняних 
та зарубіжних економістів, таких як Н. Тка-
ченко [3], В. Шило [4], К. Гутуряк [5], І. Май-
буров [6], С. Іванова [7], Ю. Іванов [8], І. Гера-
симук [9]. Проте питання удосконалення обліку 
розрахунків за податками залишається акту-
альним і потребує подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення теоретичних засад обліку розрахунків 
з бюджетом за податками і платежами, їх гар-
монізації з фінансовим обліком, розробка прак-
тичних рекомендацій з вдосконалення форм і 
змісту податкової звітності для прийняття еко-
номічних рішень у процесі контролю за діяль-
ністю підприємств, а також визначення напря-
мів удосконалення обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно із вимогами Закону України «Про бух-
галтерський облік і фінансову звітність в Укра-
їні» основою організації та методології обліку є 
облікова політика підприємства, яка має вклю-
чати методи і процедури ведення фінансового, 
управлінського обліку і обліку податкових пла-
тежів (податковий облік) [2]. У сучасних умо-
вах господарювання показники бухгалтерського 
обліку максимально повинні використовуватися 
для складання податкової звітності, задоволь-
няти інформаційні потреби податкових органів 
з нарахування і своєчасності сплати податків та 
зборів кожної юридичної і фізичної особи.

Під час розробки облікової політики на під-
приємстві доцільним є запровадження окремого 
розділу, такого як «Організація обліку подат-
кових платежів» та формування внутрішнього 
положення про податковий облік на підприєм-
стві. В зазначеному розділі потрібно розкривати 
інформацію про:
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– робочий план рахунків – необхідним є 
зазначення рахунків та субрахунків для кож-
ного виду платежів і зборів;

– графік документообігу документів – опи-
сати рух кожного первинного і зведеного 
документу, облікового регістра до складання 
податкової звітності. В діючих нормативних 
документах відсутні описи складу зведених 
документів, облікових регістрів з реєстрації 
податкових доходів і витрат.

Це дозволить скоротити рівень відмінностей 
між фінансовим і податковим обліком активів, 
зобов’язань, складання різних форм звітності, 
які не урегульовані законодавчо-нормативними 
актами України. Нині в Україні податок на 
додану вартість є єдиним податком, до якого 
розроблено усі первинні документи (податкові 
накладні), облікові регістри (реєстри отрима-
них та виданих податкових накладних), звіт-
ність тощо.

Зміст і структура облікової політики підпри-
ємства в розділі «Організація обліку податко-
вих платежів» повинна здебільшого відповідати 
законодавчим і нормативним актам та висвіт-
лювати ті моменти, які відсутні в Податковому 
Кодексі України [3, с. 963].

Нині склалася така ситуація, коли на сіль-
ськогосподарських підприємствах відсутнє 
чітке визначення посадових обов’язків еконо-
міко-облікового апарату по веденню податко-
вого обліку. Окремі науковці пропонують струк-
турувати різні відділи бухгалтерської служби 
(розрахунковий, фінансових результатів, гро-
шових коштів, необоротних активів тощо), 
відособлюючи бухгалтера з податкового обліку 
[3, с. 965]. Ми вважаємо, що вищезазначені 
зміни є недоцільними, оскільки, наприклад, 
спеціаліст з обліку доходів по реалізації про-
дукції, товарів, послуг або по обліку виробни-
чих та інших витрат краще за інших спеціаліс-
тів може в короткий термін визначити повний 
склад тієї чи іншої складової податку на прибу-
ток. Тому розподіл обов’язків з обліку податко-
вих платежів повинен раціонально розділятися 
серед працівників бухгалтерської служби, що у 
свою чергу сприятиме складанню правдивої та 
неупередженої інформації про діяльність сіль-
ськогосподарського підприємства.

«Проведені дослідження складу і змісту 
податкової звітності показують, що окремі 
показники дублюються в додатках, розрахун-
ках та деклараціях, не містять суттєвого інфор-
маційного навантаження і є громіздкими, вима-
гають значної кількості часу для їх складання. 
Крім того, показники податкової звітності не 
повно характеризують дійсний фінансовий стан 
підприємства і вимагають не тільки значних 
трудозатрат для заповнення і перевірки, а й 
нераціонального витрачання великої кількості 
паперу» [10, с. 30].

З боку вчених існують різні пропозиції, щодо 
удосконалення інформаційного забезпечення, 
щодо податкових платежів, зокрема: 

1. Н.М. Ткаченко пропонує для удоскона-
лення звітності доповнити примітки до річної 
фінансової звітності розділом XIV «Податки, 
збори, внески», що містить інформацію про 
стан розрахунків за податковими платежами 
[3, с. 976]. Однак надання такої інформації 
зовнішнім користувачам не відповідає при-
значенню фінансової звітності як підсистеми 
інформації для внутрішніх користувачів з 
метою прийняття управлінських рішень.

2. В.П. Шило для удосконалення інформа-
ційного забезпечення процесу прийняття еконо-
мічних рішень щодо податкових платежів про-
понує впровадження Звіту про стан податкових 
платежів підприємства, в якому формуються 
обліково-аналітичні показники, необхідні для 
аналізу системи управління податковими плате-
жами та податковим середовищем підприємства 
[5, с. 170]. Ми вважаємо, що в даному випадку 
доречним є складання Приміток до податко-
вої звітності, котрі дадуть можливість деталі-
зувати інформацію до рівня, необхідного для 
прийняття оптимальних управлінських рішень 
у сфері оподаткування, оскільки, запропонова-
ний документ надаватиме інформацію керівни-
цтву підприємства про стан заборгованості за 
окремими податками та зборами, суми нара-
хованих та сплачених податків і зборів, нара-
хування штрафних санкцій щодо несплати або 
простроченої сплати податків та зборів тощо.

Пропонуючи напрями удосконалення обліку 
розрахунків з бюджетом, необхідно приділити 
неабияку увагу формам податкової звітності. 
Адже нині складання податкової звітності 
займає більше часу і уваги порівняно з фінан-
совою та статистичною звітністю. Можна зазна-
чити, що форми податкової звітності потребують 
удосконалення, оскільки інформація щодо біль-
шості загальнодержавних і місцевих податків 
та зборів дублюється, зокрема, спочатку пода-
ється у спеціальних додатках, а потім відобра-
жається у податкових деклараціях. Крім того, 
значна кількість додатків, що подаються одно-
часно з податковими деклараціями, не містять 
суттєвої інформації, та використовується лише 
як допоміжні таблиці. Удосконалення подат-
кових форм, можливе шляхом їх спрощення, 
тобто необхідно виключити ті показники, які 
дублюються в інших формах податкової звіт-
ності. Ще одним із шляхів удосконалення є 
скорочення деяких додатків до податкових 
декларацій, оскільки не всі додатки несуть 
суттєве інформаційне навантаження. Зазна-
чені зміни дозволять скоротити затрати часу на 
заповнення відповідних форм, а, відповідно, це 
призведе до підвищення рівня продуктивність 
праці. Облік розрахунків за податками і плате-
жами треба організувати таким чином, щоб за 
кожним із них окремо можна було мати дані 
про нараховані і сплачені суми, заборгованість 
на кінець місяця.

Висновки. Податкова система країни без-
посередньо впливає на стабільність та ефек-
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тивність функціонування як народного госпо-
дарства в цілому, так і його окремих галузей. 
Нині питання удосконалення організації та 
обліку податкових розрахунків є актуальним 
та до кінця не вирішеним. Постійні зміни в 
системі оподаткування аграрних підприємств 
зробили їх практично неплатоспроможними. 
З огляду на це, було продовжено пошуки 
такого податкового механізму, завдяки якому 
можна було б зменшити податковий тиск на 
виробників сільськогосподарської продукції 
та зацікавити їх у підвищенні ефективності 
господарювання. Провівши дослідження мето-
дичних аспектів удосконалення обліку подат-
кових платежів, ми дійшли висновку про те, 
що необхідним є:

– дотримання вимог нормативно-законо-
давчої бази України щодо ведення фінансового 
обліку; 

– необхідно додати окремий підрозділ до 
наказу про облікову політику, який буде мати 
назву «Організація обліку податкових плате-
жів»;

– здійснити розподіл обов’язків між праців-
никами відділу бухгалтерського обліку;

– удосконалити форми податкової звітності 
тощо.
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які впливають на цінову політику, моніторинг 
цін конкурентів, управління цінами тощо. Ось 
чому формування цінової політики відповідно 
до загально схвалених принципів (які явля-
ють собою основні положення, правила, під-
ходи до цього складного процесу) та цілей, а 
також застосування оптимальної методики 
визначення цін є необхідними компонентами 
успішної діяльності кожного підприємства, 
що прагне розвиватись і отримувати відповід-
ний прибуток. Невідповідність існуючого теоре-
тико-методичного інструментарію формування 
цінової політики запитам практики актуалізує 
необхідність його удосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Згідно із сучасною теорією, процес ціноутво-
рення базується на урахуванні попиту і пропо-
зиції, тобто при формуванні вартості товару та, 
відповідно, ринкової ціни слід враховувати, з 
одного боку, виробництво, а з іншого – потреби 
споживачів. Крім того, необхідно пам’ятати, 
що цінова політика підприємства визнача-
ється також її власним потенціалом, наявністю 
достатнього капіталу, кваліфікованих кадрів, 
організацією діяльності, а не лише станом 
попиту і пропозиції на ринку [7, с. 146].

Суттєвий внесок у теорію ціноутворення зро-
били Ж.Ж. Ломбер, Д. Рікардо, Ф. Кене, А. Мар-
шалл, П. Самуельсон, Дж. Робінсон, А. Пігу, 
С. Фішер, П. Хейне та ін. Сутність і проблеми 
ціноутворення в умовах економічної трансфор-
мації досліджені у працях Т. Беня, В. Бугулова, 
В. Князева, В. Міщенка, Т. Нєйгла, Р. Холдена 
та ін. Проблемі сучасного ринкового ціноутво-
рення багато уваги приділяється вітчизняними 
економістами, що знайшло своє відображення в 
наукових працях А. Базилюка, А. Волошенко, 
А. Гальчинського, П. Єщенка, О. Гоша, А. Гри-
ценка, О. Зборовської, Г. Климка, А. Колота, 
В. Кириленка, Г. Крамаренка та ін. Безпосе-
редньо дослідженню проблем формування ціно-
вої політики підприємства присвячено роботи 
М. Виноградського, С. Дугіної, О. Жегус, 
В. Корінєва, І. Ліпсіца, Р. Ноздрьової, Т. Слєп-
ньової, О. Цацуліна, Н. Яковлєва та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на вагомі 
здобутки в дослідженні проблеми формування 
цінової політики, необхідно відмітити, що 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки ефективність діяльності 
підприємства залежить від здатності адапту-
ватися до змін у зовнішньому середовищі та 
використовувати ці зміни на користь у своїй 
діяльності: передбачати і змінювати структуру 
товарного асортименту, обґрунтовано підходити 
до процесу ціноутворення та впроваджувати нові 
інструменти гнучкого ціноутворення. В умовах 
ринкової конкуренції ціни задають пріоритети 
технічній, товарній, комунікаційній, збутовій 
та іншим політикам підприємства. Правильна 
оцінка умов ринку та можливостей підприєм-
ства забезпечує останньому визначення ринко-
вої ціни, що, у свою чергу, є потужним засобом 
для функціонування та розвитку підприємства.

Розвиток економіки України характери-
зується загостренням конкурентної боротьби 
серед суб’єктів підприємницької діяльності 
практично в усіх галузях. Тому основними 
передумовами формування ефективної ціно-
вої політики в ринковій економіці є орієнта-
ція на споживачів та їх платоспроможність, 
урахування рівня конкурентоспроможності як 
самого підприємства, так і його конкурентів, 
комплексне й постійне дослідження факторів, 
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існуючі методологічні засади не дозволяють 
повною мірою комплексно підійти до її вирі-
шення на підприємстві.

Мета статті полягає в узагальненні розгля-
нутих в економічній літературі теоретичних 
аспектів щодо принципів і цілей формування 
цінової політики підприємства, а також супро-
воджуючих цей процес управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Навіть двадцятирічна практика і відповідний 
досвід вітчизняних підприємств у нових для 
себе умовах господарювання не дозволили їм 
уникнути певних проблем і недоліків у процесі 
ціноутворення на власну продукцію. Зокрема, 
на початковому етапі розвитку підприємствам 
важко встановлювати ціну на продукцію чи 
послуги, оскільки їм перш за все необхідно 
створити попит на нову продукцію [1]. Крім 
того, спостерігається надмірна орієнтація на 
витрати виробництва, недостатнє врахування 
зовнішніх факторів, що часто змінюються, осо-
бливо в умовах трансформаційної економіки, 
нехтування іншими маркетинговими засобами, 
які повинні використовуватися з ціною. Існу-
ючі методи ціноутворення недостатньо врахо-
вують можливі інфляційні очікування. Це ж 
стосується і питань цінового ризику та його 
можливих наслідків [6].

Слід зауважити, що важливість ціноут-
ворення при визначенні перспектив розви-
тку діяльності підприємства та прогнозуванні 
результатів його діяльності недооцінювалась 
і раніше. Дослідження, проведені в 1950-х 
роках, показали, що більша частина фірм 
або механічно встановлювала ціни на основі 
витрат, або слідувала ціноутворенню конкурен-
тів. За результатами досліджень, проведених у 
1964 р., лише частина практиків, визнала важ-
ливість ціноутворення в діяльності фірми. До 
середини 1970-х років ціноутворення зводилось, 
головним чином, до калькулювання витрат і 
додавання до них розрахованої суми прибутку. 
Скоро уявлення керівників підприємств про 
важливість ціноутворення змінились, і вже в 
1984 р. дослідження показали, що керівництво 
вважає ціноутворення найважливішою пробле-
мою, з якою стикається підприємство. Замість 
витратного методу стали використовувати полі-
тику, яка більшою мірою орієнтувалася на 
попит, в умовах якого компанії встановлюють 
ціни для досягнення певних цілей [3, с. 5].

У 1990-ті роки значення ціни зросло ще 
більше, і це було зумовлено, по-перше, глибо-
кими економічними спадами, що проявилося 
у скороченні купівельної спроможності спожи-
вачів і, як результат, посилення їх чутливості 
до цін. По-друге, посиленням конкуренції іно-
земних компаній на товарних ринках України 
(пропонування більш дешевих іноземних това-
рів). По-третє, сегментацією багатьох товарних 
ринків, які потребували різного рівня ціни. 

І, нарешті, роль ціни посилилась у зв’язку з 
дерегулюванням економіки державою. Прива-

тизація багатьох державних секторів економіки 
призвела до гострої цінової конкуренції, напри-
клад, серед авіакомпаній, телефонних компаній, 
банків, страхових компаній, виробників безал-
когольних напоїв, кондитерських виробів та ін.

Тому нині особливо важливо підходити до 
формування цінової політики як до важливого 
елементу загальної стратегії підприємства, що 
безпосередньо входить у такий великий її роз-
діл, як ринкова стратегія.

У загальному вигляді цінова політика визна-
чена як система заходів щодо встановлення, під-
тримки і змінення цін на продукцію (послуги), 
яка узгоджується із загальною стратегією під-
приємства і спрямована на досягнення його 
цілей і завдань. Або ж розглядати цінову полі-
тику як інтегровану систему, куди входять: 
взаємозв’язок цін на товари в межах асорти-
менту, використання спеціальних знижок і 
змін цін, співвідношення своїх цін і цін конку-
рентів, методи формування цін на нові товари 
тощо. При цьому необхідно звернути увагу і на 
зростаючу роль маркетингу, який переорієнто-
вує роботу підприємства на ринковий попит, 
точніше, на виявлення і задоволення існуючого 
та формування нового.

Проте не можна розробити обґрунтовану 
цінову політику підприємства, не керуючись 
найважливішими елементами методології ціно-
утворення – її принципами, які являють собою 
основні положення, правила, підходи до цього 
складного процесу. Такі принципи ціноутво-
рення, як науковість, безперервність і цільова 
спрямованість є загальновизнаними і їх виді-
ляють майже всі автори [1–8].

Науковість є найважливішим, синтезуючим 
принципом, з якого випливають інші правила 
ціноутворення. Він вимагає наукової обґрунто-
ваності цін, тобто розуміння та врахування еко-
номічних законів і реальних значень ринкових 
чинників, що діють у даний момент, прогноз їх 
зміни найближчим часом. У свою чергу, нау-
кова обґрунтованість потребує обробки вели-
кої кількості інформації про сформовані ціни, 
про прогнози зміни рівня витрат виробництва, 
попиту та пропозиції, якості товару тощо.

Що стосується принципу безперервності 
ціноутворення, то він має як просторовий, так 
і часовий аспекти [3]. Відповідно до першого 
аспекту, цей принцип вимагає визначення цін 
на всіх стадіях виробничого процесу. Якщо 
збільшуються витрати і нагромадження корис-
них властивостей (під час руху продукту від 
сировини до готового виробу), то ціна на нього 
зростає. Тоді як часовий аспект безперервності 
припускає зміну цін у бік зменшення чи збіль-
шення через великі чи малі проміжки часу.

Принцип цільової спрямованості цін поля-
гає у тому, щоб суб’єкт, який чинить істотний 
вплив на ціноутворення (держава, адміністра-
ція регіону, асоціація великих підприємств 
та ін.), підкоряв би ціни розв’язанню певних 
завдань і досягненню тих чи інших цілей.
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Також у теорії розглядаються й інші прин-
ципи, зокрема: єдності ціноутворення і контр-
олю за дотриманням цін, відображення в рівні 
цін капіталомісткості виробництва продукції, 
диференціації цін на окремі види продукції і 
деякі інші.

Особливий інтерес викликає пропозиція: три 
загальновизнані принципи доповнити прин-
ципами пропорційності та адекватності [3]. 
Зокрема, в основних положеннях ціноутво-
рення відобразити вимогу дотримання певних 
кількісних пропорцій у цінах на різні види про-
дукції, а також відповідне чи адекватне відо-
браження в рівні цін собівартості, капіталоміст-
кості, корисності товару, попиту та пропозиції, 
цінової психології.

Принцип пропорційності вимагає дотри-
мання певних кількісних співвідношень у 
цінах, що пов’язано з конкретною величиною 
трудомісткості, капіталомісткості, витрат, 
корисності різних товарів і необхідності одер-
жання приблизно рівного прибутку на рівний 
капітал. Дотримання певних пропорцій викли-
кається й тим, що багато товарів беруть участь 
у виробництві інших товарів, і зміна цін на 
одні з них викликає відповідну зміну витрат на 
виробництво інших.

Принцип адекватності вимагає 
об’єктивного відображення в рівні цін собівар-
тості, капіталомісткості, корисності та інших 
чинників відповідно до їх реального впливу на 
ціну. Як завищена, так і занижена оцінка того 
чи іншого чинника призводитиме до встанов-
лення необґрунтованої ціни на той чи інший 
товар. Це, у свою чергу, викликатиме упо-
вільнення збуту товарів або ж одержання мен-
шого прибутку на одиницю товару, але в обох 
варіантах, як правило, зменшується загальний 
обсяг прибутку. Основна складність полягає в 
тому, що вплив кожного з чинників на ціну 
змінюється, тому точне дотримання прин-
ципу адекватності можливе у разі оброблення 
досить великого обсягу інформації і викорис-
тання спеціальних методик.

Тому перш ніж розробити цінову політику, 
керуючись вищерозглянутими принципами, 
підприємству необхідно виявити і проаналізу-
вати усі чинники, що впливають на її вибір, а 
відтак, і на визначення конкретних рівнів цін. 
До таких чинників належать: попит; цінова 
політика держави; життєвий цикл товару; 
модель ринку; канали товарообігу; конкурен-
ція; витрати; методи ціноутворення; маркетин-
гова стратегія підприємства тощо [3].

Крім того, формування відповідної цінової 
політики підприємства неможливе без чітко 
визначених цілей ціноутворення. Їх формулю-
ють на основі аналізу становища підприємства 
на ринку і його загальних цілей на ньому.

Політика ціноутворення може переслідувати 
найрізноманітніші цілі. Узагальнену характе-
ристику цілей ціноутворення представлено в 
таблиці 1. 

Таблиця 1
Цілі ціноутворення 

Мета Часовий 
горизонт мети

Реалізація 
мети

Забезпечення 
виживання

Короткостро-
кова

Украй низькі 
ціни

Максимізація 
поточного при-
бутку

Короткостро-
кова Високі ціни

Оптимальне роз-
ширення збуту

Середньостро-
кова

Відсоток 
комісійних від 
обсягу збуту

Оптимальне збіль-
шення збуту

Середньостро-
кова

Найнижчі 
можливі ціни

Максимальне роз-
ширення обороту Довгострокова

Максимально 
можливе зни-
ження цін

Лідерство на ринку 
(«зняття вершків») Довгострокова Високі ціни

Лідерство за 
якістю товарів Довгострокова Високі ціни

Джерело: систематизовано автором на підставі 
[1–8]

Передусім фірма має вирішити, яких саме 
цілей вона прагне досягнути за допомогою кон-
кретного товару. Якщо вибір цільового ринку 
і ринкове позиціонування ретельно продумані, 
тоді підхід до формування комплексу марке-
тингу, включаючи і проблему ціни, досить 
ясний. Чим ясніше уявлення про те, що маєш 
на меті, тим легше встановлювати ціну. Цілей 
цінової політики – значна кількість, проте най-
більш поширені такі [2; 5; 7]:

– забезпечення виживання (існування під-
приємства на ринках) стає основною метою в 
тих випадках, коли на ринку занадто багато 
виробників і панує гостра конкуренція або різко 
змінюються потреби клієнтів. Виживання важ-
ливіше, ніж прибуток. Доти, доки знижені ціни 
покривають витрати, підприємства, які потра-
пили у скрутне становище, можуть ще деякий 
час продовжувати діяльність. Тобто в даному 
випадку підприємство призначає на свою про-
дукцію мінімально прийнятні для нього ціни;

– максимізація поточного прибутку. Багато 
підприємців хотіли б встановити на свій товар 
ціну, яка забезпечить їм отримання максималь-
ного прибутку. Для цього визначають мож-
ливий попит і попередні витрати за кожним 
варіантом цін. Із альтернативних варіантів оби-
рається той, що дає в короткостроковому пері-
оді підприємству найбільший прибуток. При 
реалізації даної мети (цілі) орієнтуються на 
короткострокове очікування прибутку і не вра-
ховується довгострокова перспектива. Поточні 
фінансові показники для фірми важливіші, ніж 
довготривалі;

– оптимальне розширення збуту. Вважа-
ється, що оптимальне розширення обсягу збуту 
призводить до зниження витрат на одиницю 
продукції та до збільшення прибутку. Відпо-
відно до можливостей ринку, встановлюють 
якомога нижчу ціну, що називається ціновою 
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політикою наступу на ринок. Фірми знижують 
ціни на свою продукцію до мінімально допус-
тимого рівня, підвищуючи тим самим частку 
свого ринку, домагаючись зниження витрат 
одиниці товару, і на цій основі можуть і далі 
знижувати ціни. Проте така політика веде до 
успіху тільки якщо чутливість ринку до цін 
велика, якщо є реальне зменшення витрат 
виробництва і збуту і якщо зниження цін від-
суне конкурентів у бік;

– оптимальне збільшення збуту з мірку-
вання, що компанія, якій належить найбільша 
частка ринку, буде мати найнижчі витрати і 
найвищі довготривалі прибутки. Домагаючись 
лідерства за показниками частки ринку, вона 
йде на максимально можливе зниження цін;

– максимальне розширення обороту. Ціну, 
що спрямована на максимізацію обороту, засто-
совують, якщо продукт виробляється корпора-
тивно і важко визначити всю структуру і функ-
ції витрат. Саме тут важливо оцінити попит. 
Реалізувати цю мету можна шляхом встанов-
лення відсотка комісійних від обсягу збуту;

– «зняття вершків» завдяки встановленню 
високих цін. Підприємство встановлює на 
кожне своє виробниче нововведення макси-
мально можливу ціну завдяки порівняльним 
перевагам новинки. Коли збут заданою ціною 
скорочується, фірма знижує ціну, залучаючи до 
себе наступний прошарок клієнтів;

– лідерство у якості. Підприємство, яке 
здатне закріпити за собою таку репутацію, 
встановлює високу ціну, щоб покрити витрати 
на досягнення високої якості і проведення 
дорогих науково-дослідних і дослідно-кон-
структорських робіт.

У процесі формування цінової політики під-
приємства не слід упускати і таке важливе 
питання як прийняття своєчасних і виважених 
рішень щодо співвідношення ціни та цінності 
товару, зміни ціни за часом, цінового позиціо-
нування, обґрунтування диференціації цін для 
різних сегментів споживачів та інше.

Формування та прийняття цінових рішень 
відбувається в таких ситуаціях (табл. 2).

Важливість рішень, що пов’язані з ціновою 
політикою, можна обґрунтувати так:

– призначена ціна безпосередньо визначає 
рівень попиту і, відповідно, обсяг продажу; 

– ціна продажу безпосередньо визначає рен-
табельність усієї діяльності, причому невелика 
зміна ціни здатна дуже сильно вплинути на 
рентабельність; 

– ціна продажу впливає на загальне сприй-
няття товару чи марки і вносить свій вклад у 
позиціонування марки в очах потенційних спо-
живачів. Ціна нерозривно пов’язана з поняттям 
«якість» і є однією зі складових іміджу марки;

– ціна є зручною базою для порівняння кон-
куруючих товарів чи марок; 

– у ціну мають бути закладені витрати на 
рекламу і просування товару, на упаковку, яка 
закріплює позиціонування товару.

Цінова політика підприємства може орієнту-
ватися на витрати, властивості товару, попит, 
сегменти і конкурентів, а це означає, що ціна 
повинна використовуватися як засіб пристосу-
вання товару до умов ринку.

Таблиця 2
Ситуаційні типи цінових рішень 
Тип ситуації Тип цінового 

рішення
Виведення нового товару на 
існуючий ринок

Установлення пер-
вісної ціни

Виведення нового товару 
на новий для підприємства 
ринок
Виведення товару, що вже 
продається на старому ринку, 
на новий для підприємства 
ринок
Підготовка разового дого-
вору на постачання товару 
(надання послуги)

Установлення разо-
вої ціни

Зміна попиту

Установлення ціни 
з ініціативи під-
приємства

Зміна виробничо-збутових 
витрат
Проведення спеціальних 
акцій з підтримки попиту
Зміна загальноекономічної 
кон’юнктури (інфляція, коли-
вання валютних курсів тощо)
Дії конкурентів Установлення ціни 

під тиском конку-
рентів чи уряду

Дії органів державного керу-
вання
Джерело: систематизовано автором на підставі [3; 
5; 7; 8]

Висновки. Таким чином, розглядати 
цінову політику підприємства слід лише у 
взаємозв’язку з тими завданнями, які загалом 
воно ставить перед собою. Перш за все необ-
хідно ґрунтуватися на рекомендованих прин-
ципах формування цінової політики, потім 
вирішити, які саме цілі підприємство нама-
гається досягти за допомогою конкретного 
товару, й чим чіткіше уявлення про них, тим 
легше встановити ціну. Крім того, важливо 
супроводжувати весь цей процес своєчасними 
обґрунтованими управлінськими рішеннями і 
забезпечити контроль як їх виконання, так і 
реалізації цінової політики.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій розвитку 

підприємств торгівлі в Україні. Представлені результати клю-
чових показників діяльності підприємств роздрібної торгівлі в 
динаміці. Систематизовано фактори, що стримують та стиму-
люють розвиток підприємств торгівлі в Україні, з наведенням 
прогнозних показників обсягів збуту та кількості об’єктів торгів-
лі в Україні до 2017 року.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу современных тенденций раз-

вития предприятий торговли в Украине. Представлены ре-
зультаты ключевых показателей деятельности предприятий 
розничной торговли в динамике. Систематизированы факто-
ры, сдерживающие и стимулирующие развитие предприятий 
торговли в Украине, с указанием прогнозных показателей 
объемов сбыта и количества объектов торговли в Украине до 
2017 года.
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ANNOTATION
The article analyzes the current trends of trade enterprises in 

Ukraine. The results of key performance indicators of retailers are 
presented in dynamics. Factors that constrain and stimulate the 
development of trade enterprises in Ukraine are systematized. 
Forecasted indicators in sales volume and the number of trade 
facilities in Ukraine to 2017 are indicated.

Keywords: retail, retail turnover, forms of retailers, retail 
space, retail trade chain, domestic retail, private label.

Постановка проблеми. Як свідчить досвід 
країн з розвинутою ринковою економікою, де 
вже сформовано достатньо оптимальну сферу 
торговельного обслуговування, пріоритетними 
є потреби споживачів та їхні вимоги до якості 
обслуговування. Споживачі – це носії плато-
спроможного попиту, які все зростаючою мірою 
виявляють прагнення у процесі задоволення 
потреб до зростання якості життя в широкому 
плані. Тому перехід України до соціально орі-
єнтованої ринкової економіки передбачає перш 
за все переорієнтацію всієї сфери обслугову-
вання та виробничо-господарської діяльності 
кожного суб’єкта ринку з кількісних показни-
ків економічного зростання (ВНП, роздрібного 
товарообігу, прибутку) на соціальні, а саме на 
споживача, на задоволення розумних, здорових 
потреб різних верств населення відповідно до 
гуманних інтересів суспільства. Тобто в нашій 
країні теж необхідно переходити на таку сис-

тему цінностей, де на першому плані буде кон-
кретна людина, яка на ринку виступає як спо-
живач товарів та послуг, що виробляються та 
пропонуються до продажу саме для неї.

Для досягнення цієї мети, причому в якомога 
найкоротший строк, необхідно постійно про-
водити моніторинг стану розвитку сфери тор-
говельного обслуговування населення, зокрема 
роздрібної торговельної мережі як основної її 
складової, коригувати та спрямовувати її роз-
виток у необхідне русло [1, с. 36].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У дослідженнях А. Черкасова [2], В. Кор-
сака [3], Л. Лігоненко [4], Л. Дідківської [5], 
Н. Краснокутської [6], О. Тараненко [7] та ін. 
розглянуто особливості торгівлі, визначено 
умови розвитку галузі, проведено аналіз фак-
торів, що впливають на діяльність підприємств 
торгівлі та розвиток торгівлі загалом. Проте 
ситуація в галузі постійно змінюється, актуа-
лізуючи необхідність проведення нових дослі-
джень із метою виявлення тенденцій розвитку, 
що сформувалися на ринку останнім часом.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке поля-
гає у з’ясуванні сучасних тенденцій розвитку 
підприємств торгівлі та проведенні аналітичної 
оцінки їх результативності в динаміці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Роздрібна торговельна мережа є основною 
складовою частиною інфраструктури спожив-
чого ринку. І якщо першою умовою розвитку 
роздрібного товарообігу є наявність товарів і 
послуг, які відповідають попиту покупців за 
асортиментом, якістю і ціною, то другою, не 
менш важливою, умовою є наявність широко 
розгалуженої, сучасно обладнаної та з високим 
рівнем якості обслуговування покупців роздріб-
ної торговельної мережі [1, с. 7].

Незважаючи на позитивну динаміку обсягів 
роздрібного товарообігу, економічна активність 
підприємств залишається на рівні нижчому, 
ніж у докризовий період, і менш розвиненою в 
даному сегменті порівняно з провідними краї-
нами світу (рис. 1) [8].

Вітчизняний ринок роздрібної торгівлі про-
тягом 2010–2012 рр. ставав більш концентрова-
ним, у результаті чого поступово збільшувалася 
питома вага найбільших роздрібних мереж. 
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Організована торгівля (у т.ч. мережева тор-
гівля) займає близько 55-60% ринку роздрібної 
торгівлі України, ринки – 40-45% відповідно. 
Звертаючи увагу на структуру роздрібної тор-
гівлі України (рис. 2), доцільно зазначити, що, 
незважаючи на поточний млявий розвиток вели-
ких роздрібних форматів, гіпер- та супермарке-
тів, до 2016 року очікується, що на їх частку 
припадатиме 45% продовольчих роздрібних 
продажів; на мережу зручних магазинів/дис-
каунтерів – 25-35%, на ринки під відкритим 
небом – 25%, на магазини в радянському стилі 
(продуктові магазини, універсальні магазини 
торгівлі без посередників) – 10-15%, та на інші 
об’єкти торгівлі – 10%.

Рис. 1. Обсяги роздрібного товарообігу на душу 
населення в країнах світу, євро

Складено автором на основі [8]

За даними дослідження компанії GfK Ukraine 
[10], якщо в інших країнах Центральної та 
Східної Європи споживачі віддають перевагу 
гіпермаркетам (Румунія – 54%, Чехія – 44%, 
Польща – 31% тощо), то в Україні 45% покуп-
ців вибирають в якості основного місця покупок 
супермаркети і ще 25% – невеликі магазини 

самообслуговування. У гіпермаркети за повсяк-
денними покупками відправляється тільки 8% 
українців (рис. 3). Гіпермаркети залишаються 
нішевим, хоча і, безсумнівно, популярним фор-
матом. У таких магазинах можливий виграш у 
ціні на покупках до 1 тис. грн найчастіше ніве-
люється для споживача втратою часу і тран-
спортними витратами.

Рис. 2. Структура роздрібної торгівлі України у 
2011–2012 рр., од.

Складено автором на основі [9]

У 2009 році відбувся перерозподіл ринку 
на користь продовольчих товарів, частка яких 
досягла 40%. У 2011 році цей показник зни-
зився до 39%. Однак зафіксована частка непро-
довольчих товарів (61%), як і раніше, не дося-
гає рівня 2008 року (66%). Частково це можна 
пояснити тим, що споживче кредитування, яке 
раніше підтримувало збут промислових това-
рів, як і раніше далеке від докризових обсягів. 
З іншого боку, рівень доходів громадян України 
поки не дозволяє перерозподіляти бюджети на 
користь непродовольчих товарів. Виходячи зі 
звіту Державного комітету статистики України 
[9] про структуру сукупних витрат домогоспо-
дарств у 2011 році, споживчі витрати домогос-

Рис. 3. Популярність форматів роздрібної торгівлі в країнах Європи, %
Складено автором на основі [10]
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подарств склали 90,2%, а витрати на продукти 
харчування – 56,5%. Ці дані свідчать про незрі-
лість ринку і, як наслідок, високий рівень цін 
по відношенню до доходів.

Говорячи про ринок продовольчих товарів, 
доцільно зазначити, що продуктові підприєм-
ства роздрібні торгівлі у 2011 році розширю-
вали свій бізнес особливо інтенсивно. Однак, 
незважаючи на тенденцію до укрупнення 
ринку, продовольчі підприємства роздрібної 
торгівлі в Україні, як і раніше, відрізняються 
порівняно низькою консолідацією. Станом на 
кінець I півріччя 2012 року на ринку функціо-
нували близько 100 підприємств торгівлі сучас-
ного типу, і на 10 найбільших за величиною 
виручки підприємств роздрібної торгівлі припа-
дало близько 22% від всього роздрібного това-
рообігу підприємств.

На сучасному етапі розвитку ринку спосте-
рігається перехід підприємств торгівлі на нові 
формати організації торгівлі, а також якісне 
зростання галузі (удосконалення та збільшення 
спектра послуг, сервісів, орієнтованих на попит 
споживачів). При цьому частка національних 
підприємств торгівлі на ринку цивілізова-
ної мережевої торгівлі України залишається 
досить низькою – близько 25%. Для порів-
няння, чотири найбільші мережі Великобри-
танії контролюють близько 80% внутрішнього 
ринку, у Німеччині на 5 мереж припадає 65%, 
у Франції на 5 мереж – 85% [10].

Нині на українському ринку організованої 
роздрібної торгівлі домінують мережі україн-
ських підприємств торгівлі, але також присутні 
закордонні мережі. Серед іноземних підпри-
ємств торгівлі на ринку представлені: «Metro 
Cash&Carry» (Німеччина), «Bіlla» (Австрія), 
«Auchan» (Франція), «Novus» (Литва) та інші. 
Серед національних продовольчих підприємств 
торгівлі можна виділити: холдинг «Фоззі» 
(супермаркети «Сільпо», «магазини біля дому» 
«Фора», гіпермаркети «FOZZY Cash&Carry); 
ТОВ «АТБ-маркет» (супермаркети «АТБ»), 
ДП «Рітейл Центр» (супермаркети «Фуршет»); 
ТОВ «Квіза-Трейд» (супермаркети «Велика 
кишеня», «Просто маркет»); ТОВ «ЕКО» (супер-
маркети «Еко-Маркет») тощо [11].

Ще однією тенденцією роздрібної торгівлі є 
зростання в асортименті торговельних мереж 
частки товарів, які продаються під власною тор-
говою маркою (ВТМ). Для споживачів така про-
дукція дешевша, оскільки вона замовляється 
самим супермаркетом у виробників за спеціаль-
ними цінами; за рахунок цього мережа може 
залучати більше покупців. За даними дослід-
ницької компанії GT Partners Ukraine [10], 
товари під ВТМ сьогодні пропонують близько 
30% українських продовольчих підприємств 
торгівлі. Якщо спочатку більшість підприємств 
роздрібної торгівлі України розвивали ВТМ у 
низькому ціновому сегменті, то останнім часом 
мережі воліють впливати на лояльність покуп-
ців за допомогою унікальних товарних пропо-

зицій. До речі, в Європі частка ВТМ у супер-
маркетах складає 50%.

У 2012 році на ринку організованої роздріб-
ної торгівлі України спостерігалося збереження 
позицій найбільших підприємств роздрібної 
торгівлі (зокрема у сфері торгівлі продоволь-
чими товарами). Основні їхні зусилля були 
спрямовані на утримання ринкових позицій, 
оптимізацію структури існуючих торговельних 
мереж і реалізацію планів по незначному роз-
ширенню власних мереж, причому відкриття 
нових магазинів здійснювалося переважно на 
орендованих площах.

Потенційними конкурентами національних 
підприємств роздрібної торгівлі України у най-
ближчій перспективі може стати мережа опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції, 
яка на сьогодні активно розвивається за під-
тримки українського уряду. Метою функціону-
вання оптових ринків є створення національної 
мережі перерозподілу сільськогосподарської 
продукції, підтримання балансу попиту та про-
позиції, запобігання зростанню цін на продо-
вольчу продукцію [11].

Незважаючи на відносно позитивну дина-
міку, яка спостерігається у галузі, більшість 
потенційних інвесторів зайняли вичікувальну 
позицію щодо входження на роздрібний ринок 
України. Це пов’язано зі збереженням висо-
ких внутрішніх і зовнішніх ризиків, що у 
свою чергу впливає на зниження привабливості 
українського ринку в цілому. У міжнародному 
рейтингу 2011 року, складеному компанією 
«A.T. Kearney» [11], Україна вже третій рік 
поспіль не входить до списку тридцяти най-
більш перспективних країн з розвитку сек-
тора роздрібної торгівлі (Україна посідала у 
2006 році 4 місце, 5-те – у 2007 році, 17-те – у 
2008–2009 рр.). Невисоку привабливість Укра-
їни експерти пояснюють поганою інфраструк-
турою, бюрократизацією, політичною неста-
більністю і високою інфляцією. У ТОП-5 країн 
увійшли відразу три країни БРІК – Бразилія, 
Індія, Китай, а також Чилі та Уругвай.

Орієнтуючись на попит, який спостерігається 
останнім часом в Україні, підприємства тор-
гівлі воліють відкривати дискаунтери, супер-
маркети або магазини крокової доступності. 
Найпопулярнішим форматом торгівлі в останні 
кілька років стали магазини «біля дому». Цей 
сегмент розвивається найбільш динамічно, так 
як підприємства торгівлі після кризи все ще не 
готові вкладати кошти в довгострокові проекти, 
а зменшення розміру магазинів є одним із мето-
дів мінімізації витрат. У великих промислових 
містах також є дефіцит гідних приміщень, а 
в невеликих населених пунктах гіпермаркети 
навряд чи в змозі окупити навіть операційні 
витрати. Тому підприємствам роздрібної тор-
гівлі доцільно відкривати «магазини крокової 
доступності». Зокрема, дискаунтери, які від-
різняються найбільш простою і доступною для 
покупців концепцією [12].
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Тоді як склад основних гравців продукто-
вих підприємств роздрібної торгівлі залиша-
ється стабільним, у площині форматів торгівлі 
тривають активні пошуки. Важливим трендом 
на даному етапі розвитку роздрібної торгівлі є 
мультиформатність. Близько 50% підприємств 
із загального списку продуктових підприємств 
роздрібної торгівлі мають в своєму управлінні 
об’єкти з різними торговельними концепціями. 
Причому таку стратегію нині використовують 
переважно українські підприємства торгівлі, 
міжнародні ж підприємства суворо дотриму-
ються обраних стандартів. Подібні пошуки 
нових ніш і форматів пояснюється прагненням 
українських підприємств роздрібної торгівлі 
диверсифікувати бізнес за рахунок розвитку 
магазинів з новими торговельними концепці-
ями. Так, власники мережі «Караван» вивели 
на ринок дискаунтери «Topmart». Для ПАТ 
«Ритейл Груп» 2011 рік ознаменувався відкрит-
тям магазинів преміум-формату «ВК Селект», 
а в 2012 році відбувся запуск торговельних 
точок нового формату «магазин біля дому» під 
назвою «ВК Експрес». Також у 2011 році хол-
динг «Fozzy Group» відкрив перший магазин Le 
Silpo з асортиментом делікатесних товарів.

Конкуренція змушує стримувати ціни і про-
понувати споживачеві щось нове, і нині у нього 
вже є великий вибір. Так, згідно із досліджен-
нями GT Partners Ukraine [12], нині на 1 млн 
українських громадян припадає 59 мережевих 
продовольчих магазинів (у 2010 р. – 47). Це сто-
сується великих міст, але тренд продовжує руха-
тися в регіони: продуктові мережі вже представ-
лені більш ніж в 200 населених пунктах країни. 
Але є ще низка міст з населенням від 20 тис. 
осіб, куди мережі поки не прийшли. Справа в 
тому, що до останнього часу більшість великих 
підприємств роздрібної торгівлі зосереджувалася 
на розвитку в містах-мільйонниках чи обласних 
центрах. Втім, у найближчі 3-4 роки відбудеться 
активна експансія в районні центри.

Щодо забезпеченості України торговими роз-
дрібними площами варто зазначити, що серед-
ній показник по країні склав 90 мІ/1000 жите-
лів, що значно менше провідних країн світу.

Найменш насиченими виявилися північні 
міста: Суми (53 м2/1000 жителів) і Чернігів 
(59 м2/1000 жителів), а також Львів (62 м2/1000 
жителів).

Найбільша концентрація торговельних площ 
на 1000 жителів спостерігається у м. Рівне – 
179 м2/1000 жителів, і цей обласний центр 
набагато вирвався вперед порівняно з іншими 
містами.

У Києві даний показник склав 222 м2/1000 
жителів, хоча і він відстає від забезпеченості 
інших столиць Європи (рис. 4) [8].

У цілому найбільш насиченим виявився 
Західний регіон України (Рівне, Тернопіль, 
Івано-Франківськ) – у цьому регіоні середній 
показник становить 106 м2/1000 жителів. Най-
менша концентрація серед регіонів спостеріга-

ється в Північній Україні – 71 м2/1000 жите-
лів. Зокрема, холдинг «Fozzy Group» вже у 
2012 році збільшив сумарну площу своїх мага-
зинів на 14% (до 365,2 тис. м2), а мережа м’яких 
дискаунтерів АТБ за цей же період додала 9%. 
Якщо розглядати лідерство за обсягом площ в 
аспекті форматів торгівлі, то на першому місці 
в сегменті супермаркетів виявиться мережа 
«Сільпо», серед дискаунтерів і магазинів «біля 
дому» – АТБ, а серед гіпермаркетів – «Ашан».

Рис. 4. Забезпеченість міст Європи  
торговельними площами, м2 на 1000 мешканців

Складено автором на основі [12]

На жаль, одним із основних факторів, 
який гальмує вихід на ринок міжнародних 
підприємств роздрібної торгівлі і розвиток 
вітчизняних, є дефіцит якісних вільних площ. 
У Києві показник вакантності коливається в 
межах 1-3%. У найближчому майбутньому 
ситуація дещо покращиться, так як в країні 
зростає будівництво нових торговельних цен-
трів (табл. 1).

Прогнозуючи перспективи розвитку торгівлі 
в найближчому майбутньому і враховуючи те, 
що Україна відстає від провідних країн світу 
як за насиченістю торговими площами роз-
дрібної торгівлі, так і за товарообігом на душу 
населення, можна припустити, що Україна 
має досить високий потенціал для розвитку 
торгівлі (табл. 2).

У 2012 році суттєвий вплив на розвиток роз-
дрібної торгівлі продовжувала чинити неста-
більність на фінансовому ринку України. 
Через поглиблення боргової кризи Єврозони та 
складну ситуацію на зовнішніх ринках запози-
чень вітчизняні банки були змушені скорочу-
вати кредитування корпоративного сектору.

Необхідність погашення банківських кре-
дитів в умовах дефіциту оборотних ресурсів, а 
також низькі темпи відновлення купівельної 
спроможності змусили підприємств торгівлі, 
постачальників, а також орендодавців пере-
глянути умови співробітництва, у тому числі за 
рахунок зменшення строків розстрочки оплати 
поставленої продукції та переходу від фіксова-
них до плаваючих орендних ставок.

Вищезазначені фактори сприяли частковому 
переходу виробників і постачальників продук-
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головну свою перевагу мають вбачати у гли-
бокому рівні співпраці з низкою вітчизняних 
виробників асортиментного ряду, представле-
ного на полицях. Підприємства торгівлі, таким 
чином, будуть виступати в ролі не банального 
посередника, а локомотива, здатного допомогти 
налаштувати асортиментну політику заводу. Це 
повинно вилитися у потужний взаємовигідний 
синергетичний ефект. Так, наприклад, у мережі 
супермаркетів «Велика кишеня» у 2011 році 
почали продаж нових товарів власного імпорту 
(грузинські та французькі вина, англійський 

ції на інші канали збуту продукції (дискаун-
тери, «мінідискаунтери» «магазини біля дому», 
лінійна роздрібна торгівля, традиційні ринки, 
«виїзна торгівля» тощо). Низка підприємств-
виробників активізували роботу зі створення 
мереж власних (фірмових) магазинів або роз-
ширення існуючих [13].

Нині головною тенденцією є зближення 
виробника з підприємств роздрібної торгівлі, 
тобто підприємства торгівлі, оминаючи посеред-
ників, здійснюють прямі поставки і закупівлю 
товарів. У зв’язку з цим підприємства торгівлі 

Таблиця 1
Прогноз кількості торгових точок підприємств торгівлі України у 2012–2017 рр.

Роки Приріст у %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016/17 2012-17 2012/17

Сучасні типи підприємств тор-
гівлі: 6771 6902 7052 7188 7260 7324 0,9 1,6 8,2

магазини товарів повсякденного 
попиту («магазини біля дому») 985 1000 1035 1069 1095 1113 1,6 2,5 13,0

АЗС 3293 3352 3408 3452 3473 3495 0,6 1,2 6,1
мережа АЗС 1576 1602 1627 1642 1659 1675 1,0 1,2 6,3
незалежні АЗС 1717 1750 1781 1810 1814 1820 0,3 1,2 6,0
гіпермаркети 181 183 186 189 193 195 1,0 1,5 7,7
супермаркети 2312 2367 2423 2478 2499 2521 0,9 1,7 9,0
Традиційні типи підприємств 
торгівлі: 81118 80559 80245 80087 79720 79456 -0,3 -0,4 -2,0

вузькоспеціалізовані магазини 
«Продукти» / «Напої» / «Тютю-
нові вироби» 

3660 3644 3630 3617 3609 3600 -0,2 -0,3 -1,6

незалежні маленькі магазини 50306 50309 50360 50395 50471 50579 0,2 0,1 0,5
інші підприємства торгівлі 27152 26606 26255 26075 25640 25277 -1,4 -1,4 -6,9
Підприємства торгівлі, всього 87889 87461 87297 87275 86980 86780 -0,2 -0,3 -1,3
Складено автором на основі [13]

Таблиця 2
Прогноз обсягів збуту підприємств торгівлі України у 2012–2017 рр., млн грн

Роки Приріст у %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 2012/17

Сучасні типи підпри-
ємств торгівлі: 120923,4 125614,2 129712,7 133710,4 137188,9 141005,5 3,1 16,6

- магазини товарів 
повсякденного попиту 
(«магазини біля дому») 

6074,3 6605,7 7111,3 7766,9 8325,4 8886,1 7,9 46,3

- АЗС 2534,0 2768,0 3117,1 3353,0 3471,3 3580,6 7,2 41,3
• мережа АЗС 1783,7 2001,2 2327,8 2542,5 2644,0 2733,2 8,9 53,2
• незалежні АЗС 750,3 766,7 789,3 810,5 827,3 847,5 2,5 13,0
- гіпермаркети 27467,7 28236,8 28858,0 29544,4 30438,6 31249,5 2,6 13,8
- супермаркети 84847,5 88003,8 90626,3 93046,0 94953,5 97289,3 2,8 14,7
Традиційні типи підпри-
ємств торгівлі: 99868,5 102031,6 104542,5 107124,7 110233,4 113228,0 2,5 13,4

- вузькоспеціалізовані 
магазини «Продукти» / 
«Напої» / «Тютюнові 
вироби»

5443,5 5468,0 5486,7 5527,8 5655,6 5813,6 1,3 6,8

- незалежні маленькі 
магазини 46339,0 48064,2 50367,1 53132,3 56777,1 61143,3 5,7 31,9

- інші підприємства 
торгівлі 48085,9 48499,5 48688,6 48464,4 47800,7 46271,0 -0,8 -3,8

Підприємства торгівлі, 
всього 220791,8 227645,8 234255,1 240835,1 247422,3 254233,5 2,9 15,1

Складено автором на основі [13]
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чай тощо). У мережі «Сільпо» також розвива-
ють напрям власного імпорту, в рамках якого 
в магазини поставляються вина, делікатеси, 
чай, кава, заморожені продукти, кондитерські 
вироби та ін. Зважаючи на відсутність посеред-
ників, мережі можуть встановлювати на такі 
продукти привабливі для покупців ціни.

Попит на продукцію підприємств торгівлі 
виступає драйвером модернізації як самого під-
приємства, так і його постачальників і спожи-
вачів. Саме тому підприємства торгівлі можуть 
виступати в ролі розповсюдників нетехнологіч-
них нововведень, примушуючи своїх постачаль-
ників до інновацій.

Вплив торгівлі на виробництво проявляється 
саме в тому, що підприємство торгівлі звільняє 
виробника від ризику в пошуку збуту, полег-
шує йому можливість зосередитися на процесі 
виробництва відомих товарів, вдосконалюючи 
і розширюючи їх. Вплив торгівлі на спожи-
вання виражається і в тому, що споживач отри-
мує можливість використовувати незрівнянно 
більшу кількість товарів і за більш низькою 
ціною, ніж у тому разі, якби він намагався сам 
розшукати у виробників необхідні йому товари. 
Сприяючи, з одного боку, зростанню виробни-
цтва, а з іншого – зростанню потреб, торгівля 
виконує своє культурне призначення в межах 
умов, які створюються сучасним неорганізова-
ним господарством [12].

Цього року зусилля національних підпри-
ємств роздрібної торгівлі будуть спрямовані на 
оптимізацію перш за все уже існуючих торго-
вельних мереж, підвищення рівня їх ефектив-
ності та прибутковості, також зусилля будуть 
спрямовані на зниження вартості позикових 
ресурсів.

Висновки. Враховуючи вищевикладене, 
можна зазначити, що типового характеру 
набули такі процеси деформації розвитку вну-
трішньої торгівлі:

– не досягли ефективного рівня ринкові 
механізми взаємодії окремих ланок єдиного 
циклу «дослідження–виробництво–реаліза-
ція–споживання». Особливо слабким виявився 
взаємозв’язок торгівлі і вітчизняного виробни-
цтва, що потребує серйозної структурної пере-
будови і функціональної переорієнтації торго-
вельної сфери;

– на внутрішньому ринку триває процес 
зникнення багатьох асортиментних груп това-
рів вітчизняного виробництва, чому значною 
мірою сприяє витіснення їх імпортними това-
рами, просування яких до споживача інтен-
сивно фінансується іноземним капіталом. Це 
призвело фактично до монополізації окремих 
сегментів внутрішнього споживчого ринку іно-
земними виробниками. Через відсутність мож-
ливостей фінансового забезпечення процесу 
переміщення товарів вітчизняні товаровироб-
ники опинилися у явно програшній конкурент-
ній ситуації і потребують серйозного захисту 
своїх інтересів з боку держави;

– внаслідок зменшення інвестицій та влас-
них джерел фінансування, непомірного зрос-
тання вартості торговельного, торговельно-тех-
нологічного та іншого устаткування знизився 
технічний і технологічний рівень стаціонарної 
мережі підприємств;

– маючи у сфері роздрібної торгівлі торго-
вельні площі в 3-4 рази менші, ніж у країнах 
з розвинутою економікою (213 м2 у розрахунку 
на тисячу чоловік), торговельна мережа з кож-
ним роком скорочується, особливо у сільській 
місцевості та у невеликих містах, а наявна – 
заповнена товарними ресурсами наполовину;

– серйозні негативні процеси супроводжують 
розвиток малого підприємництва у торговель-
ній сфері. Сформувалася і значно розширилася 
неальтернативна щодо культури обслуговування 
і технології торгівлі дрібнороздрібна мережа, 
речові та продовольчі ринки, набули широкого 
розмаху виїзна і виносна торгівля без спеціаль-
ного дозволу. Типовим для цієї форми підпри-
ємництва став правовий нігілізм, що є зворот-
ною стороною тіньової економіки. Як підсумок, 
торговельна діяльність набуває нецивілізованих 
форм, які не відповідають світовим стандартам.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ  
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

PRODUCT COMPETITIVENESS REGIONAL FOOD MARKET

АНОТАЦІЯ
У роботі досліджено трактування терміну “продовольчий 

ринок”. Розглянуто розвиток конкуренції на ринку продоволь-
чої продукції виходячи з нейтралізації його деформацій в 
контексті комплексу економіко-правових заходів. Визначено 
проблемні аспекти у сфері розвитку та захисту конкуренції на 
ринку продовольчої продукції в Україні. Обґрунтовано способи 
конкурентних взаємодій фірм на регіональному продовольчо-
му ринку.

Ключові слова: конкурентоспроможність, продовольчий 
ринок, продовольча продукція, регіональний розвиток, промис-
лові підприємства. 

АННОТАЦИЯ
В работе исследованы трактовка термина «продоволь-

ственный рынок». Рассмотрено развитие конкуренции на рын-
ке продовольственной продукции исходя из нейтрализации его 
деформаций в контексте комплекса экономико-правовых мер. 
Определены проблемные аспекты в сфере развития и защиты 
конкуренции на рынке продовольственной продукции в Укра-
ине. Обоснованно способы конкурентных взаимодействий 
фирм на региональном продовольственном рынке.

Ключевые слова: конкурентоспособность, продоволь-
ственный рынок, продовольственная продукция, региональ-
ное развитие, промышленные предприятия.

ANNOTATION
In this work the interpretation of the term «food market». We 

consider the development of competition in the food products 
based on its neutralizing strains in the context of complex eco-
nomic and legal measures. The identified aspects of development 
and the protection of competition in the food products in Ukraine. 
Proved how competitive interactions of firms in the regional food 
market.

Keywords: competitiveness, food market, food products, re-
gional development, industry

Постановка проблеми. Формування конку-
рентоспроможного регіонального продовольчого 
ринку є першочерговою умовою підвищення 
економічної і соціальної стабільності національ-
ної економіки. Реалії розвитку сучасної регіо-
нальної економіки вимагають обґрунтування 
завдання, поглибленого осмислення, комплек-
сного трактування поняття „конкурентоспро-
можність продовольчого ринку” та підтримання 
належного рівня його розвитку. За умов рин-
кового господарювання продовольче забезпе-
чення населення є найважливішим завданням 
соціально-економічної політики держави та її 

регіонів. Регіональне продовольче забезпечення 
здійснюється суб’єктами господарської діяль-
ності різних галузей господарського комплексу, 
які розташовані в межах його території та 
мають відношення до виробництва і реалізації 
харчової продукції. Це зумовлює необхідність 
забезпечення ефективного функціонування 
цих суб’єктів в межах регіону та раціональних 
взаємозв’язків між ними, що сприятиме форму-
ванню конкурентоспроможного продовольчого 
комплексу в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблеми конкурентоспроможної діяль-
ності регіонального ринку висвітлені в пра-
цях Р.В. Глібов, І.О. Іртищевої, Т.В. Стройко, 
Є.О. Бойко, З.М. Ільїної, І.В. Мирочиц-
кої, Н.В. Карпенко, В.Г. Кіт, О.Р. Сафін, 
С.М. Марич, О.В. Лабунська-Шелест та інших 
вчених-економістів.

Проте подальшого розвитку потребує роз-
робка теоретико-методологічних основ конку-
рентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх 
ринках, визначення характеру процесів еконо-
мічного розвитку регіону з погляду інтересів 
конкуренції. Доцільність дослідження даної 
тематики обумовлена розвитком ринкових від-
носин в країні, і як наслідок, поглибленням 
процесів, що зумовлюють ефективне функціо-
нування різноманітних товарних продовольчих 
ринків. Це свідчить про актуальність обраної 
теми.

Формування цілей статті. Головною метою 
роботи є виявлення факторів формування сис-
тем розвитку продовольчого ринку регіону на 
основі підвищення його конкурентоспромож-
ності.

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Інтеграція України до світового продоволь-
чого ринку відбувається в умовах посилення на 
ньому міждержавних конкурентних відносин, 
а тому потребує утвердження конкурентних 
відносин на більшості товарних ринків Укра-
їни, зокрема в контексті подальшого удоско-
налення ринкових механізмів ціноутворення, 
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цілісної системи захисту конкуренції у підпри-
ємницькій діяльності, нормативно-правового 
регулювання діяльності суб’єктів природних 
монополій (оскільки ці суб’єкти найчастіше 
допускають зловживання монопольним ста-
новищем), структурної перебудови основних 
продовольчих ринків, системи управління 
об’єктами державної власності.

Існує безліч підходів до трактування терміну 
“продовольчий ринок”. Усі вони взаємодопов-
нюють один одного і в сукупності утворюють 
одне ціле. На думку Н. В. Карпенка, продоволь-
чий ринок як економічна категорія – це сукуп-
ність відносин між суб’єктами підприємницької 
діяльності, що складаються з приводу купівлі-
продажу продовольства; місце, де формується 
попит, пропозиція та ціна на той чи інший 
продовольчий товар [7]. При цьому зауважимо, 
що науковець трактуючи продовольчий ринок 
акцентує увагу на відносинах між суб’єктами 
підприємницької діяльності, в той час, як про-
довольчий ринок включає взаємовідносини усіх 
споживачів і виробників, незалежно від того є 
вони суб’єктами підприємницької діяльності чи 
ні. Цікавою ми вважаємо думку 3.М. Ільїної, 
яка стверджує, що продовольчий ринок — це 
економічна система, що об’єднує вільно взаємо-
діючих виробників і споживачів продовольчих 
товарів, які обмінюються між собою на основі 
повної і достовірної інформації, що призводить 
до вирівнювання і зниження витрат [4]. З цим 
твердженням ми можемо погодитись тільки в 
цій частині, яка стосується об’єднання вироб-
ників і споживачів. Проте, ми вважаємо, що 
суб’єкти продовольчого ринку не завжди воло-
діють повною і достовірною інформацією, а 
скоріше навпаки, інформація про якість і стан 
продовольчої продукції часто приховується та 
викривляється.

Конкурентоспроможність переробних під-
приємств продовольчої продукції залишається 
актуальною темою наукових досліджень в силу 
її тісної залежності від стану зовнішнього серед-
овища та умов функціонування підприємств-
виробників продукції – відповідно до їх змін 
вимагає диверсифікації та вдосконалення теорія 
конкуренції і конкурентної боротьби як реак-
ції на зміни економічного середовища розви-
тку підприємництва, що виражається у змінах 
в характері конкуренції. Основними із таких 
змін за час інтенсивного розвитку економіки 
були зміни технологічної конкуренції на сиро-
винну, потім – на ринково-збутову, далі послі-
довно – на витратну, масштабну, управлінську, 
сервісну, маркетингову, інформаційно-інжині-
рингову. Цінові методи конкурентної боротьби 
поступово змінились на нецінові, головним із 
яких, починаючи десь із середини 50-х років 
минулого століття, стала якість продукції. 
В цей період принципово змінились погляди на 
проблеми якості продукції як основи конкурен-
тоспроможності. Виникли стандарти серії ISO 
9000, з’явилась і ста-ли широко використовува-

тись як корпоративний стандарт система Total 
Quality Management-TQM – система загального 
управління якістю [8].

Підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних промислових підприємств для 
України є стратегічно важливим, адже їх роз-
виток не лише позитивно впливає на динаміку 
економічного зростання в країні, а здатен забез-
печити вагоме місце держави в когорті світових 
країн – лідерів із виробництва продуктів харчу-
вання [2].

Розвиток конкуренції на ринку продоволь-
чої продукції в Україні доцільно розглядати 
виходячи з нейтралізації його деформацій в 
контексті комплексу економіко-правових захо-
дів: подолання негативного впливу тіньового 
сектора економіки на конкуренцію; упорядку-
вання та оптимізації системи державної під-
тримки окремих суб’єктів господарювання; 
захисту економічних інтересів України на сві-
тових товарних ринках шляхом створення для 
вітчизняних суб’єктів господарювання належ-
них умов здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності та захисту інтересів вітчизняних 
суб’єктів господарювання в разі порушення 
іншими державами антидемпінгових процедур; 
створення ефективного маркетингового серед-
овища як одного з пріоритетів під час реалі-
зації державних, галузевих та регіональних 
програм з питань соціально-економічного роз-
витку; сприяння узгодженим діям вітчизняних 
суб’єктів господарювання, спрямованим на під-
вищення їх конкурентоспроможності на світо-
вих товарних ринках, за умови недопущення 
усунення чи обмеження конкуренції на відпо-
відних товарних ринках України; підтримки на 
державному рівні формування конкурентного 
продовольчого ринку в контексті активізації 
процесу агропромислової кооперації.

Ефективне функціонування ринку продо-
вольчої продукції України залежить від ступеня 
розвитку конкурентного середовища. Проблем-
ними аспектами у сфері розвитку та захисту 
конкуренції на ринку продовольчої продукції в 
Україні є недостатній рівень кадрового, матері-
ально-технічного, фінансового забезпечення та 
ступінь ефективності механізмів спостереження 
за рівнем монополізації ринку (сукупною част-
кою монопольних утворень на ринку) і його 
контролем. Під останнім варто розуміти вирі-
шальний вплив однієї чи декількох пов’язаних 
юридичних та/або фізичних осіб на господар-
ську діяльність суб’єкта господарювання чи 
його частини, який здійснюється безпосередньо 
або через інших осіб, зокрема завдяки: праву 
володіння чи користування всіма активами чи 
їх значною частиною; праву, яке забезпечує 
вирішальний вплив на формування складу, 
результати голосування та рішення органів 
управління суб’єкта господарювання; укла-
денню договорів і контрактів, які дають можли-
вість визначати умови господарської діяльності, 
давати обов’язкові до виконання вказівки або 
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виконувати функції органу управління суб’єкта 
господарювання; заміщенню посади керівника, 
заступника керівника спостережної ради, прав-
ління, іншого наглядового чи виконавчого 
органу суб’єкта господарювання особою, яка 
вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад 
в інших суб’єктах господарювання; обійманню 
більше половини посад членів спостережної 
ради, правління, інших наглядових чи виконав-
чих органів суб’єкта господарювання особами, 
які вже обіймають одну чи кілька із зазначених 
посад в іншому суб’єкті господарювання [1].

Боротьбу конкурентних взаємодій фірм на 
регіональному продовольчому ринку можна 
здійснювати в такий спосіб [5]: 

1. Суб’єкти продовольчого ринку (окремі 
фірми) борються за вигіднішу ринкову позицію 
на продовольчому ринку. Ця боротьба вияв-
ляється у прагненні кожного з них завоювати 
свого постійного клієнта, що цілком можливо 
на регіональному ринку;

2. Конкуруючі фірми винаходять конку-
рентні стратегії і шляхи для реалізації цих 
стратегій (наприклад, гнучка цінова політика, 
біопродовольство та ін). Фірми обмежені в осно-
вному своїм розумінням про те, що і як спра-
цює на цьому ринку і що взагалі є юридично 
законним внаслідок сучасної недосконалості 
чинного законодавства;

3. Свіжий конкурентний поштовх здійсню-
ється час від часу одним або багатьма супер-
никами, які поновлюють свої стратегії заво-
ювання нових ніш продовольчого ринку для 
поліпшення своїх позицій або з метою захисту 
вже завойованої переваги; 

4. З багатьох міркувань фірма має вагомі 
причини вибирати конкурентні стратегії, що 
однаковою мірою не можуть бути про дубльо-
вані [6]. Пропонуючи покупцям щось таке, що 
не може бути швидко, легко або дешево продуб-
льовано, фірма здобуває гарний ринковий успіх 
(випуск нової якісної продукції, зручна розфа-
совка, високоякісна упаковка); 

5. Міжфірмове суперництво може скінчи-
тися як успіхом, так і програшем;

6. Акції і контракції фірм суперників, в 
остаточному підсумку виливаються в створення 
нових умов попиту і пропозиції або в реагу-
вання на умови продовольчого регіонального 
ринку, що створилися.

Механізми формування, функціонування і 
адаптації регіонального продовольчого ринку 
повинні будуватися з урахуванням об’єктивної 
реальності загальнодержавного економічного 
простору, в якому здійснюються повні цикли 
відтворення основних і оборотних фондів, тру-
дових ресурсів, частини національного багат-
ства, грошового обігу, виробництва, розподілу, 
обміну і споживання продукції, а також від-
бувається взаємодія загальнодержавних, регіо-
нальних і місцевих органів управління. 

Не дивлячись на те, що на регіональному про-
довольчому ринку функціонують тисячі товарови-

робників з різними формами власності і господа-
рювання, у сфері агропромислового виробництва 
внутрішньогалузева конкуренція відсутня. Вона 
з’явиться лише за умови рівноваги між попитом 
і пропозицією, яка в даний час порушена через 
відсутність організованих ринків кормів, засобів 
виробництва, будівельних матеріалів, необхідних 
для розвитку товаровиробництва. 

Конкуренція за допомогою системи ринкових 
відносин і цінового механізму координує вироб-
ництво матеріальних благ, проте в сільсько-
господарському виробництві дана конкуренція 
не здійснюється, оскільки держава не виконує 
функції цінового регулювання, кредитування і 
дотування сільських товаровиробників [10]. 

Для перетворення конкуренції в дійсно 
ефективну силу розвитку агропромислового 
виробництва, необхідна не тільки наявність 
на продовольчому ринку великого числа неза-
лежних товаровиробників, а, в першу чергу, 
досягнення оптимальних співвідношень між 
попитом і пропозицією на сільськогосподарську 
продукцію і продукти її переробки. Це може 
бути забезпечено лише за умови відчутного 
збільшення об’ємів виробництва. Окрім цього, 
для успішного функціонування конкуренції 
на продовольчому ринку необхідно встановити 
державний контроль за дотриманням цінового 
паритету і покінчити з необґрунтованим накру-
чуванням цін, що виникає унаслідок наявності 
великого числа посередників і перекупників. 

Успішне функціонування цивілізованого 
регіонального продовольчого ринку в даний 
час обумовлене не стільки визначенням його 
необхідності, скільки витратами часу на пошук 
свого місця і напрямів діяльності в економіч-
ній системі координат галузі, області, регіону. 
Тому міру економічного виживання, адаптації 
суб’єктів ринку визначатиме точний розраху-
нок конкурентоспроможності продукції або 
надання послуг [9].

Основними шляхами підвищення конкурен-
тоспроможності переробних підприємств продо-
вольчої продукції на вітчизняному та іноземних 
ринках є розробка маркетингової стратегії, яка 
включає в себе такі етапи: активна рекламна 
діяльність про потенційні можливості підпри-
ємства, інформаційна інтервенція по усіх засо-
бах інформаційного забезпечення про діяльність 
підприємства та його продукцію, забезпечення 
високої якості продукції, дотримання міжна-
родних стандартів [1].

Перспективність побудови високоефектив-
ної і конкурентоспроможної економічної стра-
тегії розвитку продовольчого ринку пов’язана 
з процесами, що відбуваються усередині регіо-
нального господарства. У першу чергу, це сто-
сується сприйнятливої до інновацій економіки. 
Хід інноваційного процесу регіону обумовлений 
його проходженням через визначені послідовні 
стадії господарського розвитку. Вище уже від-
значалася роль інновацій для конкурентоспро-
можності економіки.
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Висновки. Велике значення для формування 
сучасного потенціалу продовольчого ринку регі-
ону має фактор міжрегіональної конкуренції 
усередині країни за вихід на світовий ринок. Ми 
вважаємо, що останнє безпосередньо залежить 
від макроекономічної і структурної політики 
й обумовлено спрямованістю стратегії терито-
ріального розвитку країни. Головною пробле-
мою тут є посилення неоднорідності розвитку 
регіонів у зв’язку з різними наявними в них 
експортними можливостями. В умовах Укра-
їни конкурентна боротьба між її суб’єктами за 
можливості використання переваг міжнарод-
ного поділу праці має різні наслідки. Господар-
ство одних регіонів уже займає певні позиції у 
світовій економіці, господарство ж інших поки 
знаходиться в пошуку своєї ніші на зовнішніх 
ринках. І така різниця між регіонами за сту-
пенем розвиненості експорту продовольчої про-
дукції значною мірою впливає на їхнє фінан-
сово-економічне становище через одержуваний 
прибуток. Сучасний потенціал регіональних 
продовольчих ринків справляє істотний вплив 
на фінансово-економічний стан і обсяг продо-
вольчого виробництва територій країни.
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В РЕГІОНІ

STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS  
OF LOGISTICS SYSTEMS IN THE REGION

АНОТАЦІЯ
У статті детально проаналізований Південний регіон Укра-

їни у контексті стану логістичної системи, так як логістика для 
цього регіону є фундаментальною частиною розвитку. На осно-
ві аналізу було виділено існуючі проблеми та орієнтири вдоско-
налення транспортної системи задля стабілізації економічного 
стану держави та успішного проведення багатьох реформ. 

Ключові слова: логістика, логістична система, економіч-
ний розвиток, регіональний розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье подробно проанализирован Южный регион 

Украины в контексте состояния логистической системы, так 
как логистика для этого региона является фундаментальной 
частью развития. На основе анализа было выделено суще-
ствующие проблемы и ориентиры совершенствования тран-
спортной системы для стабилизации экономического состоя-
ния государства и успешного проведения многих реформ.

Ключевые слова: логистика, логистическая система, 
экономическое развитие, региональное развитие.

ANNOTATION
The article detailed analyzed southern regions of Ukraine 

in the context of the state of the logistics system, as well as 
logistics for the region is a fundamental part of the development. 
The analysis was highlighted existing problems and improve the 
transport system of benchmarks to stabilize the economic situation 
of the state and the success of many reforms.

Keywords: logistics, logistic system, economic development, 
regional development.

Постановка проблеми. Останнім часом логіс-
тика, володіючи величезним стратегічним ресур-
сом, забезпечує сталий розвиток регіонів Укра-
їни. Удосконалення логістичної системи займає 
визначальне місце у стабілізації економіки, 
оскільки її існування пов’язане із продуктив-
ними силами, ефективністю функціонування 
сфери матеріального виробництва і територі-
альним поділом праці. Стан розвитку логістики 
залежить від темпів модернізації і виступає 
детермінантом економічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми удосконалення управління логістич-
ною діяльністю знайшли своє відображення у 
публікаціях таких вітчизняних та зарубіж-
них вчених: Б.А. Анікін, В.В. Брагінський, 
Н.М. Дащенко, Ю.В Чорток, А.О. Родимченко 
та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Після аналізу фахової літе-
ратури було виділено такі невирішені питання: 
не був проведений детальний аналіз стану логіс-
тики у регіоні; постанови розпорядчих органів 

несуть глобальний, а не локальний характер, 
і не є універсальними для всіх регіонів; немає 
чіткої стратегії удосконалення логістичної 
діяльності в умовах реформування.

Метою цього дослідження є детальний ана-
ліз стану логістичної системи у регіоні, виді-
лення на основі аналізу проблем розвитку регі-
ональної логістики та шляхи подолання цих 
проблем. 

Виклад основного матеріалу. Ринок логіс-
тичних послуг в Україні перебуває лише на 
стадії становлення. Вступ до СОТ (Світової 
організації торгівлі), отримання асоційованого 
членства у Європейському Союзі поклали поча-
ток формування логістичних систем у регіонах. 
Найбільший транзитний потенціал та найвигід-
ніше географічне розташування має Південний 
регіон, який включає Одеську, Миколаївську та 
Херсонську області. 

Проаналізуємо стан логістичної системи 
кожної з областей. 

Миколаївська область є одним із важливих 
центрів національних та міжнародних тран-
спортних зв’язків. Довжина автомобільних 
шляхів загального користування з твердим 
покриттям становить більш ніж 4,8 тис. км. 
Експлуатаційна довжина залізничних колій 
загального користування – 28,9 кв. км шляхів 
на 1 тис. кв. км території. Відправлення (пере-
везення) вантажів за видами транспорту за 
2013 рік – залізничний – 3073,2 тис. т, річко-
вий – 3,9 тис. т, автомобільний – 19469,2 тис. т.  
Відправлення (перевезення) пасажирів за 
видами транспорту загального користування за 
2013 рік – залізничний – 2710,6 тис. пас., мор-
ський – 4,2 тис. пас., річковий – 200,8 тис. пас., 
автомобільний – 129565,8 тис. пас., авіацій-
ний – 1,8 тис. пас., трамвайний – 26139,9 тис. 
пас., тролейбусний – 13537,3 тис. пас. [1]. 

В цілому вантажообіг в Одеській області 
за усіма видами транспорту у 2013 році склав 
64,5 млн. ткм., що на 4,1% менше у порівнянні 
з 2012 роком. При цьому вантажообіг залізнич-
ного транспорту становив 60,3 млн. ткм., авто-
мобільного транспорту – 1,7 млн. ткм., водного 
транспорту – 2,5 млн. ткм. Пасажирооборот 
за всіма видами транспорту у 2013 році стано-
вив 11520,1 млн. пас. км., що на 3,8% менше 
у порівнянні з 2012 роком. Основну частку у 
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пасажирообороті займає залізничний транспорт 
64,8%, автомобільний – 28,8%, водний – 0,3%, 
авіаційний – має незначні показники, тролей-
бусний – 2,6%, трамвайний – 3,5%. Мережа 
автомобільних шляхів загального користування 
в області становить 8,3 тис. км, у тому числі дер-
жавного значення – 776,5 км. Тверде покриття 
мають 8,1 тис. км (97,6%) доріг. Забезпеченість 
автомобільними дорогами на 1000 кв. м стано-
вить 248,8 км [1].

Позитивний фактор розташування тран-
спортних коридорів Херсонської області: 
Євро-Азійського – 226 км, Чорноморського 
ЧЕС – 114 км. Технічні можливості морських 
портів області дозволяють перевантажувати до 
4,5 млн. т вантажів на рік. За січень-квітень 
2014р. підприємствами транспорту перевезено 
2370,1 тис. т вантажів, що на 19,8% менше, 
ніж за січень–квітень 2013 р. Вантажообіг 
збільшився на 0,5% і становив 1807,5 млн. 
ткм. Збільшення вантажообігу відбулося на 
автомобільному транспорті (на 8,3%), залізнич-
ному (на 0,6%). Пасажирським транспортом 
перевезено 31763,5 тис. пасажирів, що на 8,4% 
менше, ніж за січень–квітень 2013р. Пасажиро-
оборот зменшився на 8,3% і становив 836 млн. 
пас. км. Зменшення пасажирообороту відбу-
лося на залізничному транспорті (на 17,9%), 
тролейбусному (на 16,7%), автомобільному (на 
3,5%) [1]. 

Проаналізувавши стан регіональної логістич-
ної системи, можна виділити ряд позитивних 
факторів, які сприяють стабільному розвитку 
транспортної системи України та забезпечують 
інтеграцію з іншими країнами: 

1. Області є високорозвинутими індустріаль-
ними регіонами з багатогалузевою промисло-
вістю.

2. Географічні умови розташування регіону 
сприятливі для інтенсивного високоефектив-
ного використання всіх транспортних мереж – 
автомобільних, залізничних та морських шля-
хів, а також авіаційного та трубопровідного 
транспорту. 

3. Ринки збуту продукції розташовані пере-
важно в незначній відстані від об’єктів вироб-
ництва (споживачі як всередині держави, так і 
країни СНГ, Європи).

4. Висококваліфікована робоча сила регіонів 
та високий потенціал трудових ресурсів. 

5. Наявність у регіоні конкурентоспромож-
них лідерів у сфері модернізації основних мор-
ських фондів (ТОВ СП «НІБУЛОН» та його 
судно-ремонтний-суднобудівний завод, Одесь-
кий та Херсонський морські порти та ін.).

Але, незважаючи на високий ресурсний, тех-
нічний та трудовий потенціал, існують деякі 
перепони на шляху економічного розвитку регі-
ону, а саме:

1. Спільною проблемою областей є серйозне 
недофінансування місцевої 
інфраструктури (напри-
клад, у регіонах через брак 
коштів автомобільні дороги 
знаходяться у вкрай неза-
довільному стані, морально 
та фізично зношена матері-
ально-технічна база «Урк-
залазниці» та моських пор-
тів).

2. Щодо Херсонської 
області, то тут є проблема 
завершення резонансного 
незавершеного будівни-
цтва Транспортного пере-
ходу Таврійський-ХБК, 
вирішення проблеми 
стикування морського і 
залізничного транспорту 
(будівництво залізниці 
у Скадовський морпорт, 
недобросовісна конкурен-
ція одеських портів з хер-
сонськими через політику 
тарифів на залізничні 
перевезення; будівництво 
дніпровського річкового 
флоту і терміналів і річко-
вих портів, пристаней на 
території області) [1].

Зважаючи на переваги 
та недоліки стану Півден-
ного регіону, перспективи 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема розвитку транспортного комплексу 
України 

Пріоритетні напрями розвитку 
транспортних підприємств 

Впровадження новітніх 
технологій транспортування 

Вдосконалення нормативно-
правової бази функціонування ТК 

Розробка стандартів і норм, 
відповідних міжнародним вимогам 

Оновлення, модернізація та 
реконструкція основних фондів 

Розробка нової техніки та сучасних 
технологій перевезень 

Зниження витрат, підвищення 
рентабельності та 

конкурентоспроможності 
транспортних підприємств 

Розробка ресурсно- і 
енергозберігаючих технологій, 

охорона навколишнього 
середовища 

Оптимізація структури управління 
транспортними підприємствами, 
підвищення рівня автоматизації 

технологічних процесів 

Наукове забезпечення 
пріоритетних напрямів 

Забезпечення високого рівня 
транспортного сервісу при 
обслуговуванні клієнтури 

Розвиток наукової бази та 
вдосконалення системи підготовки 

кадрів 

Рис. 1. Схема розвитку транспортного комплексу України [3]
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та загрози формування логістичних систем, 
доцільно виокремити основні орієнтири розви-
тку: 

1. Створення регіональних стратегій розви-
тку логістичних систем, що забезпечують ефек-
тивне використання потенціалу регіону. 

Загальна схема розвитку транспортного 
комплексу України зображена на рис. 1. 

Для ефективної діяльності регіонів все 
ширше використовуються логістичні стратегії, 
що відображають нові підходи в управлінні та 
моделюванні логістичних процесів. Ці страте-
гії допомагають удосконалити використання 
потенціалу розвитку певної області, налагодити 
механізм управління матеріальними, тран-
спортними, інформаційними потоками та забез-
печити ефективну взаємодію з іншими регіо-
нальними системами [2].

Загальний процес розробки логістичної стра-
тегії для регіону в цілому може проводитися в 
декілька етапів [2]: 

1) стратегічний аналіз та оцінка розвитку 
логістичної системи регіону(здійснюється вибір 
цілей та місії логістичної стратегії, проводиться 
внутрішній та зовнішній стратегічний аналіз); 

2) визначення критеріїв, за якими буде 
оцінюватися регіональна логістична система 
(передбачає виділення критеріїв оцінки розви-
тку регіональної логістичної системи за напря-
мами: оцінка рівня логістизації економіки регі-
ону та оцінка логістичного рівня потенціалу 
регіону); 

3) вибір та проектування моделі логістичної 
стратегії регіону; 

4) реалізація стратегії; 
5) контроль за реалізацією логістичної стра-

тегії (контроль за її реалізацією, що допомагає 
оцінити рівень виробництва продукції, надання 
послуг, забезпечення постачальниками та наяв-
ності каналів збуту). 

Формування регіональної логістичної страте-
гії – це комплексний, збалансований, впоряд-
кований та інтегрований механізм, що полягає 
в управлінні логістичними потоками, покра-
щенні рівня обслуговування та взаємовідносин 
виробників та споживачів продукції або послуг 
з метою забезпечення конкурентоспроможного 
та стійкого розвитку регіонів [2].

2. Вирішення питання днопоглиблюваль-
них робіт за рахунок державних та приватних 
інвестицій, що покладе початок оновленню річ-
ковому транспорту та морському вантажообігу. 

Реалізація проекту «Поліпшення судноплав-
них умов водних шляхів р. Південний Буг від 
м. Вознесенськ до м. Миколаїв» дозволить від-
новити судноплавство річкою Південний Буг на 
довжині 102,2 км між автодорожніми Варва-
рівським та Вознесенським мостами (м. Мико-
лаїв) [4].

Вже з 22 жовтня 2015 року компанія  
«НІБУЛОН» власними силами почала днопо-
глиблювальні роботи на річці Південний Буг з 
села Сапетня Миколаївського району.

Фінансування відбуватиметься за рахунок 
ТОВ СП «Нібулон», яке готове за власний кошт 
і із залученням власного обладнання, вирішити 
проблему за 2015-2018 рр, але за умови, що 
держава поверне йому витрати в обумовлений 
термін до 5 років. 

3. Активне та значне фінансування у ремонт 
автомобільних доріг, мостів, припортових авіа-
ційних та морських територій за сприяння іно-
земних інвестицій. Будівництво окремих авто-
банів для вантажних автомобілів.

11 липня Кабінет Міністрів України затвер-
див техніко-економічне обґрунтування будів-
ництва нового мостового переходу через річку 
Південний Буг у м. Миколаєві. Про це вже 
видана відповідна постанова КМУ № 511 від 
12 липня 2013 року. Окрім спорудження мосто-
вого переходу із пропускною спроможністю до 
34 тис. одиниць транспорту на добу, передба-
чає також будівництво об’їзної дороги 1-ї кате-
горії, ширина якої становитиме близько 28 м. 
Як зазначено в техніко-економічному обґрун-
туванні проекту, загальна вартість об’єкту оці-
нюються в 3,5 млрд. грн. та термін реалізації 
складає майже 5 років [5].

4. Орієнтація замовлень на комерційне та 
приватне кораблебудування, відхід від військо-
вого суднобудування, оновлення основних фон-
дів, повна заміна матеріально-технічного осна-
щення за рахунок іноземних інвестицій. 

Українські судновласники не в змозі замов-
ляти судна на наших заводах через їх високу 
вартість. Основною проблемою залишаються 
витрати на утримання соціальної інфраструк-
тури підприємств, а також надто високі кре-
дитні ставки. Рентабельність галузі вкрай мала. 
Залишається дуже складною система фінансу-
вання підприємств галузі. Українське суднобу-
дування відстає в розвитку виробництва необхід-
ного суднового обладнання. Проте є можливість 
для проведення ремонтних робіт та невеликих 
поштучних замовлень на будівництво кораблів. 
Для вдосконалення розвитку галузі розробля-
ється національна програма суднобудування.

5. Максимальне використання іноземного 
досвіду, насамперед досвіду країн Європи, для 
покращення стану інфраструктури у регіоні, 
інтеграції транспортних зв’язків із країнами 
ЄС та наближення норм та правил експлуатації 
основних засобів логістичної системи. 

Наразі виникає необхідність виявлення 
механізмів європейської транспортно-логістич-
ної інтеграції та функціонування інтегрова-
ної пан’європейської транспортно-логістичної 
системи, наукового обґрунтування і розробки 
шляхів інтеграції в неї України та розбудови, 
з урахуванням досвіду країн ЄС, ефективної 
національної ТЛС. Це сприятиме реалізації 
зовнішньоторговельних зв’язків України, її 
територіальному розвитку, залученню транзиту 
та збільшенню обсягів валютних надходжень, 
оптимізації товаропотоків, інтенсифікації гос-
подарських зв’язків з ЄС [3].
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Вступ України до міжнародних транспорт-
них організацій і структур, ратифікація низки 
міжнародних угод, конвенцій та інших доку-
ментів з питань організації транспортних сис-
тем і перевезень стали першими кроками, з 
яких почалася інтеграція українського тран-
спортно-дорожнього комплексу в Європейську 
транспортну систему.

Структура транспортно-логістичної системи 
України має складатися з п’яти рівнів логістич-
ної взаємодії [3]: 

• взаємодія об’єктів транспортно-логістич-
ної інфраструктури (термінальні та вантажні 
комплекси, складські господарства, підприєм-
ства різних видів транспорту та транспортно-
логістичного сервісу тощо); 

• транспортно-логістичні центри місцевого, 
регіонального та міжнародного призначення; 

• регіональні транспортно-логістичні системи; 
• транспортно-логістичні кластери; 
• інтегрована транспортно-логістична сис-

тема України (підсистема економічної системи 
країни та міжнародних транспортно-логістич-
них систем).

Висновки. Проведений регіональний аналіз 
відображає комплексну характеристику стану 
логістичної системи. Таким чином, ретельний 
аналіз дав змогу отримати певні недоліки цієї 
системи та зробити певні шляхи щодо удоскона-
лення моделі управління логістикою у регіоні. 

Можна зробити висновок, що кожен регіон 
має свої переваги і недоліки у структурі логіс-
тики, але також у них є чимало спільного. 
Наприклад, у ході аналізу було виявлено, що 
незадовільний стан автомобільних доріг та 
високий моральний знос матеріально-технічної 
бази притаманний для всіх областей. 

Отже, для вирішення цих та інших проблем 
були запропоновані основні шляхи подолання 
бар’єрів розвитку логістичної системи у регіоні. 
Основними є розробка місцевих стратегій роз-
витку та інтеграція транспортного комплексу 
України до загальноєвропейської та світової 
транспортної системи. 

Нинішні умови формування та становлення 
транспортної галузі сприяють інвестиційному 
клімату, оновленню та модернізації основних 

фондів, стабілізації економіки держави. Удо-
сконалення логістичної діяльності є дуже важ-
ливою складовою для регіонального розвитку 
сьогодення. 
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено верифікацію можливості удосконалення 

системи, технологій, процедур та інструментів управління соці-
ально-економічним розвитком регіонів на засадах гармонізації 
цілей та інтересів учасників цього процесу. Запропоновано ета-
пи розроблення програми і процесу верифікації. Розроблено 
рекомендації для підсистеми регіонального менеджменту, які 
спрямовані на удосконалення процесів усвідомленого переорі-
єнтовування людських ресурсів всіх без винятку стейкхолдерів 
регіональних суспільних систем.
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АННОТАЦИЯ
В статье осуществлена верификация возможности усовер-

шенствования системы, технологии, процедур и инструментов 
управления социально-экономическим развитием регионов на 
основе гармонизации целей и интересов участников этого про-
цесса. Предложены этапы разработки программы и процесса 
верификации. Разработаны рекомендации для подсистемы 
регионального менеджмента, направленные на совершен-
ствование процессов осознанного переориентирования че-
ловеческих ресурсов всех без исключения стейкхолдеров 
региональных общественных систем.

Ключевые слова: гармонизация, региональный менедж-
мент, социально-экономическое развитие, региональные 
общественные системы, стейкхолдеры.

ANNOTATION
In the article the verification of the opportunities of improvement 

of system, technologies, procedures and management tools of 
the social-economic development of regions which are based 
on the harmonization of objectives and interests of stakeholders 
are conducted. A stage program of development and process 
verification is conducted in this study. The recommendations to 
regional management subsystem that are aimed at improving the 
human resources are developed/

Keywords: harmonization, regional management, socio-
economic development, regional public system stakeholders

Постановка проблеми. Суттєві динамічні, 
багатовекторні і важкопрогнозовані зміни в 
зовнішньому оточенні нашої держави та її регі-
ональних утворень формують у соціуму потребу 
та мотивують пошук і використання нових, 
адекватних цим змінам методів управління 
з метою забезпечення адекватних відповідей 
викликам, генерованим цим оточенням. 

Аналіз досвіду країн пострадянського про-
стору, які успішно наздоганяли в своєму роз-
витку демократичні держави з сучасною рин-
ковою економікою, беззаперечно свідчить, що 
тим країнам, які знаходяться на цьому шляху, 
в першу чергу необхідна навіть не модернізація, 

а кардинальна модифікація процесів та проце-
дур управління і менеджменту (в т. ч. регіональ-
ними складовими) в напрямку забезпечення їх 
ефективності, прозорості, зрозумілості і доступ-
ності для громадянського суспільства. Вихо-
дячи з цього, стає доцільним виконати аналіз 
уже набутого на рівні областей і міст України 
досвіду використання технології стратегічного 
планування і управління соціально-економічним 
розвитком регіональних соціально-економічних 
систем та їх підсистем з метою ідентифікації 
можливостей їх удосконалення, а також іннова-
тизації методів, моделей, технологій та інстру-
ментів гармонізованого менеджменту. В зв’язку 
з чим виникає необхідність ідентифікації най-
більш важливих потреб і шляхів удосконалення 
процесів і процедур стратегічного планування 
і управління регіонами на основі гармонізації 
цілей та інтересів учасників функціонування їх 
господарських комплексів, а також відповіді на 
традиційне питання: «Що робити?».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання теорії і практики управління регіо-
нальним розвитком та різноманітні аспекти 
адаптації і використання світового досвіду регі-
онального управління в Україні розглядались 
і опрацьовувались в дослідженнях Е. Алаєва, 
О. Амосова, О. Байдалової, В. Бутова, Б. Бур-
кінського, В. Воротіна, О. Грінберга, Б. Гераси-
мова, Г. Гутмана, М. Долішнього, В. Ігнатова, 
В. Керецмана, Ф. Кожуріна, М. Комарова, 
В. Котилка, О. Крайник, В. Лексіна, М. Лендєл, 
С. Максименка, М. Медведєва, О. Осауленка, 
І. Райніна, С. Романюка, В. Симоненка, Д. Сте-
ченка, О. Топчієва, С. Харчикова, В. Ходачека, 
Ю. Чернецького, О. Чистобаєва, О. Швецова, 
Б. Штульберга та багатьох інших.

Проте станом на сьогодні малодослідженим 
залишається вивчення питання можливостей 
гармонізації цілей та інтересів учасників соці-
ально-економічного розвитку регіонів.

Мета статті полягає у визначенні пріорите-
тів і завдань верифікації технології, процедур 
та інструментів гармонізації цілей та інтересів 
учасників соціально-економічного розвитку 
регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Існуючі проблеми з якістю управління наці-
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ональним господарством України, соціально-
економічним розвитком її регіонів обумовлені 
тривалим і неналежно керованим перехідним 
періодом в’ялого реформування і децентраліза-
ції державного управління та місцевого само-
врядування, недостатнім досвідом практичного 
використання сучасних управлінських техно-
логій та інструментів в практичному управ-
лінні як державними службовцями і праців-
никами органів місцевого самоврядування, так 
і управлінським корпусом більшості суб’єктів 
господарської діяльності, дезінтегрованністю 
ресурсів, цілей та інтересів ключових гравців 
регіональних і національної економік.

Отже, вимагають верифікації можливості 
удосконалення системи, технологій, процедур 
та інструментів управління соціально-економіч-
ним розвитком регіонів на засадах гармонізації 
цілей та інтересів учасників цього процесу.

Передусім необхідним є розроблення про-
грами і процесу верифікації можливостей 
управління регіональним розвитком. Автор вва-
жає за необхідне виділити з цією метою кілька 
етапів.

Етап 1. Впровадження в практичну діяль-
ність органів регіонального управління і 
менеджменту окремих елементів моделей, реко-
мендацій, технології, процедур та інструментів 
гармонізації цілей та інтересів агентів ринко-
вих стосунків через:

– розроблення, розповсюдження і реалі-
зацію в регіональному управлінському серед-
овищі навчальних програм, орієнтованих на 
оволодіння людськими ресурсами ідеологією 
гармонізованого управління і менеджменту та 
специфікою управління процесами і процеду-
рами гармонізації цілей та інтересів суб’єктів 
всіх видів діяльності в рамках регіону на основі 
управлінської технологічної тріади «сінтелек-
тика – синергія – синархія»;

– формування рекомендацій і внесення про-
позицій органам державного управління, міс-
цевого самоврядування щодо управління про-
цесами та процедурами розробки стратегічних 
документів розвитку регіону з максимальним 
залученням представників регіональних стейк-
холдерів (суспільство, влада, бізнес, наука). 
Внесення в стратегічні документи регіональ-
ного розвитку позицій, необхідних для поступо-
вого нарощування в регіональному середовищі 
інтеграційних процесів суб’єктів управлінської, 
ділової, наукової і соціальної активності як 
основи майбутньої інтенсифікації використання 
інтелектуального потенціалу людських ресур-
сів регіону на основі поступового і поелемент-
ного запровадження в практичне управління 
регіональним розвитком технологічної тріади 
«сінтелектика (спільне мислення) – синер-
гія (спільна дія) – синархія» (спільне управ-
ління) [1, с. 97–105].

Етап 2. Науковий супровід і забезпечення 
використання елементів моделей, рекоменда-
цій, технології, процедур та інструментів гар-

монізації цілей та інтересів суб’єктів – контр-
агентів регіональної економіки.

Етап 3. Моніторинг, фіксація, аналіз, оцінка 
та інтерпретація наслідків і результатів.

Реалізація передбачених етапів впрова-
дження технології гармонізованого менедж-
менту в практику управління регіональним 
економічним розвитком реальних регіональних 
суспільних систем і отримані внаслідок цього 
результати повинні продемонструвати певні 
зміни як у функціонуванні множини суб’єктів 
управління системи регіонального менедж-
менту, так і в досягненні підпорядкованими їм 
підсистемами – об’єктами управління встанов-
лених цілей та задоволенні інтересів. 

Критично важливою умовою впровадження 
в практику реального управління розвитком 
регіонів інноваційних технологій інтеграції і 
гармонізації цілей та інтересів органів держав-
ної влади, місцевого самоврядування, бізнесу, 
науки і громадських організацій автор вважає 
умову випереджаючої розробки і реалізації 
навчальних програм для забезпечення масового 
оволодіння ідеологією і технологією гармонізо-
ваного управління та менеджменту людськими 
ресурсами: 

– кадрового наповнення органів державного 
управління і місцевого самоврядування; 

– корпусу функціонерів систем управління 
і менеджменту діяльністю суб’єктів господар-
ської, наукової, культурної і громадської діяль-
ності; 

– всіх інших (по можливості) складових 
населення регіональної суспільної системи, які 
під впливом суб’єктів управління долучаються 
до процесів планування і управління. 

Якщо використати запропоновану в [3, с. 39] 
інтерпретацію поділу РСС на депресивні, само-
достатні та інноваційні (в залежності від розпо-
ділу їх людських ресурсів між стратами реаль-
них, фіктивних і деструктивних продуктивних 
сил регіону), то слід визнати, що неперервне 
навчання і розвиток людських ресурсів всіх без 
винятку підсистем регіональної і в першу чергу 
їх управлінської складової виступають необхід-
ною умовою формування і використання функ-
ціонерами-управлінцями інноваційних техно-
логій стратегічного управління і менеджменту, 
спрямованих на позитивний перерозподіл всіх 
видів продуктивних сил системи. Адже, на 
загальну думку більшості експертів, «…ефек-
тивність стратегічного управління базується 
в першу чергу на інтелектуалізації праці…» – 
чинника, який «…сприяє зародженню й упро-
вадженню нових ідей та розробок, якісно підви-
щує продуктивність» [3], що вимагає постійного 
інтелектуального зростання тих, кому дово-
диться приймати і реалізовувати стратегічні 
рішення – функціонерів органів регіонального 
управління і менеджменту.

З цих позицій доцільно звернутись до роз-
робки практичних рекомендацій щодо основних 
методів та інструментів залучення в процеси 
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управління регіональним розвитком більшості 
людських ресурсів регіону, тим чи іншим чином 
розподілених між основними групами впливу і 
перебуваючих під впливом відповідних регіо-
нальних еліт.

Позитивні наслідки соціально-економіч-
ного розвитку регіональних суспільних систем 
є, без сумніву, необхідною умовою загального 
руху держави Україна в напрямку досяг-
нення повноцінного членства в Європейському 
Союзі – головної цілі, передбаченої документом 
«Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» – 
документом, яким на загальнодержавному рівні 
визначені мета, вектори руху, дорожня карта, 
пріоритети розвитку України та її виходу на 
провідні позиції в світі [4].

Виходячи з цього, передбачені в стратегії 
«Україна-2020» до виконання 62 реформи і 
програми розвитку вимагають зі сторони орга-
нів регіонального управління і менеджменту 
відповідної реакції як у вигляді адаптації роз-
роблених та затверджених дещо раніше регіо-
нальних «Стратегій-2020», так і в процесах та 
процедурах реалізації останніх.

При цьому слід звернути увагу на той 
факт, що стратегією «Україна-2020» голов-
ною передумовою її реалізації названо «…сус-
пільний договір між владою, бізнесом та гро-
мадянським суспільством, де кожна сторона 
має свою зону відповідальності», а сформу-
льована в Розділі 5 цього документа «Засоби 
реалізації стратегії (суспільний договір)» від-
повідальність влади за виконання обов’язку  
«…забезпечити баланс інтересів між грома-
дянським суспільством, державою і бізнесом» 
є, по суті, нічим іншим, як певним узагаль-
ненням, квінтесенцією модифікованої моделі 
взаємодії ключових гравців будь-якої соці-
ально-економічної системи на шляху досяг-
нення сформульованого завдання з «гармоні-
зації цілей та інтересів» за відсутністю такої 
складової, як «наука». Проте ця відсутність 
зовсім не суперечить основній ідеї модифіко-
ваної моделі, оскільки складова «наука» може 
бути інтерпретована як необхідний елемент і 
громадянського суспільства, і влади, і бізнесу, 
а її виділення в окрему складову пояснюється 
бажанням наголосити на її важливій ролі та 
доцільності використання напрацювань, здо-
бутків і рекомендацій останньої саме в соці-
альному управлінні [5].

Отже, очевидно, що коли влада на загаль-
нодержавному рівні усвідомлено наголосила на 
необхідності забезпечення «балансу інтересів», 
то цілком логічним кроком органів управління 
і менеджменту на регіональному та місцевому 
рівнях повинно стати продовження пошуку і 
реалізації такого балансу інтересів між всіма 
учасниками життєдіяльності та соціально-еко-
номічного розвитку в регіоні. Саме за такої 
умови «територіальні громади самостійно вирі-
шуватимуть питання місцевого значення, свого 
добробуту і нестимуть відповідальність за роз-

виток всієї країни», а «…Україна разом із Сві-
товим банком розробить показник добробуту 
громадян, визначиться з його цільовим зна-
ченням та проводитиме моніторинг змін такого 
показника» [4].

Однак при цьому постає питання необхід-
ності й доцільності ідентифікації, розробки і 
реалізації необхідних для повномасштабного 
впровадження розроблених моделей, крите-
ріїв і рекомендацій щодо залучення людських 
ресурсів до процесів практичного управління не 
тільки під час розробки регіональних і загаль-
нодержавних стратегій, а й поточного управ-
ління та менеджменту процесами реалізації 
останніх.

Ґрунтуючись на тезі, що досягнутий регі-
оном рівень економіки добробуту його насе-
лення визначатиметься особливостями діючих 
в регіоні стейкхолдерів, новими правилами їх 
взаємодії і механізмами забезпечення дотри-
мання цих правил, слід вказати, що останні, 
в свою чергу, залежать від системи цінностей 
людських ресурсів стейкхолдерів регіональної 
спільноти та ментальності їх еліт.

Звідси цілком очевидним є факт, що для сут-
тєвих змін напрямку руху і результатів розви-
тку будь-якої регіональної суспільної системи 
до економіки добробуту і процвітання необхідно 
усвідомлено змінювати наступні три складові 
характеристики регіональної спільноти людей:

– культуру та цінності людських ресурсів 
(в першу чергу еліт регіональних груп впливу);

– правила та інститути як форми організа-
ції співжиття в умовах гармонізованого управ-
ління і менеджменту;

– управлінців – адміністраторів спів-
життя на засадах гармонізованого управління і 
менеджменту.

Отже, зміни в рівні економічного добробуту 
регіону і поступового руху останнього з позицій 
деградації і депресивності в напрямку самодос-
татності і процвітання в пріоритетному порядку 
вимагають випереджаючих змін в моделі пове-
дінки еліт його ключових груп впливу та насе-
лення регіону.

Однак ціннісні зміни у свідомості як еліт, 
так і простого населення не можуть відбутися 
протягом короткого часу. В зв’язку з цим цін-
нісні та обумовлені ними економічні і техно-
логічні перетворення в суспільстві набагато 
швидше можуть бути реалізовані через випе-
реджаючі зміни в поведінці регіональних еліт 
та інститутів через встановлення і неухильне 
дотримання нових «правил гри» – співпрацю 
всіх стейкхолдерів на засадах гармонізації їх 
цілей та інтересів. 

Висновки. В процесі спільної життєдіяль-
ності таких учасників процесів стратегічного 
соціально-економічного розвитку, як влада, 
наука, бізнес і громадські організації, органі-
заційна, ментальна і навіть професійна готов-
ність людських ресурсів органів регіонального 
управління і менеджменту, всіх ключових 
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гравців цих регіональних суспільних систем ще 
недостатньо готові до сприйняття та ефектив-
ного використання управлінської 3С-технології 
гармонізації цілей та інтересів учасників, для 
якої характерною є унікальна перевага колек-
тивного розв’язання проблем шляхом знахо-
дження спільної думки групами людей із вкрай 
відмінними поглядами.
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АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено стратегічні орієнтири розвитку тран-

спортно-логістичної інфраструктури та її регіонів. Розглянуто 
проблеми розвитку транспортної логістики, світові та націо-
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АННОТАЦИЯ
В статье освещены стратегические ориентиры развития 

транспортно-логистической инфраструктуры и ее регионов. 
Рассмотрены проблемы развития транспортной логистики, 
мировые и национальные тенденции.

Ключевые слова: транспортная логистики, транспортно-
логистическая инфраструктура.

ANNOTATION
The article highlights the strategic goals of transport and logis-

tics infrastructure and its regions. The problems of transport logis-
tics, global and national trends.

Keywords: transport logistics, transport and logistics infra-
structure.

Постановка проблеми. Транспортна логіс-
тика є найбільш ефективним, ринково орієн-
тованим механізмом реалізації економічних 
перетворень і виступає у світовій системі руху 
товарів як спосіб планування, формування й 
розвитку переміщення матеріальних потоків з 
мінімальними часовими й фінансовими витра-
тами. Будучи каталізатором економічного роз-
витку, логістика володіє найбільшим теоре-
тико-прикладним інструментарієм формування 
інтегрованих транспортно-логістичних систем, 
охоплюючи окремі сфери підприємництва, а 
також цілі країни й регіони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти функціону-
вання та розвитку логістичної транспортної сис-
теми в мінливих умовах розглянуті в роботах 
вчених, таких як Бакаєв О.О., Іртищева І.О., 
Писаренко В.В., Савіна Н.Б., Собкевич О.В. 
Питанням розвитку портів, зміни їх функцій, 
диверсифікації діяльності та оптимізації роботи 
присвячено безліч робіт вітчизняних вчених, 
серед яких хотілося б виділити роботи Прі-
мачева Н.Т., Чекаловца В.Г., Колодіна А.Л., 
Віннікова В.В.

Постанова завдання. Метою статті є висвіт-
лення стратегічних орієнтирів розвитку тран-

спортно-логістичної інфраструктури та її регі-
онів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобалізація ринків сировинних матеріалів та 
ринків збуту готової продукції визначають харак-
тер та обсяги вантажопотоків, які реалізуються 
при синхронізованої роботі різних видів тран-
спорту, а також просторову концентрацію тран-
спортно-складських комплексів, зорієнтованих 
на мінімізацію витрат, пов’язаних із транспор-
туванням та зберіганням матеріальних ресурсів. 
Існуюча світова практика ведення бізнесу харак-
теризується високим рівнем інтеграції та орга-
нізації бізнес-процесів, пов’язаних з обслугову-
ванням вантажного потоку, між усіма ланками 
транспортно-логістичного ланцюга за логістич-
ними принципами «від дверей до дверей», «точно 
в строк» та «оптимальні витрати». Вступ України 
до Світової організації торгівлі обумовив необхід-
ність модернізації всієї транспортної галузі кра-
їни для її подальшої інтеграції до міжнародних 
транспортно-логістичних систем.

Розвиток світової логістичній індустрії 
характеризується наступними тенденціями: 
посилення впливу глобальних транспортно-
логістичних компаній (близько 35% ринку 
доводиться на 30 найбільших компаній); консо-
лідація ринку, що продовжується, перш за все, 
за рахунок міжнародного злиття і придбань і 
виходу на нові географічні ринки; подальше 
ускладнення логістичних рішень шляхом усе 
більш широкого впровадження ІТ-технологій.

У цілому досвід світової логістичної індустрії 
показує, що це вигідний бізнес. Ефекти реалі-
зації транспортно-логістичного потенціалу поля-
гають в наступному: зниження долі сукупних 
народногосподарських витрат на просування 
вантажів і товарів в структурі ВВП на 5-10%; 
зниження рівня інфляції за рахунок зниження 
логістичних витрат; підвищення інвестиційної 
привабливості проектів по розміщенню вироб-
ництв; якісне підвищення ефективності функціо-
нування споживчих ринків, підвищення доступ-
ності товарів за рахунок зниження споживчих 
цін, підвищення якості і рівня життя населення; 
підвищення конкурентоспроможності економіки 
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через створення ефективного сучасного логістич-
ного механізму, який з мінімальними витратами 
забезпечить в масштабах економіки країни.

Як свідчить світовий досвід, найбільш ефек-
тивний напрямок розвитку транспортного сек-
тору України може бути реалізований шляхом 
формування транспортно-логістичної системи 
країни, яка забезпечує взаємодію всіх учасни-
ків транспортно-розподільчого процесу в органі-
заційно-економічному, технічному, технологіч-
ному та інформаційному аспектах під час руху 
вантажних потоків кінцевому споживачу, а 
також дозволяє зайняти конкурентоспроможні 
позиції на міжнародних ринках транспортно-
логістичних послуг.

Дослідження проблем розвитку транспортно-
логістичної системи України та її регіонів пока-
зало, що основними загрозами економічній 
безпеці в транспортній сфері є: втрата конку-
рентоспроможності перевізників через старіння 
рухомого складу, високу собівартість перевезень, 
великі ставки податків; витіснення вітчизняних 
перевізників іноземними; критично низький 
рівень перевезень, насамперед, в авіаційному, 
морському, річковому транспорті; невідповідність 
між високими темпами зростання автомобільного 
транспорту та розвитком автомобільних доріг; 
відсталість транспортної мережі; дискриміна-
ційна політика інших держав щодо вітчизняних 
перевізників; втрата ринку авіаперевезень через 
брак сучасних літаків. Ці фактори призводять до 
втрати позицій на світовому ринку перевезень, 
руйнування висококваліфікованих колективів 
транспортників та втрати їх кваліфікації тощо. 
Втрата вітчизняним транспортом ринків переве-
зень може призвести до того, що транспортною 
мережею України користуватимуться переважно 
іноземні транспортні компанії.

Дослідження стану розвитку транспортно-
логістичної інфраструктури України та її регі-
онів показало, що в транспортній системі, у 
виконані нею транзитної ролі, важливе зна-
чення мають усі основні складові її транспорт-
ного комплексу: автомобільний, залізничний, 
трубопровідний, водний та повітряний види 
транспорту. Міждержавний транзит через тери-
торію України – це великий, але досі нереалі-
зований національний ресурс. Поряд з підвище-
ною швидкістю доставки, перевагою транзиту 
через територію регіону є те, що для його здій-
снення немає необхідності будувати у великому 
обсязі нові магістралі, транспортні прикордонні 
переходи та термінали. Існуючі комунікації 
зберігають достатній запас пропускної спро-
можності. Фактично регіон вже має працюючу, 
хоча й не на повну потужність, систему тран-
зитних коридорів. Першочерговим завданням 
для нарощування обсягів транзиту через тери-
торію України є забезпечення належних управ-
ління та організації цих процесів.

Оцінка розвитку транспортної системи 
дозволила виявити основні проблеми функці-
онування транспорту: різкий спад попиту на 

вантажні та пасажирські перевезення, багато-
разове збільшення цін на матеріальні ресурси, 
що негативно вплинуло на рівень реальних 
доходів підприємств; низька конкурентоспро-
можність транспорту, у тому числі відсутністю 
бюджетного фінансування; недостатня ефек-
тивність функціонування транспорту внаслідок 
порушень пропорцій, викликаних спадом пере-
везень, між рівним основних виробничих фон-
дів, експлуатаційним персоналом і обсягами 
виконаної роботи; недосконалість нормативно-
правового забезпечення діяльності.

З метою недопущення транзитної ізоляції 
України та забезпечення ефективного функ-
ціонування її транспортної системи необхідно 
виконати ряд завдань із розвитку транспортно-
дорожнього комплексу України, які спрямовані 
на: оновлення і модернізацію основних фондів, 
насамперед рухомого складу, розвиток систем 
телекомунікації; розвиток мережі міжнародних 
транспортних коридорів; поліпшення інвести-
ційного клімату; розвиток швидкісного заліз-
ничного сполучення; перехід на ресурсозберіга-
ючі технології; впровадження нових технологій 
перевізного процесу; створення гнучкої системи 
регулювання транспортних тарифів; уніфіка-
цію національної нормативно-правової бази 
вітчизняного транспорту і транспортної діяль-
ності в Україні у відповідності з міжнародно-
правовими нормами; впровадження комбінова-
них перевезень, інформаційних та логістичних 
технологій; забезпечення постійного зростання 
показників якості транспортного обслугову-
вання населення та ефективності використання 
рухомого складу; суттєве поліпшення експлуа-
таційного стану автодоріг та штучних споруд, 
будівництво нових автомагістралей та ін.

В наш час, в Україні активно розвиваються 
ЗРL і 4РL операційна діяльність. Все більше 
уваги приділяється передачі на аугсорсинг 
логістичних функцій торгівельних і промисло-
вих підприємств з вхідного, вихідного, а у ряді 
випадків і з внутрішньовиробничого транспор-
тування, складського зберігання і управління 
запасами. Логістичні компанії починають роз-
вертати проектну діяльність. Вже мало надавати 
просто послуги, а потрібні комплексні підходи 
до вирішення завдань і проблем клієнтів. Необ-
хідно вміти виявляти їх потреби, формулювати 
завдання розвитку їх бізнесу, чітко розставляти 
пріоритети, грамотно і поетапно просуватися в 
рамках проекту. Клієнтів слід розглядати як 
партнерів, а партнерські стосунки збудувати 
так, щоб в цьому союзі обидві сторони могли б 
заробити більше грошей.

Найбільш перспективним сегментом ринку 
транспортно-логістичних послуг для Укра-
їні може стати ринок термінової доставки до 
призначеного часу (just-in-time delivery). Цей 
сегмент активно розвивається у всьому світі: 
при такій організації послуг виробляється най-
більша додана вартість. Прискорення доставки 
вантажів може бути забезпечене лише погодже-
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ною взаємодією всіх учасників ланцюгів поста-
чань вантажів: транспортних вузлів, станцій, 
портів, залізниці, терміналів і митних органів. 
Це дозволить створити транспортно-логістичну 
галузь, що включає: мультимодальний тран-
спорт, сучасні термінали, експедицію вантажів, 
формування ефективних транспортних марш-
рутів руху, вантажів, що дозволяють здійснити 
комбіноване переміщення, сучасне управління 
логістичних ланцюгів руху товару.

Завдяки розвитку транспортно-логістичного 
сервісу істотно збільшиться можливість для 
розширення комерційної ініціативи, зросте 
коло підприємств, що обслуговуються, обсяги 
їх діяльності й підвищиться рентабельність 
оптових посередників. Нові логістичні послуги 
не тільки значно збільшують загальний спектр 
послуг, що надаються, а також збагачують їх 
асортименти, підвищують зацікавленість замов-
ників і сприяють поглибленню спеціалізації 
оптових посередників, розвитку прогресивних 
форм обслуговування.

Подальший розвиток українського ринку 
транспортно-логістичних послуг, зміна конку-
рентних умов на ринку безпосередньо залежа-
тимуть від об’ємів інвестицій в галузь. Проте 
ключовими чинниками зростання ринку ван-
тажоперевезень і попиту на логістичні послуги 
залишатимуться динаміка промислового вироб-
ництва і торгівлі, а також збільшення об’ємів 
зовнішньоторговельних операцій.

Важливою при розбудові транспортно-логіс-
тичної інфраструктури є державна підтримка. 
Форми й методи участі державних органів 
управління в розвитку логістичних систем 
інтегрованої організації руху товарів, крім роз-
робки й узгодження індикативних схем товаро-
потоків, могли б полягати в наступному:

– розробка заходів щодо створення в оптово-
посредницькому ланцюгові спільних із клієнту-
рою структур дія маневреної організації руху 
товарів;

– розробка заходів щодо кооперуванню 
транспортних терміналів зі складськими під-
приємствами комерційно-посередницьких орга-
нізацій на основі сполучення їхніх функцій 
короткочасного й довгострокового складування 
продукції;

– розробка методичних рекомендацій з 
координації руху товарів у регіональному 
масштабі й визначенню її ефективності;

– розробка зразкових договорів на участь 
зацікавлених сторін у раціональній організа-
ції руху товарів через незалежні склади у тому 
числі, різної галузевої приналежності;

– участь у договірних відносинах із приводу 
руху товарів через місця складування органів 
виконавчої влади як організатор і координатор 
товаропотоків;

– економічне стимулювання активних учас-
ників раціоналізації товаропотоків за раху-
нок економії інвестиційних видатків місцевих 
бюджетів на розвиток транспортних терміналів 

або інших складських об’єктів регіонального 
значення;

– участь у формуванні цін на послуги, що 
надаються.

Висновки. Входженню України у світове 
співтовариство як рівноправного партнера буде 
сприяти розвиток взаємодії суб’єктів тран-
спортно-логістичної інфраструктури і створення 
регіональних транспортно-логістичних систем, 
їх подальша інтеграція з загальнодержавними 
й міжнародними транспортно-логістичними 
системами вантажо- і товароруху. Ця обста-
вина вимагає істотного перегляду механізмів 
функціонування транспортної системи регіонів 
України на основі логістичного підходу, форму-
вання інтегрованих систем організаційно-еко-
номічного, інформаційного й іншого порядку, 
призначення яких полягає не тільки в забезпе-
ченні більш досконалого рівня обслуговування 
споживачів, але й у глобалізації господарської 
діяльності, активізації виконання міжнародних 
вимог в сфері транспортування і відповідаль-
ного зберігання вантажів.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті питання медичного страхування як за-

собу забезпечення гарантій для населення щодо питань охо-
рони здоров’я. Проаналізовано існуючі наукові підходи до 
визначення сутності медичного страхування. Здійснено погли-
блене розкриття економічної природи та сутності медичного 
страхування. Визначено основні функції охорони здоров'я та 
медичного страхування. Зроблено висновок, що медичне стра-
хування – це сукупність форм страхування щодо забезпечення 
громадянам гарантій та прав на отримання медичної допомоги 
при настанні страхової події за рахунок нагромаджених стра-
хових фондів.

Ключові слова: медичне страхування, охорона здоров’я, 
підхід.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы медицинского страхования 

как средства обеспечения гарантий для населения в вопросах 
охраны здоровья. Проанализированы существующие научные 
подходы к определению сущности медицинского страхова-
ния. Осуществлено углубленное раскрытие экономической 
природы и сущности медицинского страхования. Определены 
основные функции здравоохранения и медицинского стра-
хования. Сделан вывод, что медицинское страхование – это 
совокупность форм страхования по обеспечению гражданам 
гарантий и прав на получение медицинской помощи при насту-
плении страхового события за счет накопленных страховых 
фондов.

Ключевые слова: медицинское страхование, здравоохра-
нение, поход.

ANNOTATION
This article addresses matters related to medical insurance as 

a way of ensuring guarantees for population regarding healthcare 
issues. Existing scientific approaches to establishing the core of 
medical insurance are analyzed. Deeper discovery of economic 
nature and core of medical insurance is implemented. Main 
functions of healthcare and medical insurance are established. 
A conclusion was made that medical insurance is a complex of 
insurance forms regarding implementation of guarantees and 
rights for obtaining medical help by citizens in case of an insurance 
event at the expense of stacked insurance funds.

Keywords: medical insurance, healthcare, approach.

Постановка проблеми. Перехід України до 
соціально спрямованої ринкової економіки та 
перспективи входження в ЄЕС потребує від дер-
жави та суспільства посилити роль та значення 
галузей, діяльність яких безпосередньо направ-
лена на обслуговування людини. В найбільшій 
мірі це відноситься до охорони здоров’я, адже 
збереження здоров’я населення є вирішальним 
чинником забезпечення економічного й соці-
ального розвитку країни. Широке коло питань 
може вирішуватися за допомогою медичного 
страхування як засобу забезпечення гарантій 

для населення щодо питань охорони здоров’я у 
будь-який момент часу та у будь-який ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблем, які пов’язані з питаннями 
охорони здоров’я, присвячено праці багатьох 
вітчизняних та зарубіжних вчених, серед них: 
Циганова О.А. [1], Антонов Д.П. [2], Чуба-
рова Т.В. [3], Москаленко В.Ф. [4] та ін. Дослі-
дженню сутності медичного страхування та його 
розвитку в сучасній науковій думці присвячу-
вали свої роботи такі вітчизні та зарубіжні нау-
ковці, як Внукова Н.М. [5], Русакова О.І. [6], 
Євтушенко Т.П. [7] та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом з тим вивчення літе-
ратурних джерел, а також практичного досвіду 
охорони здоров’я та медичного страхування як 
складної системи показує, що визначення сут-
ності медичного страхування, особливо у розрізі 
економічного погляду, потребує більш деталь-
ного опрацювання.

Мета статті полягає у визначенні наукових 
підходів до розкриття економічної природи та 
сутності медичного страхування як інструменту 
забезпечення соціальних гарантій населення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ситуація, що склалась в Україні у сфері охо-
рони здоров’я та соціального захисту громадян, 
потребує невідкладних заходів, спрямованих 
на підвищення її рівня. Важливого значення 
у зв’язку з цим набуває вивчення питань роз-
витку медичного страхування як інструменту 
забезпечення права кожного громадянина на 
отримання гарантованої та якісної медичної 
допомоги.

Поглиблене розкриття економічної природи 
та суті медичного страхування вимагає, на наш 
погляд, розгляду історичних аспектів його ста-
новлення, які необхідно розглядати відповідно 
до соціально-економічного розвитку суспільства 
в цілому, оскільки це дасть змогу оцінити спів-
відношення між потребами людей в медичній 
допомозі та мірою їх задоволення, а також зро-
бити висновки про розвиток системи охорони 
здоров'я як важливої складової соціального 
страхування.

Медичне страхування як модель забезпе-
чення соціальних гарантій держави перед гро-
мадянами у рамках системи охорони здоров'я 
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у сучасному вигляді виникла відносно нещо-
давно. Розвиток системи медичного страху-
вання відбувався упродовж декількох останніх 
століть і спирався на давні традиції надання 
соціальної допомоги громадянам при настанні 
будь-якого захворювання. Сучасні принципи 
соціального страхування походять від ста-
рогрецьких і давньоримських правил, що 
забезпечували функціонування так званих 
організацій взаємодопомоги, яка складалася 
у рамках професійних колегій, і займалися 
збором коштів та їх виплатою при настанні 
нещасного випадку, отримання травми, втрати 
працездатності у результаті хвороби або калі-
цтва [1]. 

Усвідомлюючи величезну роль здоров'я в 
житті сучасного постіндустріального суспіль-
ства, кожна соціальна держава прагне ство-
рити такі умови життєдіяльності та медичного 
обслуговування, які б сприяли підтриманню та 
зміцненню здоров’я її громадян. Для реалізації 
цього права державами створюється спеціальна 
система, яка забезпечує комплекс заходів, спря-
мованих на збереження та відновлення здоров’я 
населення – галузь охорони здоров’я. Для нор-
мального функціонування та розвитку кожна 
галузь сучасної ринкової економіки потребує 
налагодженої фінансової системи і стабільних 
джерел фінансування. 

Існує три основні види фінансування охо-
рони здоров’я: 

– державне (бюджетне), що фінансується 
переважно з бюджетних джерел (Великобрита-
нія, Данія);

– соціальне страхування, що фінансується 
за рахунок цільових внесків підприємців, гро-
мадян та субсидій держави. При цьому пере-
важає фінансування з позабюджетних фондів 
(Німеччина, Швеція, Франція); 

– приватне фінансування – відбувається за 
рахунок внесків по добровільному медичному 
страхуванню й реалізації платних медичних 
послуг (США, Ізраїль, Південна Корея, Нідер-
ланди).

Жодна з цих форм фінансування не викорис-
товується в чистому вигляді, але залежно від 
домінуючого джерела фінансування виділяють 
країни з переважно державною (національною) 
системою охорони здоров’я, переважно з систе-
мою охорони здоров’я, заснованою на засадах 
страхової медицини, та переважно з приватною 
системою. 

Питання про інвестиції в здоров'я стало 
широко обговорюватися після публікації в 
1993 р. доповіді Всесвітнього банку, що при-
свячена охороні здоров'я [8]. Міжнародні орга-
нізації стали розглядати здоров'я як один з 
найважливіших факторів економічного розви-
тку та зменшення бідності. Витрати на охорону 
здоров'я розглядають як інвестиції, що прино-
сять економічну віддачу. При цьому інвести-
ції в здоров'я та в економіку взаємно посилю-
ють свою дію. Здоров'я впливає на економічні 

результати як на рівні країни, так і на індивіда, 
дозволяючи працювати з більшою продуктив-
ністю. Чим вище рівень здоров’я, тим більше 
пропозиції робочої сили та інвестицій в фізич-
ний та інтелектуальний капітал [3]. 

Усвідомлюючи величезну роль здоров'я в 
житті сучасного постіндустріального суспіль-
ства, кожна соціальна держава прагне ство-
рити такі умови життєдіяльності та медичного 
обслуговування, які б сприяли підтриманню та 
зміцненню здоров’я її громадян. Для реалізації 
цього права державами створюється спеціальна 
система, яка забезпечує комплекс заходів, спря-
мованих на збереження та відновлення здоров’я 
населення – галузь охорони здоров’я. Для нор-
мального функціонування та розвитку кожна 
галузь сучасної ринкової економіки потребує 
налагодженої фінансової системи і стабільних 
джерел фінансування. 

Як показує світовий досвід, перехід до стра-
хової медицини є необхідним в умовах ринкової 
економіки та розвитку ринку медичних послуг, 
так як він забезпечує, по-перше, гарантованість 
і доступність високоякісних медичних послуг 
(навіть при неминучому зростанні цін на них) 
для широких верств населення; по-друге, допо-
магає вирішенню проблеми залучення додат-
кових фінансових ресурсів у сферу охорони 
здоров'я [9].

Широке коло фінансових питань вирішу-
ється за допомогою страхової медицини: фінан-
сування наукових досліджень, підготовка 
медичних кадрів, витрати на розвиток мате-
ріально-технічної бази лікувальних закладів, 
надання медичної допомоги населенню.

Аналіз загальнотеоретичних аспектів страху-
вання дозволяє дійти висновків, що істотними 
відмінностями системи медичного страхування 
як організаційно-правової основи функціону-
вання охорони здоров’я від інших систем є:

• цілеспрямованість та адресність стра-
хового внеску, який може бути використаний 
тільки у суто медичних цілях;

• можливість здійснення контролю вико-
ристання страхових коштів страхувальником і 
застрахованим;

• можливість вибору застрахованим лікаря 
і лікувально-профілактичної установи;

• обмеженість ролі уряду, який при 
обов’язковому медичному страхуванні вирі-
шує лише певне коло завдань (визначає пере-
лік основних видів допомоги, що надаються в 
рамках системи, визначає групи застрахова-
них і величину страхового внеску, встановлює 
правила взаємодії всіх сторін і т. д.), а при 
добровільному страхуванні бере участь тільки 
в частині регламентації діяльності страхових 
організацій.

У науковій літературі існує немало думок 
щодо визначення поняття «медичне страху-
вання». Але всі вони відрізняються залежно від 
того, з якого погляду автор розглядає природу 
медичного страхування. 
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Так, розглядаючи медичне страхування з 
позиції особистого страхування, Базілевич В.Д. 
дає наступне визначення: «Медичне страху-
вання – це форма особового страхування, що 
гарантує громадянам отримання медичної допо-
моги при настанні страхової події за рахунок 
нагромаджених страхових фондів» [10].

З позиції соціального захисту Внуковою 
Н.М. медичне страхування розглядалось як 
форма соціального захисту населення щодо охо-
рони здоров’я, пов’язана з компенсацією витрат 
громадян на медичне обслуговування [5].

Не заперечуючи значимість зазначених вище 
визначень, ми вважаємо, що вони розглядають 
медичне страхування у дещо звуженому зна-
чені, обмежуючи зміст цього поняття той пло-
щиною, в рамках якої вони його розглядають. З 
метою конкретизації даного питання необхідно 
розкрити економічну природу медичного стра-
хування.

В широкому розумінні мета медичного стра-
хування полягає в наданні громадянами гаран-
тованого права на отримання необхідної медич-
ної допомоги за рахунок накопичених коштів. 
В більш конкретному розумінні мета медич-
ного страхування зводиться до його основних 
завдань, які можна поділити на соціальні та 
економічні.

Соціальні завдання медичного страхування 
полягають в наступному:

– охорона здоров’я населення;
– забезпечення відтворення населення;
– сприяння розвитку сфери медичного 

обслуговування;
– удосконалення ринку медичних послуг;
– підвищення економічної зацікавленості 

самого населення у збереженні здоров'я;
– забезпечення правового захисту насе-

лення;
До економічних завдань медичного страху-

вання відносяться:
– фінансування охорони здоров’я;
– поліпшення її матеріальної бази;
– захист доходів громадян та їх сімей;
– перерозподіл коштів, що йдуть на оплату 

медичних послуг, між різними групами насе-
лення;

– забезпечення рівності медичних установ 
з різною формою власності (державної, муніци-
пальної, приватної) та конкурентні взаємовід-
носини між ними;

– підвищення економічної зацікавленості 
та відповідальність медичних установ і мед-
працівників за кінцевий результат своєї діяль-
ності [11].

Досліджуючи сутність медичного страху-
вання, важливо зупинитися на його функціях.

На думку Козменко О.В., необхідно звести 
функції медичного страхування до двох завдань: 
заміщення та доповнення [12]. 

Заміщувальна функція проявляється в тому 
випадку, коли основна функція з накопичення 
фінансових ресурсів для покриття витрат насе-

лення на медичні послуги і фінансування галузі 
охорони здоров’я в цілому припадає саме на 
медичне страхування. Тобто у структурі витрат 
на охорону здоров’я витрати на медичне стра-
хування мають найбільшу частку. Ця функ-
ція характерна для обов’язкового соціального 
медичного страхування і для добровільного 
медичного страхування в системі приватного 
фінансування. 

Доповнювальна функція притаманна лише 
добровільному виду медичного страхування, 
коли пропонується додатковий обсяг медич-
них послуг, що не покриваються в системі 
обов’язкового медичного страхування. 

Немченко А.С. до функцій страхування 
взагалі й медичного страхування зокрема від-
носить такі функції: накопичувальну, віднов-
лювальну, превентивну (профілактичну) та 
контрольну [13].

Ми вважаємо, що такий підхід є більш точ-
ним, бо, по-перше, медичне страхування – це 
страхова категорія, а страхування, в свою 
чергу, є однією із самостійних ланок фінан-
сової системи, якій в повній мірі притаманні 
основні функції категорії фінансів – розпо-
дільча і контрольна. Також ряд вчених від-
значають, що розподільча функція страху-
вання проявляється через специфічні риси, 
які можна розглядати як самостійні функції 
страхування: накопичувальну, превентивну та 
відновлювальну [14]. 

По-друге, саме виділення таких функції 
дозволяє виразити найважливіші риси, сутність 
і призначення медичного страхування, визна-
чити його роль і місце в суспільстві.

Слід також зазначити, що, не дивлячись на 
те що медичному страхуванню притаманні ті ж 
ознаки, що й іншим видам страхування, важ-
ливо вказати і на певні особливості, до яких 
відносяться: 

– по-перше, страховий ризик при медич-
ному страхуванні, пов’язаний з особою застра-
хованого, а не з його майном;

– по-друге, інший склад основних учасни-
ків страхових правовідносин (з’являється новий 
суб’єкт – медична установа);

– по-третє, якщо в інших видах страху-
вання у разі настання страхового випадку стра-
хові виплати отримує безпосередньо застрахо-
ваний, то при медичному страхуванні кошти 
перераховуються на рахунок лікувально-профі-
лактичної установи, де застрахованому надава-
лась медична допомога;

– по-четверте, якщо у традиційних видах 
страхування заключним етапом настання стра-
хового випадку є виплата страхових коштів, 
то при медичному страхуванні застрахованому 
(пацієнту) надається певний об’єм медичної 
допомоги. Наявність цих особливостей дає мож-
ливість зробити деякі уточнення у функціях 
медичного страхування, а саме розглянути їх 
на рівні економічного та соціального значення 
(табл. 1).
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Медичне страхування існує в двох формах: 
обов’язкове та добровільне. Незалежно в якій 
формі здійснюється медичне страхування, 
перед ним стоять однакові цілі та завдання, але 
вони відрізняються різними інструментами їх 
досягнення.

Обов'язкове медичне страхування (ОМС) – 
один із найбільш важливих елементів системи 
соціального захисту населення у частині охо-
рони здоров’я й одержання необхідної медич-
ної допомоги у разі захворювання. Держава в 
особі своїх законодавчих і виконавчих органів 
визначає основні принципи організації ОМС, 
встановлює тарифи внесків, коло страхувальни-
ків і створення спеціальних державних фондів 
для акумуляції внесків на обов'язкове медичне 
страхування. 

ОМС здійснюється на основі наступних прин-
ципів: всезагальність – всі громадяни країни 
незалежно від віку, статі, стану здоров’я, наці-
ональності, місця проживання, рівня доходу, 
соціального становища і т. ін. мають право 
на отримання гарантованого державою рівня 
медичних послуг; некомерційний характер – 
тобто отриманні під час здійснення ОМС при-
бутки є джерелом поповнення страхових резер-
вів системи такого страхування.

Суб’єктами обов’язкового медичного страху-
вання є страховики, страхувальники, застра-
ховані та медичні установи. Для обов’язкового 
медичного страхування характерно те, що 
сплата страхувальниками внесків здійснюється 
у встановлених розмірах та у встановлений час, 
а рівень страхового забезпечення однаковий 
для всіх застрахованих. 

Обов’язкове медичне страхування охвачує 
майже всі групи населення, але задовольняє 
лише ті потреби в медичному обслуговуванні, 

які входять до програм обов’язкового медич-
ного страхування. Для надання більш широ-
кого спектру медичних послуг використову-
ється добровільне медичне страхування.

На відміну від обов'язкового медичного стра-
хування, як частини системи соціального стра-
хування, що фінансується за рахунок цільового 
оподаткування та платежів з бюджету, добро-
вільне медичне страхування є важливим видом 
фінансово-комерційної діяльності, яка регулю-
ється Законом «Про страхування» [15].

Розміри страхових внесків з добровільного 
медичного страхування встановлюються стра-
ховими медичними організаціями самостійно і 
залежать від якості застрахованих ризиків, пра-
вил страхування, прийнятих конкретним стра-
ховиком, вартості медичних та інших послуг, 
числа застрахованих. 

Суб’єктами добровільного медичного страху-
вання є: страховики, страхувальники, застра-
ховані та медичні установи.

Страховиками при добровільному медичному 
страхуванні виступають страхові компанії, які 
мають статус юридичної особи та ліцензії на 
право здійснювати добровільне медичне страху-
вання.

Страхувальниками є юридичні особи або 
дієздатні фізичні особи, що уклали зі страхови-
ками договори страхування. 

Основними страхувальниками з добровіль-
ного медичного страхування являються підпри-
ємства, що укладають договори колективного 
страхування на користь своїх працівників і 
сплачують страхові внески з одержаного при-
бутку. 

Добровільне медичне страхування є час-
тиною особистого страхування, що входить в 
систему страхування як важливого виду фінан-

Таблиця 1
Функції медичного страхування

На рівні економічного значення На рівні соціального значення
Накопичувальна функція

Формування спеціалізованих страхових фондів гро-
шових коштів, тобто акумуляція коштів до єдиного 
резерву, з якого надалі здійснюються необхідні 
виплати

В разі тривалого стабільного здорового стану застра-
хованого він може накопичувати так звані бонуси, 
що дають йому право в подальшому на отримання 
привілеїв (додаткові безкоштовні послуги, знижки 
тощо)

Відновлювальна функція
У випадку настання страхового випадку відбува-
ється повне або часткове відшкодування завда-
них збитків (повна або часткова оплата медичних 
послуг)

В разі настання страхового випадку відбувається 
повне або часткове відновлення здоров’я застрахова-
ного (тобто відбувається сам факт надання медичної 
допомоги)

Превентивна функція
З метою збереження та накопичення страхових 
фонів здійснюється фінансування заходів з недопу-
щення або зменшення наслідків настання страхових 
випадків (фінансування лікувально-профілактичних 
заходів)

З метою збереження та зміцнення здоров’я застра-
хованого здійснюється фінансування заходів з недо-
пущення або зменшення наслідків хвороби (факт 
проведення лікувально-профілактичних заходів)

Контрольна функція
Страхові фонди мають суто цільову спрямованість – 
страхові внески акумулюються до страхового фонду 
на строго визначені цілі, використовуються в строго 
визначених випадках і строго визначеним колом 
осіб

Страховики мають право контролювати застрахова-
них від навмисної заподії шкоди власному здоров’ю 
(шкідливі звички тощо)
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сово-комерційної діяльності та дещо відрізня-
ється від обов'язкового медичного страхування. 

Існування цих двох форм і дає привід роз-
глядати медичне страхування або як частину 
державного соціального страхування, або 
як підгалузь особистого страхування. Але, 
незважаючи на те що наявність цих двох 
форм призводить до існування певних осо-
бливостей щодо суб'єктів страхування й умов 
страхового захисту, суть та соціально-еконо-
мічне призначення медичного страхування 
не змінюється.

Тому можемо зробити висновок, що медичне 
страхування – це сукупність форм страхування 
щодо забезпечення громадянам гарантій та прав 
на отримання медичної допомоги при настанні 
страхової події за рахунок нагромаджених стра-
хових фондів.

Висновки. Вивчаючи історію економічної 
думки щодо визначення сутності медичного 
страхування, автором визначено, що медичне 
страхування – це сукупність форм страхування, 
які передбачають обов'язки страховика по здій-
сненню страхових виплат у розмірі часткової 
або повної компенсації витрат на отримання 
медичної допомоги в разі настання страхового 
випадку, визначених чинним законодавством 
або договором страхування, за рахунок спеці-
ально сформованих фондів. Виходячи з цього, 
економічну сутність медичного страхування 
можна розглядати через компенсацію витрат на 
отримання медичної допомоги за рахунок спе-
ціально сформованих фондів.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено основні інституційні інструменти еко-

номічного розвитку громади. Визначено ефективність діяль-
ності інституцій, спрямованих на створення та підтримку но-
вого місцевого бізнесу. Виявлено особливості функціонування 
інституцій, які орієнтовані на просування території та залучен-
ня інвестицій. 

Ключові слова: інституційні інструменти, агенції місцево-
го (регіонального) розвитку, бізнес-центр, бізнес-асоціація, біз-
нес-інкубатор, інвестиційні агенції та центри, інвестиційні ком-
панії та фонди, торгово-промислова палата, науковий парк, 
технологічний парк, індустріальний парк.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы основные институциональные ин-

струменты экономического развития громады. Определена 
эффективность деятельности институций, которые направле-
ны на поддержку нового местного бизнеса. Выявлены особен-
ности функционирования институций, которые ориентированы 
на продвижение территории и привлечение инвестиций. 

Ключевые слова: институциональные инструменты, 
агентства местного (регионального) развития, бизнес-центр, 
бизнес-ассоциация, бизнес-инкубатор, инвестиционные агент-
ства и центры, торгово-промышленная палата, научный парк, 
технологический парк, индустриальный парк. 

ANNOTATION 
The basic institutional instruments of economic development 

of society are researched. The efficiency of activity of the institutes 
sent to creation and support of new local businesses is defined. 
The features of functioning of institutes what oriented to promotion 
of territory and bringing in of investments are shown.

Keywords: institutional instruments, agencies of local (re-
gional) development, business-center, business-association, 
business-incubator, investment agencies and centers, investment 
companies and funds, commercial and industrial chamber, scien-
tific park, technological park, industrial park.

Постановка проблеми. Довгострокова мета 
економічного розвитку громади – це підви-
щення якості життя усіх членів місцевої гро-
мади. В даному процесі виграє вся громада – 
місцева влада, бізнес і громадяни. Безпосередня 
мета економічного розвитку громади –місцеве 
економічне зростання і створення робочих 
місць. Для досягнення даних цілей органи міс-
цевого самоврядування повинні забезпечити 
сприятливі умови для бізнесу (інфраструктура 
та послуги вищої якості при нижчій вартості 
для підприємств). Це дає змогу підприємствам 
встановлювати нижчі ціни на свою продук-
цію, стимулюючи збільшення продажу, робо-
чих місць і податкових надходжень. Тобто за 
рахунок цього місцева влада може підвищити 

якість послуг та інфраструктури, сприяючи 
більшому привабленню бізнесу та покращу-
ючи рівень життя своїх громадян. При цьому 
важливим аспектом економічного розвитку 
громади є залучення до цього процесу усіх без 
винятку членів громади – місцевої влади, біз-
несу, громадян, тобто постійною та ефективною 
має бути співпраця місцевої влади й бізнесу, 
бізнесу й громадян, громадян й місцевої влади. 
Без такого трисекторного партнерства досягти 
цілей економічного розвитку громади вкрай 
важко. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання формування необхідного набору 
інструментів для підтримки економічного роз-
витку висвітлені у працях таких вчених, як Блі-
щук К., І.О. Дегтярьова, Берданова О.В., Ваку-
ленко В.М., Мамонова В.В., Мікловда В.П., 
Слава С.С., Романюк С.А. та ін. Спеціальна 
увага інструментам інституційно-організацій-
ного забезпечення приділена у працях таких 
вчених, як Борщевьский В.В., Волошин В.І., 
Шаров Ю., Чикаренко І., Присяжнюк А. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Основні результати час-
тини досліджень стосуються ролі різних інстру-
ментів у регіональній політиці та їх компіля-
ційний вплив на формування тих чи інших 
моделей розвитку, висвітлення класифікацій-
них ознак інструментів і т. д. Проте у контексті 
децентралізації влади важливим є визначення 
перспектив економічного розвитку саме на рівні 
громади, а також можливих для застосування 
нею інструментів. 

Мета статті полягає у характеристиці діє-
вості інституційних інструментів економічного 
розвитку громади.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність та життєздатність громади визна-
чаються насамперед: 

1) величиною зовнішніх грошових потоків, 
що надходять до громади;

2) кількістю та «якістю» природних ресур-
сів і матеріальних активів, наявних у громаді;

3) успішністю діяльності всередині громади, 
що включає в себе діяльність місцевої влади 
(через функціонування бюджетних установ), 
комерційну діяльність суб’єктів господарю-
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вання (через ведення бізнесу на території гро-
мади) та громадську діяльність (через функціо-
нування та активність окремих представників, 
громадських організацій даної громади).

При цьому активізувати та підвищити ефек-
тивність використання потенціалу громади, 
покращити її життєздатність можливо за допо-
могою застосування інституційно-організацій-
них заходів. Це впливатиме як на збільшення 
зовнішніх грошових потоків, так і на ефектив-
ність діяльності всередині самої громади. 

До інституційних інструментів економічного 
розвитку громади можна віднести наступні: 
агентства місцевого розвитку; бізнес-асоціації; 
бізнес-інкубатори; бізнес-центри; торгово-про-
мислові палати; наукові, індустріальні й техно-
логічні парки; інвестиційні агенції та центри; 
інвестиційні компанії та фонди тощо.

Цілеспрямована державна політика щодо 
розбудови інституційно-організаційної інфра-
структури місцевого економічного розвитку 
в Україні на разі відсутня. Разом з тим ство-
рено і функціонує багато агенцій регіонального 
розвитку (АРР) та організацій, які не мають 
такої назви, але ідентифікують себе як такі, 
що цілком або частково діють з метою спри-
яння регіональному та/або місцевому розвитку. 
Але рівень співпраці зазначених організацій та 
місцевих органів державної влади і місцевого 
самоврядування залишається низьким: АРР та 
організації, що діють з метою сприяння міс-
цевому розвитку, майже не залучаються до 
розробки місцевих програм і стратегій розви-
тку та процесу їх подальшої реалізації; діяль-
ність таких організацій сьогодні здійснюється 
переважно за рахунок фінансової підтримки з 
боку міжнародних донорів; практично відсутня 
координація та узгодження діяльності відповід-
них організацій.

У більшості країн світу бізнес-асоціації – це 
громадські об’єднання підприємців, створені 
заради чіткого формулювання своїх життєво 
важливих потреб та відстоювання інтересів 
усіма законними засобами [1]. Реально працю-
ючі бізнес-асоціації в Україні, так само як і в 
інших країнах, намагаються сприяти розвитку 
окремих підприємств – членів бізнес-асоціа-
цій, розповсюджувати інформацію та знання, 
створювати сприятливе середовище для роз-
витку підприємництва і загалом підвищувати 
імідж підприємництва як такого. Громадські 
об’єднання підприємців допомагають підпри-
ємцям зорієнтуватись і до певної міри вико-
нують багато функцій, які лише декларує дер-
жава (правова підтримка і захист економічних, 
професійних, соціальних інтересів; консуль-
таційно-юридична, інформаційна допомога, 
консультації та аудиторське обслуговування; 
навчання й підвищення кваліфікації та профе-
сійних знань і вмінь підприємців, проведення 
конгресів, конференцій, семінарів, симпозіу-
мів, ділових зустрічей; сприяння в інвестуванні 
виробництва, промисловій кооперації, розви-

тку торгової діяльності; встановлення прямих 
зв’язків між підприємствами, діловими колами 
України та іноземними державами; захист прав 
підприємництва, лобіювання його інтересів у 
парламенті, уряді, місцевих органах влади).

Відсутність належного розвитку діяльності 
бізнес-асоціацій, насамперед у регіонах, зумов-
лена недовірою та традиційно негативним став-
ленням самих підприємців до таких об’єднань, 
протистоянням окремих місцевих органів 
влади, відсутністю у підприємців свідомої 
потреби в структурній інтеграції, ілюзії щодо 
можливості вижити самостійно в ринкових 
умовах, недостатністю коштів на утримання 
таких структур.

Бізнес-інкубатори – це структури, що нада-
ють допомогу новим компаніям (як правило, 
суб’єктам малого і середнього підприємництва) 
на етапі їх організації та становлення. Голо-
вний акцент у діяльності бізнес-інкубаторів – 
це стимулювання розвитку місцевої економіки 
та створення робочих місць. Лише протягом 
90-х років ХХ ст. завдяки діяльності бізнес-
інкубаторів малим бізнесом було створено 80% 
нових робочих місць у Європі та США. Потреба 
в бізнес-інкубуванні зумовлена також соці-
ально-економічною природою малого підпри-
ємництва, адже протягом трьох років роботи 
виживає лише 14–30% новостворених малих 
підприємств, тоді як у бізнес-інкубаторі ця 
чисельність становить 85–86% [2]. 

До функціональних завдань бізнес-інкуба-
тора у сфері надання послуг суб’єктам малого 
підприємництва відносяться: консалтингові 
послуги; надання офісних приміщень; допо-
мога у проектуванні бізнес-планів; допомога в 
пошуку джерел фінансування; підтримка про-
екту на початкових стадіях; аналіз ринкового 
середовища та конкурентів; прокат наукового і 
технологічного устаткування на певний період; 
технічно-адміністративне обслуговування 
(пошта, Інтернет, телефон, факс, ксерокс, офіс-
секретар тощо); інформаційне та рекламне 
забезпечення; здійснення юридичних та бух-
галтерських послуг; послуги у сфері оцінки біз-
несу, ризику ведення бізнесу; науково-технічні 
(впровадження нових технологій, ноу-хау, 
нових продуктів).

Ефективність діяльності бізнес-інкубаторів 
пов’язана як з організаційними, так і з еко-
номічними чинниками. Їх розвиток не завжди 
потребує бюджетних вливань і може здійснюва-
тися за рахунок спонсорства або самофінансу-
вання. Їх здатність самоокуповуватись складає 
10–60% [3].

З-понад 3 000 офіційно зареєстрованих у 
світі бізнес-інкубаторів трохи більше 20 зна-
ходиться в Україні, і лише близько 10 з них 
реально працюють. Діяльність біля 90% фірм, 
що розміщені в бізнес-інкубаторах, пов’язана з 
використанням високих технологій та іннова-
цій. Досить великого розповсюдження набули 
віртуальні (ІТ) бізнес-інкубатори. Дана тен-
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денція притаманна Україні. У 2012 р. в Укра-
їні з’явився перший бізнес-інкубатор повного 
циклу, який надає послуги з розвитку стартап-
проектів, а також забезпечує подальший супро-
від та залучення інвестицій в стартап-компанії. 
Загалом в Україні активно працюють зі стар-
тапами сім інкубаторів: East Labs (створений у 
2012 р.), iHUB (2013 р.), Happy Farm (2012 р.), 
Growth Up (2010 р.), Wanna Biz (2012 р.), 
Voomy IT-парк (2013 р.) і Polyteco (2013 р.) [4].

Українські бізнес-інкубатори здебільшого 
існують за рахунок фінансування міжнародних 
донорських організацій, приміщення їм нада-
ють служби працевлаштування населення при 
держадміністраціях міст і районів. Джерелами 
їхнього фінансування найчастіше є кошти між-
народних фондів та грантових програм і лише 
невеликою мірою – кошти місцевих адміністра-
цій та спонсорів.

До проблем функціонування бізнес-інкубато-
рів в Україні можна віднести: недосконалість 
організаційно-правової і методичної баз; пра-
вову невизначеність статусу бізнес-інкубато-
рів; недостатню фінансову підтримку держави; 
невизначеність сфери дії бізнес-інкубаторів; 
відсутність системи підготовки компетент-
них кадрів для роботи в бізнес-інкубаторах та 
кадрового забезпечення інкубованих фірм.

Бізнес-центр – організація, що спеціалізу-
ється на підтримці малого та середнього бізнесу 
на початкових етапах його становлення, надає 
інформаційні, консалтингові, маркетингові та 
інші послуги суб’єктам малого та середнього 
підприємництва, особам, що мають намір про-
вадити підприємницьку діяльність [5]. Його 
основні функції складаються з інформаційної 
підтримки починаючих підприємців, пошуку 
замовників (інвесторів) на проекти, допомоги 
в підборі кадрів для керування, залучення 
зовнішніх експертів, навчання підприємців 
основам ведення бізнесу.

Як правило, вартість подібних послуг 
помітно нижча за ринкову, оскільки діяльність 
бізнес-центрів частково фінансується за раху-
нок місцевих бюджетів і засобів засновників 
(великих наукових установ, компаній, благо-
дійних фондів). 

Торгово-промислові палати (ТПП) в Україні 
є недержавними неприбутковими організаці-
ями, що на добровільних засадах об’єднують 
юридичних осіб і фізичних осіб – підприєм-
ців, а також їх об’єднання [6]. До їх функцій, 
зокрема, належить сприяння розвитку зовніш-
ньоекономічних зв’язків, експорту українських 
товарів і послуг, надання практичної допомоги 
підприємцям у торгово-економічних операціях 
на зовнішньому і внутрішньому ринках тощо. 

До сучасних інструментів ТПП щодо просу-
вання національних виробників на зовнішніх 
ринках відносяться двосторонні ділові ради, 
представники торгово-промислових палат за 
кордоном, партнерські ТПП в інших країнах. 
Серед заходів просування вітчизняних товарів 

і послуг на зарубіжних ринках, які поводяться 
ТПП, можна назвати: ділові місії, виставкову 
діяльність, консалтинг, семінари, інформа-
ційний супровід ЗЕД, міжнародні економічні 
форуми. 

Технологічний парк – це юридична особа або 
група юридичних осіб, що діють відповідно до 
договору про спільну діяльність без створення 
юридичної особи та без об’єднання вкладів з 
метою створення організаційних засад вико-
нання проектів технологічних парків з вироб-
ничого впровадження наукоємних розробок, 
високих технологій та забезпечення промисло-
вого випуску конкурентоспроможної на світо-
вому ринку продукції [7].

Технологічний парк являє собою об’єднану 
навколо наукового центру (великого вузу, 
науково-дослідного інституту) науково-вироб-
ничо-навчальну зону, у якій забезпечується 
безперервний інноваційний процес, здійсню-
ється практичне використання науково-техніч-
них досягнень. Це інноваційний комплекс, що 
поєднує у своєму складі науковий, виробничий, 
кадровий потенціали з метою створення і впро-
вадження високоефективних видів техніки, 
технології, матеріалів та продуктів нових поко-
лінь. До діяльності технопарків зазвичай залу-
чаються малі підприємства, що спеціалізуються 
в таких перспективних галузях, як біотехно-
логія, розроблення спеціального обладнання, 
нових оригінальних субстанцій та ін. 

Перші технопарки з’явились у 50-х роках 
ХХ ст. у США, в Україні – у 2000 р. Сьогодні 
у світі є близько 500 технологічних парків, в 
Україні – вісім реально функціонуючих (при 
загальній кількості 16). Причому результа-
тивність діяльності українських технопарків є 
досить високою. Так, у 2000–2012 рр. на 1 грн. 
держпідтримки було випущено 24,87 грн. інно-
ваційної продукції (це один з найбільших сві-
тових показників), до того ж з видаткової час-
тини держбюджету не було здійснено жодних 
витрат [8, с. 63]. Загалом, технологічні парки 
були першими інноваційними структурами, 
створеними в Україні.

Відповідно до Закону України «Про наукові 
парки», науковий парк є юридичною особою, 
що створюється з ініціативи вищого навчаль-
ного закладу та/або наукової установи шляхом 
об’єднання внесків засновників для організації, 
координації, контролю процесу розроблення і 
виконання проектів наукового парку [9]. Засно-
вниками наукового парку можуть також бути 
інші юридичні особи, але базовими елементами 
наукового парку визначені вищий навчальний 
заклад та/або наукова установа.

Науковий парк – договірне об’єднання 
суб’єктів господарювання, створене за прин-
ципом поєднання можливостей освіти, науки, 
виробництва і бізнесу шляхом координації 
виконання інноваційних проектів наукового 
парку його учасниками/партнерами. Функціо-
нування наукового парку має дати можливість 
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створювати високоінтелектуальну продукцію, 
здійснювати науковий і кадровий супровід її 
промислового випуску та виведення на ринки. 
Тобто наукові парки орієнтовані на розвиток 
наукових досліджень та виведення інноваційних 
продуктів на ринок, їхню комерціалізацію через 
створення стартапів та інкубацію інноваційних 
швидкозростаючих технологічних бізнесів.

Наукові парки входять до інноваційної інф-
раструктури (поряд з інноваційними центрами, 
бізнес-інкубаторами, технологічними парками, 
інноваційними кластерами та ін.). Їхня діяль-
ність прив’язана до конкретних територій, 
створюється на базі науково потужних вищих 
учбових закладів, що мотивує місцеву владу 
розвивати регіональні інноваційні середовища, 
які надають додаткові інтелектуально напо-
внені робочі місця і залучають зовнішній інно-
ваційний капітал. 

Зараз у світі нараховується біля 400 нау-
кових парків. В Україні ж перший науковий 
парк з’явився у 2007 р. На сьогодні вже зареє-
стровано 17 наукових парків, а у 2015 р. було 
створено Національну асоціацію наукових, тех-
нологічних парків та інших інноваційних орга-
нізацій України, діяльність якої сприятиме 
підвищенню ролі наукових та технологічних 
парків в інноваційному розвитку України [10].

Відповідно до Закону України «Про інду-
стріальні парки», індустріальний (промисло-
вий) парк – це визначена ініціатором ство-
рення індустріального парку відповідно до 
містобудівної документації облаштована від-
повідною інфраструктурою територія, у межах 
якої учасники індустріального парку можуть 
здійснювати господарську діяльність у сфері 
промислового виробництва, а також науково-
дослідну діяльність, діяльність у сфері інфор-
мації і телекомунікації на умовах, визначених 
цим законом та договором про здійснення гос-
подарської діяльності у межах індустріального 
парку [11]. Тобто в основу створення та діяль-
ності індустріальних парків закладено терито-
ріальний принцип.

Станом на 2014 р. до Реєстру індустріальних 
парків внесено вісім індустріальних парків, 
розташованих у Львівській, Івано-Франків-
ській, Хмельницькій, Житомирській, Полтав-
ській, Сумській, Київській та Закарпатській 
областях [12]. 

Технологічні та наукові парки, що лежать в 
основі техніко-впроваджувальних спеціальних 
(особливих) економічних зон, відрізняються 
від індустріальних (промислових) парків наяв-
ністю ядра у вигляді великих наукових центрів, 
початковою орієнтацією на розвиток наукових 
досліджень та виведення інноваційних продук-
тів на ринок, тобто їхню комерціалізацію. Такі 
зони орієнтовані не на індустріальний тип зрос-
тання території, а на активізацію інноваційної 
діяльності та закладання основи переходу до 
постіндустріальної стадії розвитку. Промислові 
ж зони створюються насамперед для здійснення 

їхніми учасниками господарської діяльності 
(але необов’язково пов’язаної з інноваційними 
напрямами), залучення інвестицій, розвитку 
експортного потенціалу та створення нових 
робочих місць [13].

Тобто індустріальні парки фокусуються на 
забезпеченні подальшого розвитку бізнесів і 
«розширенні діяльності» стартапів шляхом 
надання підприємствам – резидентам парку 
доступу до необхідної промислової, транспорт-
ної, виробничо-складської, адміністративної та 
соціальної інфраструктур. 

Важливими інституціями щодо залучення 
інвестицій у певну місцевість є відповідні спе-
ціальні структури, що, по ідеї, створюються 
саме заради цього: інвестиційні агенції та цен-
три. Їхніми завданнями також є формування 
позитивного іміджу шляхом забезпечення 
об’єктивної інформації про економічні мож-
ливості та аналітичної, законодавчої й орга-
нізаційної підтримки потенційного інвестора 
(у міжнародній практиці така діяльність часто 
називається інвестиційною промоцією). Хоча 
практично в кожному регіоні України є такі 
організаційні структури (як правило, вони є 
бюджетними установами і належать до сфери 
управління чи окремих міністерств (наприклад, 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі) 
чи Державного агентства з інвестицій та управ-
ління національними проектами), проте ефек-
тивність їхньої діяльності залишається під 
великим питанням. Більше того, на веб-сайтах 
окремих регіональних інвестиційних агентств 
останні новини датовані чотирирічною дав-
ністю!

Крім того, Держінвестпроект, що з’явився 
в Україні у 2010 р., за чотири роки заре-
комендував себе як неефективна структура  
(з 20 національних проектів на 100% реалізовано 
лише один, із запланованих 10 індустріальних 
парків та п’яти технополісів найближчим до 
успішної реалізації є лише ІП «Соломоново» у 
Закарпатті), яка до того ж фігурувала у 2012 р. 
в міжнародному скандалі та підозрюється у 
розкраданні бюджетних коштів [14]. Постано-
вою КМУ дане агентство було ліквідовано ще 
у вересні 2014 р., певні кошти на ліквідацію 
йому було виділено у Держбюджеті 2015 р.  
[15; 16], проте процедура ліквідації остаточно 
ще не завершена і воно продовжує утримува-
тися за кошти платників податків. Така ситуа-
ція додатково акцентує увагу на системних про-
блемах в інституційній сфері країни. 

Отже, на сьогодні інституцій, які би спеціа-
лізувалися на питаннях інвестиційної промоції, 
в Україні нема. Якщо у 1980 р. таких агенцій 
інвестиційної промоції у світі нараховувалося 
18, то зараз – понад 170. Про ефективність поді-
бних структур свідчать такі цифри: $1, вкладе-
ний в інвестиційну промоцію, збільшує потоки 
ПІІ до $189; одне додаткове робоче місце, 
створене іноземним інвестором, потребує $79, 
витрачених на інвестиційну промоцію [14].
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За даними, оприлюдненими Світовим бан-
ком, можна переконатись, що війна не є голов-
ною причиною того, що інвестиції не приходять 
або йдуть із країни. Так, сукупний середньо-
річний коефіцієнт приросту ПІІ у країнах, 
що мають війну на своїй території (50 країн і 
територій протягом 2005–2012 рр. у відповід-
ному класифікаторі Світового банку – (FCS) 
Fragile and Conflict-Affected Situations), склав 
12%, для інших країн світу – 4,5%; середня 
ставка дохідності іноземних інвестицій протя-
гом 2006–2011 рр. у FCS-країнах була на 50% 
більше порівняно з країнами, що мають низь-
кий рівень доходів [14]. 

Діяльність агенції інвестиційної промоції пере-
важно має спрямовуватися на сприяння інвесто-
рам та генерацію інвестицій, адже вже на почат-
ковому етапі інвестор стикається зі складнощами 
(легкість доступу до бази даних інвестиційних 
можливостей кожного району та райцентру, час 
очікування відповіді на запит інвестора, якість 
інформації на сайті, наявність компетентного 
працівника у селищній раді, здатного відпові-
сти на запит інвестора англійською, тощо). Про-
моція не повинна переважати, тому що сама по 
собі може бути контрпродуктивною для країни зі 
слабким інвестиційним кліматом. Ефективність і 
важливість діяльності таких інституцій підтвер-
джена практикою багатьох країн, і особливо ця 
важливість зростає у випадку війни. 

Ще одним інструментом економічного роз-
витку громади може бути активізація інших 
структур, що займаються залученням інвести-
цій – наприклад, інвестиційні фонди та ком-
панії. В Україні перші інвестиційні фонди 
з’явились у 1994 р. і стали механізмом запо-
чаткування масової приватизації. У класич-
ному розумінні, з точки зору їхньої природи 
та функцій (колективне інвестування з метою 
отримання прибутку від вкладення у цінні 
папери, корпоративні права і нерухомість), 
інвестиційні фонди в Україні почали створюва-
тись у 2003 р., після прийняття Закону «Про 
інститути спільного інвестування (пайові та 
корпоративні інвестиційні фонди)» [17]. Згідно 
з даними порталу Української асоціації інвес-
тиційного бізнесу (УАІБ), в Україні нарахову-
ється понад 1000 інвестиційних фондів. 

Висновки. У країнах ЄС до місцевого еко-
номічного розвитку також активно залучені 
торговельно-комерційні та промислові палати; 
технополіси; бізнесові й інноваційні центри; 
фінансові компанії; приватні консультанти та 
експерти; профспілки; організації, які займа-
ються працевлаштуванням населення; органі-
зації, які спеціалізуються на поширенні нових 
технологій; бізнес-інкубатори; венчурні фонди; 
гарантійні фонди; благодійні фонди; місцеві 
агентства розвитку; комунальні фундації; 
заклади вищої освіти та наукові центри; техно-
логічні дослідницькі лабораторії тощо.

Варто зазначити, що кількість та розмаїття 
інституційно-організаційних засобів місцевого 

економічного розвитку в Україні та розвине-
них країнах навіть не співставні. Багато їх 
видів в Україні просто відсутні (наприклад, 
«центри з однією зупинкою» (володіють інфор-
мацією з усіх питань планування і розвитку 
бізнесу та основною сполучною ланкою між 
різними видами бізнесу і органами місцевого 
самоврядування), системи групового мар-
кетингу (спільне здійснення фірмами своїх 
маркетингових і збутових функцій), корпора-
ції розвитку), а дієвість тих, що є, викликає 
більше запитань, ніж відповідей.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто чотири основні концептуальні підходи 

до ролі інновацій в процесі соціально-економічного розвитку: 
науково-технічний; ринковий; підприємницький; інтелектуаль-
ний. Наведено характеристику базових концепцій інновацій-
ного розвитку. Зроблено висновок, що інноваційний розвиток 
являє собою складний соціально-економічний процес, в ході 
якого відбувається удосконалення наявних виробничих сил на 
засадах засвоєння та впровадження у практику господарюван-
ня новітніх досягнень науки і техніки. 

Ключові слова: інновації, економічний розвиток, концепції 
інноваційного розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены четыре основных концептуальных 

подхода к роли инноваций в процессе социально-экономиче-
ского развития: научно-технический; рыночный; предприни-
мательский; интеллектуальный. Приведена характеристика 
базовых концепций инновационного развития. Сделан вывод, 
что инновационное развитие представляет собой сложный со-
циально-экономический процесс, в ходе которого происходит 
усовершенствование имеющихся производственных сил на 
основе усвоения и внедрения в практику хозяйствования но-
вейших достижений науки и техники.

Ключевые слова: инновации, экономическое развитие, 
концепции инновационного развития.

ANNOTATION 
The article discusses four main conceptual approaches to the 

role of innovation in the process of social and economic develop-
ment: scientific & technical; market; entrepreneurial; intellectual. 
The characteristic of innovative development basic concepts is 
given. It is concluded that innovative development is a complex 
socio-economic process. And this process includes the improve-
ment of existing productive forces on the basis of mastering and 
implementation of the management latest achievements in science 
and technology.

Keywords: innovations, economic development, the concepts 
of innovative development.

Постановка проблеми. Глобальні зміни, 
які відбуваються в цей час у сфері економіч-
ної активності людства, охоплюють та позна-
чаються на усіх аспектах суспільного життя. 
Рушійною силою соціально-економічного роз-
витку є безупинне розширення духовних і мате-
ріальних потреб та вимог людини. Результати 
суспільного розвитку зрештою відбиваються 
у зростанні добробуту, ступеня особистої сво-
боди, міри самореалізації особистих прагнень 
кожного члена суспільства. У ринкових умо-
вах головним джерелом задоволення постійно 
зростаючого кола людських запитів та вимог 
є виробнича діяльність суб’єктів господарю-
вання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблем, які пов’язані з питаннями 
інноваційного економічного розвитку, при-
свячено праці багатьох вітчизняних та зару-
біжних вчених, серед них: Бубенко П. [2], 
Геєць В. [3], Гриньов А. [5], Ілляшенко С.  
[9; 11], Кизим М. [12] та ін.

Дослідженню механізму реалізації струк-
турно-інноваційної трансформації економіки 
присвячено праці таких вітчизняних та зару-
біжних науковців, як Гриньова В. [6], Заброд-
ський В. [7], Поповенко Н. [14], Рубан В. [16] 
та ін.

Управління соціально-економічним розви-
тком регіону має забезпечувати позитивний 
вплив на галузеву структуру економіки, на роз-
поділ виробництва і труда, рівень добробуту і 
прибутків населення, тож питання вивчення 
закономірностей інноваційного економічного 
розвитку в умовах ринкових відносин потребує 
більш детального опрацювання.

Мета статті полягає у визначенні основних 
наукових підходів до розкриття закономірнос-
тей інноваційного економічного розвитку в умо-
вах ринкових відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розмаїття факторів і умов, а також причин і 
наслідків, що визначають динаміку розвитку 
соціально-економічних систем, обумовлює необ-
хідність розгляду цього надзвичайно складного 
процесу з точки зору не тільки економічного, 
але й філософського, історичного, соціологіч-
ного, культурологічного та інших аспектів.

Особливе місце в системі оптимізаційних 
трансформацій посідає інноваційна діяльність 
суб’єктів господарювання. Так, за думкою Геєця 
В. [3, с. 22], поєднання процесів економічного 
розвитку та економічного зростання відбува-
ється насамперед завдяки інноваційним змінам. 
З точки зору Ілляшенка С. [11, с. 18], відбит-
тям інноваційної активності, спрямованої на 
розробку, продуктивне втілення та масштабне 
поширення різного роду нововведень (іннова-
цій), стають численні й надзвичайно масштабні 
зміни, які охоплюють як життя усього людства, 
так і окремих особистостей.

Рубан В., Чубукова О., Некрасов В. [16, с. 14] 
підкреслюють, що саме специфічний характер 
трансформації економічних систем в резуль-
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таті здійснення інноваційних змін, що висту-
пають результатами креативної діяльності, 
певною мірою призводить до зміни парадигми 
забезпечення конкурентоспроможності в умо-
вах постіндустріального розвитку. Відповідно 
до характеру і спрямованості зазначених змін, 
ключовими чинниками формування стійких 
позицій в ринковому суперництві при цьому 
стають не тільки і не стільки переваги у доступі 
до певних продуктів уречевленої (виробничих 
сил та знарядь праці) або прямої праці (тру-
дові ресурси), а екстраординарні інтелектуальні 
продукти (думки, ідеї, знання та здібності, ноу-
хау та ін.), використання яких в продуктивній 
господарській діяльності дозволяє створити уні-
кальні відмінності від інших учасників певного 
ринку. 

Отже, головним джерелом виникнення кіль-
кісних, структурних, якісних трансформацій 
складних соціально-економічних систем, що 
у сукупності визначають процес їх розвитку, 
зазвичай вважається інноваційна активність. 
За думкою Ілляшенка С. [11, с. 18], саме інно-
ваційна діяльність, сутність якої складається 
у створенні, впровадженні й поширенні інно-
вацій, позначається на всіх аспектах розвитку 
людського суспільства, змінює навіть середо-
вище життя і діяльності людини, способи забез-
печення її існування та розвитку.

Соболєв Ю., Дикань В. та ін. [19, с. 312] 
зазначають, що підприємства при здійсненні 
інноваційної діяльності зосереджуються на 
вирішенні питань пошуку принципово нових, 
ефективних технологій, проектуванні необхід-
них, але досі невідомих видів товарів, методів 
організації виробництва, збуту та ін. За думкою 
Рубан В., Чубукова О., Некрасова В. [16, с. 14], 
саме виникнення економічних систем, дже-
релами конкурентної переваги яких стають 
не природні, трудові або фінансові ресурси, а 
плоди творчої діяльності, тобто інноваційні 
ідеї, знання, технології їхнього інформаційного 
й матеріально-енергетич-
ного уречевлення, є однією 
з найбільш характерних 
рис постіндустріального 
періоду розвитку людської 
цивілізації.

Буквально слово «інно-
вація» означає інвес-
тицію в новацію (ново-
введення) [13, с. 49]. 
У законодавстві України 
визначається сутність інно-
вації як «знов створені 
(застосовувані) і (або) удо-
сконалені конкурентноз-
датні технології, продукція 
чи послуги, а також орга-
нізаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністра-
тивного, комерційного або 
іншого характеру, які сут-

тєво поліпшують структуру та якість виробни-
цтва й (або) соціальної сфери» [8, с. 89].

Провідна роль інновацій в процесі соціально-
економічного розвитку підприємства, величезне 
різноманіття джерел, напрямків і факторів 
інноваційної діяльності обумовили виникнення 
численних поглядів та думок щодо економічної 
сутності інновацій, а також закономірностей 
протікання інноваційних процесів. З цієї точки 
зору можна виділити чотири основні концеп-
туальні підходи до вирішення цього наукового 
питання: науково-технічний; ринковий; під-
приємницький; інтелектуальний.

Прихильники науково-технічної концеп-
ції інноваційного розвитку схильні вважати 
інноваційну діяльність одним з важливих ета-
пів більш складного циклу «наука – техніка – 
виробництво» (рис. 1). 

Незважаючи на те що інновації виступають 
стрижневим елементом описаного циклу від-
носно навіть визначення змісту цього явища, 
серед поглядів науковців існують помітні роз-
біжності, що можуть бути виокремлені у два 
основні підходи: об’єктний і процесний. 

Принципова відмінність між цими підходами 
полягає у тому, що автори в рамках об’єктного 
підходу визначають інновацію як деяку сут-
ність (об’єкт, результат процесу, підхід, тех-
нологію), інколи навіть наполягаючи на його 
матеріальній формі, а вчені, що дотримуються 
процесного підходу, вважають інновацією сам 
процес впровадження певної новини у виробни-
чий чи управлінський процес. Об’єднує ці два 
підходи лише те, що обидва оперують категорі-
ями «новизна» і «впровадження», а от що саме 
і на якому етапі вважати інновацією, тут думки 
розходяться. Так, в рамках об’єктного під-
ходу можна, в свою чергу, виділити декілька 
напрямків: 

- об’єктно-новаторський – увага вчених зосе-
реджена на новизні об’єкту (технології, під-
ходу, продукту) та ефекті, який отримує сис-

Рис. 1. Послідовність здійснення процесу «наука – техніка – виробництво» 
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тема від його впровадження. Слід зазначити, 
що деякі вчені наполягають на тому, що ефект 
має бути економічним і значним для підприєм-
ства, тоді як в роботах останніх років все більш 
поширеною стає думка про низку ефектів, які 
може приносити інновація: «забезпечують еко-
номію витрат чи навіть створюють умови для 
такої економії», «поліпшують структуру та 
якість виробництва і (або) соціальної сфери», 
«забезпечують економічну вигоду, створюють 
умови для такої вигоди або покращують спо-
живчі якості продукції»;

- об’єктно-результативний – акцент зміщено 
на те, що інновація є результатом певного про-
цесу. При цьому частина вчених вважає іннова-
цією результат творчої діяльності, трансформа-
ції ідеї тощо, а інші наполягають на тому, що 
інноваційного характеру об’єкт набуває лише 
після впровадження (як варіант, успішного 
впровадження). Окремо слід виділити вчених, 
що трактують інновацію як «результат, отри-
маний від вкладання капіталу» в нову техніку, 
технологію тощо.

Процесний підхід також не є однорідним. 
Можна виділити наступні напрямки:

- процесно-впроваджуючий, в рамках якого 
інновацією вважається процес впровадження 
новини в будь-якій сфері життя для задоволення 
потреб і (або) отримання економічного ефекту. 
Найбільш характерним прикладом цього під-
ходу є визначення Твісса Б. [20, с. 12], згідно 
з яким інновація розглядається як процес, в 
якому винахід або ідея набувають економічного 
змісту;

- процесно-створюючий – автори, що схиля-
ються до цього підходу, визначають інновацію 
як «процес, що призводить до створення кра-
щих за своїми властивостями товарів і техно-
логій». При цьому науково-технічна діяльність 
та впровадження досягнень НТП мається на 
увазі, але не є критерієм ідентифікації іннова-
ції. Необхідно відзначити відмову цих авторів 
від суто економічного підходу та концентрації 
на економічному ефекті. Так, Санто Б. [18] під-
креслює, що у випадку, якщо інновація орієн-
тується на економічну вигоду, прибуток, поява 
інновації на ринку може забезпечити додатко-
вий прибуток», тобто така ситуація не є єдиним 
можливим варіантом.

Так, Ільєнкова С. [10, с. 6] пропонує роз-
глядати інновацію як певний вид трансформа-
ції потенційного науково-технічного прогресу 
(НТП) в реальний, який втілюється в нових 
продуктах і технологіях. Чухрай Н. [21, с. 38] 
також визначає інновацію як процес, у якому 
винахід або наукова ідея здобуває економічний 
зміст. З точки зору Гордієнко Л. [4, с. 127], 
інновація – це такий суспільно-техніко-еко-
номічний процес, який через практичне вико-
ристання наукових ідей і винаходів приводить 
до створення кращих за властивостями виро-
бів, технологій та ін. Тому, наприклад, Риба-
ков І. [17, с. 12] пропонує вважати інновацій-

ний процес перетворенням наукового знання в 
інновацію, тобто послідовним ланцюгом подій, 
у ході яких інновація визріває від ідей до кон-
кретного продукту, технології або послуги та 
поширюється при практичному використанні. 

Ринкова (конкурентна) концепція базується 
на пріоритетності ролі інновацій у забезпеченні 
реалізації ринкових можливостей підприєм-
ства та у досягненні конкурентних переваг. 
Ілляшенко С. [9, с. 18] зазначає, що інновація 
являє собою кінцевий результат діяльності по 
створенню і використанню нововведень, вті-
лених у виді удосконалених чи нових товарів 
(виробів чи послуг), технологій їх виробництва, 
методів управління на всіх стадіях виробництва 
і збуту товарів, що сприяють розвитку й під-
вищенню ефективності функціонування підпри-
ємств, які їх використовують. Головною метою 
впровадження інновацій, за думкою Ілля-
шенка С. [11, с. 56], є реалізація певних ринко-
вих можливостей, тобто напрямків діяльності 
підприємств, що відкриваються залежно від 
зовнішніх умов та специфіки їх господарської 
діяльності. Поповенко Н., Забарна Е. [14, с. 59] 
також наполягають, що інновація – це сукуп-
ність технічних, виробничих і комерційних 
заходів, що в результаті призводять до появи 
на ринку нових і поліпшених промислових про-
цесів й устаткування. Навіть природа сучасної 
конкурентної боротьби передбачає насамперед 
змагання за спроможність до нововведень (на 
відміну від прагнення оволодіти матеріальними 
цінностями та ресурсами, яке було притаманне 
доіндустріальним та первинним індустріальним 
стадіям розвитку виробництва).

Таким чином, інноваційний розвиток (ІР) 
являє собою складний соціально-економіч-
ний процес, в ході якого відбувається удоско-
налення наявних виробничих сил на засадах 
засвоєння та впровадження у практику госпо-
дарювання новітніх досягнень науки і техніки. 
Так, за думкою Ілляшенка С. [9, с. 18], саме 
інноваційна діяльність, зміст якої полягає у 
створенні, впровадженні й поширенні іннова-
цій, позначається на усіх аспектах розвитку сус-
пільства, змінює навіть саме середовище життя 
і діяльності людини. Провідна роль інновацій 
в процесі соціально-економічного розвитку 
підприємств, величезне різноманіття джерел, 
напрямків і факторів інноваційної діяльності 
обумовлюють виникнення численних поглядів 
та думок щодо визначення економічної сутності 
та закономірностей впровадження інновацій.

Серед надвеликого числа теорій та концеп-
цій, в рамках яких відбувається пошук пояс-
нень природи та рушійних сил здійснення інно-
ваційних процесів, слід відзначити два основні 
підходи, що відрізняються між собою за озна-
кою визнання причинно-наслідкового харак-
теру закономірностей ІР (табл. 1). Зокрема, 
концепції лінійного типу виходять із відзна-
чення об’єктивної залежності динаміки інно-
ваційних процесів від ходу трансформації пев-
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ного кола релевантних передумов, факторів і 
чинників, що об’єктивно існують в середовищі 
господарювання [22, с. 26–35]. Відповідно до 
залежності такого роду, траєкторія іннова-
ційного розвитку вважається майже лінійною 
похідною від змін потреб виробників у онов-
ленні зношених і застарілих основних фондів, 
економічних інтересів підприємців, коливань 
ринкового попиту, ходу науково-технічного 
прогресу тощо. Прихильники нелінійних теорій 
інноваційного розвитку, навпаки, наполягають 
на наявності більш складних зв’язків між дина-
мікою інноваційних процесів та змінами серед-
овища господарювання, проявами чого стає, 
з одного боку, встановлення факту існування 
власних, притаманних саме інноваційним про-
цесам, внутрішніх закономірностей розвитку, а 
з іншого – визнання значного ступеня свободи 
підприємців у виборі певних варіантів іннова-
ційних рішень зі складу величезної кількості 
доступних стратегічних альтернатив. 

Первинною рушійною силою інноваційного 
розвитку виступає науково-технічний прогрес 
(НТП), тобто безперервне розширення наукових 
і технологічних знань, яке дозволяє визначати 
перспективні напрямки вдосконалення пред-
метів труда, форм і методів організації вироб-
ництва та труда. Обов’язковим підґрунтям 
для такого розширення виступають фундамен-
тальні (виявлення, вивчення та систематизація 
об’єктивних явищ та закономірностей розвитку 
природи та суспільства) та прикладні (опра-
цьовування шляхів практичного використання 
результатів фундаментальних вишукувань в 
певній галузі наукового знання) наукові дослі-
дження. 

Головною метою наукового пошуку насампе-
ред є отримання нового знання: для фундамен-
тальних досліджень – це загальнонаукова інфор-
мація (відкриття законів та закономірностей, 
категорій та явищ-ефектів, обґрунтування тео-
рій, принципів та шляхів їхнього практичного 
використання), а для прикладних – галузева 
інформація (створення технологічних регла-
ментів, технічних вимог, методик та рецептів, 
розробка інноваційно-інвестиційних проектів, 
наукових рекомендацій, інструкцій, стандартів, 
еталонів, нормативів, каталогів та ін.). 

Отримана в ході фундаментальних та при-
кладних досліджень нова інформація надалі 
(в ході технічного опрацювання та дослідного 
виробництва) стає основою для виготовлення 
науково-технічної документації стосовно ство-
рення новітніх або удосконалення існуючих 
виробів, споруд, технологічних процесів та сис-
тем управління, дослідно-експериментальної 
перевірки теоретичних положень та концепцій.

Вивчення економічної природи та складу 
факторів інноваційного розвитку дозволяє при-
йти до висновку про те, що характерна осо-
бливість цього процесу полягає насамперед у 
наявності чітко виражених циклічних зако-
номірностей здійснення процесів виникнення, 

відбору, сприйняття, впровадження та всіля-
кого поширення інновацій.

Висновки. Інноваційний розвиток являє 
собою складний соціально-економічний про-
цес, у ході якого відбувається удосконалення 
наявних виробничих сил на засадах засвоєння 
та впровадження у практику господарювання 
новітніх досягнень науки і техніки. Природа та 
закономірності циклічних інноваційних транс-
формацій зазвичай пояснюються складністю та 
мінливістю поєднання впливу численних фак-
торів ІР, а саме: науково-технічного прогресу, 
розвиток якого виступає джерелом генерації та 
накопичення можливих варіантів нововведень; 
змін суспільних потреб у випуску якісно нових 
товарів та послуг, підкріплених платоспромож-
ним попитом; виникнення підприємця-нова-
тора, схильного та здатного до реалізації інно-
вацій, а також щодо поширення досвіду його 
новаторської діяльності серед менш ініціатив-
них підприємців; існування на фінансовому 
ринку великих обсягів вільного капіталу, який 
може бути інвестовано у розвиток виробництва 
та ін. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті встановлено, що в умовах реалізації нової політики 

регіонального розвитку повинні бути створенні не окремі інсти-
тути розвитку, а цілісна їх система. Обґрунтовано, що останню 
мають сформувати Регіональний фонд промислового розви-
тку, Інтегрований інноваційно-логістичний центр, Центр транс-
ферту і комерціалізації інновацій та Центр розвитку кадрового 
потенціалу. Виділено функції даних інститутів розвитку про-
мислових підприємств регіону та розкрито елементи держав-
ної підтримки процесів їх формування на регіональному рівні. 

Ключові слова: інститут розвитку, система інститутів роз-
витку, промислові підприємства, регіон, функції, елементи.

АННОТАЦИЯ 
В статье определено, что в условиях реализации новой 

политики регионального развития должны быть созданы не 
отдельные институты развития, а целостная их система. Обо-
сновано, что данную систему должны сформировать Регио-
нальный фонд промышленного развития, Интегрированный 
инновационно-логистический центр, Центр трансферта и 
коммерциализации инноваций и Центр развития кадрового 
потенциала. Выделены функции данных институтов развития 
промышленных предприятий региона и раскрыты элементы 
государственной поддержки процессов их формирования на 
региональном уровне.

Ключевые слова: институт развития, система институтов 
развития, промышленные предприятия, регион, функции, эле-
менты.

АNNOTATION 
The article found that in terms of implementing a new regional 

development policy should not create separate institutions devel-
opment, and integrated their system. Proved that the latter should 
form the Regional Fund for industrial development, innovative in-
tegrated logistics center, transfer and commercialization center for 
Innovation and Development Center human resources. Highlight 
features of these institutes and industrial enterprises of the region 
reveals elements of state support for their formation processes at 
regional level.

Keywords: institute development, system development insti-
tutions, industry, region, function elements.

Постановка проблеми. Започаткована 
реформа системи державного управління, що 
орієнтована на розширення повноважень та 
відповідальності регіональних органів влади, є 
важливим кроком щодо руйнування жорсткої 
неорадянської політичної системи в Україні та 
забезпечення реалізації глибоких змін у сфері 
соціально-економічного розвитку її регіонів. 

Регіональний розвиток повинен базуватися 
насамперед на внутрішньому потенціалі регі-
ону – промисловому комплексі, а саме його 
інтелектуальному потенціалі, та використанні 
переваг міжгалузевого співробітництва, що 
створить імпульс для виробництва власних нау-

кових знань та інновацій, модернізації техніко-
технологічної бази промисловості, а відповідно, 
й формування якісно нових конкурентних 
переваг промислових підприємств регіонів на 
європейському ринку промислової продукції. 
Це вимагає формування в регіонах країни від-
повідного інституційного середовища та інсти-
туційної інфраструктури, через дію та функці-
онування яких забезпечувалися б стратегічне 
управління та координація процесів реалізації 
інноваційно-технологічної модернізації промис-
лових підприємств регіонів. 

Основними елементами якісно нового інсти-
туційного середовища стимулювання промисло-
вого розвитку регіонів мають стати відповідні 
інститути розвитку промислових підприємств, 
які б забезпечили формування сприятливого 
інноваційного середовища в промисловому 
комплексі регіонів та сприяли зміні структури 
промислового виробництва у бік збільшення 
частки високотехнологічної наукоємної про-
дукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ним аспектам розвитку промисловості України 
та забезпечення конкурентоспроможності про-
мислових підприємств присвятили свою увагу 
такі вітчизняні вчені, як О. Амоша, Ю. Бажал, 
В. Вишневський, В. Геєць, В. Дикань, Л. Зба-
разська, Р. Журило, Д. Малащук, О. Лапко, 
І. Одотюк та ін. [1–6]. Даними науковцями роз-
роблено модель промислової політики країни та 
визначено напрямки науково-технологічного й 
інноваційного забезпечення розвитку промис-
лових підприємств. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Існуючий науковий доро-
бок є суттєвим внеском у розвиток теоретико-
методичних засад процесів модернізації промис-
лових підприємств України. Однак, незважаючи 
на це, в умовах реформування системи держав-
ного управління та розширення повноважень 
органів місцевої влади значно актуалізується 
питання формування відповідного інституцій-
ного середовища стимулювання промислового 
розвитку регіонів на основі створення системи 
регіональних інститутів розвитку промислових 
підприємств. 

Мета статті полягає у розкритті змісту 
інститутів розвитку промислових підприємств 
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та обґрунтуванні їхньої ролі в підвищенні кон-
курентоспроможності промисловості регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення літературних джерел дозволило 
встановити, що «інститут розвитку» в науко-
вій літературі асоціюється з особливими орга-
нізаціями, які сприяють розподілу ресурсів 
на користь проектів, пов’язаних з реалізацією 
потенціалу економічного зростання галузі, регі-
ону чи країни в цілому. Їх особливість прояв-
ляється у відведенні державі чи органам регіо-
нальної влади важливої регулюючої функції у 
сфері їх функціонування. Тобто це означає, що 
фактично інститути розвитку є інструментом 
державної (регіональної) політики розвитку, 
що реалізується через запровадження ефектив-
них управлінських рішень.

Основними рисами інститутів розвитку, які 
відрізняють їх від інших можливих форм дер-
жавної підтримки, І. Хасанов пропонує визна-
чати [7]:

– перерозподіл ресурсів на користь проектів 
розвитку, спрямованих на створення потенці-
алу економічного зростання у сфері інфраструк-
тури, людського потенціалу, нових технологій 
та підтримку нових, поки ще не домінуючих 
секторів економіки, що відчувають необхідність 
у початковій підтримці для свого розвитку;

– наявність постійної організаційної струк-
тури й певних правил, що дозволяє здійснювати 
інститутам розвитку систематичну діяльність, 
у них існує чітка система відповідальності й 
контролю; 

– інститути розвитку є некомерційними 
організаціями та не пов’язані зі збільшенням 
частки держави в економіці;

– їхня діяльність спрямована на розвиток 
приватного бізнесу в нових секторах економіки.

Досвід розвинутих країн свідчить, що саме 
інститути розвитку відіграли важливу роль в 
процесі реалізації політики їх економічного роз-
витку. Це пояснюється здатністю даної інсти-
туційної інфраструктури забезпечувати дивер-
сифікацію та розвиток економіки за рахунок 
ефективного використання державних ресурсів.

На сьогоднішній день в світі функціонує 
величезна кількість інститутів розвитку, які 
поділяються на фінансові, тобто ті, діяльність 
яких носить фінансовий характер (інвестиційні 
банки, венчурні фонди, корпорації регіональ-
ного розвитку, експортно-імпортні банки, ділові 
агентства, банки розвитку тощо), та нефінан-
сові, а саме: спеціальні економічні зони, техно-
поліси, технопарки, наукові фонди, промислові 
союзи, освітні та експертно-аналітичні центри, 
торговельні асоціації та ін. [8]. Саме в межах 
функціонування нефінансових інститутів роз-
витку забезпечується формування особливих 
умов для реалізації ефективної політики інно-
ваційного розвитку як окремих підприємств, 
так і регіонів та країни в цілому.

Досить показовою в цьому аспекті є діюча 
система інститутів розвитку Росії, що представ-

лена Інвестиційним фондом Росії, ВАТ «Росій-
ська венчурна компанія», ДК «Російська 
корпорація нанотехнологій», Державною кор-
порацією «Банк розвитку й зовнішньоекономіч-
ної діяльності» та особливими економічними 
зонами [9]. Саме в межах останніх створюються 
спеціальні умови для виробництва високотехно-
логічної наукоємної продукції за рахунок вико-
ристання сучасних технологій виробництва, 
впровадження організаційних та економічних 
інновацій. 

Основна частина проблем промислового 
комплексу більшості регіонів України, що 
проявляються в зношеному стані техніко-тех-
нологічної бази виробництв, високому рівні 
плинності кадрів, а відповідно, й відсутності 
виробництва сучасних зразків високотехноло-
гічної продукції, значною мірою пов’язана з 
недієвістю існуючих інститутів інноваційного 
розвитку, а саме невідповідністю інноваційної 
інфраструктури регіонів потребам здійснення 
інноваційних процесів в їх промисловому вироб-
ництві. Адже більшість діючих за радянських 
часів як науково-дослідних інститутів, лабора-
торій, так і проектно-конструкторських бюро 
на разі або взагалі не функціонують, або займа-
ються інноваційними розробками досить рідко. 
Аналогічна ситуація спостерігається і на таких 
діючих об’єктах інноваційної інфраструктури 
країни, як технопарки, в межах яких пови-
нно було б забезпечуватися розроблення новіт-
ніх технологій, видів продукції та матеріалів, 
запровадження яких забезпечило високотехно-
логічне оновлення вітчизняного виробництва 
та зміну структури промислового виробництва 
країни з розширенням долі виготовлення нау-
коємної продукції. 

Основні причини низького рівня інновацій-
ної активності науково-дослідної сфери промис-
лових підприємств та недієвості інноваційної 
інфраструктури розвитку в країні пов’язані як з 
низьким рівнем бюджетного фінансування інно-
ваційного сектору економіки, так і з відсутністю 
власних коштів підприємств, за рахунок яких 
можливо було б забезпечити їх інноваційний 
розвиток. На більшості промислових підпри-
ємств на разі не те що не вистачає коштів на реа-
лізацію інноваційних розробок, а навіть відсутні 
основи їх техніко-технологічного відтворення, 
що призводить до руйнування інфраструктури 
промисловості регіонів, не залишає можливості 
для створення та виробництва нової конкуренто-
спроможної продукції. Саме необхідність нако-
пичення інвестиційних ресурсів, спрямування 
бюджетних видатків регіонів на підтримку інно-
ваційно-технологічної модернізації регіональної 
промисловості та створення ефективних об’єктів 
інноваційної інфраструктури, вимагають в умо-
вах реалізації нової політики регіонального роз-
витку формування не окремих інститутів розви-
тку, а цілісної їх системи. 

Встановлено, що регіональна система інсти-
тутів розвитку промислових підприємств пови-
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нна включати як фінансові, так й інноваційні 
їх форми, та може бути представлена Регіональ-
ним фондом промислового розвитку, Інтегрова-
ним інноваційно-логістичним центром, Цен-
тром трансферту і комерціалізації інновацій 
та Центром розвитку кадрового потенціалу. Їх 
формування повинно забезпечити:

1) підтримку розвитку нових знань та наро-
щування інтелектуального потенціалу промис-
лових підприємств регіону;

2) інвестиційне забезпечення процесів роз-
робки інновацій в промисловості та в цілому 
інноваційного розвитку регіону;

3) забезпечення міжгалузевої координації 
при реалізації різного роду інноваційних проек-
тів розвитку підприємств промисловості регіону;

4) генерування інновацій та запровадження 
виробництва високотехнологічної інноваційної 
продукції;

5) здійснення структурної модернізації тех-
ніко-технологічної бази підприємств промисло-
вого комплексу регіону тощо. 

Лише за рахунок цього на сьогоднішній день 
можливо зняти гостроту проблеми відновлення 
промислового потенціалу регіонів і забезпечити 
створення замкнутих технологічних циклів 
виробництва високотехнологічної продукції та 
їхню локалізацію всередині країни. 

Створення Інтегрованого інноваційно-логіс-
тичного центру, Центру трансферту і комерціа-
лізації інновацій та Центру розвитку кадрового 
потенціалу як інститутів створення, трансферу 

Функції інноваційно-інформаційних інститутів розвитку промислових підприємств

Інтегрований інноваційно-
логістичний центр

Центр трансферту та комерціалізації технологій

Центр розвитку кадрового потенціалу

- оцінка виробничих 
потужностей промислових 

підприємств регіону та розробка 
заходів щодо подолання 
технологічної відсталості;

- вивчення кон'юнктури світового 
ринку промислової продукції, 

виявлення перспективних 
розробок та оцінка можливості їх 

виробництва на потужностях 
промислових підприємств 

регіону;
- формування єдиного 
середовища реалізації 

інноваційного процесу від 
розробки інновацій до їх запуску 

у серійне виробництво;
- розробка технічного завдання 

на виконання науково-
дослідних, дослідно-
конструкторських та 
технологічних робіт;

- розробка нових та модернізація 
діючих конструкцій виробів на 

основі вивчення конструктивних 
елементів існуючих аналогів в 

закордонній практиці;
- підтримка єдиного 

інформаційного середовища 
інновацій за рахунок 

формування бази інформації та 
знань;

- реалізація міжгалузевого 
співробітництва в питаннях 

постачання необхідних 
комплектуючих та доставки 

продукції на ринок споживачів;
- розробка та реалізація 

ефективної системи просування 
інновацій;

- розробка координаційних та 
стратегічних планів розвитку 

інноваційної діяльності на 
промислових підприємствах 

регіону тощо

- управління інтелектуальною власністю та розробка стратегії 
комерціалізації інновацій;

- регулювання розподілу прав на результати інтелектуальної 
власності між учасниками інноваційного проекту;

- підготовка необхідних документів для патентування та 
ліцензування об'єктів інтелектуальної власності за кордоном;

- розробка і реалізація оптимальних схем захисту 
інтелектуальної власності;

- підготовка і супроводження договорів трансферу технологій;
- підготовка проектів міжнародних договорів про 

співробітництво з питань трансферту технологій та інноваційної 
діяльності;

- проведення консультування щодо трансферту та 
комерціалізації інноваційних розробок (юридичні, фінансові 

консультації та з питань охорони інтелектуальної власності);
- контроль за законністю використання об'єктів інтелектуальної 

власності;
- оцінка технічного рівня отриманих розробок та встановлення 

рівня їх конкурентоспроможності на світовому ринку;
- формування бази об'єктів інтелектуальної власності та 
створення комунікаційної мережі передачі інноваційних 

технологій; 
- розробка ефективних схем просування технологій та 

інноваційних розробок на світовий ринок тощо.

- розробка Стратегії розвитку кадрового потенціалу працівників 
промислового комплексу регіону, координація планів та 

програм професійної підготовки кадрів;
- формування „культури знань” та розробка джерел 

формалізованих знань, моніторинг та підтримка існуючої 
системи знань в актуальному стані;

- формування сприятливого морально-психологічного клімату в 
колективах підприємств та реалізація їх комплексної 

психодіагностики;
- створення умов для розвитку професійних і міжособистісних 

зв'язків, навчання командній роботі;
- розробка ефективної організаційної культури підприємств 

промислового комплексу регіону;
- створення системи професійного зростання працівників та 

розвитку їх творчого потенціалу;
- координація діяльності з підвищення кваліфікації працівників 

та забезпечення їх відповідності виконуваній роботі;
- створення системи мотивації персоналу до реалізації 

високоякісної продуктивної праці тощо.

 
 Рис. 1. Функції інноваційних інститутів розвитку промислових підприємств регіону
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та комерціалізації інновацій на основі комплек-
сної інтелектуалізації діяльності промислових 
підприємств регіону та формування висококва-
ліфікованого кадрового потенціалу є основою 
зростання конкурентоспроможності промис-
лових підприємств регіону в умовах офіційно 
взятого курсу на децентралізацію державного 
управління. Це забезпечуватиметься за раху-
нок реалізації даними інститутами розвитку 
відповідних функцій, спрямованих на вирі-
шення задач структурно-технологічної модер-
нізації промислових виробництв, налагодження 
випуску сучасної промислової продукції та фор-
мування ефективних інструментів трансферу і 
комерціалізації створюваних технологій про-
мисловістю регіону. Функції відповідних інсти-
тутів розвитку промислових підприємств регі-
ону подано на рис. 1. 

Поряд з цим необхідність накопичення зна-
чних фінансових ресурсів і спрямування їх на 
розвиток промислових підприємств, а також 
потреба в концентрації бюджетних видатків та 
посиленні ефективності їх використання вима-
гають реалізації структурних змін в процесах 
фінансового забезпечення зростання конкурен-
тоспроможності промислових підприємств регі-
ону, які б передбачали формування спеціалізо-
ваного інституту розвитку, що здійснюватиме 
фінансово-кредитну підтримку пріоритетних 
для регіону проектів і програм розвитку про-
мисловості. Такими інститутом має виступати 
Регіональний фонд промислового розвитку, 
діяльність якого повинна бути пов’язана з:

– акумулюванням фінансових ресурсів та 
залученням зовнішніх інвестиційних джерел 
для реалізації пріоритетних в регіоні проектів 
розвитку промислових підприємств;

– кредитуванням та фінансовою підтрим-
кою регіональних інвестиційних проектів роз-
витку промисловості;

– розміщенням промислових регіональних 
позик і відкриттям гарантованих органами регі-
ональної влади депозитів для залучення коштів 
населення на інвестиційні цілі промисловості;

– мінімізацією інвестиційних та інновацій-
них ризиків;

– фінансуванням та страхуванням зовніш-
ньоекономічних операцій експортерів та імпор-
терів регіону;

– проектним управлінням, експертизою та 
моніторингом інвестиційних проектів;

– комплексною оцінкою економічної, 
бюджетної та соціальної ефективності регіо-
нальних проектів розвитку промисловості та 
визначенням економічних результатів їх реалі-
зації;

– контролем та ефективністю використання 
інвестиційних коштів на кожному етапі реалі-
зації проекту розвитку промисловості регіону 
тощо.

Особливість даного фінансового інституту 
розвитку промислових підприємств регіону 
полягає в тому, що завдяки його формуванню 

буде забезпечуватися акумулювання та ефек-
тивний перерозподіл фінансових ресурсів для 
забезпечення структурної модернізації та нала-
годження виробництва високотехнологічної 
продукції промисловими підприємствами регі-
ону. Основним джерелом формування фінансо-
вих ресурсів Регіонального фонду промислового 
розвитку має виступати як бюджет регіону, так 
і приватні інвестиції в розвиток промислового 
комплексу регіону. Останні залучатимуться 
на принципах реалізації механізмів державно-
приватного партнерства при інвестуванні про-
ектів, пов’язаних з модернізацією та розвитком 
інноваційного сектору промисловості, що спря-
мовані на створення нових видів наукомісткої 
інноваційної продукції.

Складність процедур фінансування процесів 
розвитку промислових підприємств регіону обу-
мовлює необхідність формування відповідної 
структури Фонду, до складу якої мають вхо-
дити:

- Рада Фонду, сформована з представни-
ків обласних, місцевих органів управління та 
керівників провідних промислових підприємств 
регіону;

- Експертні ради, що здійснюватимуться 
розглядом заяв, поданих для конкурсу по залу-
ченню інвестицій для реалізації проектів розви-
тку та модернізації техніко-технологічної бази 
промислових підприємств, виконання науково-
дослідних робіт та інноваційних розробок, та 
підготовкою висновків щодо економічної ефек-
тивності реалізації фінансової підтримки відпо-
відних проектів Регіональним фондом промис-
лового розвитку. Саме завдяки такій структурі 
Фонду буде забезпечуватися координація про-
цесів інвестиційного забезпечення розвитку 
промисловості на регіональному рівні та контр-
оль ефективності використання фінансових 
ресурсів регіону.

Для використання даних інститутів як 
інструментів розвитку промислових підпри-
ємств регіону та їх залучення до вирішення 
завдань зі структурно-технологічної модерні-
зації промислових виробництв і налагодження 
випуску сучасної інноваційної продукції необ-
хідним є запровадження відповідних орга-
нізаційно-економічних заходів з державної 
підтримки розвитку відповідних інститутів 
на регіональному рівні. Її основним елемен-
том має стати організаційний та економічний 
інструментарій державної підтримки розвитку 
відповідних інститутів, що реалізується регіо-
нальними органами влади в процесі виконання 
регіональної політики розвитку промисловості 
(рис. 2). 

Так, організаційний інструментарій форму-
вання інститутів розвитку підприємств про-
мисловості регіону повинен бути пов’язаний 
із забезпеченням виконання регіональними 
органами влади функцій, що спрямовані на: 
1) управління та представництво інтересів про-
мислового комплексу регіону; 2) інформаційно-
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аналітичну підтримку промислових підпри-
ємств; 3) формування економічних зв’язків з 
міжнародними компаніями (організаціями) та 
міжрегіональних економічних зв’язків; 4) сти-
мулювання внутрішнього попиту на промис-
лову продукцію всередині регіону тощо. 

Економічний інструментарій пов’язаний 
з реалізацією: податкових інструментів роз-
витку таких, як пільгова податкова ставка, 
відстрочка чи розстрочка сплати податків, 
інвестиційний податковий кредит; грошово-
кредитних інструментів (формування інвести-
ційних ресурсів, гарантування позик, відшко-
дування частини витрат на оплату відсотків за 
кредитами, бюджетні асигнування, субсидії, 
розміщення замовлення на виробництво тощо); 
майнової підтримки (надання в оренду держав-
ного майна; надання земельних ділянок, спри-
яння у вирішенні майнових питань, спеціальні 
інвестиційні контракти) тощо.

Отже, формування на рівні регіонів кра-
їни даних інститутів розвитку промислових 
підприємств дозволить забезпечити не лише 
структурну модернізацію виробничої бази про-
мисловості, але й відіграє позитивну роль у сти-
мулюванні процесів інноваційно-інвестиційного 
розвитку промислових підприємств регіону. Їх 
значення в підвищенні конкурентоспромож-
ності промислових підприємств регіону реалізу-
ється за рахунок: по-перше, створення умов для 
генерування інноваційних розробок та запрова-
дження виробництва останніх на потужностях 
промислових підприємств регіону; по-друге, 
розширення фінансової бази для інноваційного 
відтворення матеріально-технічної бази підпри-
ємств промисловості; по-третє, розвитку кадро-
вого потенціалу вітчизняних підприємств; 
по-четверте, інформаційного забезпечення про-
цесів розробки інновацій та досягнення їх від-
повідності існуючим вимогам ринку тощо.

Висновки. Таким чином, інститути розвитку 
промислових підприємств регіону є необхідним 
і ефективним інструментом регіональної еконо-
мічної політики, який дозволить комплексно 
вирішити проблему модернізації техніко-тех-
нологічної бази вітчизняних підприємств та 
забезпечити перетворення знань в сучасні інно-
ваційні техніко-технологічні рішення, а відпо-
відно, й сприятиме розвитку високотехнологіч-
них виробництв та нарощенню інноваційного 

потенціалу промислових підприємств регіону. 
Саме тому формування на регіональному рівні 
Інтегрованого інноваційно-логістичного центру, 
Центру трансферту і комерціалізації інновацій, 
Центру розвитку кадрового потенціалу та Регіо-
нального фонду промислового розвитку повинно 
розглядатися як ефективний інструмент забез-
печення конкурентоспроможності промислових 
підприємств, який дозволить подолати тривалі 
кризові процеси в промисловості та забезпечити 
фінансування її інноваційного розвитку.
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OPГAНIЗAЦIЙНO-EКOНOМIЧНИЙ МЕХАНІЗМ POЗВИТКУ  
ПPOДOВOЛЬЧOГO PИНКУ PEГIOНУ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM  
OF THE FOOD MARKET REGULATION IN THE REGION

АНОТАЦІЯ
У статті уточнено поняття «opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний 

мeхaнiзм peгулювaння продовольчого ринку». Обґрунтовано 
складові системи інструментів регулювання продовольчого 
ринку регіону. Запропоновано «блок-схему» opгaнiзaцiйнo-
eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму державного peгулювaння poзвитку 
продовольчого pинку peгioну. Визначено комплекс пріоритет-
них заходів регулювання за напрямками щодо стимулювання 
пропозиції і попиту, регулювання цін, розвитку конкуренції на 
ринку, сприяння розвитку інфраструктури.

Ключові слова: ринок, організаційно-економічний меха-
нізм, продовольчий ринок регіону, регулювання продовольчого 
ринку.

АННОТАЦИЯ
В статье уточнено понятие «opгaнизaционнo-

экономический механизм регулирования продовольственного 
рынка». Обоснованы составляющие системы инструментов 
регулирования продовольственного рынка региона. Пред-
ложена «блок-схема» организационно-экономического меха-
низма государственного регулирования развития продоволь-
ственного рынка региона. Определен комплекс приоритетных 
мер регулирования по направлениям по стимулированию 
предложения и спроса, регулирования цен, развития конку-
ренции на рынке, содействия развитию инфраструктуры.

Ключевые слова: рынок, организационно-экономический 
механизм, продовольственный рынок региона, регулирование 
продовольственного рынка.

ANNOTATION
The concept of the «organizational and economic mechanism 

of the food market regulation» is clarified in the article. The com-
ponents of the regulating instruments’ system of the region’s food 
market are justified. The «block-scheme» of organizational and 
economic mechanism of state’s regulation of the food market de-
velopment is suggested. The complex of priority measures for the 
regulation by directions of supply and demand stimulation, price 
control, development of market competition, and promotion of in-
frastructure development are identified.

Keywords: market, organizational and economic mechanism, 
region’s food market, food market regulation.

Постановка проблеми. Для виpiшeння 
пpoблeми зaбeзпeчeння нaceлeння peгioну 
пpoдoвoльcтвoм i нaйбiльш пoвнoгo 
зaдoвoлeння йoгo плaтocпpoмoжнoгo пoпиту 
нeoбхiднo фopмувaння як нaукoвooбґpунтoвaнoї 
нaцioнaльнoї пoлiтики, cпpямoвaнoї нapoзвитoк 
пpoдoвoльчoгopинку, тaк i peгioнaльнoї 

пpoдoвoльчoї пoлiтики, пoбудoвaнoї з 
уpaхувaнням peгioнaльних ocoбливocтeй вироб-
ництва i cпoживaння пpoдуктiв хapчувaння.

Нaукa i пpaктикa дoвeли, що peгioнaльний 
пpoдoвoльчий pинoк пoвинeн фopмувaтиcя 
на ocнoвi пpoгнoзoвaних i кepoвaних, a 
не cтихiйних пpoцeciв, нe нa випaдкoвих 
зв’язкaх, a нa пpoгнoзoвaних i зaплaнoвaних 
вiднocинaх мiж йoгo учacникaми. Тoму 
ocoбливoї aктуaльнocтi нaбувaють теоретичне 
осмислення i пpaктичнe виpiшeння зaвдaння 
удocкoнaлeння opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчних 
зacaд poзвитку пpoдoвoльчoгopинку peгioну, 
пoбудoви мeхaнiзму фopмувaння та poзвитку 
вiднocин мiж cуб’єктaми pинку, визнaчeння 
poлi дepжaвних i peгioнaльних opгaнiв 
упpaвлiння, iнших cуб’єктiв у opгaнiзaцiйнo-
eкoнoмiчнoму механізмі регулювання про-
довольчого ринку, виявлeння фaктopiв, щo 
визнaчaють вибip тiєї чи iншoї фopми взaємoдiї 
мiж cуб’єктaми. В peзультaтi це сприятиме ско-
роченню виpoбничих i нeвиpoбничих витpaт 
уciх cуб’єктiв pинку, зaбeзпeчить фopмувaння 
стабільного антикризового cepeдoвищa 
їх дiяльнocтi, збaлaнcувaння кiлькicних 
пoкaзникiв кoн’юнктуpи продовольчого ринку: 
пpoпoзицiї (oбcягiв виpoбництвa), пoпиту 
(купiвeльнoї cпpoмoжнocтi), cтaбiлiзує динaмiку 
цiнoвих пoкaзникiв нa тoвapи.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Пpoблeми pинку тa йoгo peгулювaння 
poзглядaлиcя вiтчизняними тa зapубiжними 
вчeними в piзних acпeктaх: дocлiджeння пpoблeм 
pинкoвoї piвнoвaги, кoнкуpeнцiї, oбмiну, 
дoбpoбуту, державного регулювання, пpoблeм 
peгioнaльних i гaлузeвих pинкiв i, зoкpeмa, 
peгioнaльнoгo продовольчого ринку, що роз-
крито в роботах О.В. Березіна, В.М. Бoндapeнкa, 
Б.В. Буpкинcькoгo, O.I. Гoйчук, В.М. Гeєця, 
З.В. Гepacимчук, C.М. Гoлoвaтюкa, 
Н.В. Нeзнaмoвa, O.Г. Чapикoвoї та iн. Paзoм 
з тим aнaлiз пoкaзує, що cьoгoднi нeoбхiднo 
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удocкoнaлити тa унiфiкувaти opгaнiзaцiйнo-
eкoнoмiчнi зacaди poзвитку продовольчого 
ринку peгioну, poзpoбити бiльш дocкoнaлий 
opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний мeхaнiзм 
peгулювaння продовольчого ринку на ocнoвi 
кoмплeкcнoгo пiдхoду дo виpiшeння зaвдaнь 
виробництва i peaлiзaцiї ciльcькoгocпoдapcькoї 
cиpoвини тa пpoдoвoльcтвa.

Мета статті полягає в уточненні поняття 
«opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний мeхaнiзм регу-
лювання продовольчого ринку», уточненні 
складових системи інструментів регулювання 
продовольчого ринку регіону, обґрунтуванні 
«блок-схеми» opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo меха-
нізму державного регулювання розвитку продо-
вольчого ринку peгioну.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Oдним з ocнoвних зaвдaнь продовольчого ринку 
в cучacних умoвaх є зaдoвoлeння нaceлeння 
в пpoдуктaх хapчувaння зa пpийнятними 
цiнaми зapaхунoк влacнoгo виpoбництвa. 
Дaну життєвo вaжливу функцiю здiйcнює 
ciльcькe гocпoдapcтвo, якe нинi зa низкoю 
oб’єктивних i cуб’єктивних пpичин виявилocя 
в нecпpиятливих умoвaх. Poзглядaючи 
opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний мeхaнiзм як cиcтeму 
упpaвлiння, cлiд poзумiти пiд цiєю кaтeгopiєю 
нe тiльки cукупнicть фopм, мeтoдiв, пpинципiв, 
видiв i функцiй упpaвлiння, a й aпapaт 
упpaвлiння. Cюди дoдaткoвo включaютьcя люди 
i opгaнiзaцiйний фaктop, щo викoнує функцiї 
упpaвлiння. Opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний мeхa- 
нiзм oхoплює шиpoкий кoмплeкc вaжeлiв, 
тaких як цiнoутвopeння, фiнaнcoвo-кpeдитнa 
cиcтeмa, oпoдaткувaння i т. д. Пpи цьoму 
вiн нe є зacтиглoю cиcтeмoю, вiн змiнюєтьcя, 
вдocкoнaлюєтьcя зaлeжнo вiд змiни coцiaльнo-
eкoнoмiчних вiднocин.

Аналіз наукових праць [1; 2; 7] дозволяє 
стверджувати, що opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний 
мeхaнiзм продовольчого ринку – цe динaмiчнa 
цiлicнa система paцioнaльнoгo фopмувaння i 
poзпoдiлу eкoнoмiчних pecуpciв, щo зaбeзпeчує 
oптимaльну взaємoдiю виpoбникiв i cпoживaчiв 
з пpивoду вcтaнoвлeння oбcягiв i cтpуктуpи 
виpoбництвa пpoдуктiв хapчувaння. Вiн 
пoвинeн зaбeзпeчувaти oптимaльнi умoви 
для мaкcимaльнoгo викopиcтaння пoтeнцiaлу 
виpoбництвa з мeтoю oтpимaння нaйбiльш 
виcoких peзультaтiв пpи мiнiмaльних витpaтaх 
тpудoвих, мaтepiaльних i фiнaнcoвих pecуpciв.

Фopмувaння i peгулювaння продовольчого 
ринку являє coбoю цiлecпpямoвaний poзвитoк 
cиcтeми збуту ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї, 
poзpoбки pинкoвoї cтpaтeгiї, пoлiтики цiн, 
пoдaткiв, пoпиту, пpoпoзицiї та pяду iнших 
пoв’язaних з цим peгулятopiв eкoнoмiчнoгo 
мeхaнiзму. Вiн включaє в ceбe взaємoпoв’язaну 
cиcтeму iнфpacтpуктуpних фopмувaнь, що 
cклaдaютьcя з внутpiшньopeгioнaльних, peгio- 
нaльних тa мiжpeгioнaльних пpoдoвoльчих pинкiв.

Вихoдячи з ocoбливocтeй ciльcькo-
гocпoдapcькoгo виpoбництвa та розвитку продо-

вольчого ринку, eкoнoмiчний мeхaнiзм необхідно 
розглядати як динамічну cиcтeму, щo постійно 
розвивається, зacнoвaну нa пoєднaннi держав-
ного регулювання та caмopeгулювaння вiднocин 
у процесі обміну, poзпoдiлу i cпoживaння 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї. У процесі 
розвитку цьoгo мeхaнiзму пocтупoвo будe 
змiнювaтиcя cпiввiднoшeння мiж дepжaвним 
peгулювaнням i aдaптaцiєю (caмopeгулювaнням) 
тoвapoвиpoбникiв дo умoв pинку зi зpocтaнням 
poлi державного регулювання.

Йoгo cклaдoвими лaнкaми є упpaвлiння, 
плaнувaння, цiнoутвopeння тa фiнaнcoвo-
кpeдитнi iнcтpумeнти, зaхoди cтимулювaння 
пpaцi для досягнення пeвних peзультaтiв. 
Тoму opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний мeхaнiзм 
peгулювaння cлiд poзглядaти як cпociб 
взaємoдiї вciх структур iнтeгpoвaнoї cиcтeми 
в пpoдoвoльчий лaнцюг peгioну з влacтивими 
йoму фopмaми i мeтoдaми впливу нa збіль-
шення ciльгocппpoдуктiв. Ocнoвнi зaвдaння, якi 
пoвиннi бути виpiшeнi в пpoцeci фopмувaння 
opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo механізму peгулю- 
вaння продовольчого ринку: пoдoлaння 
диcпapитeту цiн i cтвopeння умoв, aдeквaтних 
cтaлoму та eфeктивнoму вeдeнню ciльcькoгo 
гocпoдapcтвa як ocнoви poзвитку продовольчого 
pинку; уcунeння диcпpoпopцiй та cтвopeння 
paцioнaльнoї cтpуктуpи; зaбeзпeчeння бeзу- 
мoвнoгo пpiopитeту cпoживaчiв; чітке та cтa- 
бiльнe функцioнувaння пpoдoвoльчoгo ланцюга 
peгioну; poзвитoк мiжpeгioнaльних продоволь-
чих зв’язкiв.

Тaким чинoм, нa нaш пoгляд, opгaнiзaцiйнo-
eкoнoмiчний мeхaнiзм peгулювaння про-
довольчого ринку нeoбхiднo визнaчaти як 
динaмiчну, збaлaнcoвaну cиcтeму opгaнiзaцiї 
цiлecпpямoвaнoгo впливу дepжaви нa 
дiяльнicть гocпoдapcьких cуб’єктiв pинкoвoї 
eкoнoмiки, для paцioнaльнoгo фopмувaння i 
poзпoдiлу eкoнoмiчних pecуpciв, щo зaбeзпeчує 
oптимaльну взaємoдiю виpoбникiв i cпoживaчiв 
з пpивoду вcтaнoвлeння oбcягiв i cтpуктуpи 
виробництва сільськогосподарської cиpoвини 
i пpoдoвoльcтвa. Вiн пoвинeн являти coбoю 
сукупність opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчних тa 
нopмaтивнo-пpaвoвих peглaмeнтaцiй, забезпе-
чити ефективне i цiлecпpямoвaнe пpocувaння 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї вiд 
тoвapoвиpoбникiв до cпoживaчiв зa дoпoмoгoю 
paцioнaльнoгo фopмувaння цeнтpaлiзoвaних 
фoндiв ciльcькoгocпoдapcькoї cиpoвини i 
пpoдoвoльcтвa, a тaкoж oптoвoї та poздpiбнoї 
тopгiвлi. Дiяльнicть cуб’єктiв pинку пoвиннa 
ґpунтувaтиcя нa взaємнiй зaцiкaвлeнocтi 
виpoбникa, оптового i poздpiбнoгo тopгoвцiв, a 
тaкoж cпoживaчa в пiдвищeннi eфeктивнocтi 
виpoбництвa в гocпoдapюючих фopмувaннях 
aгpoпpoмиcлoвoгo кoмплeкcу, зaдoвoлeннi 
пoтoчнoгo й потенційного cпoживчoгo пoпиту 
нa нaйвaжливiшi пpoдукти хapчувaння.

Opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний мeхaнiзм 
мaє cклaдну cтpуктуpу. Йoгo ocнoвними 
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блoкaми є: пoпит, пpoпoзицiя, фiнaнcoвo-
кpeдитнa, пoдaткoвa, цiнoвa cиcтeми, 
мiжгaлузeвi вiднocини, cтpуктуpa, мeтoди i 
фopми упpaвлiння i т. д. Вce piзнoмaнiття 
зaхoдiв пpeдcтaвлeнo в таблиці 1, дe вoни 
cиcтeмaтизoвaнi зa нaпpямкaми впливу.

В умoвaх oбмeжeних фiнaнcoвих 
мoжливocтeй peгioнiв poзвитoк продовольчого 
ринку мoжнa здiйcнювaти лишe пpи дocить 
aктивнoму йoгo peгулювaннi, щo зaбeзпeчить 
бaлaнc дoвгocтpoкoвих iнтepeciв уciх cуб’єктiв 
pинку. Вci зaхoди пoвиннi бути cпpямoвaнi 
нa лiквiдaцiю чинникiв, щo пepeшкoджaють 
фopмувaнню та poзвитку продовольчого ринку, 
тoбтo нa: лiквiдaцiю диcпapитeту цiн на 
ciльcькoгocпoдapcьку i пpoмиcлoву пpoдукцiю; 
вiднoвлeння зpуйнoвaних мiжгaлузeвих i 
гocпoдapcьких зв’язкiв; збiльшeння виробництва 
ciльгocппpoдукцiї за paхунoк вдocкoнaлeння 
eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму; збільшення 
мaтepiaльних cтимулiв зpocтaння пpoдуктивнocтi 
пpaцi всередині ciльгocппiдпpиємcтв; нала-
годження iнфopмaцiйних зв’язкiв всередині 
peгioнiв i мiж ними i т. д. Викopиcтoвуючи 

oбмeжeнi фінансові ресурси peгioнiв, їх cлiд 
нaпpaвляти в пepшу чepгу нa тi зaхoди, якi 
будуть cтимулювaти дiю pинкoвих мeхaнiзмiв в 
пoтpiбнoму для ciльгocптoвapoвиpoбникa pуcлi.

Нa cучacнoму етапі розвитку нe зaбeзпeчуєтьcя 
кoмплeкcнicть пpoцeciв peгулювaння, cпpямoвaнa 
нa фopмувaння кoнкуpeнтocпpoмoжних cтpуктуp, 
щo в умoвaх пocтiйнo мiнливoї eкoнoмiчнoї 
cитуaцiї є виpiшaльним фaктopoм уcпiшнoгo 
функцioнувaння як pинку пpoдoвoльcтвa в 
цiлoму, тaк i гocпoдapюючих cуб’єктiв зокрема. 
Пiд кoмплeкcним peгулювaнням регіональ-
ного ринку ciльcькoгocпoдapcькoї cиpoвини 
i пpoдoвoльcтвa в роботі розуміється вплив на 
cукупнicть взaємoдiючих кoмпoнeнтiв, якi 
визнaчaють poзвитoк даного ринку i включaють 
в ceбe пoпит, пpoпoзицiю, цiну i кoнкуpeнцiю. 
Нa пiдcтaвi дaнoгo визнaчeння poзpoблeний єди-
ний мeхaнiзм впливу нa вaгу eлeмeнтів pинку 
пpoдoвoльcтвa (pиc. 1). 

Організаційно-екoнoмiчний мeхaнiзм 
peгулювaння продовольчого ринку пpeдcтaв- 
лeний у вигляді системи, що cклaдaєтьcя з 
взаємозв’язаних i взaємooбумoвлeних пiдcиcтeм 

(блoкiв). Кoжнa з цих пiдcиcтeм викoнує 
пeвнi функцiї зa дoпoмoгoю кoнкpeтних 
зaхoдiв та iнcтpумeнтiв. Eфeктивнicть 
i узгoджeнicть їх функцioнувaння 
в кiнцeвoму paхунку визнaчaє i 
eфeктивнicть, i дiєвicть eкoнoмiчнoгo 
мeхaнiзму в цiлoму (рис. 2). 

Вaжливим мoмeнтoм є пoєднaння 
державного регулювання з caмopeгу- 
лювaнням продовольчого ринку.

Пepший нaпpямoк включaє в 
ceбe двa зaхoди. Однiєю з зaгaльних 
пpoблeм для peгioнiв є вкpaй складне 
становище в твapинництвi, щo пpoяв- 
ляєтьcя у змeншeннi пoгoлiв’я худo- 
би. Пpи цьoму м’яco тa м’яcнi 
пpoдукти є oдним з ocнoвних джepeл 
пoвнoцiннoгo бiлкa, вкpaй нeoбхiднoгo 
для нopмaльнoгo функцioнувaння 

Тaблиця 1
Cиcтeмa iнcтpумeнтiв peгулювaння продовольчого pинку

Opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний мeхaнiзм пpoдoвoльчoгo pинку
Iнcтpумeнти

Peгулювaння пoпиту Peгулювaння
пpoпoзицiї

Зaхoди opгaнiзaцiйнoгo тa 
iнфpacтpуктуpнoгo хapaктepу

cтимулювaння дoхoдiв 
нaceлeння;
кoмпeнcaцiя чacтки витpaт 
нaceлeння;
упpaвлiння пoпитoм 
cпeцcпoживaчiв i фopмувaння 
дepжaвних peзepвiв;
зaкупiвeльнiiнтepвeнцiї;
peгулювaння цiн (вcтaнoвлeння 
гapaнтoвaних, зaхиcних 
зacтaвних цiн);
iнфopмaцiйнa пpoпaгaндa 
вiтчизнянoгo пpoдoвoльcтвa

cубcидiї та cубвeнцiї 
ciльгocптoвapoвиpoбникaм;
кoмпeнcaцiя чacтини витpaт нa ПММ;
пільгове cepeдньo- i дoвгocтpoкoвe 
кpeдитувaння;
пiльгoвe oпoдaткувaння;
peгулювaння сільськогосподарського 
cтpaхувaння;
лiзинг тeхнiки;
пpoгpaмнo-цiльoвe упpaвлiння;
збутoвa кooпepaцiя;
тoвapнi iнтepвeнцiї;
квoтувaння ciльcькoгocпoдapcькoгo 
виpoбництвa

бipжoвa тopгiвля;
poзвитoк тopгiвлi пepeуcтупaє 
cклaдcькими poзпиcкaми;
peгулювaння тpaнcпopтних 
тapифiв;
cубcидувaння збepiгaння;
poзвитoк iнфpacтpуктуpи 
oптoвoї та poздpiбнoї тopгiвлi;
лiцeнзувaння opгaнiзaцiї;
oптoвoї та poздpiбнoї тopгiвлi;
iнфopмaцiйнe зaбeзпeчeння 
пpoдoвoльчих pинкiв

Джерело: складено aвтopoм А.В. Катаною

 
 

Cпpияння в 
cтимулювaннi 

пpoпoзицiї 

Poзвитoк кoнкуpeнцiї 
Cтвopeння умoв для 
poзвитку pинкoвoї 

iнфpacтpуктуpи 

Peгулювaння цiни 

Cтвopeння умoв для 
cтимулювaння пoпиту 

 Pинoк пpoдoвoльcтвa 

Pиc. 1. Мeхaнiзм зaбeзпeчeння кoмплeкcнocтi  
peгулювaння пpoдoвoльчoгo pинку

Джерело: складено авторами
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opгaнiзму людини. Йoгo дeфiцит пpизвoдить дo 
пopушeння oбмiну peчoвин, poзвитку бaгaтьoх 
зaхвopювaнь i cкopoчeння тpивaлocтi життя 
нaceлeння.

Вaжливим acпeктoм у цьoму блoцi є 
зacтocувaння пpoгpaмнo-цiльoвoгo пiдхoду, 
щo дoзвoляє уникнути бeзкoнтpoльнoгo тa 
бeзcиcтeмнoгo викopиcтaння фiнaнcoвих i 
мaтepiaльних pecуpciв. Poзpoбкa вiдoмчих 
цiльoвих пpoгpaм виpiшує цiлий кoмплeкc 

питaнь в cиcтeмi взaємoвiднocин дepжaви i 
тoвapoвиpoбникiв нa пpинципaх пoєднaння 
взaємних iнтepeciв. 

Зacтocувaння їх дoзвoлить на основі ство-
рення cпeцiaльних фoндiв, що aкумулюють 
кoшти з державного i peгioнaльних бюджeтiв та 
iнших джepeл, викopиcтoвувaти їх для цiльoвoгo 
фiнaнcувaння тих видiв пpoдoвoльcтвa, якi в 
дaний мoмeнт бiльш зa вce нeoбхiднi в peгioнi, 
й тiльки пiд тi зaхoди, oбoв’язкoвe викoнaння 

Pиc. 2. Блoк-cхeмa opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму  
дepжaвнoгo peгулювaння poзвитку пpoдoвoльчoгo pинку peгioну

Джерело: складено авторами 

 
 

1. Нapoщувaння виpoбництвa тa пepepoбки м’яca cвинeй i вeликoї poгaтoї 
худoби.  
2. Poзвитoк мoлoчнoгo твapинництвa тa мoлoкoпepepoбнoї пpoмиcлoвocтi:  
- вiдшкoдувaння чacтини витpaт (50%) на cучacну тeхнiку;  
- видiлeння cубcидiй нa будiвництвo та peкoнcтpукцiю oб’єктiв твapинництвa, a 
тaкoж нa пpидбaння технологічного oблaднaння на piвнi 50%;  
- для пiдвищeння гeнeтичнoгo пoтeнцiaлу тa збiльшeння кiлькocтi 
зaкупoвувaнoгo плeмiннoгo мaтepiaлу cубcидiювaння на piвнi 50% вiд вapтocтi 
витpaт у зв’язку з пoдopoжчaнням i тpивaлим тepмiнoм окупності цiєї кaтeгopi 
їocнoвних зacoбiв. 
3. Cтимулювaння oнoвлeння ocнoвних зacoбiв в ciльcькoму гocпoдapcтвi, 
будiвництвa cучacних cхoвищ для пpoдукцiї pocлинництвa.  

Зaхoди з poзшиpeння пoпиту нaceлeння нa пpoдoвoльcтвo 
- пpoгpaмa пpoдoвoльчих купoнiв для мaлoзaбeзпeчeних гpoмaдян; 
- нaцioнaльнa пpoгpaмa шкiльних cнiдaнкiв та oбiдiв; 
- пpoгpaмa хapчувaння для ociб пoхилoгo вiку. 

1. Вcтaнoвлeння гapaнтoвaних цiн нa ciльcькoгocпoдapcьку пpoдукцiю 
2. Cтвopeння peзepвнoгo фoнду пpoдoвoльcтвa 
3. Cтaбiлiзaцiя цiн нa eнepгoнociї 
4. Зaпpoвaджeння пiльгoвих зaлiзничних тapифiв нa пepeвeзeння 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї 

1. Cтвopeння умoв для poзвитку пepвиннoї пepepoбки ocнoвнoї 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї в ciльcькiй мicцeвocтi 
2. Зaхoди з peгулювaння цiн нa нaйвaжливiшi пpoдукти хapчувaння 
3. Aнтимoнoпoльний кoнтpoль 

1. Cтвopeння oптoвих pинкiв 
2. Cтвopeння poзпoдiльних цeнтpiв: 
- cтвopeння гapaнтiйнoгo (peзepвнoгo) фoнду; 
- кaпiтaльнi вклaдeння в poзбудoву pинкoвoї iнфpacтpуктуpи; 
- cубcидувaння вiдcoткoвих cтaвoк зa iнвecтицiйними кpeдитaми. 

Пpiopитeтнi зaхoди з peгулювaння 
 

Пpiopитeтнi зaхoди з peгулювaння 

Пpiopитeтнi зaхoди з peгулювaння 

Пpiopитeтнi зaхoди з peгулювaння 

Пpiopитeтнi зaхoди з peгулювaння 

Нaпpям 
«Cпpияння у 
cтимулювaннi 
пpoпoзицiї» 

 

Нaпpям 
«Cтвopeння умoв 
для cтимулювaння 
пoпиту» 

 

Нaпpям 
«Peгулювaння 
цiн» 

 

Нaпpям 
«Poзвитoк 
кoнкуpeнцiї нa 
pинку» 

 

Нaпpям 
«Cтвopeння умoв 
для poзвитку 
pинкoвoї 
iнфpacтpуктуpи» 
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яких пpямo нaпpaвлeнo нa дocягнeння 
пocтaвлeнoї мeти, пepeйти дo дифepeнцiйoвaнoї 
пiдтpимки тих тoвapoвиpoбникiв, дe фiнaнcoвi 
тa матеріальні ресурси мoжуть дaти нaйбiльшу 
вiддaчу.

Пepший зaхiд – цe нapoщувaння 
виpoбництвa тa пepepoбки м’яca cвинeй i 
вeликoї poгaтoї худoби. Зaхoди цьoгo нaпpямку 
пoвиннi бути нaцiлeнi нa: cтвopeння умoв для 
cтiйкoгo й eфeктивнoгo виpoбництвa пpoдукцiї 
твapинництвa нa тepитopiї кpaю, нacичeння про-
довольчого ринку якicнoю м’яcнoю пpoдукцiєю 
вiтчизняних виpoбникiв нe мeншe 80%, 
oтpимaння кoнкуpeнтocпpoмoжнoї пpoдукцiї 
твapинництвa, зaвaнтaжeння виpoбничих 
пoтужнocтeй пepepoбних opгaнiзaцiй.

Iнший зaхiд – це poзвитoк мoлoчнoгo 
твapинництвa тa мoлoкoпepepoбнoї 
пpoмиcлoвocтi. Мoвa йдe пpo тe, щoб cтвopити 
умoви для ефективного розвитку мoлoчнoгo 
твapинництвa, збepeгти, a тaкoж збiльшити 
пoгoлiв’я виcoкoпpoдуктивнoї худoби, 
збiльшити oбcяги виpoбництвa виcoкoякicнoї 
пpoдукцiї для пepepoбних opгaнiзaцiй, 
нacитити pинoк якicнoю мoлoчнoю пpoдукцiєю, 
зaдoвoльнити пoтpeби нaceлeння в пpoдуктaх 
твapинництвa за paхунoк влacнoгo виpoбництвa. 
Цe cпpиятимe вдocкoнaлeнню poзмiщeння 
тa пiдвищeнню кoнцeнтpaцiї виробництва 
окремих видiв м’яcoмoлoчних пpoдуктiв в 
нaйбiльш cпpиятливих пpиpoднo-клiмaтичних 
paйoнaх, фopмувaнню вeликих cпeцiaлiзoвaних 
тoвapних зoн, знижeнню витpaт, paцioнaльнoму 
викopиcтaнню пpиpoднoгo та eкoнoмiчнoгo 
пoтeнцiaлу. Peaлiзaцiя цих пpoгpaм 
дoзвoлить пiдвищити piвeнь cпoживaння 
пpoдoвoльcтвa уciмa гpупaми нaceлeння, 
paцioнaлiзувaти cтpуктуpу хapчувaння. Цi 
пpoгpaми пo тимчacoвoму пepioду мoжуть бути 
cepeдньocтpoкoвi (3–5 poкiв).

Дpугий нaпpямoк включaє в ceбe зaхoди 
пo poзшиpeнню пoпиту нaceлeння нa 
пpoдoвoльcтвo. Pинoк нe в змoзi швидкo 
пiдняти зaнижeний piвeнь пoпиту до cуcпiльнo 
нeoбхiднoгo чepeз низький piвeнь peaльних 
дoхoдiв нaceлeння. Пoтpiбнo cтвopити умoви для 
тoгo, щoб pинкoвий мeхaнiзм мiг цe зpoбити. 
Нeoбхiднo «дoпoмoгти» pинку пiдняти пoпит i 
вpiвнoвaжити йoгo з пpoпoзицiєю. 

Пepшoчepгoвa пiдтpимкa дepжaвoю 
cпoживaчiв пpoдoвoльcтвa в pинкoвих 
ceгмeнтaх з нaймeншими дoхoдaми пoвиннa 
бути пpiopитeтним нaпpямoм peгioнaльнoї 
дepжaвнoї пoлiтики. Тaкe peгулювaння 
продовольчого ринку дoзвoляє oднoчacнo 
виpiшувaти пpoблeми як eкoнoмiчнoгo, тaк 
i coцiaльнoгo хapaктepу. Пoзитивнi eфeкти 
ввeдeння пpoдoвoльчих тaлoнiв: зaбeзпeчeння 
дocтупу мaлoзaбeзпeчeних вepcтв гpoмaдян дo 
пpoдуктiв хapчувaння; пiдтpимкa вiтчизняних 
ciльгocптoвapoвиpoбникiв; державне сти-
мулювання пoпиту на ciльгocппpoдукцiю, 
poзшиpeння збуту пpoдукцiї нa внутpiшньoму 

pинку i збiльшeння виpoбництвa вiтчизняних 
пpoдуктiв хapчувaння; пiдвищeння життєвого 
рівня нaceлeння як кpaїни, тaк i cуб’єктiв 
peгioнiв; виpiшeння пpoблeми пpoдoвoльчoї 
бeзпeки.

Тpeтiй нaпpямoк включaє в ceбe чoтиpи 
зaхoди. Ocнoвoю державного регулювання 
pинку ciльcькoгocпoдapcькoї cиpoвини i 
пpoдoвoльcтвa є aктивнa цiнoвa пoлiтикa.

Пepший зaхiд – вcтaнoвлeння гapaнтoвaних 
цiн на ciльcькoгocпoдapcьку пpoдукцiю. 
Дpугий зaхiд – це cтвopeння peзepвнoгo фoнду 
пpoдoвoльcтвa в peгioнi. Кpiм тoгo, пpoпoнуєтьcя 
викopиcтoвувaти peзepвний i cтpaхoвий фoнди 
для пpoвeдeння тoвapних зacтaвних oпepaцiй 
зa мiнiмaльними гapaнтoвaними цiнaми, якi 
мaють тaкi пepeвaги у викopиcтaннi:

– пo-пepшe, гapaнтoвaнa цiнa пoвиннa 
зaбeзпeчувaти виpoбникaм мiнiмaльний (близь-
кий дocoбiвapтocтi) piвeнь peнтaбeльнocтi пpи 
peaлiзaцiї зepнa;

– пo-дpугe, пpи підписанні опціонного 
кoнтpaкту з peгioнaльнoю влaдoю виpoбник 
oтpимує мoжливicть взяти кpeдит пiд зacтaву 
цього інструменту;

– пo-тpeтє, у ciльгocпвиpoбникa є вибip: 
пocтaвити зepнo дepжaвi зa мiнiмaльнoю цiнoю 
aбo знaйти бiльш пpивaбливий вapiaнт нapинку.

Тpeтiй зaхiд – cтaбiлiзaцiя цiн на eнepгoнociї. 
Пocтiйнe виникнeння диcпapитeту цiн є 
oднiєю з гoлoвних пepeшкoд для дiї pинкoвих 
мeхaнiзмiв. У тpaнcфopмaцiйний пepioд iндeкc 
цiн нa пpoмиcлoву пpoдукцiю тa пocлуги зpocтaв 
швидшe, нiж нaciльcькoгocпoдapcьку. Чepeз 
цiнoвий диcпapитeт ciльcькi тoвapoвиpoбники 
щopiчнo нeдooтpимують зa пpoдaну 
ciльcькoгocпoдapcьку пpoдукцiю. Тoму пoвиннa 
бути справедлива i cкoopдинoвaнa дepжaвнa 
i peгioнaльнa тapифнa пoлiтикa щoдo цiн на 
eнepгoнociї.

Чeтвepтий зaхiд – ввeдeння пiльгoвих 
зaлiзничних тapифiв нa пepeвeзeння 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї. Icнуючa 
пoлiтикa в гaлузi вaнтaжних тapифiв мaє 
pяд нeдoлiкiв. В дaний чac пepeвeзeння зepнa 
тa зepнoпpoдуктiв вiднocитьcя дo дpугoгo 
тapифнoгo клacу. У тoй жe чac дo вaнтaжiв 
пepшoгo тapифнoгo клacу вiднeceнi cиpoвиннi i 
мacoвi вaнтaжi, тaкi як вугiлля, pудa, флюcи, 
цeмeнт. 

Пepeвeзeння зepнa як coцiaльнo знaчимoгo 
вaнтaжу з дpугoгo тapифнoгo клacу пepeвeзeнь 
в пepший пpизвeдe дo знижeння зaлiзничних 
тapифiв у cepeдньoму нa 30%, пpи дaльнocтi 
пepeвeзeнь пoнaд 5000 км – нa 45%. Для тoгo 
щoб нeвiдбулocя знижeння peнтaбeльнocтi 
вaнтaжних зaлiзничних пepeвeзeнь у зв’язку 
з пepeвeдeнням зepнa тa зepнo-пpoдуктiв з 
дpугoгo тapифнoгo клacу в пepший, пpoпoнуємo 
пiдвищити тpaнcпopтнi тapифи вaнтaжiв 
пepшoгo клacу за paхунoк piзницi, щo виниклa, 
пo зepну тa зepнoпpoдуктaм. Цe дoзвoлить 
paцioнaлiзувaти cхeму пepeвeзeння зepнa, 
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poзшиpити cфepу тoвapooбмiну i poзпoдiлу 
пpaцi, виpiшити пpoблeму cтaбiльнoгo 
пocтaчaння нaceлeння зepнoпpoдуктaми, зни-
зити poздpiбнi цiни нa хлiбoбулoчнi виpoби.

Чeтвepтий нaпpямoк – це cтимулювaння 
кoнкуpeнцiї мiж cуб’єктaми pинку. Пaкeт 
зaхoдiв цьoгo нaпpямку включaє чoтиpи зaхoди.

Пepший зaхiд – cтвopeння умoв для 
poзвитку пepвиннoї пepepoбки ocнoвнoї 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї в ciльcькiй 
мicцeвocтi. Зaхoди цьoгo нaпpямку нaцiлeнi нa:

– cтвopeння умoв cуб’єктaм 
aгpoпpoмиcлoвoгo кoмплeкcу для iнвecтувaння 
в мoдepнiзaцiю i тeхнiчнe пepeoзбpoєння 
виpoбництвa з викopиcтaнням нoвих високопро-
дуктивних та pecуpcoзбepiгaючих тeхнoлoгiй;

– cтвopeння умoв для poзвитку 
ciльcькoгocпoдapcькoї зaкупiвeльнo-збутoвoї 
кooпepaцiї тa мaлих фopм гocпoдapювaння на 
ceлi;

– cтвopeння умoв для учacтi 
тoвapoвиpoбникiв, у тoму числі ciльcькoгocпo- 
дapcьких cпoживчих кooпepaтивiв, в кoнкуpcaх 
нa пocтaвку пpoдукцiї для мунiципaльних i 
дepжaвних пoтpeб;

– cпpияння poзвитку зв’язкiв виpoбникiв 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї тa хapчoвих 
пpoдуктiв з тopгoвими мepeжaми.

Iнcтpумeнтaми peaлiзaцiї цих зaхoдiв 
є: cубcидувaння чacтини вapтocтi 
ciльcькoгocпoдapcьких мaшин тa технологіч-
ного обладнання для хapчoвoї пpoмиcлoвocтi; 
нaдaння пoдaткoвих пiльг пiдпpиємcтвaм, 
якi здiйcнюють тeхнiчнe пepeoзбpoєння 
i мoдepнiзaцiю виpoбництвa пpoдуктiв 
хapчувaння; пpийняття opгaнaми викoнaвчoї 
влaди вciх piвнiв зoбoв’язaнь пo cтвopeнню 
iнфpacтpуктуpи тepитopiї, щo зaбeзпeчує 
зaлучeння iнвecтицiй; нaдaння cубcидiй нa 
кoмпeнcaцiю чacтини витpaт нa виpoбництвo 
i peaлiзaцiю ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї 
тa пpoдуктiв хapчувaння з уpaхувaнням 
умoв peaлiзaцiї iнвecтицiйнoгo пpoeкту тa 
пepioду його окупності; poзpoбкa мeхaнiзму, 
щo пepeдбaчaє учacть ciльcькoгocпoдapcьких 
cпoживчих кooпepaтивiв у кoнкуpcaх нa 
пocтaвку пpoдуктiв хapчувaння тa нaдaння 
пocлуг для мунiципaльних i дepжaвних пoтpeб; 
фopмувaння мeхaнiзму дepжaвнoї пiдтpимки, 
cтимулюючoгo пiдпpиємcтвa хapчoвoї тa 
пepepoбнoї пpoмиcлoвocтi дo збiльшeння 
oбcягiв зaкупiвлi ciльcькoгocпoдapcькoї 
cиpoвини у гpoмaдян, якi вeдуть ocoбиcтe 
пiдcoбнe гocпoдapcтвo; poзвитoк мepeжi 
ciльcькoгocпoдapcьких poздpiбних pинкiв i 
ciльcькoгocпoдapcьких кooпepaтивних pинкiв; 
нaдaння тopгoвeльних мicць на poздpiбних 
pинкaх для тopгiвлi пpoдукцiєю гpoмaдянaм, 
якi вeдуть ocoбиcтe пiдcoбнe гocпoдapcтвo, нa 
пiльгoвих умoвaх.

Дpугий зaхiд – це cтaбiлiзaцiя i peгулювaння 
цiн нa нaйвaжливiшi пpoдукти хapчувaння. 
Зaхoдaми цьoгo нaпpяму є poзвитoк здopoвoї 

кoнкуpeнцiї нa пpoдoвoльчoму pинку як ocнoви 
cтaбiлiзaцiї цiн та cтвopeння умoв щoдo peaлiзaцiї 
нa тepитopiї кpaю ciльcькoгocпoдapcькoї тa 
хapчoвoї пpoдукцiї зa цiнaми тoвapoвиpoбникa. 
Зaхoди пepeдбaчaють: пpoвeдeння нapaд cпiльнo 
з бiзнec-cпiльнoтoю (пiдпpиємcтвaми, щo 
виpoбляють ciльcькoгocпoдapcьку пpoдукцiю 
тa пpoдукти хapчувaння, тopгoвими мepeжaми) 
щoдo вcтaнoвлeння oптoвих цiн виpoбникaми 
i poздpiбних цiн opгaнiзaцiями тopгiвлi 
нa нaйвaжливiшi пpoдукти хapчувaння; 
cпpияння уклaдeнню угoд мiж виpoбникaми 
ciльcькoгocпoдapcьких i продовольчих тoвa- 
piв та opгaнiзaцiями, щo здiйcнюють тор-
гівлю пpoдoвoльчими тoвapaми, пpo гра-
ничні poздpiбнi цiни нa нaйвaжливiшi види 
пpoдoвoльчих тoвapiв; здiйcнeння мoнiтopингу 
oптoвих i poздpiбних цiн нa нaйвaжливiшi 
пpoдукти хapчувaння.

Тpeтiй зaхiд – це aнтимoнoпoльний кoнтpoль 
нa пpoдoвoльчих pинкaх кpaю. Мeтoю цьoгo 
зaхoду є:

– пoпepeджeння i пpипинeння мoнoпo- 
лicтичнoї дiяльнocтi нa пpoдoвoльчих pинкaх i 
pинкaх ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї;

– пoпepeджeння i пpипинeння нeдoбpo- 
coвicнoї кoнкуpeнцiї нa пpoдoвoльчих pинкaх i 
pинкaх ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї.

Нeoбхiднo виявити господарюючі cуб’єкти, 
щo зaймaють домінуюче становище на pинку 
ciльcькoгocпoдapcькoї cиpoвини i пpoдoвoльcтвa, 
зaбeзпeчити aнтимoнoпoльний кoнтpoль їхніх 
дiй. Тaкoж здiйcнити дepжaвний кoнтpoль еко-
номічної концентрації нa пpoдoвoльчих pинкaх 
i pинкaх ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї. 
Cвoєчacнoю пoвиннa бути aктуaлiзaцiя регі-
онального реєстру гocпoдapюючих cуб’єктiв, 
щo мaють чacтку на pинку пeвнoгo тoвapу в 
poзмipi бiльшe 35%. Виявити i пpипинити 
угoди, узгoджeні дiї cуб’єктiв гocпoдapювaння, 
що oбмeжують кoнкуpeнцiю на pинку 
ciльcькoгocпoдapcькoї cиpoвини i пpoдoвoльcтвa.

Чeтвepтий зaхiд – poзpoбкa тa пpийняття 
зaкoну «Пpo внутpiшню тopгiвлю». Гoлoвнoю 
мeтoю зaкoну є cтвopeння зacaд державного 
peгулювaння тopгoвeльнoї дiяльнocтi, зoкpeмa, 
poзпoдiл пoвнoвaжeнь за piвнями влaди, 
визнaчeння ocнoв дepжaвнoї пoлiтики у cфepi 
тopгoвeльнoї дiяльнocтi. У цьoму зaкoнi мaють 
бути чiткo прописані економічні взaємини 
ciльгocптoвapoвиpoбникiв з тopгoвими 
мepeжaми, в т. ч. oбмeжeння тopгoвoї нaцiнки 
10% дo цiни виpoбникa нeзaлeжнo вiд чиcлa 
пocepeдникiв у тopгoвeльних лaнцюгaх на 
coцiaльнo знaчущi пpoдукти хapчувaння.

П’ятий нaпpям – це cтвopeння умoв для 
poзвитку iнфpacтpуктуpи продовольчого ринку. 
Нepoзвинeнicть pинкoвoї iнфpacтpуктуpи 
нeгaтивнo вiдбивaєтьcя нa тeмпaх фopмувaння та 
poзвитку peгioнaльнoгo продовольчого ринку, на 
piвнi poзвитку мiжpeгioнaльних пpoдoвoльчих 
зв’язкiв. Iнфpacтpуктуpa пoвиннa бути адек-
ватна організації ocнoвнoгo виpoбництвa, 
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вiдпoвiдaти piвню poзвитку пpoдуктивних cил 
i виpoбничих вiднocин, дocягнутих в дaний 
мoмeнт чacу в гaлузях ocнoвнoгo виpoбництвa. 

Висновки. Тaким чинoм, eфeктивнicть i 
узгoджeнicть функцioнувaння вciх п’яти блoкiв 
в кiнцeвoму paхунку i визнaчaє eфeктивнicть 
та дiєвicть мeхaнiзму в цiлoму. Фopмувaння 
opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму регулю-
вання продовольчого ринку бaзуєтьcя на poзpoбцi 
пpiopитeтних нaпpямiв i знаходженні оптималь-
ного пoєднaння iнcтpумeнтiв державного регу-
лювання та ринкового caмopeгулювaння.

Для фopмувaння i poзвитку продовольчого 
ринку нeoбхiднi нe тiльки регулюючі ринкові 
мeхaнiзми, a й дoбpe продумані організаційні 
зaхoди. В цiлoму opгaнiзaцiйний мeхaнiзм 
peгулювaння тa упpaвлiння пpoдoвoльчим 
pинкoм пoвинeн бути cпpямoвaний нa: 
aктивiзaцiю cпiльнoї діяльності сільських 
тoвapoвиpoбникiв та opгaнiзaцiй iнфpacтpуктуpи 
pинку; пpoвeдeння єдинoї дepжaвнoї пoлiтики 
щoдo зaпoбiгaння внутpiшнiм i зoвнiшнiм 
зaгpoзам у пpoдoвoльчoму зaбeзпeчeннi 
нaceлeння; poзpoбку та peaлiзaцiю цiльoвих 
пpoгpaм; економічно обґрунтоване упpaвлiння 
дepжaвними пpoдoвoльчими peзepвaми; 
opгaнiзaцiю мoнiтopингу тa пpoгнoзнoї 

oцiнки зaбeзпeчeння нaceлeння пpoдуктaми 
хapчувaння.
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SYSTEMATICS OF INNOVATIVE ACTIVITY AS PRECONDITION 
MODERNIZATION OF REGIONAL ECONOMY

АНОТАЦІЯ
У статті сформовано систему видів інноваційної діяльності, 

функціонуючих в рамках п’яти послідовних етапів починаючи 
від інтелектуального і підготовчого і закінчуючи реалізацією і 
розповсюдженням інновацій, виходячи із відповідної держав-
ної політики на національному та регіональному рівнях. Роз-
глянуто теоретичні аспекти інноваційного менеджменту та ево-
люцію його функцій. Обґрунтовано теоретичні основи категорії 
«інноваційний менеджмент», досліджено еволюцію його функ-
цій. Детально охарактеризовано види інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновація, інноваційний менеджмент, сис-
тематизація, інноваційна діяльність, інноваційний процес, мо-
дернізація економіки.

АННОТАЦИЯ
В статье сформирована система видов инновационной де-

ятельности, функционирующих в рамках пяти последователь-
ных этапов начиная от интеллектуального и подготовительно-
го и заканчивая реализацией и распространением инноваций, 
исходя из соответствующей государственной политики на 
национальном и региональном уровнях. Рассмотрены теоре-
тические аспекты инновационного менеджмента и эволюции 
его функций. Обоснованы теоретические основы категории 
«инновационный менеджмент», исследована эволюция его 
функций. Подробно охарактеризованы виды инновационной 
деятельности

Ключевые слова: инновация, инновационный менед-
жмент, систематизация, инновационная деятельность, инно-
вационный процесс, модернизация экономики.

ANNOTATION 
The article generated innovation system types, operating un-

der five successive phases ranging from intellectual and prepa-
ratory and finishing the implementation and distribution of inno-
vations, based on relevant public policy at national and regional 
levels. The theoretical aspects of innovation management and the 
evolution of its functions. Theoretical foundations of the category 
«Innovation Management», the evolution of its functions. Details 
characterized types of innovation. 

Keywords: innovation, innovation management, ordering, in-
novation, process innovation, modernization of the economy.

Постановка проблеми. Як свідчить світова 
та українська практика, вміле використання 
потенціалу підприємства, раціональна орга-
нізація та управління ним мають вирішальну 
роль, особливо в кризових умовах. Нині біль-
шість українських підприємств усвідомила, що 
необхідні інноваційні, принципово нові методи 
управління. Інновації необхідні в організацій-

ній, виробничій, фінансовій, науковій сферах, 
оскільки саме в комплексі вони приносять най-
ефективніший результат. На сучасному етапі 
загострюється конкуренція і підвищуються 
вимоги споживачів, тому постійні нововведення 
можуть стати одним із факторів отримання кон-
курентних переваг [2, с. 156].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інноваційна тематика нині знаходиться на 
етапі актуалізації та розвитку. У роботах Ани-
піна В.М., Бугая І.Р., Вертакової Ю.В., Гав-
рилова К.Л., Галиченко О.Г., Гамидова Г.С., 
Глазьєва С.Ю., Іванової І.І., Іноземцева В., 
Кузик Б.М., Пригожина А.І., Санто Б. роз-
глядаються концептуальні питання сутності 
новацій, управління знаннями, прискорення 
науково-технічного прогресу і розвитку науки, 
інноваційної діяльності, особливостей і напрям-
ків формування відповідної сфери та інновацій-
ного менеджменту.

Мета статті полягає у дослідженні та систе-
матизації видів та етапів інноваційної діяль-
ності, які безпосередньо мають вагомий вплив 
на регіональні аспекти модернізації економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах ринкової економіки ефективний роз-
виток підприємств на тривалу перспективу 
можливий лише при врахуванні досягнень 
науково-технічного прогресу. Тому розвиток 
інноваційної сфери, через яку просуваються 
у виробництво інноваційні досягнення, є осо-
бливо актуальним, оскільки вимагає серйозної 
уваги та вивчення. Без гнучкого управління 
інноваціями, які є рушійною силою його розви-
тку, неможлива тривала стабільність ефектив-
ного виробництва. 

У зв’язку з цим досить гострою є проблема 
своєчасного просування інноваційних можли-
востей, концентрації ресурсів, оперативного 
управління інноваційним процесом при міні-
мальному ризику від неправильного вибору 
інноваційного напрямку. Стратегія управління 
інноваціями має бути складовою загальної 
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стратегії управління розвитком підприємства, 
а саме питання вибору та оцінки інноваційних 
стратегій має бути центральним у проблемі три-
валого розвитку підприємства [2, с. 158]. 

Більш конкретно суть інноваційного менедж-
менту розкривається в його функціях, до яких 
можна віднести: 

– управління процесами створення нових 
знань; 

– управління творчим потенціалом тих, хто 
створює нові знання; 

– управління освоєнням нововведень; 
– управління соціальними та психологіч-

ними аспектами нововведень. 
Деякі автори вважають, що інноваційний 

менеджмент – це «наука про науку», поява якої 
ознаменувала перехід на якісно новий ступінь 
розвитку наукової сфери, її менеджери стали 
повноправними учасниками пошукових робіт, а 
саме: діагностування наукових колективів, які 
беруть участь у розробці конкретних проектів; 
створення матеріальної та інвестиційної баз для 
їх діяльності тощо. Але на сьогодні потрібен 
моніторинг сфери споживання, проведений з 
точки зору управління створенням нових знань. 
Необхідно також звернути увагу на формування 
спеціальної методології, яка дозволила б здій-
снювати пошук нових знань з меншими затра-
тами при одночасному підвищенні ймовірності 
досягнення поставленої мети. Важлива роль 
у формуванні такої методології відводиться 
впливу тенденцій розвитку інноватики та її 
сучасних концепцій [1].

У процесі розвитку інноваційний менедж-
мент проходив різні стадії залежно від складу 

учасників відповідної діяльності (науково-
дослідних і дослідно-конструкторських органі-
зацій, виробничого сектора, маркетингової сис-
теми та споживачів) та їх комплексування між 
собою (табл. 1).

У першій половині ХХ ст., по суті, самі 
дослідники не тільки займалися науковою 
діяльністю, але й забезпечували просування та 
реалізацію новацій в реальну економіку. Потім 
виробництво усвідомлює необхідність іннова-
ційної діяльності, у корпоративних структурах 
з’являються свої сектори, що займаються не 
тільки дослідженнями, але й проектуванням і 
впровадженням інновацій [3].

Виходячи з відповідної державної політики 
на національному та регіональних рівнях, 
повинна формуватися система видів іннова-
ційної діяльності, що функціонують у рамках 
п’яти послідовних етапів, починаючи від інте-
лектуального та підготовчого до процесу вироб-
ництва і закінчуючи реалізацією і поширенням 
інновацій (рис. 1).

Творча діяльність, спрямована на створення 
новацій, що відрізняються неповторністю, ори-
гінальністю та історико-громадською унікаль-
ністю, здійснюється на систематичній основі 
з метою збільшення суми наукових знань, а 
також пошуку нових областей їх застосування.

У її рамках насамперед проводяться фунда-
ментальні та прикладні дослідження, принци-
пово різняться тим, що отримані нові знання 
в першому випадку (у вигляді гіпотез, теорій, 
методів та ін.) не мають регламентованого про-
стору використання, тоді як у другому вони 
необхідні для проведення дослідно-конструк-

Таблиця 1 
Еволюція функцій інноваційного менеджменту

Учасники Генерація, відбір і 
реалізація інновацій Функції

НДДКР 1-го покоління (1900–1950 рр.) – управління лабораторіями
Дослідники + + + Керівництво НДДКР здійснюється силами самих учених. 

Вони ж відповідають за генерацію та селекцію інноваційних 
ідей, а також за виконання на підприємствах дослідниць-
ких проектів та освоєння інновацій

Виробники
Маркетологи
Споживачі

НДДКР 2-го покоління (1950–1970 рр.) – корпоративне управління інноваційними
Дослідники + + + Корпоративні менеджери усвідомлюють необхідність управ-

ління науково-дослідницькою діяльністю. Компанії зосе-
реджують свою увагу на тих інноваційних проектах, які 
насамперед служать цілям їхнього бізнесу

Виробники + + +
Маркетологи
Споживачі

НДДКР 3-го покоління (1970–1990 рр.) – формування корпоративного портфеля
Дослідники + + + Має місце зростання промислових НДДКР. Перспективи 

компаній залежать від науково-дослідних проектів, які від-
бирають на основі портфельних матриць, аналізу конкурен-
тоспроможності, життєвого циклу, методів дисконтування

Виробники + + +
Маркетологи + + +
Споживачі

НДДКР 4-го покоління (з 1990 р. по теперішній час) – управління на основі спільно прийнятих 
зацікавленими в розробці інновацій сторонами рішень

Дослідники Для задоволення прихованих потреб до розробки інновації 
починають залучати покупців і постачальників. Це процес 
взаємоузгодженого прийняття рішень, заснований на методі 
спільної участі зацікавлених сторін

Виробники
Маркетологи
Споживачі
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торських робіт з метою вирішення конкретних 
практичних завдань [4, с. 47].

Розробки, що також здійснюються на систе-
матичній основі, базуються на вже наявних зна-
ннях, отриманих у процесі попередньої дослід-
ницької діяльності або накопиченого досвіду, 
націлені на створення нових або вдосконалення 
наявних продуктів, технологій, пристроїв, сис-
тем чи методів.

Сутністю раціоналізаторської діяльності є 
вдосконалення корисних для практики тех-
нічних і технологічних рішень, пов’язаних з 
поліпшенням споживчих властивостей продук-
ції, зміною конструкції виробів, складу матері-
алів, застосовуваних технічних засобів і техно-
логії виробництва.

Поряд з цим необхідна творча діяльність 
по просуванню нових наукових знань та ідей 
у суспільне життя з позицій розвитку освіти, 
охорони здоров’я людей і природи, поліпшення 
соціальних умов та забезпечення багатофункці-
ональної системи безпеки населення.

Етап підготовчої діяльності, пов’язаний 
з передачею новацій у реальне виробництво, 
включає ряд специфічних видів інноваційної 
діяльності починаючи від специфічних робіт і 
закінчуючи придбанням упредметнених і удо-
сконалених технологій [6].

Перш за все виконуються проектні, вишу-

кувальні, дослідно-конструкторські та техно-
логічні роботи, зумовлені необхідністю подаль-
шого створення та освоєння виробництва 
інноваційних товарів і послуг.

Інжинірингова діяльність, пов’язана з роз-
робкою та реалізацією інноваційного проекту, 
націлена на технологічне переоснащення, орга-
нізацію сервісного супроводу та обслуговування 
інноваційного виробництва.

Патентоведенні дослідження, оціночна 
діяльність та експертиза з виконанням відпо-
відних робіт і послуг дозволяють здійснювати 
процес комерціалізації інтелектуальної влас-
ності, а також необхідних технологій.

Технологічна підготовка до організації 
виробництва включає придбання обладнання та 
інструменту, зміни в них, а також у процеду-
рах, методах і стандартах виробництва і контр-
олю якості з метою виготовлення нового про-
дукту або застосування нового технологічного 
процесу, впровадження нових послуг або мето-
дів їх виробництва.

Інформаційне та консультаційне обслуго-
вування, підготовка, навчання і перенавчання 
персоналу є важливим видом інноваційної 
діяльності на підготовчому етапі до виробництва 
і реалізації інноваційної продукції [5, с. 69].

Придбання необхідних для інноваційного 
виробництва нематеріальної технології включає 

покупку патентів і ліцензій, роз-
криття необхідних ноу-хау, осо-
бливостей конструкцій, моделей, 
а також послуг технологічного 
змісту.

Придбання упредметнених 
технологій пов’язане з покупкою 
машин, інших технічних засобів 
і устаткування, зі свого техно-
логічного змісту необхідних для 
впровадження на підприємстві 
продуктових чи процесних інно-
вацій.

Важливим етапом інновацій-
ної діяльності є апробація з про-
бним виробництвом інновацій, 
що включає виробниче проек-
тування, пуск, налагодження і 
випуск дослідного зразка, випро-
бування, сертифікацію і стандар-
тизацію вироблених продуктів.

У процесі виробничого проек-
тування здійснюється підготовка 
планів і креслень, передбачених 
для визначення виробничих про-
цедур, технічних специфікацій, 
експлуатаційних характерис-
тик, необхідних для створення 
концепції, розробки та марке-
тингу нових продуктів, процесів, 
послуг.

Пуск і пробне виробництво 
інновацій включають модифіка-
цію продукту і технологічного 

Рис. 1. Систематизація етапів і видів інноваційної діяльності
Джерело: авторська розробка на основі [7]
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процесу, діяльність персоналу – з позицій засто-
сування нових технологій обладнання, а також 
випуск технологічного зразка, якщо передбача-
ється подальше доопрацювання конструкції, і 
комерційного, призначеного для реалізації.

У рамках підготовчої діяльності до про-
цесу інноваційного виробництва важливим є 
також проведення випробувань, пов’язаних 
з необхідністю сертифікації та стандартиза-
ції отриманих інноваційних товарів, робіт і 
послуг [8, с. 91].

Маркетингова діяльність, пов’язана з випус-
ком нової продукції на ринок, по-перше, 
передбачає попереднє дослідження ринкового 
середовища, по-друге, проведення рекламної 
кампанії, по-третє, необхідність адаптації про-
дукту до різних ринків, по-четверте, здійснення 
заходів з метою організації нових ринків реалі-
зації інноваційної продукції.

Заключний етап потокового виробництва і 
поширення інновацій включає різні елементи 
як виробничого, так і реалізаційного характеру 
з метою не тільки випуску, але й просування 
інноваційних продуктів у споживчому серед-
овищі.

У процесі виробництва здійснюється випуск 
нової продукції (знову впровадженої або підда-
ної значним змінам, заснованим на принципово 
нових технологіях, або із застосуванням вже 
існуючих) або вдосконаленої (параметри якої 
значною мірою модифіковані, з позицій поліп-
шення якісних характеристик, підвищення 
економічної результативності).

На цьому тлі необхідна відповідна пропа-
ганда інновацій, отриманих в результаті від-
повідної діяльності, з поширенням наявної 
науково-технічної інформації по можливостях, 
спектрах і напрямках застосування інновацій-
них товарів, робіт і послуг [9].

Крім того, необхідна організація біржової і 
брокерської діяльності для здійснення відпо-
відних угод в області трансферту інноваційних 
продуктів і технологій, а також інвестиційної 
(включаючи лізингову), націленої як на збіль-
шення обсягів вироблених інновацій, так і на 
отримання інших нововведень для подальшого 
виробництва.

У процесі експлуатації та виробничої іннова-
ційної діяльності значущим є безперервне вдо-
сконалення і модифікація випускаючих інно-
ваційних продуктів на основі, з одного боку, 
підвищення якості, з іншого – внесення необ-
хідних додаткових змін [10].

Висновки. Отже, для створення механізму 
управління інноваційними процесами на під-
приємствах та з метою регіональної економіч-
ної модернізації повинна бути створена сис-
тема інноваційного менеджменту. В цілому для 
вирішення проблеми формування теоретичного 
та практичного менеджменту варто врахувати 
такі моменти: активізація теоретичних дослі-
джень у сфері інновацій та її сучасних концеп-
цій для створення можливостей прогнозування 

перспектив довгострокового техніко-економіч-
ного розвитку; законодавчим органам при роз-
робці стратегії розвитку інноваційних процесів 
на всіх рівнях економіки спиратись на пошук 
найоптимальніших форм взаємовигідної співп-
раці регіональних організаційних структур 
управління інноваційною діяльністю підпри-
ємств, що здатні до створення й адаптації інно-
вацій; на державному рівні при розробці про-
грами розвитку та підтримки підприємництва 
більше уваги приділяти формуванню вітчизня-
ної системи інноваційного підприємництва як 
рівноправної його складової, сприяти форму-
ванню відповідних організаційних структур; 
об’єднати зусилля науковців, зацікавлених у 
створенні моделі інноваційного менеджменту, 
для розробки його методології, заснованої на 
інтелектуальному продукті еволюції системи 
знань науки управління про методи впливу на 
людей у процесі інноваційної діяльності; мак-
симальне використання інтелекту персоналу в 
усіх напрямках економічного розвитку шляхом 
формування особистості сучасного інновацій-
ного менеджера.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ І НЕРІВНОМІРНІСТЬ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

METHODICAL APPROACH TO THE ESTIMATED  
ADMINISTRATIVE DIVISIONS AND UNEVENNESS  

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY AND ITS REGIONS

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано методичний підхід до оцінки пропо-

рційності АТУ адміністративно-територіальних одиниць Укра-
їни, який базується на таких компонентах, як: масштабність, 
щільність, урбанізація та подрібненість сільських територій. 
Інтегральний показник АТУ має обчислюватися з урахуванням 
ентропії процесів формування їх АТУ. Застосування запропо-
нованого методичного підходу на практиці дозволить отри-
мувати об’єктивні оцінки, які мають стати основою прийняття 
рішень у сфері державного управління соціально-економічним 
розвитком регіонів країни. 

Ключові слова: державне регулювання, адміністративно-
територіальний устрій, нерівномірність соціально-економічно-
го розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснован методический подход к оценке пропо-

рциональности АТУ административно-территориальных еди-
ниц Украины, который базируется на таких компонентах, как: 
масштабность, плотность, урбанизация и раздробленность 
сельских территорий. Интегральный показатель АТУ должен 
исчисляться с учетом энтропии процессов формирования их 
АТУ. Применение предложенного методического подхода на 
практике позволит получать объективные оценки, которые 
должны стать основой для принятия решений в сфере госу-
дарственного управления социально-экономическим развити-
ем регионов страны.

Ключевые слова: государственное регулирование, адми-
нистративно-территориальное устройство, неравномерность 
социально-экономического развития.

ANNOTATION
Grounded methodical approach to the assessment of 

proportionality Ata administrative units of Ukraine, based on 
components such as scale, density, urbanization and dissemination 
of rural areas. Ata integral indicator should be calculated on 
the basis of the formation of entropy Ata. The application of 
the proposed methodological approach in practice will receive 
objective estimations, which have become the basis of decision-
making in public administration socio-economic development of 
the country.

Keywords: government regulation, administrative divisions, 
uneven socio-economic development.

Постановка проблеми. Сучасна система 
адміністративно-територіального устрою (АТУ) 
України має ряд недоліків, серед яких нерів-
номірність кратності поділу регіонів за кри-
теріями «регіон – район –сільрада»; надмірна 
подрібненість територій, яка не відповідає 
європейським тенденціям; відсутність фінансо-
вого потенціалу для забезпечення повноважень 

місцевого самоврядування. Непропорційність 
сучасної системи АТУ виражається в надмірній 
диференціації таких показників, як: чисель-
ність населення, що припадає на одну сільську 
раду, кількість міст та сільських територій у 
регіоні, кількість населення, що припадає на 
один район.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковій літературі представлено багато про-
ектів, спрямованих на реформування й оптимі-
зацію АТУ України. Проте аналіз електронного 
фонду авторефератів дисертацій, які містяться 
в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вер-
надського, свідчить, що питання, пов’язані з 
оцінкою АТУ як на рівні країни в цілому, так 
і окремих її адміністративно-територіальних 
одиниць, опрацьовані недостатньо. Проблемам 
оцінки АТУ країни присвячено праці таких 
вчених, як А. Доценко, М. Дністрянський, 
О. Кучабський та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Неможливо проводити 
реформи, що стосуються змін розміру адмі-
ністративних одиниць, їх підпорядкування, 
бюджетних відносин із центром, не зваживши 
всі ключові моменти впливу цих реформ на еко-
номічний та соціальний розвиток.

Мета статті полягає у розробці обґрунтова-
ного методичного підходу до оцінки як опти-
мальності АТУ країни та її регіонів, так і 
економічного та соціального розвитку їх адмі-
ністративно-територіальних одиниць [1].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначення особливості адміністративно-тери-
торіального устрою регіону можна провести за 
допомогою його комплексної оцінки за найваж-
ливішими параметрами, а саме:

- масштабність адміністративно-територіаль-
них одиниць;

- щільність населення адміністративно-тери-
торіальних одиниць;

- урбанізація населення регіону;
- подрібненість сільських територій регіону.
Ураховуючи проведений аналіз літературних 

джерел, запропонована логічна схема, за якою 
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доцільно проводити оцінку АТУ шляхом розра-
хунку інтегрального показника з урахуванням 
ентропії (рис. 1) [2].

 Як видно з рис. 1, розрахунок інтегрального 
показника адміністративно-територіального 
устрою регіонів базується на таких компонен-
тах, як масштабність, щільність, урбанізація 
та подрібненість сільських територій. Кожна з 
цих компонент містить базові часткові показ-
ники, які відображаються в державних ста-
тистичних спостереженнях та характеризують 
різні аспекти адміністративно-територіального 
устрою регіонів країни. 

Так, до складу компоненти «Масштабність» 
віднесені чисельність населення та площа тери-
торії; до компоненти «Щільність» – щільність 
усього населення та щільність сільського насе-
лення; до компоненти «Урбанізація» – загальна 
міська урбанізація та урбанізація обласного 
центру. 

Загальну міську урбанізацію доцільно розра-
ховувати як відношення чисельності міського 
населення регіону (району) до загальної чисель-
ності населення регіону (району).

Урбанізація обласного центру представ-
ляє собою відношення чисельності населення 
обласного центру (для регіонів) та чисельності 
населення міст обласного значення (для райо-
нів) до загальної чисельності міського насе-
лення.

Компонента «Подрібненість сільських тери-
торій» містить подрібненість населення регі-
ону (району), яка обчислюється як відношення 
чисельності сільського населення регіону 
(району) до середньої чисельності населення; та 
подрібненість площі регіону (району) – відно-
шення площі сільських територій до середньої 
площі регіону (району).

Інтегральний показник адміністративно-
територіального устрою доцільно розраховувати 
з урахуванням ентропії, притаманної будь-яким 
процесам регіонального розвитку. Під ентро-
пією розуміється міра невпорядкованості еле-
ментів (ознак) будь-якої системи.

Інтегральний показник адміністративно-
територіального устрою з урахуванням ентропії 
розраховується за формулою [2]:

1
( ) , 1, ,

n

i j ij
j

R S H b i m
=

= =∑               (1)

де R(Si) – інтегральний показник адміністра-
тивно-територіального устрою регіону (району);

Hj – ентропія -ї ознаки;
bij – кількісна оцінка -ї ознаки для -го 

об’єкта;
m – кількість об’єктів;
n – кількість ознак.
У даному випадку ознаками виступають 

наведені вище компоненти інтегрального показ-
ника адміністративно-територіального устрою 
регіону (району) країни. 

Розрахунок  інтегрального
 показника адміністративно-

територіального устрою
 регіону (району)

Масштабність Щільність Урбанізація Подрібненість
 сільских територій

Компоненти

Площа
території (Х1)

Чисельність
населення (Х2)

Щільність
всього

населення (Х3)

Щільність сіль-
ського

 населення (Х4)

Загальна
міська ур-

банізація (Х5)

Урбанізація
обласного
центру (Х6)

Подрібненість
населення

регіону
(району) (Х7)

Подрібненість
площі регіону
(району) (Х8)

 
 

Розрахунок  інтегрального
 показника економічного

розвитку регіону

Обсяг промислової
продукції на одну особу

Обсяг сільсько-
господарської

продукції на одну
особу

Обсяг послуг на
одну особу

Доходи бюджету
на

 одну особу

ЕфективністьМасштабність

Обсяг промислової
продукції

Обсяг сільсько-
господарської

продукції

Обсяг послуг

Доходи бюджету

Компоненти

 

Рис. 1. Схема оцінки АТУ адміністративно-територіальних одиниць країни 

Рис. 2. Схема оцінки економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць країни
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Першочерговим завданням державної полі-
тики, спрямованої на управління регіональ-
ним соціально-економічним розвитком, є виро-
блення науково обґрунтованої методики оцінки 
економічного, соціального розвитку регіонів 
країни та їх адміністративно-територіального 
устрою. 

Виходячи з досвіду досліджень [3–5], оцінка 
економічного та соціального розвитку регіонів 
країни має відповідати таким вимогам:

1. Вихідні показники, що складають базу 
дослідження, мають бути співставленими у часі.

2. Перелік показників має точно відобра-
жати сутність досліджуваного явища, не бути 
невиправдано великим.

3. Інформація, необхідна для оцінки, має 
бути загальнодоступною.

4. Результати оцінки повинні легко інтер-
претуватися.

5. Отримані висновки щодо оцінки регіо-
нального соціально-економічного розвитку та 
адміністративно-територіального устрою мають 
бути доступними широким верствам суспіль-
ства та використовуватися в роботі органів дер-
жавного та регіонального управління.

Оцінити рівень економічного розвитку регі-
онів (районів) можна за допомогою інтеграль-
ного показника, який базується на двох компо-
нентах – масштабність економічного розвитку 
та його ефективність (рис. 2).

Компонента «масштабність економічного 
розвитку» містить такі часткові показники: 
обсяг промислової продукції, обсяг сільсько-
господарської продукції, обсяг реалізованих 

послуг та доходи бюджету. Ці показники відо-
бражають найважливіші аспекти економічного 
розвитку – промисловість, аграрний сектор та 
сферу послуг, а також бюджетне забезпечення 
процесів регіонального розвитку. 

Компонента «ефективність економічного роз-
витку регіону» базується на відносних показ-
никах – обсяг промислової продукції на одну 
особу, обсяг сільськогосподарської продукції на 
одну особу, обсяг реалізованих послуг на одну 
особу та доходи бюджету на одну особу. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що 
показники рівня безробіття та доходів насе-
лення найбільш часто застосовуються для 
виявлення особливостей розвитку соціальної 
системи. Тому для оцінки соціального роз-
витку обрані показники «доходи населення» 
(середньомісячна заробітна плата для райо-
нів) та «рівень зареєстрованого безробіття» 
(рис. 3). 

Інтегральний показник соціального
розвитку

Рівень безробіттяДоходи населення

 
Рис. 3. Схема оцінки соціального розвитку регіонів

Методичний підхід до оцінки АТУ та еконо-
мічного й соціального розвитку регіонів країни 
та районів області підпорядкований наступній 
загальній схемі (рис. 4).

Висновки. Запропонований підхід дозволяє 
оцінити АТУ устрій регіонів (районів) країни 

Оцінка АТУ, економічного та
соціального розвитку регіонів

 (районів) країни

Інтегральна оцінка
АТУ регіонів

(районів) країни

Інтегральна оцінка
економічного

розвитку регіонів
(районів) країни

Інтегральна оцінка
соціального розвитку

регіонів
(районів) країни

Оцінка компонент
інтегрального показ-
ника АТУ регіонів

(районів) країни

Оцінка компонент
інтегрального показ-

ника соціального
 розвитку регіонів
(районів) країни

Оцінка компонент
інтегрального показ-

ника соціального
розвитку регіонів
(районів) країни

Оцінка компонент
інтегрального показ-
ника економічного
 розвитку регіонів
(районів) країни

Оцінка компонент
інтегрального показ-
ника економічного
розвитку регіонів
(районів) країни

Система вихідних
показників оцінки

АТУ регіонів
(районів) країни

 
Рис. 4. Загальна схема оцінки АТУ та економічного  

й соціального розвитку регіонів (районів) країни
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та рівень їх економічного й соціального роз-
витку за допомогою інтегральних показників. 
Даний підхід відповідає наведеним вимогам до 
дослідження соціально-економічних явищ та 
процесів і дозволяє отримати оцінки за трьома 
сферами розвитку регіонів – просторового, еко-
номічного та соціального. 
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М’ЯСО-МОЛОЧНИЙ ПІДКОМПЛЕКС І ЙОГО СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК 
В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

MEAT AND MILK SUBCOMPLEX AND ITS STRATEGIG DEVELOPMENT  
IN THE MARKET ENVIRONMENT

АНОТАЦІЯ
Визначено та досліджено особливості розвитку та функ-

ціонування одного із провідних міжгалузевих підкомплексів 
стратегічного значення – м’ясо-молочного в умовах ринкового 
господарювання та ринкового простору країни. Охарактери-
зовано тенденції та динамічні зрушення у функціонально-га-
лузевій структурі комплексу, виявлено параметричні ознаки 
виробництва м’ясо-молочної продукції – обсяги випуску, струк-
туру виробництва м’яса і молока з врахуванням попиту і про-
позиції. Проведено порівняльну характеристику виробництва 
і споживання основних видів м’ясо-молочного підкомплексу 
в розрахунку на одну особу, визначено рівень забезпеченості 
населення згідно науково-обгрунтованих раціональних норм 
споживання. Надано ринкову характеристику м’ясо-молочного 
підкомплексу, визначено особливості формування та функці-
онування ринку м’ясо-молочної продукції. Розкрито сутність і 
змістовні характеристики ринку, його ознаки і ступінь сформо-
ваності в контексті забезпечення населення важливою продук-
цією тваринного походження Виявлено особливості і специфі-
ку регіонального ринку м’ясо-молочної продукції, його функцію 
і мету та запропоновано методичні підходи до розрахунку 
ємкості ринку в межах економічної межі та бар’єру окупності. 
Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення структури та 
підвищення ефективності розвитку галузей м’ясо-молочного 
комплексу та ринку м’ясо-молочної продукції.

Ключові слова: м’ясо-молочний підкомплекс, ринок 
м’ясо-молочних продуктів, пропозиції, стратегія, ринкове се-
редовище.

АННОТАЦИЯ
Определены и исследованы особенности развития и функ-

ционирования одного из ведущих межотраслевых подкомп-
лексов стратегического значения – мясомолочного в условиях 
рыночного хозяйствования и рыночного пространства страны. 
Охарактеризованы тенденции и динамические сдвиги в функ-
ционально-отраслевой структуре комплекса, выявлены пара-
метрические признаки производства мясомолочной продук-
ции – объемы выпуска, структуру производства мяса и молока 
с учетом спроса и предложения. Проведена сравнительная 
характеристика производства и потребления основных видов 
мясомолочного подкомплекса в расчете на одного человека, 
определен уровень обеспеченности населения согласно на-
учно обоснованным рациональным нормам потребления. 
Представлена рыночная характеристика мясомолочного под-
комплекса, определены особенности формирования и функ-
ционирования рынка мясомолочной продукции. Раскрыта 
сущность и содержательные характеристики рынка, его при-
знаки и степень сформированности в контексте обеспечения 
населения важной продукцией животного происхождения. 
Выявлены особенности и специфика регионального рынка 
мясомолочной продукции, его функция и цель и предложены 
методические подходы к расчету емкости рынка в пределах 
экономической границы и барьера окупаемости. Обоснованы 
предложения по совершенствованию структуры и повышения 
эффективности развития отраслей мясомолочного комплекса 
и рынка мясомолочной продукции.

Ключевые слова: мясомолочный подкомплекс, рынок 
мясомолочных продуктов, предложения, стратегия, рыночная 
среда.

ANNOTATION
The article determines and examines the specifics of the 

development and functioning of the one of leading comprehensive 
sub-complexes of strategic importance – meat and milk under 
the market economy conditions and within the market space 
of the country. Explained are trends and dynamic changes in 
the functional-branch structure of the complex, identified are 
quantitative aspects of the meat-milk goods’ production – output 
volumes, meat and milk production structure based on demand and 
proposal. Comparative characteristic is presented for production 
and consumption of the key types of the meat-milk sub-complex 
products on the per capita basis, and the level of such products 
provision to the people has been determined in compliance with 
the scientifically substantiated rational consumption norms. Market 
characteristics of the meat-milk sub-complex is presented, and 
specifics of forming and functioning of the meat-milk products’ 
market are determined. Also, detailed are the essence and 
substantial characteristics of the market, its features and the 
level of development in the context of providing staple products of 
animal origin to the people. Identified are specifics and particulars 
of the regional meat-milk products’ market, its main function and 
purpose, as well as methodological approach toward calculation 
of the market’s capacity within the economic limit and pay-off 
margin has been proposed. Also, proposals for improvement 
of the structure and enhancing the efficiency of the meat-milk 
complex branches and meat-milk products market development 
are substantiated. 

Keywords: meat-milk complex, meat-milk products market, 
proposals, strategy, market environment.

Постановка проблеми. В період зміцнення 
ринкових відносин в Україні особливого зна-
чення набуває обґрунтування розвитку і роз-
міщення на її території найбільш пріоритетних 
галузей продовольчого комплексу, зокрема, 
м’ясо-молочного напряму задля забезпечення 
населення якісними продовольчими товарами, 
поліпшення структури та динаміки їх спожи-
вання з врахуванням раціонального викорис-
тання природно-економічних передумов, пере-
ваг територіального поділу праці, формування 
експортного потенціалу та інтеграції у світогос-
подарське співтовариство.

М’ясо-молочна промисловість як важлива 
пріоритетна і структуроформуюча ланка хар-
чової промисловості є комплексом по виробни-
цтву, обігу і споживанню відповідних продук-
тів харчування. Основною її функцією в системі 
індустрії харчування є виробництво м’ясо-
молочних продуктів у широкому асортименті, 
високої якості на основі використання сприят-
ливих природно-кліматичних, соціально-еконо-
мічних, геополітичних, науково-технічних та 
екологічних умов країни та її регіонів.
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Україна має сприятливі умови для ство-
рення високоефективної м’ясо-молочної 
індустрії, формування та розвитку ринків 
м’ясо-молочної продукції, однак вони вико-
ристовуються не повністю, що призводить до 
відносно низького рівня ефективності її функ-
ціонування. Розвиток м’ясо-молочного під-
комплексу характеризується уповільненням 
темпів росту продуктивності праці, ефектив-
ності використання виробничого потенціалу і 
матеріальних ресурсів, зниженням якості ряду 
важливих видів сільськогосподарської сиро-
вини і послуг міжгалузевого обміну, відставан-
ням розвитку потужностей від потреб в них, 
недостатнім застосуванням сучасної техніки і 
технологій в сільському господарстві і пере-
робній промисловості. В результаті цього не 
забезпечується своєчасна і глибока переробка 
тваринницької сировини, мають місце значні 
втрати продукції на всіх стадіях її переробки, 
не дотримується єдності планування і управ-
ління підкомплексом. Це потребує оцінки 
сучасної галузево-територіальної та функціо-
нальної організації даного підкомплексу, вияв-
лення можливостей виробництва нових товарів 
і розширення асортименту продукції, підви-
щення якості продукції, визначення резервів 
та шляхів формування переважно інтенсив-
ного виробництва на основі корінних кількіс-
них і якісних змін у м’ясо-молочній промисло-
вості, удосконалення системи управління під 
комплексом в нових ринкових умовах госпо-
дарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням різнопланового характеру стосовно 
розвитку і функціонування м’ясо-молочного 
підкомплексу завжди приділялась значка увага 
вітчизняних вчених (Данилишин Б., Борщев-
ський П, Бутко М., Дейнеко Л., Дацій О., 
Мазур А., Саблук П., Страшинська Л., Лен-
дел М., Юрчишин М., Чернюк Л. та ін.), однак 
недостатньо дослідженими залишаються 
питання обгрунтування напрямів його страте-
гічного розвитку в нових ринкових умовах гос-
подарювання, яким і присвячена дана стаття.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Продовольчий підкомплекс м’ясо-молочної про-
мисловості, по суті, є формою організаційно-
господарської концентрації м’ясо-молочного 
виробництва, підприємства якого територіально 
і організаційно поєднані в єдине цілісне утво-
рення системного характеру в складі таких галу-
зевих ланок, як виробництво сировини – пере-
робка – реалізація продукції. Основними його 
ознаками є: тісні постійні техніко-технологічні, 
економічні, виробничі та організаційні зв’язки 
між окремими його ланками; взаємозв’язок і 
збалансованість елементів підкомплексу; орі-
єнтація на зростання продовольчого потенціалу 
задля задоволення потреб населення в м’ясо-
молочній продукції; відповідність спеціалізації 
і складу підкомплексу місцевим економічним, 
природним і соціальним умовам.

М’ясо-молочний підкомплекс, виробляючи 
більше 35% загального обсягу продовольчої 
продукції, займає провідне місце в загальній 
структурі продовольчих товарів, що реалізу-
ються населенню. Вони є важливим продуктом 
харчування, який має необхідні для організму 
людини поживні речовини, білки тваринного 
походження, а також вітаміні і характеризу-
ються високими смаковими властивостями. 
Найважливішим завданням під комплексу є 
зростання обсягів виробництва м’яса і молока, 
ослаблення сезонної залежності та нерівно-
мірності в забезпеченні сировиною переробних 
підприємств, поглиблення спеціалізації тва-
ринництва, зміцнення існуючих і організація 
нових сировинних баз. Зростання обсягів м’ясо-
молочної продукції надає змогу поступово під-
вищувати рівень споживання її населенням.

Територіальна дислокація виробництва 
м’яса і м’ясопродуктів та молокопродуктів 
має свою специфіку. Підприємства комплексу 
мають повсемісне поширення і залежать від 
сировинного і споживчого факторів. Сиро-
винний фактор є вирішальним у розміщенні 
м’ясопереробних підприємств, що зумовлено 
високою матеріалоємністю галузі, де питома 
вага затрат сировини і матеріалів складає до 
95%. Роль споживчого фактору теж значна – 
великі підприємства, як правило, розташовані 
в місцях споживання продукції – крупних про-
мислових центрах або поблизу них, хоча роз-
виток холодильної техніки та холодотранспорту 
значно зменшує цю залежність і зумовлює 
доцільність створення переробних комбінатів 
вивізного типу в сировинних зонах. Але вироб-
ництво продуктів короткострокового зберігання 
орієнтується переважно на споживача і терито-
ріально розміщується у промислових центрах.

Щодо сировинної бази як основи розвитку 
м’ясо-молочного підкомплеку, то зростання 
поголів’я худоби не має стабільної тенденції. 
Кількість голів великої рогатої худоби в 2013 р. 
склало 4 534 тис., що менше ніж в попере-
дньому році (4 646 тис.) і значно менше, ніж 
в 2005 р. – 6 514 тис. голів. Кількість свиней 
характеризується також нестабільною тенден-
цією з незначним коливанням показника, який 
в 2013 р. склав 2 509 тис., дещо менше, ніж в 
попередньому році (2 552 тис). і значно менше 
2005 р. (7 953 тис.), що не сприяє зміцненню 
сировинної ланки в гальмує розвиток комп-
лексу.

Динаміка показників виробництва основних 
видів продукції підкомплексу, його сировинної 
бази свідчить, що у регіонах спостерігається 
усталена тенденція згортання наявності сиро-
вини для забезпечення потреб населення в цих 
продуктах. Наявна нестабільність виробництва 
м’яса і молока у всіх регіонах країни обумов-
лена насамперед низькою щільністю молочного 
стада, товарних ферм практично у всіх регіонах 
країни та відсутністю державної цінової полі-
тики.
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За останні роки виробництво сільськогос-
подарської продукції не характеризується ста-
більністю. Якщо її обсяги в 2011 р. в порів-
нянні з попереднім роком становили 119,9%, 
то в 2012 р. – лише 95,5% попереднього року, а 
в 2013 р. дещо зросли – на 13,7%.

В загальному обсягу сільськогосподарської 
продукції питома вага тваринницької продук-
ції складала в 2013 р. 30,6%, причому худоба 
і птиця, відповідно, – 14,3%, молоко – 11,5%. 
В попередні роки стан був подібний, зберігалася 
усталена тенденція з деяким незначним підви-
щенням величин (в 2012 р. – 33,2%, 15,0% і 
14,3%) [1].

Щодо абсолютних обсягів тваринницької 
продукції, то м’яса у забійній вазі було випу-
щено в 2011 р. 2 144 тис. т, в 2012 р. – 2 210, 
в 2013 р. – 2 389 тис. т., причому сільськогос-
подарськими підприємствами – 1 441 тис. т. 
Стосовно молока показники, відповідно, були 
наступні – 11 086, 11 378 і 11 488 тис. т. 
Частка господарств населення в продукції тва-
ринництва складала в 2013 р. 56,6% (2011 р. – 
59,4, 2012 р. – 58,2%), в тому числі по м’ясу у 
забійній вазі – 39,7%, по молоку більше 3/4 – 
77,5%.

В структурі м’ясної продукції із загальної 
кількості 2 389 тис. т яловичина і телятина 
склала 428 тис. т, свинина – 748 тис. т, м’ясо 
птиці – 1 168 тис. т, що до певної міри відпо-
відає потребам.

Щодо реалізації продукції сільськогосподар-
ськими підприємствами, то в 2013 р. було реа-
лізовано 1 953 тис. т худоби та птиці і 2 409 тис 
т молока і молочних продуктів. Причому 23,9% 
худоби і птиці було направлено на переробні 
підприємства і основна маса молока – 94,0%. 
Стосовно реалізації на ринку, то худоби і птиці 
спрямовано було 6,6%, а молока і молочної 
продукції лише 1,5% від загального обсягу.

Структура споживання м’ясо-молочної про-
мисловості, як і більшості продуктів харчування, 
має стабільну тенденцію з деяким відхиленням 
по рокам в напрямі зростання показників. Так, 
споживання м’яса і м’ясопродуктів останні 
роки знаходиться на рівні 50–56 кг в рік на 
одну особу – в 2008 р. – 51 кг, 2010 р. – 52 кг, 
2012 р. – 54 кг, в 2013 р. – 56 кг, що є нижче 
науково обґрунтованої норми споживання на 
30%, але значно вище ніж в 2005 р. – 39 кг. По 
споживання молока і молокопродуктів спосте-
рігається виражена тенденція до росту. Якщо 
в 2009 р. цей показник становив 212 кг молока 
і молокопродуктів на одну особу в рік, то в 
2012 р., відповідно, – 215 кг, а 2013 р. – 221 кг, 
хоча нижче норми на 42% [1; 2]. В цілому з 
врахуванням коливань по рокам наявне недо-
статнє споживання багатих білками продуктів 
тваринного походження.

Недоліком розвитку галузей підкомплексу 
є слабка концентрація їх підприємств, зна-
чна розпорошеність, завелика кількість цехів і 
ланок. Матеріально-технічна база м’ясної про-

мисловості характеризується дуже низьким 
рівнем розвитку: зношеність основних виробни-
чих засобів складає 46%, а в молочній промис-
ловості – 42%, більшість підприємств мають 
морально і фізично застаріле обладнання, під-
вищення технічного стану потребує більше 
половини функціонуючих підприємств комп-
лексу.

Становлення ринкових відносин зумовлює 
доцільність економічної інтеграції виробників 
сировини і переробних підприємств, розвиток 
різних ефективних форм організації виробни-
цтва і їх оптимальних поєднань. Ринок вносить 
свої корективи як до територіальної організації 
м’ясо-молочного комплексу, так і в характер й 
специфіку самих переробних підприємств, фор-
мування регіональних ринків продовольчої про-
дукції.

Ринок – специфічна система взаємозв’язків 
між виробниками і різними демографічними, 
економічними і соціальними категоріями спо-
живачів на основі процесів купівлі-продажу на 
певній території. Він є елементом системи рин-
кової організації економіки, виступає як орга-
нічно цілісна складна соціально-економічна 
система з високим рівнем саморегуляції. Його 
можна вивчати в таких аспектах – по об’єктах, 
суб’єктах, в просторовому розрізі, за рівнем 
насиченості. Істотні його ознаки як відкритої 
системи, що самоорганізується, – значні роз-
міри, специфіка положення, ієрархічність побу-
дови, наявність системи зворотного зв’язку. 
Основні фактори формування ринку – попит 
і пропозиція, а також альтернативні витрати, 
бюджетні обмеження споживача, розрив між 
ринковими оцінками вартості продукції і вар-
тістю витрачених ресурсів, чинник циклічності.

Ринок м’ясо-молочної продукції – це складна 
виробничо-споживча система, основу якої скла-
дають взаємодії економічних агентів у багатьох 
сферах діяльності на відповідній території. До 
основних факторів формування регіонального 
ринку м’ясо-молочної продукції як органічно-
цілісної системи взаємодії суб’єкті і об’єктів 
м’ясо-молочної діяльності віднесено платоспро-
можний попит і пропозиція м’яса і молока, які 
взаємодіють з урахуванням основних законів 
його розвитку. Ринок м’ясо-молочної продук-
ції є специфічною системою взаємозв’язків між 
виробниками сировини, переробниками м’яса 
і молока та різними категоріями споживачів з 
урахуванням реальних потреб у цій продукції у 
складі господарських систем. Основними функ-
ціями, котрі повинні здійснюватись в процесі 
менеджменту ринку в ринкових умовах госпо-
дарювання, є інтеграційна, стимулююча, інфор-
маційна, маркетингова.

Як свідчить практика, сучасний ринок не 
може розвиватись і регулюватись лише за допо-
могою функціонування механізму саморегу-
ляції. Важлива і необхідна роль менеджменту 
для збалансування всіх фаз процесу відтво-
рення у різномасштабних його сегментах, які 
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диверсифікуються за категоріями виробництва 
сировини, її переробників та споживачів кінце-
вої продукції. Територіальна структура ринку 
включає систему їх різномасштабних просторо-
вих виражень – від локального до глобального. 
Механізм ієрархічного формування ринку більш 
високого рівня відбувається не шляхом про-
стого об’єднання, а через механізм економічної 
інтеграції із специфічним проявом дії ринкових 
механізмів – зростання свободи об’єктів ринку 
в прийнятті рішень відносно обсягів і струк-
тури виробництва, вибору логістичних схем та 
каналів реалізації кінцевого продукту.

Кожен із ринків має специфічні атрибути 
обміну, певний склад постачальників і спожи-
вачів, структуру товарообігу, рівень ринкових 
цін і купівельної спроможності грошової оди-
ниці. Межею окупності ринку є границя поши-
рення ринку, в якій можна продати товар, при-
бутково відшкодувати понесені витрати на його 
виробництво і транспортування.

Рівень сформованості і ступінь комплексного 
розвитку регіональних ринків є різноманітними 
в залежності від задач, функцій та місцевих 
ресурсів і резервів, що пов’язано з розробкою 
напрямів їх стратегічного розвитку.

Обґрунтування стратегій розвитку регіональ-
ного ринку вимагає його постійної діагностики, 
яка є ефективним інструментом об’єктивної 
оцінки стадійних ситуацій та наявних проблем, 
а також є базою для обґрунтування управлін-
ських рішень. Діагностика потребує розробки 
системи показників і проведення їх порівняння 
з нормативними, базовими і пороговими вели-
чинами. Кінцева мета цього процесу – форму-
вання управлінських рішень, спрямованих на 
задоволення ринкових потреб та створення кон-
курентоспроможного сукупного інноваційного 
продукту.

Успішне функціонування ринку м’ясо-
молочної продукції, його результативність 
залежать не лише від ресурсного, просторового, 
технологічного чинників, але й від вдалого 
їх взаємопоєднання, взаємодоповнення, чому 
сприяє кластерна модель його розвитку, що 
базується на врахуванні як принципів загаль-
ноекономічного характеру, так і принципу 
адаптоінтеграції.

Важливим моментом формування та розви-
тку ринку м’ясо-молочної продукції є визна-
чення його місткості. Категорія «місткість 
ринку» є важливою для ринків різних рівнів. 
Метод розрахунку місткості ринку (Q) включає 
такі показники, як W – обсяг виробництва, Zвп 
і Zвк – запаси на складах підприємств вироб-
ників на початок і кінець періоду, Е – експорт, 
І – імпорт, N –надходження товару з інших 
джерел (наприклад, особисте підсобне госпо-
дарство). Місткість регіонального ринку можна 
визначити за формулою:

Q= Zвп +W+I +N -E -Zвк.
Визначення місткості регіональних ринків 

поряд з їх масштабом, структурою, активністю 

дає можливість виявити його характерні осо-
бливості, стосовно яких приймаються управ-
лінські рішення і розробляються стратегічні 
напрями перспективного розвитку, вирішу-
ються нагальні проблеми функціонально-галу-
зевого і просторового характеру.

Не дивлячись на те що ринок відноситься до 
категорії відкритої системи, що самоорганізу-
ється, для ефективного розвитку і розв’язання 
проблемних питань він потребує регулятив-
ного впливу держави. Для вирішення назрілих 
проблем з одночасним подоланням дефіциту 
м’яса і молока потрібні рішучі дії держави по 
поліпшенню використання значного аграрного 
потенціалу країни, зокрема тваринницької 
галузі. Державна підтримка потрібна передусім 
в напрямі племінної справи, створення спільно 
з переробними підприємствами великих, 
середніх та малих товарних ферм. В системі 
заходів, спрямованих на досягнення високих 
темпів розвитку м’ясо-молочного комплексу 
і підвищення його ефективності, значна роль 
належить забезпеченню галузей сировиною. 
Необхідним є прискорення впровадження тех-
нологічних нововведень, освоєння принципово 
нових прогресивних ресурсозберігаючих тех-
нологій та екологічно чистих виробництв.

Сьогодні основна увага має бути приділена 
реконструкції і розширенню діючих підпри-
ємств, а надалі, з врахуванням структурних 
зрушень, будівництву нових. Мають відбутися 
зміни в типах, розмірах, структурі підприємств 
комплексу. Передбачається, що з врахуван-
ням різних форм власності і господарювання 
основними у великих містах будуть підприєм-
ства потужністю 100–150 т м’яса за зміну, які 
розраховані на переробку худоби в радіусі не 
більше 150 км. В промислових пунктах місце-
вого значення найбільш ефективними є підпри-
ємства потужністю від 25 до 50 т м’яса в зміну. 

Важливим напрямом перспективного роз-
витку галузей підкомплексу є підвищення їх 
технічної бази, модернізація устаткування, орі-
єнтація на всебічне оновлення і нарощування 
виробничого потенціалу на основі впрова-
дження нової техніки і технологій, здійснення 
комплексної переробки сировини; створення і 
впровадження устаткування для безвідходних 
технологій; здійснення механізації і автомати-
зації виробничих процесів. В кожному регіоні, 
з врахуванням його специфіки, доцільно опти-
мально поєднувати функціонування великих, 
середніх і малих підприємств підкомплексу.

В системі заходів статечного плану, спрямо-
ваних на досягнення високих темпів розвитку 
м’ясо-молочного комплексу і підвищення його 
ефективності в новому ринковому середовищі, 
значна роль належить:

- удосконаленню організаційно-економічного 
механізму господарювання, передбачаючи роз-
виток таких важелів і стимулів, які забезпечать 
єдність мети, інтересів і синхронну взаємодію 
всіх внутрішніх ланок комплексу;
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- підвищенню рівня інвестиційно-іннова-
ційного розвитку основних сфер комплексу в 
напрямах його модернізації;

- усуненню диспропорцій і невідповідності 
між основними елементами комплексу, під-
вищення ступеня організаційної і просторової 
узгодженості та збалансованості у розвитку 
його функціональних ланок; 

- створенню та впровадженню в сільськогос-
подарське виробництво технологій виведення 
високопродуктивних порід тварин; 

- формуванню системи пільгового кредиту-
вання комерційними банками реалізації інно-
вативних проектів комплексу;

- упровадженню механізмів державного стра-
хування кредитів підприємствам комплексу, 
які розробляють та застосовують у виробництво 
інвестиційні високотехнологічні продукти; 

- стимулюванню вкладень вітчизняних і іно-
земних капіталів у виробництво м’ясо-молочної 
продукції, особливо в регіонах з низькою інвес-
тиційною привабливістю;

- створенню спеціалізованої інфраструктури 
комплексу, від ступеня ефективності якої зале-
жить кінцевий результат щодо задоволення 
населення в м’ясо-молочній продукції;

- формуванню нових прогресивних організа-
ційно-виробничих структур, зокрема холдинго-
вого характеру;

- створенню в м’ясо-молочній промисловості 
в кожному регіоні з врахуванням його специ-
фіки та оптимального поєднання функціону-
вання великих, середніх і малих підприємств, 
забезпечення галузей якісною сировиною.

Доцільним є подальше створення агропро-
мислових об’єднань різних форм власності на 
базі поглиблення спеціалізації, розширення 
комбінування і кооперування. Можливим є 
організація акціонерних товариств, спільних з 
іноземними фірмами підприємств. Такий підхід 
дасть змогу комплексно підійти до вирішення 
проблем, що стоять перед підкомплексом, зна-
чно підвищити забезпечення галузі технічними 
засобами і сировиною, оптимізувати прийом 
сировини, її переробку і транспортування, 
забезпечити максимальне використання вироб-
ничих потужностей, значно збільшити обсяги 
готової продукції.

Висновки. Основними завданнями розвитку 
м’ясо-молочного підкомплексу, які необхідно 

розв’язати найближчим часом, є: створення 
раціональної і ефективної виробничої струк-
тури галузей підкомплексу, впровадження 
прогресивних форм організації виробництва 
і виробничих відносин – оптимізація інтегра-
ції виробників сировини та її переробників, 
обґрунтування раціональних розмірів підпри-
ємств, їх поєднання, а також їх просторової 
локалізації; забезпечення збалансованості сиро-
винних ресурсів і виробничих потужностей по 
їх переробці; значне підвищення технічного 
рівня виробництва; скорочення втрат сировини, 
готової продукції; організація виробництва еко-
логічно чистої продукції; збільшення обсягів та 
розширення асортименту і підвищення якості 
продукції.

Запропоновані заходи, їх послідовність і ста-
більність можуть вивести м’ясо-молочний під-
комплекс на якісно новий рівень за рахунок 
не лише швидкості змін, але й їх прискорення 
задля підвищення рівня забезпечення насе-
лення продовольчими товарами та зростання 
його благоустрою.
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АННОТАЦИЯ
В публикации рассмотрено стимулирование устойчивого 
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Украине. Предложены институциональные инструменты стиму-
лирования устойчивого развития городов и регионов Украины.

Ключевые слова: устойчивое развитие региона, Smart 
city, финансовое стимулирование устойчивого развития регио-
на, инновационное стимулирование развития регионов, инсти-
туциональное стимулирование развития регионов.

АNNOTATION
In the publication the stimulation of sustainable development 

of cities and regions on the basis of modern technology in the 
context of ideology Smart city is considered. The legal framework 
regulating electronic governance in Ukraine is defined. The insti-
tutional instruments to stimulate sustainable development of cities 
and regions of Ukraine are offered.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. На сучасному етапі роз-
витку суспільства досить актуальним є питання 
впровадження ідеології Smart city, що виражає 
прагнення до поєднання сучасних підходів до 
розвитку міст (забезпечення сталого розвитку, 
розвиток місцевої демократії, переорієнтацію 
на розвиток людського та соціального капіталу) 
на основі можливостей сучасних електронних 
технологій. Важливим питанням на сьогодні 
є дослідження питання фінансової активіза-
ції сталого розвитку міст та регіонів на основі 
сучасних електронних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-

блеми і на які спирається автор. Над проблема-
тикою застосування електронного урядування 
в містах та регіонах працювали такі вчені, як 
П.С. Клімушин, А.О. Серенок [1], І. Агамір-
зян [2] та ін. Поряд із вагомими напрацюван-
нями у цій сфері варто розширити дане питання, 
врахувавши стимулюючий вплив електронного 
урядування на сталий розвиток міст та регіонів 
України.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Попри певну напрацьованість 
питання Smart city в Україні, залишаються 
досить багато питань, які варто розглянути. 
Зокрема, виділити основні напрями інституцій-
ного стимулювання сталого розвитку регіонів 
України.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Під час дослідження необхідно 
дослідити зміст сталого розвитку регіону, сут-
ність стимулювання сталого розвитку регіону, 
основні напрями стимулювання сталого розви-
тку регіону, з’ясувати особливості Smart city, 
встановити сутність активізації сталого розви-
тку міст на основі сучасних технологій у сис-
темі Smart city.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Сталий розвиток регіону – це про-
цес постійного перетворення якісних та кількіс-
них характеристик регіональної соціо-еколого-
економічної (СЕЕ) системи, спрямованого на 
досягнення динамічної рівноваги між суспіль-
ством, економікою та довкіллям, що забезпе-
чує при цьому добробут нинішніх та майбутніх 
поколінь з дотриманням рівноважності, збалан-
сованості, гармонійності, стабільності, конку-
рентоспроможності та безпеки регіону. 

Під стимулюванням у контексті сталого роз-
витку регіону розуміємо процес активізації спо-
нукань державними і регіональними органами 
влади регіональної соціо-еколого-економічної 
системи, спрямованих на досягнення сталого 
розвитку регіону. теоретичні засади стимулю-
вання сталого розвитку регіону, що полягають 
у наступному. На основі аналізу та оцінки ста-
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лого розвитку регіону оцінюється його стан і 
визначаються потреби та інтереси регіону. 
Потреба – це необхідність досягнути бажа-
ного стану, зокрема, сталого розвитку регіону. 
Рушійною силою у досягненні цього стану регі-
ону є застосування стимулів та мотивів через 
спонукання інтересів. Мотивація сталого роз-
витку регіону – це процес створення умов для 
соціо-еколого-економічної діяльності господа-
рюючих структур та їх спонукання в регіоні 
на предмет гармонізації соціальної, економіч-
ної та екологічної складових регіону та їх рів-
новагомості з метою активізації потенційних 
можливостей регіону безпечно функціонувати, 
нарощуючи його конкурентні переваги шляхом 
застосування стимулів та мотивів. Дія стимулів 
та мотивів направлена на суб’єкти та об’єкти 
сталого розвитку регіону. Суб’єктами є регі-
ональні органи влади, а об’єктами – процес 
соціо-еколого-економічної діяльності господа-
рюючих структур у регіоні. Активна діяльність 
суб’єктів сталого розвитку регіону у напрямку 
досягнення визначених цілей повинна реалізо-
вуватись через систему інструментів стимулю-
вання сталого розвитку регіону. Об’єкти госпо-
дарювання під дією стимулів та мотивів мають 
обирати такі напрями своєї діяльності, які 
будуть спрямовані на досягнення сталого роз-
витку регіону [1].

Стимулювати розвиток міст як регіональ-
них СЕЕ систем необхідно ще й тому, що 
регіональний рівень є сполучною ланкою між 
локальним та національним рівнем, а зараз 
все частіше – між національним та глобаль-
ним. Саме в регіони залучаються найбільше 
інвестиційних та інноваційних коштів, адже 
регіональні системи є будівельними складо-
вими будь-якої держави. Щодо сталого розви-
тку регіонів, то варто пам’ятати, що сталість 
системи – це у першу чергу взаємозв’язок (лін-
кідж), взаємовплив трьох основних складових 
системи (економіки, суспільства та довкілля). 
Можна впливати на регіональну систему через 
стимулюючі заходи з позицій соціально-еконо-
мічного розвитку і результатом буде розвиток 
суспільства та економіки. Натомість еколо-
гічні проблеми залишатимуться не вирішені, 
що є недопустимим. У такому випадку підхід 
до вирішення проблем з позицій сталого розви-
тку дозволяє впливати на систему комплексно, 
злагоджено та одночасно, не виокремлюючи ні 
одну із системних складових чи функціональ-
них процесів. Саме тому об’єктом активізую-
чого впливу в рамках дослідження має бути 
саме сталий розвиток регіонів.

Об’єктом стимулювання є сталий розвиток 
регіональних соціо-еколого-економічних систем. 
Перш ніж досягнути сталого розвитку регіону, 
система повинна досягти стану рівноваги, гармо-
нії, збалансованості, стабільності, конкуренто-
спроможності та безпеки. Міра досягнення дина-
мічного рівноважного стану буде визначатись 
комплексом ознак. Кожна із ознак матиме межі, 

вихід чи недосягнення яких системою озна-
чатиме недосягнення сталого розвитку. Проте 
залишається невизначеним стимулювання регіо-
нальної соціо-еколого-економічної системи через 
механізм формування мотивації до внутрішьо-
регіональної самоорганізації системи з метою 
досягнення сталого розвитку регіону.

Справді, коли мова йде про стимулювання 
регіональних систем для досягнення рівноваж-
ної системи в короткостроковому періоді і ста-
лого розвитку в довгостроковому, в першу чергу 
розуміється створення внутрішньої мотивації до 
саморозвитку регіону, тобто, активізації праг-
нення регіональної системи досягти сталого роз-
витку. Мотивування може виникати під зовніш-
нім впливом на внутрішні процеси і явища, 
характерні для тих чи інших регіонів. Проте 
мотивація досить часто виникає як усвідомлене 
прагнення до досягнення поставленої мети.

Стимул у регіональному вираженні виступає 
зовнішнім каталізатором розвитку регіональної 
СЕЕ системи, спрямованим на досягнення дина-
мічної рівноваги регіону, а відтак і його сталого 
розвитку. Регіональна СЕЕ система не може 
існувати без стимулів розвитку, вона залежить 
від них. Особливо ця залежність посилюється 
на етапі погіршення ситуації в одній чи одно-
часно кількох сферах життєдіяльності. Сти-
мули у даному випадку матимуть як матері-
альну форму (безпосередній прямий фінансовий 
вплив через інвестиції), так і нематеріальну 
форму (опосередкований непрямий вплив через 
дозволи та угоди). Стимули регіонального роз-
витку, на відміну від мотивів, є усвідомленими, 
цілеспрямованими конкретними заходами, що 
спонукають до дії. Дія стимулу пов’язана не 
тільки з прямим впливом на діяльність госпо-
дарюючих структур регіону, але й з демонстра-
цією конкретного втілення. Іншими словами, 
стимули впливають на систему, вимагаючи 
досягнення результату з високою ефектив-
ністю. Таким чином, стимул регіону передбачає 
задіяння (залучення) зовнішніх впливів на регі-
ональну систему для досягнення сталого розви-
тку регіону. Крім того, стимулювання сталого 
розвитку регіону буде означати процес активі-
зації спонукань державними і регіональними 
органами влади регіональної соціо-еколого-еко-
номічної системи міста, спрямованих на досяг-
нення сталого розвитку міста.

Розумне місто використовує цифрові техноло-
гії або інформаційні і комунікаційні технології 
(ІКТ) для підвищення якості та продуктивності 
міських служб, знижує витрати і споживання 
ресурсів, і більш ефективно і активно співпра-
цює зі своїми громадянами. Сектори, які роз-
вивають технології смарт-міста, включають 
у себе: державні послуги, транспорт і пере-
везення, енергетику, охорону здоров’я, воду і 
відходи. Розумні міські додатки розроблені з 
метою поліпшення управління міських тран-
спортних потоків і дозволяє в режимі реального 
часу відповідати на виклики.
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Розумне місто може, отже, бути більш під-
готовленим для вирішення проблем. Інші тер-
міни, які були використані для аналогічних 
концепцій, включають «cyberville», «цифрове 
місто», «електронні співтовариства»,»flexic
ity»,»інформаційне місто», «інтелектуальне 
місто», «місто, засноване на знаннях», «MESH 
місто»,»Telecity», «Норвезький оператор», 
«всюдисуще місто».

Основні технологічні, економічні та еколо-
гічні зміни породили інтерес до розумних міст, 
у тому числі зміни клімату, реструктуризація 
економіки, перехід на мережі роздрібної тор-
гівлі та розваг, старіння населення і тиск на 
державні фінанси. Європейський союз присвя-
чує розробці стратегії розумних міст особливу 
увагу для досягнення «розумного» зростання 
міст для своїх столичних міст-регіонів. В ЄС роз-
робили низку програм у рамках «європейського 
цифрового порядку денного». У 2010 році він 
підкреслив свою увагу на зміцненні інновацій 
та інвестицій у сфері послуг ІКТ з метою під-
вищення державних послуг та якості життя. 
За оцінками компанії Arup,світовий ринок 
для розумних міських служб буде складати $ 
400 млрд. на рік до 2020 року. Приклади тех-
нологій Smart City і програми були реалізовані 
в Саутгемптоні, Амстердам, Барселона і Сток-
гольм.

Рудольф Гіффіндер вважає, що смарт сіті – 
це регіональна конкурентоспроможність, тран-
спорт та інформаційні та комунікаційні техно-
логії, економіка, природні ресурси, людський і 
соціальний капітал, якість життя, і участь гро-
мадян в управлінні містами [2].

А. Караглю та П. Нійкамп стверджують, що 
місто може бути визначене як «розумне», коли 
інвестиції в людський і соціальний капітал і 
традиційні (транспорт) і сучасні (ІКТ) палива 
пов’язані зі сталим економічним розвитком 
і високою якістю життя, з мудрим керівни-
цтвом [3].

Консалтингова фірма «Frost & Sullivan» 
відзначає, що є вісім ключових аспектів, які 
визначають Smart City: смарт управління, старт 
енергія, інтелектуальна будівля, старт мобіль-
ність, старт інфраструктурі, смарт технології, 
смарт охорона здоров’я і смарт громадянин [4].

Деякі великі сфери активації смарт міст 
представлені у таблиці 1.

Поява нових інтернет-технологій, що спри-
яють хмарним послугам, інтернет речей (IoT), 
призначені для користувача реальні інтер-

фейси, використання смарт-телефонів і смарт-
лічильників, мереж датчиків, і більш точна 
передача даних на основі семантичної мережі, 
нові шляхи до колективних дій і вирішення 
спільних завдань.

Місто Сантандер у Кантабрії, на півночі Іспа-
нії, має 20000 сенсорів, що з’єднують будівлі, 
інфраструктуру, транспорт, мережі і кому-
нальні послуги, пропонує фізичний простір для 
експериментів і перевірки функцій IoT, таких 
як взаємодія і управління протоколами, техно-
логій, пристроїв та допоміжних послуг таких 
як відкриття, управління ідентифікацією та 
безпеки. У Сантандері є датчики контролю 
рівня забруднення, шуму, руху.

Електронні карти (відомі як смарт-карти) є 
ще одним елементом платформи смарт міста. 
Ці карти володіють унікальним зашифрованим 
ідентифікатором, який дозволяє власникові уві-
йти в діапазон державних електронних послуг 
без створення декількох облікових записів [5].

Університетські дослідні лабораторії розро-
били прототипи та рішення для інтелектуальних 
міст. Лабораторія старт міст Массачусетського 
технологічного інституту MIT Smart Cities Lab 
фокусується на інтелектуальних, стійких будів-
лях, системах мобільності (GreenWheel Electric 
Bicycle, Mobility-on-Demand, Citycar, Wheel 
Robots); в IntelCities працює консорціум, що 
розробляє рішення для електронного уряду, 
систем планування та участі громадян; URENIO 
розробила низку інтелектуальних міських май-
данчиків для інноваційної економіки з упором 
на стратегічну розвідку, передачу технологій, 
спільні інновації; The Smart Cities Academic 
Network працює з електронним урядуванням та 
електронними послугами в регіоні Північного 
моря. IGLUS – глобальний проект дослідження 
на чолі з EPFL, що зосереджений на розробці 
інноваційних систем управління для міських 
інфраструктур, як необхідного кроку для реалі-
зації інтелектуальних міст.

Великі ІТ-компанії, компанії, що займаються 
розробкою телекомунікацій та управління енер-
гією, такі як Cisco, Schneider Electric, IBM і 
Microsoft розробили нові рішення та ініціативи 
для інтелектуальних міст. Cisco оголосила про 
створення Глобальної ініціативи розумної урба-
нізації, щоб допомогти містам по всьому світу, 
використовуючи мережу в якості утиліти для 
комплексного управління міста, покращення 
якості життя громадян та економічного розви-
тку. IBM оголосила про свої SmarterCities, щоб 

Таблиця 1
Сфери активації смарт міст

Інноваційна економіка Міська інфраструктура Управління
Інновації у галузях, кластерах 
районах міста

Транспорт Адміністративні послуги для 
громадянина

Робоча сила знань: освіта і 
зайнятість

Енергетика / Утиліти Пряма демократія

Створення наукомістких компаній Захист навколишнього 
середовища / безпека

Послуги для громадян: якість 
життя
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стимулювати економічне зростання і якість 
життя у містах і мегаполісах з активацією 
нових підходів мислення і дій у міській еко-
системі.

Основні стратегії та досягнення, пов’язані 
з просторовою розвідкою міст перераховані в 
інтелектуальних нагородах Community Forum 
з 1999 по 2010 рр., в містах Сувон (Південна 
Корея), Стокгольм (Швеція), Ватерлоо, Онтаріо 
(Канада), Тайбей (Тайвань), Глазго (Шотландія, 
Великобританія), Калгарі (Альберта, Канада), 
Сеул (Південна Корея), Нью-Йорк (США), 
Лагранж, Джорджія (США), Тегеран (Іран) і 
Сінгапур, які були визнані за їх зусилля у роз-
витку широкосмугових мереж і електронних 
послуг сталих інноваційних екосистем, зрос-
тання та інтеграції.

Низка міст активно проводить розумну стра-
тегію міста: Амстердам (Нsдерланди), Барсе-
лона (Іспанія), Стокгольм (Швеція), Санта Круз 
(США), Делі (Індія).

Стратегія розвитку старт-сіті у Делі зобра-
жено на рисунку 1.

Поряд з поняттям розумного міста активно 
впроваджується в життя поняття «електро-
нного уряду». Воно з’явилося на початку 
90-х років, реалізовуватися ж практично воно 
почало тільки наприкінці 90-х. Першим у 
світі ідею урядового порталу реалізував Сінга-
пур. Він став першою країною, де у 1999 році 
був створений масштабний урядовий портал 
eCitizen Centre (www.ecitizen.gov.sg). Урядовий 
портал країни не тільки почав надавати інфор-
маційні послуги, але і дозволив отримати деякі 
державні послуги, для яких раніше населення 
було змушене відвідувати різні міністерства 
та відомства. Портал підтримує кілька розді-
лів: бізнес, оборона, освіта, зайнятість, охорона 

здоров’я, житло, правопорядок та інше. Кожна 
державна установа відповідає за свій сектор.

Законодавча система США пішла далі всіх у 
процедурному підході до фіксації змін у житті 
суспільства, тому не дивно, що саме ця держава 
стала однією з перших у розробці систем елек-
тронного уряду.

Сьогодні в Україні йде активна робота з роз-
робки типового програмно-технічного рішення 
щодо організації звернення фізичних та юри-
дичних осіб в органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування в електронній формі 
та розробки сайту Центру.

Національний центр підтримки електро-
нного урядування має низку партнерів, серед 
яких органи державної влади, міжнародні орга-
нізації, державні підприємства, освітні заклади, 
громадські організації, бізнес-структури.

На початку жовтня 2015 р. пройшов перший 
форум, присвячений технологіям Smart City – 
концепції побудови міста майбутнього. Серед 
іншого на форумі розказали, що вже сьогодні 
зроблено для того, щоб Київ став більш «розум-
ним», і що буде реалізовано у найближчі роки.

Київська міська влада зосередилася на впро-
вадженні технологій, що дозволяють зменшити 
корупцію та нецільові витрати в комунальних 
підприємствах, для чого запустила проекти 
«Відкритого бюджету», системи електронних 
закупівель, єдиної системи управління май-
ном та ряд інших схожих ініціатив. Також для 
Києва важливе підвищення безпеки руху, регу-
лювання транспортних потоків та, враховуючи 
високі ціни на енергоносії, ефективне енергоз-
береження.

Зокрема, планується впроваджувати перший 
київський смарт-автобус та смарт-світлофор. 
смарт-світлофор краще видно на перехресті 

Рис. 1. Стратегія Delhi L Zone Smart City (м. Делі, Індія)
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з будь-якого ряду всім учасникам руху, крім 
того, він більш енергоефективний та надійний 
в порівнянні зі звичайними світлофорами. Це 
досягається завдяки застосуванню сучасних 
світлодіодних елементів замість ламп розжарю-
вання, а також додаткових світлодіодних кон-
солів. Для пішоходів з вадами зору світлофор 
оголошує, коли можна переходити дорогу, а 
коли – ні.

Що стосується смарт-автобуса, то його пере-
ваги – підвищена безпека та інформативність. 
Він оснащений камерами відеоспостереження, 
як у самому салоні, так і зовні. Це дозволяє 
контролювати дорожньо-транспортну ситуацію 
і передавати дані про адміністративно-правові 
порушення в ситуаційний центр (наприклад, 
про порушення правил користування виділе-
ної смугою для руху громадського транспорту і 
паркування автомобілів).

Розумний» автобус також оснащений GPS-
модулем, адаптером Wi-Fi для надання бездро-
тового доступу до Інтернету, інформаційною 
панеллю, що демонструє інформацію довідко-
вого та рекламного характеру залежно від міс-
цезнаходження автобуса.

Нагальна проблема для Києва – теплозбе-
реження. Більшість будинків побудовано ще 
за радянських часів з поганою якістю будма-
теріалів та відсутністю зовнішнього утеплення. 
Місто витрачає занадто багато ресурсів для 
опалення в зимовий період. Вихід – посилити 
теплоізоляцію будинків та впроваджувати інте-
лектуальне регулювання подачі тепла.

Як відомо, опалювальний сезон в Україні 
починається приблизно 15 жовтня, а закін-
чується 15 квітня. У той же час навесні вже 
часто буває досить тепло, але батареї централь-
ного опалення залишаються розжарені, як 
взимку. Енергія витрачається даремно. Опти-
мальне рішення лежить у встановленні тепло-
вого лічильника та інтелектуального регуля-
тора тепла у кожний будинок. Завдяки цьому 
система сама буде регулювати подачу теплової 

енергії в будинок: в холодну погоду її обсяг 
буде збільшуватися, в теплу – зменшуватися. 
Це дозволить скоротити енергоспоживання та 
платню за опалення.

Також міська влада планує встановити у 
Києві інноваційні лави: з сонячною панеллю, 
акумулятором електроенергії та USB-кабелем 
для зарядження мобільних гаджетів. Це лише 
перші кроки до розумного міста, однак дуже 
актуальні.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямі. 
Питання стимулювання сталого розвитку міст 
та регіонів на основі сучасних електронних тех-
нологій на сьогодні є важливим. На сучасному 
етапі розвитку суспільства досить актуальним 
залишатиметься питання впровадження ідео-
логії Smart city, що виражатиме прагнення до 
поєднання сучасних підходів до розвитку міст 
(забезпечення сталого розвитку, розвиток міс-
цевої демократії, переорієнтацію на розвиток 
людського та соціального капіталу) на основі 
можливостей сучасних електронних техноло-
гій.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті найважливіші аспекти конкурентоспро-

можності національної економіки України, а також обґрунтова-
ні напрямки подальшого розвитку держави. Предметом дослі-
дження обраної теми виступають основні підходи управління 
конкурентоспроможністю України на сучасному рівні інтегра-
ційних зв’язків. Метою є аналіз сучасного положення країни та 
визначення подальшого розвитку національної економіки.

Ключові слова: конкурентоспроможність, індикатори, гло-
балізація, національна економіка, інтеграція.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены важнейшие положения конкурен-

тоспособности национальной экономики Украины, а также 
обоснованные направления дальнейшего развития государ-
ства. Предметом исследования выбранной темы выступают 
основные подходы управления конкурентоспособностью 
Украины на современном уровне интеграционных связей. Це-
лью является анализ нынешнего положения страны и опред-
еление дальнейшего развития национальной экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность, индикаторы, 
глобализация, национальная экономика, интеграция.

АNNOTATION
The article deals with the most important provisions of the 

competitiveness of the national economy of Ukraine, as well as 
the directions of further development of the state. The subject of 
study of the chosen theme is the main management approaches 
competitiveness of Ukraine at the present level of integration ties. 
The aim is to analyze the current situation of the country and the 
determination of the further development of the national economy.

Keywords: competitiveness indicators, globalization, national 
economy, integration.

Постановка проблеми. В сучасному світі фік-
сується поєднання глобалізаційних процесів та 
світового господарства, що здійснює вплив на 
положення країн. Зв’язки України з іншими дер-
жавами світу стимулюють прийняття окремих 
економічних рішень та зумовлюють формування 
певних механізмів. Досконале вивчення проблем 
та перспектив конкурентоспроможності Укра-
їни є однією із найважливіших цілей, що має 
бути виконано у найближчі часи. Дослідження 
пов’язане із декількома науковими та практич-
ними завданнями, оскільки між рівнем розвитку 
людського потенціалу та рейтингом конкуренто-
спроможності України існує чітка взаємозалеж-
ність. Визначення сильних та слабких сторін 

дозволить національній економіці перейти на 
якісно новий рівень дипломатичних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання конкурентоспроможності країни 
широко розглядали відомі вчені-економісти 
Л. Антонюк, П. Кругман, С. Ліндер, М. Портер, 
Я. Базилюк, М. Делягін, Я. Жаліло, В. Інозем-
цев та ін. Вітчизняні науковці досить активно 
вивчають міжнародні рейтинги і дають інтер-
претацією результатів міжнародних рейтингів. 
Економічний дискурс презентований дослі-
дженнями Б. Данилишина, О. Веклич, А. Арсе-
ненко, О. Іващук, що досліджували позиціону-
вання країн у світових рейтингах, аналізували 
основні індекси, що відображають ступінь від-
критості національних економік тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Більшість науковців нама-
гаються визначити причини, що спричинили 
виникнення проблем у розвитку національної 
економіки, однак, на сьогоднішній день зали-
шаються недостатньо вивченими способи та 
заходи, які потрібно здійснити для покращення 
економічного становища країни.

Метою нашого дослідження є визначення 
конкурентоспроможності України за допомогою 
індексів міжнародних агентств та організацій, 
аналіз головних проблем щодо підвищення кон-
курентоспроможності національної економіки, 
дослідження сучасного стану конкурентоспро-
можності, розгляд потенційних перспектив сто-
совно майбутнього положення України у світі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний стан розвитку економіки свідчить, 
що в Україні не існує збалансованої, стабіль-
ної, а головне, ефективної державної політики, 
яка б могла здійснювати моніторинг за наяв-
ними проблемами та способами їх подолання. 
Країна досить часто декларує наміри створити 
привабливий інвестиційний клімат для інозем-
них інвесторів, внутрішніх інвесторів, однак, 
частіше всього, декларації та програми залиша-
ються виключно на папері.
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Оскільки Україна намагається бути актив-
ним учасником міжнародних економічних від-
носин та прагне побудувати конкурентоспро-
можну модель економіки, то аналіз позицій 
нашої держави у міжнародних рейтингах є 
надзвичайно важливим елементом у досягненні 
даної мети. За допомогою Всесвітнього еконо-
мічного форуму, який кожного року публікував 
Звіти про глобальну конкурентоспроможність, 
вдалося встановити певну тенденцію, харак-
терну для України, як суб’єкта зовнішньоеко-
номічних зв’язків. 

Із таблиці 1 видно, як саме змінювалася 
позиція нашої держави за період з 2010 по 
2016 рік.

За весь час обчислення Індексу глобальної кон-
курентоспроможності Україна фактично тупцює 
на місці, оскільки позиції держави коливаються 
у рамках від 73 до 89. Аналізуючи показники, 
бачимо, що у порівнянні з 2010 роком у 2015 році 
Україні вдалося покращити ситуацію щодо кон-
курентоспроможності. Як видно з таблиці, у різні 
періоди економіка України переживала ріст та 
падіння індексу, що можна пояснити глибокою 
фінансовою кризою, яка розпочалася у 2008 році, 
та триває до сьогодні. Слід 
зазначити, що єдиними 
перевагами України над 
іншими країнами світу є 
обсяги ринку, висока якість 
людського потенціалу та від-
сутність стихійних лих і епі-
демій [4].

Стан українського біз-
несу, виходячи з націо-
нального рейтингу, поки 
що не відповідає стандар-
там країн Європейського 
Союзу. Окрім того Укра-
їна має досить велику про-
блему у більшості показни-
ків, що входять до складу 
індексу конкурентоспро-
можності. У регіонах та 
країні в цілому фіксу-
ється відсутність венчур-
ного фінансування, через 
що відбувається зниження 
інноваційної ефективності, 
яке стає довгостроковим 
трендом. Слід зазначити, 
що низький рівень розви-
тку підприємств в Україні у 
сукупності із слабкою адап-
тивністю до нових умов, є 
однією з найбільших про-

блем та причин низької поточної оцінки конку-
рентоспроможності економіки [3, c. 15].

Українська економіка зараз знаходиться в 
умовах затяжної трансформації, що, безумовно, 
здійснює вплив та пояснює необхідність подаль-
шого перетворення інститутів та відповідних 
державних структур. 

Формування адекватної системи соціально-
економічних відносин, а також інтеграція в 
глобальний економічний простір дасть можли-
вість покращити позиції у індексі конкуренто-
спроможності. На даний час Україна перебуває 
у складній ситуації, пов’язаній із зростанням 
ціни на газ, наявності військових дій на Сході 
та посиленням конкуренції на світових ринках 
товарів, що колись становили основу україн-
ського експорту. Зокрема, мова йде про метали, 
та паливну промисловість. Зростають соці-
альні витрати та збільшується дефіцит коштів 
у Пенсійному Фонді. Більш того, через низьку 
якість та високу ціну національних товарів, 
збільшується залежність від імпорту. Україна, 
як і інші країни, що розвиваються, спеціалізу-
ється на експорті продукції з низьким ступенем 
обробки. Їх частка займає більше 60%. 

Таблиця 1
Динаміка позицій України 

2010-2011
Із 139 країн 

світу

2011-2012
Із 142 країн 

світу

2012-2013
Із 144 країн 

світу

2013-2014
Із 148 країн 

світу

2014-2015
Із 144 країн 

світу

2015-2016
Із 140 країн 

світу
89 82 73 84 76 79

 
Рис. 1. Складові індексу конкурентоспроможності України 2013-2014 [5] 

 

Рис. 1. Складові індексу конкурентоспроможності України 2013-2014 [5]
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В умовах глобалізації визначними факто-
рами конкурентоспроможності стають науко-
вий потенціал країни, інфраструктура та рівень 
освіченості населення. Серед даних чинників, 
конкурентною перевагою України є її величез-
ний людський капітал [2, c. 33].

Державна політика має бути зосереджена 
на структурно-інноваційному вдосконаленні 
виробництва. Інноваційна економіка стиму-
люватиме формування нового технологічного 

укладу, що позитивно відобразиться на пози-
ціях України у глобальному індексі конкурен-
тоспроможності. Якісна модернізація еконо-
міки та спрямованість експортної політики на 
розширення товарів з високою технологічною 
здатністю, призведе до покращення зовнішньо-
економічних зв’язків [1, c. 94]. 

Незважаючи на значний природний потен-
ціал, Україна не використовує свої конку-
рентні переваги через те, що у держави від-

сутні належні структурні 
та технологічні методики 
виробництва. Більш того, 
відсутність необхідного 
програмного забезпечення 
та низький рівень розви-
тку інновацій, призводять 
до поступового занепаду 
широкого кола провідних 
галузей.

Для того, аби краще 
з’ясувати можливості нашої 
держави, слід детально 
проаналізувати діаграму 
1, у якій відображено стан 
кожної з 12 основних сфер 
життя України, за отрима-
ним індексом розвитку:

Аналізуючи вище викла-
дене, можна встановити, що 
з людським потенціалом у 
нас не поганий стан справ, 
також лідируючі позиції 
займають здоров’я насе-
лення, початкова освіта та 
вища освіта. Гірше з тех-
нологіями, інфраструкту-
рою, фінансами та бізне-
сом. Однак, найскладніша 
ситуація з впровадженням 
інновацій та управлінською 
сферою. 

За допомогою рис. 2 
відслідкуємо складові 
індексу конкурентоспро-
можності України та інших 
країн світу за період 2013-
2014 років.

Слід зазначити, що лише 
за декількома показниками 
Україні вдалося випере-
дити інші держави. Великі 
обсяги ринку та відповідна 
кількість споживання това-
рів та послуг – вважаються 
позитивними тенденціями, 
що прослідковуються про-
тягом декількох років. 

У діаграмі 3 відобра-
жені найбільш проблемні 
фактори, що негативно 
впливають на ведення біз-
несу в Україні. Як бачимо, 

 

 

Рис. 2. Порівняння показників складових  
індексу конкурентоспроможності [5]

Рис. 3. Найбільш проблемні фактори для ведення бізнесу в Україні [5]
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отримані результати свідчать про те, що серед 
15 запропонованих чинників, першу позицію 
займає обмежений доступ до фінансів, далі 
йде корупція, державна бюрократія, податкове 
регулювання та політична нестабільність.

Як найбільш негативні людські фактори 
виділяються рівень підготовки персоналу, став-
лення робітників до виконання обов’язків. 
Місце України у глобальному індексі конку-
рентоспроможності залежить від рівня залу-
чення інвестицій, довіри до політиків, діяль-
ності правоохоронних органів та судів. Вагомий 
внесок мають стійкість банківської системи, 
захист інтелектуальних та матеріальних прав 
власності. Особливої уваги заслуговує позиція 
нашої держави щодо здатності втримати люд-
ські кадри та таланти, тобто, висококваліфіко-
ваних та молодих спеціалістів. Сталий розвиток 
національної економіки, а також підвищення 
рівня життя населення неможливі без конку-
рентоспроможного державного, політико-право-
вого та суспільного устрою. 

Аналізуючи перспективні галузі та напрямки 
розвитку України, безумовно, слід згадати про 
сільське господарство та важку промисловість. 
Окрім того, сфера туризму у нашій країні 
також є досить вагомою. До рушійних сил від-
носяться такі міста як Одеса, Львів, Донецьк 
та Луганськ. Досягти конкурентоспроможності 
можна лише здійснюючи постійний вплив на 
найбільш конкурентні структурні компоненти 
економіки. Тобто, мова йде про розвиток трьох 
галузей, які до сьогодні знаходяться у не дуже 
доброму стані.

Паливна промисловість, легка промисло-
вість, важке машинобудування, текстильна про-
мисловість, туризм та сільське господарство –  
це головні напрямки, які необхідно стиму-
лювати та розвивати. Створюючи привабливе 
зовнішнє та внутрішнє середовище, що сприя-
тиме покращенню та спрощенню зовнішньоеко-
номічних умов ведення бізнесу, Україна зможе 
зайняти лідируючі позиції у рейтингу країн з 
найбільш конкурентоспроможною економікою 
та рівнем життя. 

Висновки. У результаті проведення комп-
лексного дослідження вдалося встановити, що 
наразі Україна перебуває у складних умовах, 

через які її економічний розвиток відбувається 
занадто низькими темпами. Більш того, за 
наявності не ефективної державної політики, 
малий та середній бізнес не мають можливості 
якісно виконувати свою діяльність. Усе це від-
бивається на позиціях нашої держави у індексі 
конкурентоспроможності. Лише за допомо-
гою проведення реформ та зміни існуючої 
системи,можна говорити про подальший роз-
квіт національної економіки. Однак, перспек-
тиви України, нажаль, не такі глобальні, як ті 
проблеми, що фіксуються у державі. 

Тобто, зростання негативного впливу без-
лічі факторів спричиняє занепад розвитку 
економіки. Незбалансована податкова полі-
тика, досить високий рівень корупції, низька 
технологічна озброєність – це лише декілька з 
причин, що зумовлюють занепад індексу кон-
курентоспроможності України. Конкуренто-
спроможність економіки України, попри всі 
позитивні зрушення, залишається на низь-
кому рівні, що зумовлено погіршенням якісних 
характеристик розвитку.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ  
НА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

PROBLEMS FINANCIALISATION AND ITS IMPACT  
ON DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається питання розвитку фінансіалізації 

економіки та її вплив на регіональні господарські системи. Ви-
значено основні перешкоди у становленні сталого розвитку 
регіонів за рахунок фінансіалізації регіональної економіки та 
запропоновано один із підходів до вирішення даного питання. 
Визначено динаміку розвитку фінансового сектору по еконо-
мічним районам України.

Ключові слова: фінансіалізація, регіональна економіка, 
інституціональний вимір, децентралізація, конкурентоздатність. 

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос развития финансиализа-

ции экономики и влияние ее на региональные хозяйственные 
системы. Определены основные препятствия в становлении 
устойчивого развития регионов за счет финансиализации ре-
гиональной экономики и предложен один из подходов к реше-
нию данного вопроса. Определена динамика развития финан-
сового сектора по экономическим районам Украины.

Ключевые слова: финансиализация, региональная эко-
номика, институциональное измерение, децентрализация, 
конкурентоспособность.

ANNOTATION
The article discusses the financialisation of the economy and 

its impact on regional economic system. Determined osnovhi ob-
stacles in the development of sustainable regional development 
through the financialisation of the regional economy and proposed 
an approach to resolving the issue. Determined the dynamics of 
the financial sector to economic regions of Ukraine.

Keywords: financialisation, regional economy, institutional di-
mension, decentralization, competitiveness.

Постановка проблеми. Фінансіалізація як 
своєрідний прояв новітніх модернізаційних про-
цесів, які розпочалися у другій половині ХХ ст. 
у розвинених країнах світу, є об’єктивним істо-
ричним явищем, котре характеризує сучасний 
стан розвитку світової економічної системи.

Щороку процесу передували динамічний роз-
виток фінансового сектору, диверсифікація його 
інструменту міграція капіталу зі сфери вироб-
ництва у фінансовий, збільшення його частки у 
валовому внутрішньому продукті країни.

Безумовно, що подальша фінансіалізація 
економіки обумовлюється глобалізаційними 
процесами, котрі не лише вивели це явище на 
наднаціональний рівень, а й стали своєрідним 
каталізатором та базовим чинником структур-
них змін в економіці. Адже якщо на початку 
другої половини ХХ ст. домінантою економіч-
ного розвитку були виробничі системи з незна-
чною власною фінансовою надбудовою, то уже 
в кінці цього періоду фінансовий сегмент став 
незалежним і достатньо впливав на динаміку і 
тенденції розвитку національної економіки.

Зокрема, у США за останні 50 років частка 
обробної промисловості у ВВП скоротилася з 
25% до 12%, тоді як питома вага фінансового 
сектору зросла з 3,7% до 8,4%. За аналогічний 
період частка доходів обробної промисловості 
США скоротилася на дві третини (з 49% до 
15%), а частка фінансових послуг у загальній 
сумі доходів подвоїлася (з 17% до 35%) [4].

Проте розширення впливу фінансового сек-
тору на економіку не може мати необмежений 
характер. Більше того, надмірне поширення 
процесів фінансіалізації економіки викликало 
ряд суперечностей, що стали причиною світової 
фінансової кризи 2007–2008 рр., наслідки якої 
не подоланні дотепер. Адже фінансовий сегмент 
національної економіки, котрий покликаний 
бути носієм позитивних зрушень через примно-
ження заощаджень, їх трансформацію в реальні 
інвестиції шляхом кредитування, страхування, 
забезпечення прибутковості підприємницької 
діяльності, досить часто не виконує покладених 
на нього функцій.

Вочевидь, якщо фінансові інструменти, 
наприклад, спонукають до споживчого або 
іпотечного кредитування фізичних осіб без 
об’єктивної оцінки фінансових можливостей, то 
тоді обсяги інвестицій у реальний сектор еко-
номіки неодмінно скорочуються, а ризики від 
такої інвестиційної діяльності зростають.

Суперечності процесів фінансіалізації мають 
досить гострий прояв не лише в глобальному 
та національному рівнях, а й на регіональному 
рівні, особливо в нашій країні.

Аналіз останніх досліджень і публікації. 
Питаннями розвитку фінансового сектору 
та впливу його на ріст економіки займалася 
велика кількість іноземних вчених, таких як: 
Доре Р., Епштейн А., Кейнс Дж.М., Коріне Г., 
Кріпнер Г., Галес П.И., Марс К., Стрєндж С., 
Сорош Дж., Серван-Шрайдер Ж.-П., Талеб К., 
Хадсон М., Хильфред Р., Филлипс, Н., Шум-
петер Й. та багато інших. Серед вітчизняних 
слід виділити таких вчених, як: Богушов І.А., 
Дяченко Ю.Ю., Петренко Є.В., Козоріз М.А., 
Лук’янов В.С., Лютий І.О., Пшик Б.І., 
Мороз П.А., Сторонянська І.З., Корнєєв М.В., 
Сохацька М.В. та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблем. Суперечність процесу 
фінансіалізації досліджувалася лише на макро- 
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і макрорівнях та вказували можливі страте-
гічні рішення саме з боку загальнодержавних 
позицій, не зачіпаючи при цьому регіональний 
аспект. 

Мета статті полягає в оцінці впливу фінан-
сіалізації на розвиток регіональних господар-
ських систем.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У найскладніші часи для всякої держави голов-
ною метою є підвищення її економічної без-
пеки, сутність якої полягає у здатності еко-
номіки протистояти зовнішнім та внутрішнім 
загрозам і при цьому підтримувати її конкурен-
тоздатність і розвиток.

В Україні із загостренням політичних відно-
син з Росією ці завдання наштовхуються на гли-
боку економічну кризу, наростаючою асиметрією 
регіонального ландшафту, надмірну стратифіка-
цію життєвого рівня населення, посилення нега-
тивного впливу фінансіалізації на стабільність 
валюти з одночасною потребою децентралізації 
владних функцій та повноважень на користь 
органів місцевого самоврядування. 

Децентралізація є ефективним методом у 
підвищенні якості управління фінансовими 
потоками і єдиним рішенням для запобігання 
розколу країни у даній ситуації. Наприклад, 
в Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччині децен-
тралізація зміцнила центральну владу та дала 
змогу сконцентрувати увагу на макроекономіч-
них питаннях. 

В інституціональному вимірі децентраліза-
ція повноважень обов’язково повинна супрово-
джуватися розширенням фінансової бази орга-
нів місцевого самоуправління, адже при нестачі 
коштів вони будуть займатися лише пасивною 
реалізацією політики центральної влади і про-
відну роль у розвитку регіону відіграватимуть 
центральні органи влади.

Фінансова система регіону складається з 
фінансів підприємства, ресурсів кредитно-
фінансових установ, бюджетних доходів міс-

цевих органів, доходів домогосподарств та 
благодійних внесків. Левову частку доходів 
місцевих бюджетів повинні складати податки, 
але за Бюджетним кодексом територіальні гро-
мади отримують доходи тільки від акцизного 
податку у сфері роздрібної торгівлі, податку 
на нерухомість та екологічного податку, сума 
яких не зможе покрити всі фінансові потреби 
регіону, що призведе до подальшого занепаду, а 
не розвитку території [10].

На нашу думку, ефективним було б закрі-
плення за місцевими бюджетами частини 
податку на прибуток від діяльності регіональ-
них суб’єктів господарювання, оскільки це під-
вищить їх зацікавленість у стимулюванні еко-
номічного розвитку, та фінансування програм 
регіонального розвитку. На сьогодні збільшення 
прибутку від регіонального реального сек-
тору економіки не впливає на дохідну частину 
бюджету, а вимагає додаткових міжбюджетних 
трансфертів. Звідси можна зробити висновок, 
що лише після реформ важливим інструментом 
для модернізації регіональних господарських 
систем процесів в інтересах громади може стати 
регіональна фінансова система. 

Переконливим доказом цієї думки є те, що 
частка власних доходів місцевих бюджетів в 
2014 р. складала 21,7%, однак в 2015 р. вона 
може знизитися до 17,3%, що негативно позна-
читься на розвитку регіонального економічного 
простору [8]. 

Тобто фінанси регіону можливо розглядати 
як об’єктивну форму економічних відносин, у 
процесі яких відбувається формування та вико-
ристання ресурсів для задоволення потреб регі-
онів.

Особливістю фінансів регіону вважається 
конвергентність, адже саме фінансова база тери-
торіальних громад збільшує приток прямих 
іноземних інвестицій, зростання товарообігу 
із випереджаючими обсягами експорту і міні-
мізацією імпорту, нівелює розвиток національ-

 Рис. 1. Динаміка розвитку фінансового сектору у ВРП, млн. грн.
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ної економіки відповідно до зміни кон’юнктури 
світового ринку.

Адже структурна функціональність системи 
обумовлює оптимальні механізми інтеграції 
держав у світовий фінансовий простір, від якого 
залежить вирішення стратегічних завдань еко-
номічного розвитку, пов’язаних з диверсифі-
кацією джерел інвестування, реформуванням 
соціальної інфраструктури, раціональним при-
родокористуванням та охороною довкілля, 
покриттям бюджетних дефіцитів. 

Для забезпечення ефективної децентраліза-
ції влади потрібно провести реструктуризацію 
фінансової системи на засадах і принципах, 
що нині діють в Єврозоні. В Угоді про асоці-
ацію з ЄС чітко розроблено напрями для євро-
інтегрування фінансового сектору. По-перше, 
зближення українського законодавства з євро-
пейським у сфері фінансових послуг, по-друге, 
слід домогтися прозорого регулювання ринку 
фінансових послуг, по-третє, недопущення дис-
кримінації іноземних підприємств, по-четверте, 
спрощення доступу міжнародних фінансових 
організацій на свій фінансовий ринок, по-п’яте, 
забезпечення рівного доступу учасників до клі-
рингових та платіжних систем [3].

В регіональних господарських системах 
розвиток фінансового сектору дає можливість 
збільшити виробництво, послуг та товарів, 
сприяти наростанню прибутку завдяки тому, 
що фінансові інститути мають можливість зни-
жувати ризики ліквідності шляхом трансфор-
мації активів у довгострокові капітальні вкла-
дення. 

Проте фінансіалізація в кризових умовах 
зумовлює зниження економічної активності 
суб’єктів регіональної економіки та втрату 
доходів місцевих бюджетів. Крім того, регіо-
нальна господарська система залучає у сферу 
виробництва та обігу товарів і послуг меншу 
кількість людського потенціалу у формі найма-
них працівників. Натомість наявність значної 
кількості фінансових інструментів, що пропо-
нуються на регіональному ринку фінансових 
послуг, спонукає населення до переходу у кате-
горію співвласників та отримання домогоспо-
дарствами доходів у вигляді дивідендів, про-
центів, роялті тощо. 

Інша категорія переходить в розряд безробіт-
них, що в кінцевому рахунку знижує резуль-
тати – обсяги валового регіонального продукту.

Серед вітчизняних вчених можна виділити 
два погляди на процес домінування фінансо-
вого сектору над реальним: фінансіалізація 
як відсутня ланка у становленні економічної 
стабільності завдяки інноваціям фінансових 
інструментів (Богушов І.А., Дяченко Ю.Ю., 
Петренко Є.В., Козоріз М.А., Сторонянська І.З., 
Корнєєв М.В., Сохацька М.В. та ін.) та поси-
лення однієї з рис капіталістичної дійсності, 
інноваційні інструменти, котрі створюють всі 
умови для хаосу (Лук’янов В.С., Лютий І.О., 
Пшик Б.І., Мороз П.А. та ін.).

Аналіз впливу фінансіалізації на еконо-
мічний розвиток регіонів України свідчить 
про зростаючий вплив фінансового сектору на 
обсяги валового регіонального продукту. Вод-
ночас спостерігається асиметрія у розвитку 
фінансового сектору. Зокрема, у Центральному 
та Карпатському економічному районі частка 
фінансового сектору у формуванні ВРП більш 
вагома, ніж в Донецькому та Східному районах 
(рис. 1).

Натомість в Поліському, Подільському, 
Придніпровському та Південному економічних 
районах фінансіалізація суттєво не впливає на 
тенденції і динаміку зростання валової дода-
ної вартості. Це, з одного боку, свідчить про 
недостатній рівень фінансових інститутів через 
низьку ефективність інституційного середо-
вища на ці процеси, а з іншого – про надмірну 
централізацію фінансових ресурсів на загально-
державному рівні. 

З огляду на це процеси децентралізації влад-
них повноважень дозволять активізувати роз-
виток фінансової інфраструктури на місцевому 
рівні, сприяти впливу фінансіалізації на роз-
виток регіональних господарських систем, але 
без контролю її на всіх рівнях управління може 
отримати негативний ефект.

Висновки. Спираючись на провідні дослі-
дження у різнорівневих галузях економіки, 
посилення впливу функціонування на сталий 
розвиток регіонів і буде сприяти процесам 
впливу фінансових ринків та інноваційних 
фінансових інструментів на регіональну еконо-
мічну систему. 

Водночас адаптація фінансової сфери до 
євроінтеграції потребує чіткого визначення 
цілей регіональної політики у фінансовій 
сфері.
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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано сутність концепції регіональної про-

сторової інноваційної мережі. Проаналізовано передумови та 
окреслено напрями її формування на прикладі Карпатського 
регіону. Розроблено картосхему проекту просторової іннова-
ційної мережі Закарпатської області. Обґрунтовано необхід-
ність формування та локалізацію окремих складових такої 
мережі.
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АННОТАЦИЯ
В статье обоснована сущность концепции региональной 

пространственной инновационной сети. Проанализированы 
предпосылки и очерчены направления ее формирования на 
примере Карпатского региона. Разработана картосхема про-
екта пространственной инновационной сети Закарпатской об-
ласти. Обоснована необходимость формирования и локализа-
ция отдельных составляющих такой сети.

Ключевые слова: пространственная инновационная сеть, 
регион, трансформация экономики, евроинтеграция, форми-
рование.

ANNOTATION
The article substantiates the essence of concept of regional 

spatial innovation network. Preconditions and directions of its for-
mation on the example of the Carpathian region are analyzed and 
outlined. Project mapped scheme of spatial innovation network of 
Transcarpathian region is developed. The necessity of formation 
and location of individual components of the network is substan-
tiated.

Keywords: spatial innovation network, region, transformation 
of economy, European integration, formation.

Постановка проблеми. Одним із найваж-
ливіших напрямів трансформації економіки 
регіонів України фахівці цілком обґрунто-
вано вважають активізацію інноваційного 
розвитку. На наш погляд, наявні підходи до 
трактування та аналізу інноваційних процесів 
на регіональному рівні в Україні усе ще не 
дозволяють повною мірою описати та спрог-
нозувати імовірні напрями трансформації 
інноваційних процесів. Панівним у вітчизня-
ній регіональній економіці є функціональний 
аспект аналізу регіональних інноваційних 
систем, водночас суттєвого поширення набула 
концепція регіональної економічної класте-
ризації, що розглядає сутність та особливості 
функціонування спеціальних економічних 
утворень (кластерів) переважно у структурно-
функціональному аспекті. Аналізуючи страте-
гічну документацію регіонального розвитку, 
зокрема інноваційного, в Україні, можемо 

відзначити, що подібні галузеві та функці-
ональні підходи характерні і для практики 
державного регулювання.

Для прикладу, за інформацією Мінеконом-
розвитку України [1] залучення міжнародної 
технічної допомоги та співробітництво з між-
народними фінансовими організаціями у 2013–
2014 рр. здійснювалося у рамках семи проектів, 
із яких три стосувалися території Карпат-
ського регіону. Отже, вже на підставі аналізу 
стратегічної документації можемо відзначити 
достатню увагу центральних органів виконав-
чої влади до проблем трансформації економіки 
досліджуваного регіону. Водночас розглянутий 
перелік проектів, як і аналіз низки інших стра-
тегічних документів регіонального розвитку в 
Україні, свідчить про головним чином галузе-
вий підхід до планування регіонального роз-
витку. Проблема простору, насамперед у еко-
номічному розумінні, у подібній документації 
майже не розглядається.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній науці уже сформовані певні 
підходи до аналізу просторового розвитку та 
його ролі у трансформації економіки регіону. 
Зокрема, О. Бавико (2012), розглядаючи стра-
тегії розвитку регіонального економічного про-
стору наголошує на важливості узгодження 
інтересів різних соціально-економічних груп у 
процесі її формування, а не нав’язуванні вже 
готової стратегії, як це часто буває у вітчиз-
няній управлінській практиці, а також робить 
важливий висновок про необхідність на пер-
шому етапі впровадження такої стратегії фор-
мування розгалуженої просторової мережі [2].

Деякі автори, розглядаючи стратегічне пла-
нування забезпечення сталого просторового 
розвитку та оптимізації мережі центрів госпо-
дарської діяльності регіону, пропонують його 
виконання здійснювати у кілька основних ета-
пів:

1. Моніторинг наявності та використання 
місцевого соціально-економічного потенціалу 
регіону.

2. Розробка стратегії розвитку та тактики 
дій.

3. Розробка механізму реалізації та управ-
ління стратегічним планом розвитку [3, с. 182].
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Однак названі етапи мало стосуються власне 
просторового розвитку регіону і можуть розгля-
датися як стадії процесу державного регулю-
вання будь-якими об’єктами.

Дещо іншу точку зору представляє С. Доро-
шенко (2010), який, розглядаючи проблему 
саморозвитку регіону, одним із найважливіших 
його адаптивних механізмів вважає соціально-
економічне стратегування, що передбачає фор-
мування стратегії як стійкої адаптивної сис-
теми довгострокової активної взаємодії регіону 
і макросередовища з метою забезпечення якіс-
ного саморозвитку регіону на основі інновацій-
ного використання його внутрішніх ресурсів і 
можливостей з урахуванням поєднання багато-
рівневих економічних інтересів і соціальної від-
повідальності [4, с. 137].

Однак і у випадку пріоритетності державного 
регулювання, і з точки зору саморозвитку мало-
ймовірним є перехід регіону на нові принципи 
та моделі функціонування пов’язані із іннова-
ційним розвитком. Можемо погодитися із низ-
кою авторів [5; 6; 7; 8 та ін.] у тому, що пер-
шочергове значення при формуванні стратегії 
просторового розвитку регіонів має наявність 
розгалуженої мережі сучасних об’єктів інфра-
структури, які можуть бути основою для розви-
тку центрів та вузлів інноваційної активності.

Щодо обґрунтування сутності та основних 
характеристик такої мережі у вітчизняній еко-
номічній науці існують різні підходи. Досить 
значна частина дослідників розглядає про-
блеми розвитку інноваційної інфраструктури 
на регіональному рівні. Зокрема, як зазнача-
ють О. Кузьмін та Т. Шотік (2008), однією із 
ключових передумов, що покликані вирішити 
проблему активізації інноваційного розвитку 
регіону, є створення інноваційної інфраструк-
тури, яка дає змогу, з одного боку, сформувати 
потребу у нововведенні, а з іншого – забез-
печити відповідний рівень пропозиції цих 
нововведень [5, с. 182]. Варто зауважити, що 
відповідно до чинного законодавства, іннова-
ційна інфраструктура – це сукупність підпри-
ємств, організацій, установ, їх об’єднань, асо-
ціацій будь-якої форми власності, що надають 
послуги із забезпечення інноваційної діяль-
ності (фінансові, консалтингові, маркетингові, 
інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні 
тощо) [9].

О. Жихор та ін. (2011) вживають термін 
«просторові форми інноваційної діяльності», 
який трактується як організовані в просторі й 
часі інноваційні структури, які характеризу-
ються концентрацією необхідних інноваційних 
ресурсів, обмежені територіально і задіяні або 
можуть бути включені до інноваційної інфра-
структури регіону [6].

Н. Павліха (2005) пропонує застосування 
терміну «мережа центрів активізації госпо-
дарської діяльності», виділяючи низку прин-
ципів її оптимізації в регіональному про-
сторі [3, с. 185].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас комплексний 
підхід до розуміння просторової організації 
інноваційної діяльності, що поєднував би пере-
ваги концепцій просторового розвитку та фор-
мування інноваційної інфраструктури, наразі 
не розроблений. В українській регіональній 
економіці також недостатньо уваги надається 
прикладним проблемам сталого розвитку інно-
ваційної інфраструктури як передумови транс-
формації економіки регіонів у контексті активі-
зації євро інтеграційних процесів.

Постановка завдання. Виходячи із цього, 
основними завданнями нашого дослідження є 
обґрунтування сутності концепції регіональної 
просторової інноваційної мережі та аналіз пере-
думов і напрямів її формування на прикладі 
Карпатського регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На наш погляд, наявні підходи до аналізу регі-
онального інноваційного розвитку можуть бути 
застосовані лише до більш-менш однорідних та 
невеликих за площею регіонів, головним чином 
моноцентричних. Водночас, такі різнорідні за 
структурою економічної діяльності та системою 
розселення регіони як Карпатський потребують 
кардинально інших підходів. Критично важли-
вим у цьому разі, на нашу думку, є врахування 
просторового аспекту інноваційного розвитку. 
Простір у цьому контексті варто розглядати 
саме в економічному розумінні, тобто не як гео-
графічні віддалі між окремими економічними 
центрами та територіями, а як їхня економічна 
та функціональна наближеність із урахуванням 
географічних аспектів із точки зору транспорт-
ної доступності.

У вітчизняній економічній науці достатньо 
добре розроблені концепції регіональних інно-
ваційних систем, регіонального інноваційного 
розвитку, інноваційної інфраструктури регіону. 
Водночас у згаданих концепціях знову ж таки 
переважає функціональний аспект. З іншого 
боку, аналізована авторами інноваційна сис-
тема регіону досить часто є скоріше прогноз-
ною моделлю, ніж відображенням реальних 
особливостей функціонування економіки регі-
ону. Адже рівень функціональних зв’язків між 
окремими суб’єктами інноваційної діяльності в 
регіонах нашої держави є насправді фрагмен-
тарним та має мінімальне значення.

Із огляду на це, а також на перспектив-
ний характер інноваційного розвитку регіонів 
України, більшого значення набуває власне 
просторова складова інноваційного розвитку, 
яка полягає у визначенні пріоритетних із 
точки зору активізації інноваційної діяльності 
економічних центрів та зон, обґрунтуванні 
проектів формування інноваційних центрів, 
проектуванні їх мережі, яка б рівномірно охо-
плювала економічний простір регіону і могла 
повноцінно сприяти конвергенції регіональної 
суспільної системи у контексті євроінтеграцій-
них процесів.
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Проблема створення інноваційної інфраструк-
тури має також інший вимір, що пов’язаний із 
процесами управління інноваційним розвитком. 
Формування національної інноваційної системи 
у державі, яке має централізований характер, 
хоча і здійснюється у тому ж напрямі, що і регі-
ональні процеси інноваційного розвитку, однак 
базується на інших засадах функціонування та 
правовій базі. Ба більше, створення ефективної 
та конкурентоспроможної інноваційної системи 
в державі не обов’язково означає рівноважний 
розвиток інноваційної інфраструктури у всіх її 
регіонах. Отже, у цьому контексті регіональні 
аспекти є другорядними, якщо вони не спри-
яють вирішенню основного завдання функціо-
нування національної інноваційної системи – 
формування конкурентоспроможності держави 
у сфері інноваційного розвитку.

Водночас у рамках конкретного регіону 
інноваційний розвиток та, відповідно, конку-
рентоспроможність як на внутрішньодержав-
ному, так і на міжнародному рівні мають наба-
гато концентрованіший характер і не завжди 
можуть бути реалізованими лише механізмами 
державного управління. Подібні приклади 
можемо спостерігати також і на рівні суб’єктів 
економічної діяльності, які мають на меті впро-
ваджувати інновації у виробництво.

Сприяння інноваційній діяльності на під-
приємствах може бути об’єктом державного 
регулювання, однак його прикладні завдання 
пов’язані із розробкою та впровадженням інно-
вації та й загалом формуванням конкуренто-
спроможності підприємства повинні вирішу-
ватися уже на регіональному та локальному 
рівні. Самі процеси створення підприємства та 
його становлення на ринку, які є надзвичайно 
критичними для функціонування суб’єктів 
економічної діяльності, повинні також отри-
мувати як консультативну, так і технологічну 
підтримку. Адже, як свідчить міжнародний 
досвід, велика частина інновацій розробляється 
та впроваджується саме на малих та середніх 
підприємствах. Дуже часто нові підприємства 
виникають саме на базі інноваційних техноло-
гій, відповідно створення таких структур, які б 
сприяли розвитку підприємництва у регіоні, а 
також надавати підтримку у розробці та впро-
вадженні інновацій на нових підприємствах, 
є пріоритетним завданням саме регіональних 
органів влади. Надзвичайно важливою є під-
тримка цього напряму діяльності на рівні міс-
цевого самоврядування, а також наявність гро-
мадської думки сприятливої до інноваційних 
процесів.

Великі міста регіону, безумовно, є найкра-
щою базою для формування сучасних іннова-
ційних центрів. Важливою у цьому контексті 
є не стільки велика концентрація населення, а 
відтак і інтелектуальних та трудових ресурсів 
у таких міських поселеннях, як наявність роз-
винутої інноваційної інфраструктури. Водночас 
на території Карпатського регіону можна виді-

лити також інші перспективні центри та зони 
інноваційного розвитку, на базі яких можливо 
формувати транскордонні кластери, технопарки 
та логістичні центри.

Насамперед, варто відзначити особливо пер-
спективний характер прикордонної зони Кар-
патського регіону, яка не лише має велику про-
тяжність, а й межує із великою кількістю країн 
Євросоюзу. Водночас велика частина прикор-
донної зони все ще має периферійний з точки 
зору економічного розвитку регіону характер. 
Полюсами зростання у цій зоні, безумовно, є 
основні прикордонні пункти пропуску, осо-
бливо автомобільні, із значною та добре розви-
нутою інфраструктурою. Очевидно, що на базі 
основних прикордонних пропускних пунктів 
доцільно розвивати логістичні центри між-
народного значення, які з урахуванням мож-
ливості постійного зростання товарообігу між 
Україною та країнами Євросоюзу мали б хороші 
перспективи для подальшого розвитку.

Водночас активізації потребує підприєм-
ницька діяльність у прикордонній зоні. Поши-
рення торговельної діяльності, часто нелегаль-
ної, пов’язаної із так званим «човниковим 
туризмом», не може вважатися сприятливим 
фактором трансформації економіки прикор-
донної зони у контексті євроінтеграції. Безу-
мовно, необхідною є легалізація підприємниць-
кої діяльності населення прикордонних зон, а 
також створення умов для її диверсифікації. 
Для цього необхідно приділяти увагу підтримці 
розвитку бізнесу у прикордонних населених 
пунктах, зокрема шляхом бізнес-інкубації.

Окремі розробки підтверджують також пер-
спективний характер рекреаційно-туристичної 
діяльності у прикордонній зоні, зокрема щодо 
розвитку ностальгійного туризму. Безумовно, 
враховуючи перспективи впровадження безві-
зового режиму між Україною та країнами шен-
генської зони, розвиток туризму у прикордонні 
може суттєво активізуватися і сприятиме його 
перетворенню із периферії у території підвище-
ної соціально-культурної взаємодії та підприєм-
ницької активності.

Прикладом активізації розвитку прикордон-
ної зони може бути сусідня Республіка Польща, 
у межах якої східні прикордонні регіони хоча 
і є найбільш депресивними з точки зору еконо-
мічного розвитку, однак отримують найбільше 
фінансування у рамках програм підтримки 
місцевого бізнес-середовища та розвитку інф-
раструктури. Таким чином, очевидно, що у 
найближчі десятиліття у сусідній Польщі регі-
ональний розвиток буде суттєво зрівноваженим 
і наявні диспропорції можуть бути подолані, 
що також дозволить окреслити перспективний 
шлях реформування регіональної політики і в 
Україні.

Іншими перспективними центрами активіза-
ції інноваційного розвитку на території Карпат-
ського регіону є районні центри та малі міста. 
Велика частина названих населених пунктів 
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на сучасному етапі перебувають у стані еконо-
мічного занепаду, поширеними є безробіття, 
руйнування місцевої інфраструктури, масовий 
виїзд населення за межі України у рамках тру-
дової міграції. Водночас така ситуація дуже 
часто зумовлена відсутністю можливостей для 
місцевого населення реалізувати свій потенціал 
у рамках території постійного проживання, від-
так підтримка малого бізнесу саме у невеликих 
міських населених пунктах регіону заслуговує 
на особливу увагу. З огляду на регресивний 
характер процесів трансформації структури 
економіки регіону за останні десятиліття, які 
були пов’язані із закриттям великих промис-
лових підприємств та зміною способів і форм 
господарювання в аграрному секторі, єдиними 
можливостями працевлаштування населення 
невеликих міст регіону залишилися підприєм-
ницька діяльність та особисте селянське госпо-
дарство.

Проте і в першому, і в другому випадку 
значною проблемою залишається відсутність 
стартового капіталу для початку власного біз-
несу. Зокрема, у сфері малого підприємни-
цтва в аграрному виробництві критичною є 
необхідність у впровадженні нових технологій 
обробітку землі, вирощування сільськогоспо-
дарських культур та тварин. Відсутність фінан-
сових можливостей у місцевого населення для 
закупівлі необхідних технологій є основним 
стримуючим фактором інтенсивного розвитку 
аграрного виробництва у Карпатському регіоні. 

Із урахуванням відсутності можливостей 
щодо ефективної державної підтримки цього 
виду діяльності, напевно, єдиним шляхом інтен-
сифікації розвитку сільського господарства в 
регіоні є реформування ринку землі. Власне, 
за умови створення відповідних передумов на 
загальнодержавному рівні, в аграрних виробни-
ків має з’явитися можливість отримання кре-
дитів під заставу земельних угідь для закупівлі 
необхідних технологій, які б дозволили виро-
щувати конкурентоспроможну продукцію не 
лише на національному, але й на міжнародних 
ринках. Зважаючи на те, що і без відповідних 
змін у земельному законодавстві частина меш-
канців сільської місцевості регіону знаходить 
можливості для впровадження нових техноло-
гічних рішень, розвиток аграрного виробництва 
за умови здійснення відповідних реформ акти-
візувався би набагато суттєвіше.

Станом на 01.01.2014 в Україні функціону-
ють 480 бізнес-центрів, 79 бізнес-інкубаторів, 
50 технопарків, 538 лізингових центрів, 4148 
небанківських фінансово-кредитних установ, 
226 фондів підтримки підприємництва, 3034 
інвестиційних та інноваційних фондів і компа-
ній, 4238 інформаційно-консультативних уста-
нов [10].

За даними Міністерства освіти і науки Укра-
їни, відповідно до Закону України «Про наукові 
парки» у 2013 році міністерством погоджено 
рішення про створення ще 11 наукових парків.

Усі ці об’єкти формують вершину «піра-
міди» просторової інноваційної мережі регіону 
(рис. 1), однак на практиці вони не можуть роз-
глядатися без урахування інших структурних 
складових – транспортних шляхів, елементів 
системи розселення та ключових природних 
ресурсів і об’єктів. Отже, проектування такої 
мережі є багатоаспектним завданням, яке 
однак може бути наочно продемонстроване на 
прикладі конкретного регіону.

 

Рис. 1. Структура просторової  
інноваційної мережі регіону

Джерело: розроблено автором

Із цією метою ми розробили проект просто-
рової інноваційної мережі однієї із областей 
Карпатського регіону – Закарпатської. Відпо-
відно до описаної вище схеми проект містить 
закономірно розподілені у просторі елементи 
інноваційної інфраструктури, що базуються на 
наявній системі розселення та основних тран-
спортних шляхах, а також враховують особли-
вості природних умов та ресурсів відповідних 
територій.

На картосхемі позначено основні елементи 
інноваційної інфраструктури регіону – як 
наявні, так і проектовані, а також основні 
об’єкти системи розселення та транспортні 
магістралі (рис. 2). Позначені пунктирною 
лінією об’єкти є проектованими, тобто або пере-
бувають у стадії проектування, або пропоновані 
нами на основі проведених досліджень актуаль-
ного етапу розвитку економіки Карпатського 
регіону.

Відповідно до нашої концепції бізнес-інку-
батори пропонується створювати у більшості 
міст регіону, зокрема районних центрів. Також 
пропонується створення розгалуженої мережі 
туристичних кластерів, головним чином у гір-
ській частині області. Туристичні кластери за 
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нашим проектом повинні забезпечувати іннова-
ційний розвиток віддалених від основних тран-
спортних шляхів територій, які однак мають 
сприятливі передумови для здійснення турис-
тичних-рекреаційної діяльності. Із метою під-
вищення ефективності функціонування проек-
тованих кластерів, пропонується розвивати їх у 
комплексі із удосконаленням якості транспорт-
них магістралей гірських у районах, що дасть 
змогу збільшити туристичні потоки до проекто-
ваних кластерів і, відповідно, сприятиме еконо-
мічного розвитку прилеглих територій. Турис-
тичні кластери пропонується також створити 
на базі великих туристичних центрів регіону – 
міст Ужгорода та Мукачеве.

У разі реалізації пропонованого проекту 
просторова інноваційна мережа Закарпатської 
області більш-менш рівномірно покриватиме 
усю її територію з урахуванням наявних дефор-
мацій економічного простору в гірській її час-
тині. Така мережа у разі її ефективного функ-
ціонування може забезпечити уже реалізацію 
наступних етапів трансформації економіки регі-
ону за інноваційною моделлю в рамках євроін-
теграційних процесів.

Як ми наголошували раніше, ключову роль 
у просторовій інноваційній мережі регіону 
відіграють елементи інноваційної інфраструк-
тури, що формують полюси зростання іннова-
ційної діяльності. Наявність однієї із складо-
вих інноваційної інфраструктури, як свідчать 
наші дослідження, позитивно впливає на соці-
ально-економічний розвиток прилеглих тери-
торій і зумовлює підвищення підприємницької 
активності та рівня життя місцевого населення. 
Більше того, наявність відповідних структур 

привертає увагу міжнародних інвесторів та 
партнерів і сприяє залученню іноземних інвес-
тицій у проекти, що реалізуються у рамках 
регіону.

Пропоновані локації окремих елементів 
інноваційної інфраструктури регіону базуються 
на результатах наших досліджень, наявності 
передумов, пов’язаних із попереднім досвідом 
інноваційної діяльності на певних територіях, а 
також реалізацією принципу рівноважного еко-
номічного розвитку регіону, тобто можливості 
рівномірного покриття його економічного про-
стору елементами інноваційної мережі.

Висновки. Отже, просторова інноваційна 
мережа регіону, точніше, її оптимальне та 
ефективне формування, є, на наш погляд, тією 
передумовою, яка може спричинити швидкі та 
якісні зміни у функціонуванні економічної сис-
теми Карпатського регіону. Формування еле-
ментів такої мережі здійснюється уже досить 
тривалий час, однак переважання стратегічного 
підходу у державному управлінні та його цен-
тралізований характер нівелюють досягнення 
регіонального інноваційного розвитку. Відпо-
відно, у цій сфері назріла необхідність переходу 
від довгострокових стратегій розвитку до цільо-
вих короткострокових програм, для фінансу-
вання яких мають бути залучені як субвенції 
державного бюджету, так і іноземні партнери у 
рамках євроінтеграційних процесів.

Лише диверсифікація фінансування проек-
тів розвитку просторової інноваційної мережі, 
а також максимальне сприяння з боку органів 
місцевого самоврядування можуть допомогти 
суттєво пришвидшити темпи формування від-
повідної інфраструктури. Із урахуванням 

 

Рис. 2. Проект просторової інноваційної мережі Закарпатської області
Джерело: розроблено автором
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актуальних процесів децентралізації влади та 
реформ у різних сферах та галузях економіки 
держави з’являється хороший шанс викорис-
тати наявні можливості і досягти синергетич-
ного ефекту, що зумовить незворотний перехід 
економічної системи регіону до нової інновацій-
ної моделі розвитку.
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MEAT-MILK PRODUCTION AND THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито проблемний характер розвитку одного із 

найважливіших сегментів харчової індустрії – м’ясо-молочної 
промисловості. Виявлено причини і негативні тенденції згор-
тання розвитку м’ясної і молочної промисловості, гальмування 
формування, становлення та функціонування ринку м’ясо-
молочної продукції. Проаналізовано стан сировинної бази да-
них галузей, зокрема тваринництва, виявлені пороги і наслідки 
його розвитку, специфіка і особливості її господарської діяль-
ності. Надано структурно-динамічну характеристику та визна-
чено параметри виробництва основних видів м’ясо-молочної 
продукції з врахуванням територіальної диференціації та 
просторової організації. Проведено порівняння виробництва 
продукції м’ясо-молочної промисловості й рівня та структури 
її споживання з виявленням тенденцій причинно-наслідкового 
характеру. Надано пропозиції по удосконаленню просторо-
во-функціонального розвитку м’ясо-молочної промисловості, 
її системної організації та структурної реорганізації з метою 
підвищення ефективності розвитку і підвищення рівня забез-
печення населення м’ясо-молочною продукцією.

Ключові слова: м’ясна і молочна промисловість, сировин-
на база, тваринництво, просторова організація, функціональна 
структура, споживання продуктів харчування, перспективи.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыт проблемный характер развития одного 

из важнейших сегментов пищевой индустрии – мясомолочной 
промышленности. Выявлены причины и негативные тенденции 
свертывания развития мясной и молочной промышленности, 
торможение формирования, становления и функционирова-
ния рынка мясомолочной продукции. Проанализировано со-
стояние сырьевой базы данных отраслей, в частности живо-
тноводства, обнаружены пороги и последствия его развития, 
специфика и особенности ее хозяйственной деятельности. 
Представлена структурно-динамическая характеристика и 
определены параметры производства основных видов мясо-
молочной продукции с учетом территориальной дифференци-
ации и пространственной организации. Проведено сравнение 
производства продукции мясомолочной промышленности и 
уровня и структуры ее потребления с выявлением тенденций 
причинно-следственного характера. Представлены предложе-
ния по совершенствованию пространственно-функциональ-
ного развития мясомолочной промышленности, ее системной 
организации и структурной реорганизации с целью повышения 
эффективности развития и повышения уровня обеспечения 
населения мясомолочной продукцией.

Ключевые слова: мясная и молочная промышленность, 
сырьевая база, животноводство, пространственная организа-
ция, функциональная структура, потребление продуктов пита-
ния, перспективы.

ANNOTATION
The article explains the problematic character of the develop-

ment of one of the most significant segments of food industry – 
meat-milk production. Identified are causes and negative tenden-
cies of the meat and milk industry scaling-back, slowing down of 
formation, development and functioning of the meat-milk products’ 
market. Also analyzed is the state of material supply for these 

branches, namely cattle-breeding, limits and consequences of its 
development along with the specifics and peculiarities of its eco-
nomic activities. The structural-dynamic characteristic is provided 
and parameters of the main types of meat-milk goods’ production 
are determined in view of the territorial differentiation and areal 
organization. Comparison of the meat-milk industry goods’ pro-
duction with the level and structure of such goods’ consumption 
has been performed with identifying of respective trends of the 
cause-effect character. Proposals for improving the development 
of the meat-milk industry and its systemic organization and struc-
tural re-organization have been put forward with the aim of increas-
ing the efficiency of its development and enhancing the level of 
provision of the population with the meat-milk products. 

Keywords: meat and milk industry, material base, cat-
tle-breeding, areal organization, operational structure, food prod-
ucts’ consumption, prospects.

Постановка проблеми. Стратегічним завдан-
ням соціально-економічного розвитку країни 
є підвищення благоустрою населення, покра-
щення забезпечення населення продовольством. 
В період формування соціально-орієнтованої 
ринкової економіки в нашій країні посилю-
ється роль організації і управління продоволь-
чим комплексом, зокрема його підкомплексами 
стратегічного значення. До них відноситься 
і м’ясо-молочний підкомплекс, підприємства 
якого територіально і організаційно поєднані 
в єдине цілісне утворення системоформуючого 
характеру в складі таких галузевих ланок, як 
виробництво сировини – його переробка – реа-
лізація.

Продукція м’ясо-молочного підкомплексу 
відіграє важливу роль в забезпеченні населення 
продуктами харчування, які мають необхідні 
для організму людини білки тваринного похо-
дження, а також жири, вітаміни.

Ця продукція сприяє нормальній життєді-
яльності населення, відтворенню та збереженню 
його здоров’я, забезпечує підвищення продук-
тивності праці і в кінцевому рахунку підви-
щенню ефективності господарської діяльності. 
Ефективний розвиток підкомплексу забезпечує 
зміцнення експортного потенціалу країни, ство-
рюючи надійне джерело поповнення держав-
ного бюджету і значні валютні надходження.

Аналіз практичної господарської діяльності 
стратегічних продовольчих комплексів і провід-
ної його ланки – м’ясо-молочного підкомплексу 
свідчить про недостатній рівень його розвитку, 
наявність кола нерозв’язаних завдань, відсут-
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ність розробки і реалізації організаційно-еко-
номічного механізму функціонування підпри-
ємств комплексу в контексті забезпечення його 
сталого розвитку, проблем зростання економіч-
ної ефективності їх діяльності з використанням 
переваг ринкового механізму господарювання 
задля підвищення добробуту населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню стратегічно значимого підкомп-
лексу галузей м’ясо-молочної промисловості 
у вітчизняній літературі приділялась значна 
увага, зокрема в роботах Б.М. Данилишина, 
М.І. Долішнього, П.П. Борщевського, В.М. Бон-
даренко, М.П. Бутка, О.І. Дація, Л.В. Дейнеко, 
О.В. Коломійцевої, Л.О. Мармуль, Т.В. Пепи, 
А.С. Лисецького, П.Т. Саблука, Л.В. Страшин-
ської, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В працях висвітлювались 
в основному питання виробничого, організацій-
ного, техніко-технологічного та управлінського 
характеру і поза увагою залишався регіональ-
ний аспект розвитку його підсистем. Перемі-
щення регіонального фактору в розряд домі-
нуючих обумовлює доцільність дослідження 
просторово-функціональних проблем розвитку 
продовольчого комплексу. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні мето-
дологічних та прикладних аспектів просто-
рово-функціональної організації розвитку 
м’ясо-молочного підкомплексу та розробці 
стратегічних напрямів функціонування осно-
вних його складників в нових умовах господа-
рювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виробництво м’ясо-молочної продукції здій-
снюється в основному в межах м’ясо-молочного 
підкомплексу, який являє собою систему спе-
ціалізованих підприємств м’ясної і молочної 
галузей, пов’язаних з виробництвом сировини, 
її промисловою переробкою, виробленням м’яса 
і м’ясопродукції, молока і молокопродукції, 
реалізацією кінцевої продукції, а також допо-
міжних і обслуговуючих підприємств вироб-
ничої та соціальної інфраструктур. В системі 
харчової індустрії і виробництві продовольчої 
продукції м’ясній промисловості належить 
перше місце, молочна промисловість займає 
третє місце після цукрової промисловості.

Формування м’ясо-молочного підкомплексу, 
його структура та просторова організація зале-
жать від дії сукупності чинників як природного, 
так і суспільного характеру, спрямованість яких 
має однофункціональний, але неоднозначний 
характер. Серед факторів можна виокремити 
рівень соціально-економічного розвитку країни, 
політичну стабільність, ступінь господарського 
освоєння території, науково-технічний прогрес, 
вид і форми розселення населення, рівень пра-
цересурсного забезпечення, а також потреби 
населення в м’ясо-молочних продуктах.

Основою формування м’ясо-молочного під-
комплексу є тваринництво. Тваринництво як 

комплекс взаємопов’язаних галузей сільського 
господарства, що забезпечує населення най-
більш цінними продуктами харчування, про-
мисловість – сировиною, а рослинництво – орга-
нічними добривами, охоплює ряд підгалузей, 
основними з яких є м’ясне і молочне скотар-
ство, свинарство, вівчарство, птахівництво і 
також кролівництво, рибництво, шовківництво, 
звірівництво, бджільництво. Різні галузі й під-
галузі виконують свої специфічні функції в 
задоволенні потреб населення, від рівня їх роз-
витку залежить ефективність функціонування 
всього м’ясо-молочного підкомплексу.

Найбільшою галуззю тваринництва, яка ґрун-
тується на розведенні великої рогатої худоби, є 
скотарство, де зосереджено більше 60% умовного 
продуктивного поголів’я худоби. Виробляючи 
м’ясо і молоко, скотарство поділяється за такими 
напрямами спеціалізації, як молочне, молочно-
м’ясне, м’ясне і м’ясо-молочне. Воно споживає 
різноманітні і дешеві корми і дає найбільшу 
кількість органічних добрив. Скотарство розви-
нене в усіх природно-кліматичних зонах країни, 
хоча має певні територіальні відмінності стосовно 
виробничої спеціалізації. Так, на Поліссі та в 
Лісостепу розвивається молочно-м’ясне і м’ясо-
молочне скотарство; у Степу переважає м’ясне 
і м’ясо-молочне; у приміських зонах, особливо 
великих містах, – молочно-м’ясне.

Важливою галуззю тваринництва є сви-
нарство, яке дає одну третину всього вало-
вого виробництва м’яса, концентруючи 15% 
умовного поголів’я продуктивної худоби. 
В свинарстві розрізняють беконний, м’ясний, 
м’ясо-сальний і сальний типи. Його значними 
економічними перевагами є висока плодючість, 
короткий період розвитку, високий вихід м’яса 
при забої. Територіально свинарство розвинуто 
в регіонах інтенсивного землеробства, зокрема 
картоплярства, промислової переробки сіль-
ськогосподарської сировини, фуражного зер-
нового господарства, у Вінницькій, Дніпропе-
тровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, 
Полтавській, Харківській та Черкаській облас-
тях, де розміщені великі м’ясокомбінати на 
основі потужної кормової бази. Якщо в облас-
тях Полісся і Лісостепу свинарство має м’ясо-
сальну спеціалізацію, то в Степу – сальну. 

Варто уваги і птахівництво як система 
взаємопов’язаних спеціалізованих підприємств 
і виробництв, зайнятих вирощуванням, пере-
робкою, транспортуванням птиці з відповідною 
спеціалізацією в залежності від природно-еко-
номічних умов та призначення. Птахівництво 
в основному концентрується в господарствах 
Степу та Лісостепу; а також на Поліссі та Кар-
патах. Птахівництво забезпечує населення 
дієтичними продуктами харчування – яйцями 
і м’ясом і характеризується високою плодю-
чістю, продуктивністю, скороспілістю, високою 
окупністю затрат праці і коштів.

Не дивлячись на важливе економічне призна-
чення тваринництва забезпечувати населення 
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високоякісними, калорійними, дієтичними і 
вітамінізованими продуктами харчування, а 
промисловість – сировиною, протягом остан-
нього періоду в країні спостерігається зане-
пад тваринництва, відбувається зменшення 
поголів’я продуктивної худоби та свиней. Так, 
якщо в 2005 р. поголів’я великої рогатої худоби 
складало 6,5 млн. голів, то в 2012 р. – 4,6, а в 
2013 р. – 4,5 тис. голів. Негативна тенденція 
зменшення поголів’я худоби зберігається, галь-
муючи розвиток тваринництва. Щодо свиней, 
то тенденція має подібний характер – кількість 
голів в 2012 р. становила 2,6 млн., в 2013 р.– 
2,5 млн., що майже в три рази менше, ніж в 
2005 р. (7,1 млн. голів). Все це потребує особли-
вої уваги для розробки заходів по збереженню 
і зміцненню та створенню розвиненого при-
родно-ресурсного потенціалу м’ясо-молочної 
промисловості, базуючись на принципах комп-
лексності, системності, ефективності, пріори-
тетності, раціонального використання і охорони 
природних ресурсів; комплексності переробки 
сировини і зниженні її відходів, дотримання 
балансу між сировинною і переробною ланкою 
комплексу. В цілому природні умови і ресурси 
України є сприятливими для розвитку м’ясо-
молочної промисловості.

Незважаючи на наявну недосконалість 
сировинної бази м’ясо-молочної промисло-
вості, обсяги виробництва тваринницької про-
дукції мають сталу тенденцію до поступового 
зростання. Якщо в 2011 р. загальний обсяг 
виробництва м’яса в забійній вазі був на рівні 
2,14 млн. т, то в 2012 р. – 2,21, а в 2013 р. – 
2,38 млн. т. В структурі виробництва м’яса за 
видами у забійній вазі переважає м’ясо птиці – 
1168 тис. т, значний обсяг складає свинина – 
748 тис. т, та яловичина і телятина – 428 тис. т.  
Щодо виробництва молока, то тенденція має 
подібний характер і визначається зростанням 
загального обсягу: в 2011 р. – 11,08 млн. т, в 
2012 р. – 11,38, а в 2013 р. – 11,49 млн. т. Осно-
вна маса молока, а саме 94% його обсягу, було 
спрямовано на переробні підприємства, худоби 
та птиці, відповідно, – 24% [1]. Лідерами в 
заготівлі молока, в яких вироблялось більше 
500 тис. т, були Вінницька, Житомирська, 
Львівська, Полтавська, Харківська, Хмель-
ницька, Черкаська та Чернігівська області. 
Обсяги виробництва молока в останніх областях 
були на рівні 250–500 тис. т. В цілому по кра-
їні виробництво молока на одну особу склало 
253 кг і стабільно утримувалось на цьому рівні 
останні роки.

Виробництво продуктів харчування відбува-
ється на певній території, яка має свої специ-
фічні особливості, котрі необхідно враховувати 
в процесі господарської діяльності. Останні роки 
особливої ваги набуває регіональний фактор як 
домінуючий в процесі розміщення виробни-
цтва. Імператив територіальних факторів роз-
витку м’ясо-молочного виробництва обумовлює 
доцільність удосконалення просторово-функці-

ональної його організації. Територіальне розмі-
щення виробництва, територіальна близькість 
є одним із вирішальних чинників формування 
міжгалузевих комплексів, раціональних міжга-
лузевих зв’язків, а їх неврахування призводить 
до додаткових, часто невиправданих витрат по 
транспортуванню продукції від постачальників 
до споживача та інших затрат.

Територіальний фактор обумовлює два під-
ходи до розміщення м’ясо-молочного виробни-
цтва – наближення підприємств та об’єктів або 
до джерел сировини, або до місць споживання 
продукції, причому кожен із підходів має 
позитивні і негативні ознаки, формує різні по 
часу, протяжності й номенклатурі транспортні 
потоки, впливаючи на територіальну струк-
туру, її особливості та специфіку.

Територіальне зосередження виробництва 
м’ясо-молочної продукції перетворюється у 
функціонуючу систему із взаємообумовле-
ними і взаємопов’язаними елементами на базі 
раціональної організації виробничо-територі-
альних зв’язків. Просторова організація – це 
динамічний багатоаспектний процес забезпе-
чення збалансованості і комплексності розви-
тку м’ясо-молочної виробничої системи, її сут-
ність полягає в обґрунтованому упорядкуванні 
на певній території взаємодії всіх складових 
системи і досягненні завдяки цьому найвищого 
ефекту при всебічній оцінці і врахуванні осо-
бливості кожного елемента м’ясо-молочного 
підкомплексу як системи, узгодженні меха-
нізму організації їх функціонування, структур-
ного упорядкування їх у просторі і часі. 

Територіальна структура і просторове розмі-
щення галузей м’ясо-молочного підкомплексу 
формують його територіальну організацію, 
яка є системою заходів, спрямованих на під-
вищення ефективності функціонування ланок 
виробничо-господарського призначення за 
рахунок оптимізації їх регіональних пропорцій 
та створення раціональних виробничо-територі-
альних утворень.

Територіальна структура відображає тери-
торіальні форми підсистем м’ясо-молочного 
виробництва в їх взаємозв’язку, характер і осо-
бливості просторових пропорцій. Просторова 
пропорційність визначає стан динамічної рів-
новаги між компонентами м’ясо-молочної сис-
теми, а їх порушення приводить до регіональ-
них диспропорцій, перебудови всієї системи.  
Пропорції характеризують в кількісному і якіс-
ному виразі основні параметри територіальної 
структури регіональної м’ясо-молочної системи 
на певний період часу, а територіальна струк-
тура – масштаб, склад і динаміку системи, 
територіальну конфігурацію або просторову 
організацію м’ясо-молочного виробництва як 
взаємне просторове розміщення, поєднання і 
взаємозв’язок підсистем – м’ясної і молочної 
галузі.

Просторово-функціональна організація 
виробництва м’ясо-молочної продукції – це 
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цілеспрямоване та економічно виправдане 
забезпечення регіональних кількісних і якіс-
них його співвідношень на основі концентра-
ції в розумних розмірах, поглиблення спеціа-
лізації, посилення кооперації та врахування 
кон’юнктури ринку, базуючись на чинниках 
просторової локалізації. Стосовно практичної 
доцільності, просторово-функціональна орга-
нізація – це комплекс організаційних і еконо-
мічних заходів, які направлені на підвищення 
ефективності функціонування регіональних 
м’ясо-молочних систем за рахунок оптимізації 
їх регіональних пропорцій і створення опти-
мальних територіально-виробничих об’єднань, 
включаючи як доцільне розміщення господар-
ських об’єктів, їх матеріально-речових елемен-
тів, так і оптимальне поєднання виробничих 
елементів і населення як споживача, а також 
регулювання і управління цим процесом [9].

Територіально-функціональна організа-
ція – це і розвиток, і розміщення, і взаємоуз-
годження, і регулювання, а також організація 
і управління, це система соціально-економіч-
них та організаційних заходів, спрямованих на 
забезпечення оптимальної просторової струк-
тури виробництва, раціональне використання 
матеріальних, фінансових та трудових ресурсів, 
створення сприятливих умов для життєдіяль-
ності населення. 

Територіальна організація – це не тільки 
раціональне розміщення різних сфер вироб-
ництв, а й їх взаємовідношення, взаємний 
зв’язок, підпорядкований створенню різних 
варіантів просторових систем. Особливості і 
специфіка в розвитку галузей м’ясо-молочного 
виробництва, території розташування їх 
об’єктів обумовлені формуванням принципово 
нового господарського механізму у зв’язку з 
переходом до ринкових відносин та зростанням 
важливості регіонального самоуправління. 

Територіальна дислокація і просторова орга-
нізація виробництва м’яса має свої особливості. 
Так, із загального обсягу м’яса у забійній вазі – 
2 389 тис. т в трьох регіональних системах 
було заготовлено більше 200 тис. т в кожній, а 
саме – в Черкаській – 318 тис. т, Київській – 
241, в Дніпропетровській – 227 тис. т. Ще в 
чотирьох областях було заготовлено м’яса від 
100 до 200 тис. т у забійній вазі – Вінницькій, 
Волинській, Донецькій, Львівській. В останніх 
регіональних господарських системах заготівля 
м’яса складала до 100 тис. т. В розрахунку 
на одну особу в країні було вироблено м’яса у 
забійній вазі 53 кг/чол.

Заготівлю м’яса та його переробку здій-
снюють переважно підприємства м’ясної про-
мисловості – м’ясокомбінати, де поєднуються 
забій худоби, первинна і вторинна переробка, 
виробництво м’яса і м’ясопродуктів, м’ясних 
напівфабрикатів і консервів, жирів. Найбільші 
м’ясокомбінати розміщені в Києві, Вінниці, 
Черкасах, Чернігові, Житомирі, Дніпропетров-
ську, Донецьку, Харкові, Полтаві. Ковбасне 

виробництво переважає в Києві, Одесі, Доне-
цьку.

Молокопереробна промисловість охоплює 
маслоробну, сироробну, молочноконсервну та 
інші підгалузі, територіальна дислокація її 
підприємств знаходиться в залежності як від 
розташування ресурсів молока, так і від розмі-
щення населення. Так, у таких містах, як Київ, 
Харків, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ роз-
міщені заводи, що випускають молочну продук-
цію, орієнтуючись в основному на споживача, а 
в таких містах, як Кременчук, Сміла, Жашків, 
Бердянськ розташовані маслоробні комбінати, 
базуючись на сировинних зонах, де розводять 
молочне скотарство.

За даними Державного комітету статис-
тики України, обсяги та динаміка виробництва 
м’ясних і молочних продуктів за останні роки 
складали наступні величини. Як свідчать дані, 
в 2014 р. зменшились обсяги виробництва сві-
жого і охолодженого, а також і замороженого 
м’яса великої рогатої худоби при деякому зрос-
танні м’яса свинини та птиці (замороженого). 
Виробництво ковбасних виробів, яке мало сталу 
тенденцію останніх років, знизилось в 2014 р. 
майже на 20%. Такий стан речей потребує роз-
робки і впровадження заходів по активізації 
м’ясо-молочного виробництва як економічного, 
технологічного, управлінського, так і територі-
ального й функціонального характеру.

Сучасна просторово-функціональна організа-
ція під комплексу включає широкий інструмен-
тарій організаційних принципів, форм, струк-
тур, методів, першочергове застосування яких 
залежить від певних обставин.

Основним чинником удосконалення про-
сторово-функціональної організації м’ясо-
молочного підкомплексу в умовах трансформації 
економіки є розробка економічно-організацій-
ного механізму його формування та функціону-
вання, основних засад економічної та фінансової 
політики з врахуванням тактичних і стратегіч-
них завдань соціально-економічного розвитку 
країни. Важлива роль належить впровадженню 
стимулюючих заходів, узгодженню діяльності 
органів державної влади і місцевого самовряду-
вання, окремих суб’єктів господарської діяль-
ності щодо формування та зміцнення галузево-
функціональної та територіальної структури 
підкомплексу

Організаційно-економічний механізм про-
сторової організації м’ясо-молочного комплексу 
включає систему взаємозалежних методів, 
функцій управління, організаційних структур 
впливу на відтворювальні процеси в господар-
ських структурах під комплексу (рис. 1). Його 
формування повинно будуватись з врахуванням 
довгострокових цілей, організаційного проек-
тування, найбільш повного використання при-
родних ресурсів, узгодженого планування, суб-
сидіарності та рівноправності. Такий механізм 
повинен бути здатним прискорювати соціально-
економічне зростання в системі м’ясо-молочного 
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виробництва, забезпечити вихід його продукції 
на зовнішні ринки, сприяти зміцненню вну-
трішніх і зовнішніх зв’язків під комплексу.

Обсяги виробництва м’ясо-молочної продук-
ції тісно пов’язані із рівнем їх споживання. 
Значні соціально-економічні зміни в суспіль-
ному розвитку та виробництві, урбанізація, 
розширення сфери торгівлі зумовили потребу 
в зростанні виробництва харчових продуктів, 
зокрема м’ясо-молочного характеру. Однак 
рівень споживання м’яса і молока в розрахунку 
на душу населення, 56 кг і 221 кг відповідно, 
відстає від науково обґрунтованих норм спожи-
вання, обумовлюючи необхідність активізації 
діяльності м’ясо-молочного підкомплексу.

Успішна робота підприємств м’ясної і молоч-
ної промисловості в сучасному ринковому серед-
овищі знаходиться в тісному зв’язку із зміною 
структури і технологій, реформуванням вироб-
ничих потужностей відповідно до потреб спо-
живачів, оновленням продукції при посиленні 
зовнішньої і внутрішньої конкуренції. Важливу 
роль в цих процесах відіграє організація діяль-
ності підприємств та їх адаптація до змінюва-
них умов шляхом створення гнучких типових 
і групових виробничих процесів, реформування 
виробничих і організаційних структур управ-
ління, що потребує впровадження комплексу 
заходів, насамперед організаційного характеру, 

по забезпеченню сталого ефективного розвитку 
підприємств підкомплексу.

Вирішення проблеми ефективного розвитку 
м’ясо-молочної промисловості зумовлює необхід-
ність розробки нових підходів до її вирішення. 
Серед них особливою важливістю виокремлю-
ються інноваційні відтворювальні процеси, 
обґрунтування ідей і технологій стратегічного 
менеджменту, стратегічного управління іннова-
ціями на основі досягнень науково-технічного 
прогресу. Стратегічне управління є процесом 
послідовних дій організації розробки та реалі-
зації стратегії з визначенням цілі, необхідних 
ресурсів, умов оточуючого ринкового серед-
овища. Стратегія є довгостроковим планом дій, 
напрямом розвитку, засобами і формами діяль-
ності, внутрішньогалузевих відносин, позиція у 
зовнішньому середовищі. Стратегія як концепція 
розвитку на засадах системного підходу забезпе-
чує збалансований напрям подальшого розвитку 
із завоюванням на ринку сильних позицій. 

Впровадження стратегічного менеджменту 
забезпечить зростання економічного потенціалу 
м’ясо-молочних галузей та розширення влас-
них ринкових можливостей, підвищення кон-
курентоспроможності продукції. В його основі 
лежать стратегічні рішення, які орієнтовані на 
майбутнє, а також рішення, що мають довго-
строкові наслідки.

Організаційно-економічний механізм розвитку 
м'ясо-молочного підкомплексу 

Наукові підходи до просторово-функціональної організації  та функціональної структури  
м'ясо-молочної промисловості 

Стратегія просторового розвитку м'ясо-молочного 
виробництва 

Система практичних заходів забезпечення просторового 
розвитку м'ясо-молочного підкомплексу 

Основні важелі організаційно-економічного та просторового  характеру забезпечення  
сталого розвитку виробництва мясо-молочної продукції 

Оцінка ефективності трансформації м'ясо-молочного 
підкомплексу в ринковому середовищі  країни 
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Рис. 1. Структура організаційно-економічного механізму  
просторового розвитку м’ясо-молочного підкомплексу
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З метою удосконалення розвитку м’ясо-
молочного комплексу країни та її регіонів, опти-
мізації його просторово-функціональної струк-
тури доцільними є також пропозиції щодо:

- поглиблення вертикальної координації, 
реалізації її форм і типів задля забезпечення 
узгодженості між господарюючими суб’єктами 
підкомплексу, приведення у відповідність осно-
вних його ланок, встановлення та оптиміза-
ція взаємозв’язку в господарській діяльності, 
включення до функціонального діапазону 
комплексу нових напрямів виробничої марке-
тингової діяльності;

- розробки заходів в зв’язку із зменшен-
ням поголів’я великої рогатої худоби, свиней 
і птиці, скороченням ресурсів м’ясо-молочного 
виробництва по активізації розвитку тварин-
ницьких галузей шляхом формування тварин-
ницьких ферм і комплексів, вирощування висо-
копродуктивних порід худоби і свиней;

- значного підвищення рентабельності тва-
ринницької продукції, яка знизилась через 
постійне зростання цін на промислові засобі 
виробництва, предмети праці та збільшення 
матеріальних затрат на виробництво продукції, 
зростання собівартості; усунення збиткового 
виробництва окремих видів продукції, розши-
рення реалізації високопродуктивної продукції 
на внутрішньому ринку;

- удосконалення просторово-функціональної 
організації комплексу, міжгалузевих та міжре-
гіональних виробничих зв’язків, обґрунтування 
створення великих м’ясних комбінатів, на яких 
комплексно переробляється вся тваринницька 
продукція і які обладнані високопродуктивним 
устаткуванням і застосовують сучасні техноло-
гії виробництва різних продуктів, концентру-
ючи їх розміщення у великих містах і районах 
високоінтенсивного тваринництва;

- покращення якості продукції комплексу, 
підвищення поживної цінності для розширення 
їх функціонального спектру в плані задово-
лення потреб в споживанні;

- забезпечення інвестиційно-інноваційного 
розвитку м’ясо-молочного комплексу, техніч-
ної модернізації виробництва, впровадження 
нових технологій, появу інноваційних продук-
тів, зокрема в молочній промисловості, яка роз-
вивається більш динамічно і стабільно;

- розширення нової галузі – промислового 
тваринництва, яке стало надійною сировинною 
базою для м’ясної промисловості, поширення 
створення великих птахокомбінатів навколо 
Києва, Харкова, Одеси, Херсона, Сімферополя, 
Миколаєва та в інших містах; 

- забезпечення формування та реалізації 
державних соціальних програм, зокрема, сто-
совно м’ясо-молочної промисловості при раці-
оналізації та поглибленні спеціалізації на єди-
ній технологічній та інформаційній основі, де 
гармонійне поєднання цілей забезпечується 
загальнонаціональними інтересами, а мобіль-

ність і гнучкість – ринковим механізмом гос-
подарювання.

Висновки. М’ясо-молочний підкомплекс як 
один із провідних в продовольчому виробництві 
в забезпеченні продовольчої безпеки країни має 
розвиватись на основі розробки стратегії його 
подальшого функціонування з конкретним сце-
нарієм інституційних, структурних, інвестицій-
них, територіальних, зовнішньоторговельних 
перетворень, принципово і послідовно розгор-
нутих в часі. Просторово-функціональна струк-
тура підкомплексу потребує удосконалення між-
галузевих та міжрегіональних територіальних 
пропорцій із забезпеченням ринкової рівноваги. 
Важливим є впровадження інноваційного типу 
розвитку комплексу, принципово нових про-
гресивних технологій, перехід до випуску висо-
котехнологічної продукції, прогресивних орга-
нізаційних і управлінських рішень, процесу 
розвитку технологічних парків, технополісів, 
інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, клас-
терів. Розвиток інвестиційно-інноваційної діяль-
ності забезпечить формування конкурентних 
переваг і заняття лідируючих позицій м’ясо-
молочного виробництва на ринку за допомогою 
створення конкурентоспроможної продукції.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розробці нових стандартів управління 

розвитком міських територій. Обґрунтована теза про те, що 
просторове планування є важливою складовою методичного 
забезпечення реалізації політики просторового розвитку. Ви-
значено головні наукові школи теоретичного моделювання роз-
витку міст та міських територій. Аргументовано положення про 
те, що загальносистемні принципи планування можуть бути 
застосовані для просторового планування. Врахування євро-
пейських принципів планування розвитку міських територій 
(поліцентрія, метрополізація, багатоваріантність фінансування 
і стратегічність) дозволяє реалізувати такі загальносистемні 
принципи, як цілеспрямованість, оптимальність, адаптивність.

Ключові слова: міська територія, принципи, планування, 
розвиток, просторовий аспект.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена разработке новых стандартов управле-

ния развитием городских территорий. Обоснован тезис о том, 
что пространственное планирование является важной состав-
ляющей методического обеспечения реализации политики 
пространственного развития. Выделены основные научные 
школы теоретического моделирования развития городов и го-
родских территорий. Аргументировано положение о том, что 
общесистемные принципы планирования применимы и для 
пространственного планирования. Учет европейских принципов 
планирования развития городских территорий (полицентрия, 
метрополизация, многовариантность финансирования и стра-
тегичность) позволит реализовать такие общесистемные прин-
ципы, как целенаправленность, оптимальность, адаптивность.

Ключевые слова: городская территория, принципы, пла-
нирование, развитие, пространственный аспект.

АNNOTATION
The article is devoted to the creation of new standards for the 

management of urban territories. The study focused on the fact 
that spatial planning is an important component of the methodi-
cal implementation of policies of spatial development. Main types 
of theoretical schools of modeling the development of cities and 
urban areas are identified. The use of system-wide planning prin-
ciples (goal setting, proportionality, optimality, priority, hierarchy, 
continuity, adaptability) in spatial planning has been proven. Euro-
pean principles of development planning of urban areas have been 
systematized. These principles include polycentric development, 
metropolization, flexible funding and strategic vision.

Keywords: urban areas, principles, planning, development, 
spatial aspect.

Постановка проблеми. Економічна сутність 
міської території у просторовому аспекті має 
подвійне значення: вона (територія) є одночасно 
і землею (фактором виробництва), і базисом, 
на якому здійснюються різні види діяльності 
людини шляхом об’єднання відповідних ресур-
сів. Відомо, що за радянських часів в освоєнні 
міських територій переважав екстенсивний про-

сторовий зріст за рахунок знецінених земель-
них ресурсів і «держпланових» витрат. Основні 
інвестиції і капіталовкладення спрямовувалися 
на освоєння нових майданчиків, переважали 
низькі щільності використання в межах промис-
лових та житлових зон, відбувалося розширення 
територій без урахування їх функціонального 
призначення. Однак існує думка, що в «радян-
ський» період територія України використовува-
лася набагато розумніше, а тотальний дисбаланс 
у розвитку територій лише актуалізує необхід-
ність знаходження нових сучасних механізмів 
або методів державного і місцевого регулювання 
даних процесів і, як наслідок, науково-методич-
ного їх обґрунтування [1, с. 98].

Нині фактично відбувається нова розста-
новка акцентів щодо просторового розподілу 
економічної активності в межах міст та великих 
урбанізованих територій. Сучасне розуміння та 
оцінка значущості території як довгострокового 
активу призвели до того, що територія тепер 
«...охоплює не лише простір, а й усю сукуп-
ність природних ресурсів, населення, населенні 
пункти, господарство, а також систему сталих 
наявних взаємозв’язків і взаємовідносин між 
ними» [2, с. 40].

Тому нині відбувається перенесення акценту 
з питань ефективного використання міських 
територій в межах економіко-географічного 
підходу на питання виявлення шляхів розвитку 
цих територій на основі просторового підходу. 
Виокремлення проблеми забезпечення розви-
тку міських територій на основі так званого 
«розумного» планування обумовлено тим, що 
практика планування, яка ще збереглася, не 
відповідає на головні питання: як і яким чином, 
в новій для країни політичній, соціально-еконо-
мічній ситуації повинно здійснюватися управ-
ління процесами змін, що відбуваються щодня 
на їх території (просторі), як і яким чином 
забезпечити урегульованість і керованість цими 
процесами. Недостатня вивченість факторів, 
принципів і методів реалізації даного підходу 
в контексті вирішення проблеми забезпечення 
розвитку міських територій та агломерацій з 
урахуванням наявних на цих територіях ресур-
сів та потенціалу, а також сформованих умов 
управління, актуалізує необхідність проведення 
подібного роду досліджень.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукової літератури показав, що питання 
містобудівного та територіального устрою, роз-
робки ефективних інструментів і методів забез-
печення просторового розвитку, зокрема пла-
нування, перебували і перебувають у сфері 
наукових інтересів багатьох учених, серед яких 
В. Нудельман, М. Долішній, П. Бубенко, В. Куй-
біда, M. Габрель [1; 3-7]. Окремо можна виділити 
відносно новий напрям, пов’язаний з досліджен-
нями особливостей метрополізаційних процесів 
у регіонах і здійсненням просторового аналізу 
на основі оцінки центро-периферійної взаємодії 
та розвитку метрополійних функцій міст, яким 
займаються М. Мельник, О. Денисенко [8-9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вітчизняна практика пла-
нування розвитку міських територій (агломе-
рацій) у контексті ідеології просторового під-
ходу не знаходить ефективних форм реального 
втілення. Необхідна розробка нових стандартів 
управління міськими (агломеративними) тери-
торіями на основі адаптації сучасних зарубіж-
них тенденцій з урахуванням українських умов.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є обґрунтування ключових принципів плану-
вання розвитку міських територій (агломера-
цій) у рамках реалізації ідеології просторового 
підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Просторове планування як основний інструмент 
розвитку великих міських територій (агломера-
цій) спрямовано на досягнення високого рівня 
суспільної згоди шляхом розвитку ефективних 
міських систем транспортних, телекомуніка-
ційних мереж, відродження інфраструктури 
проблемних територій і міст. Одночасно просто-
рове планування виступає важливою областю 
територіального співробітництва і торгівлі 
для міст (територій), які межують між собою. 
Об’єднуючий характер просторового плану-
вання відкриває можливості для ув’язки фак-
тично різних галузевих стратегій (програм) з 
потенціалом розвитку самих міст.

Необхідно зазначити, що опорою для розви-
тку міських територій при просторовому під-
ході є вся структура функціонуючих об’єктів 
просторового наповнення самої цієї території, 
сформована діяльністю та зв’язками. На від-
міну від традиційної містобудівної доктрини, 
яка реалізується здебільшого в рамках локаль-
ної території (міста, населеного пункту), про-
сторовий підхід акцентує увагу насамперед на 
функціональних зв’язках між міськими грома-
дами та їх територіями, не на зростанні кіль-
кісних показників як таких, а на розвитку їх 
якісних характеристик. І хоча рамки даного 
підходу в розвитку міст і великих міських тери-
торій (агломерацій) чітко не окреслені, можна 
виділити його основні моменти:

- проведення послідовної політики економіч-
ної інтеграції та більш інтенсивній кооперації 
між регіонами (областями), містами;

- посилення партнерських взаємовідносин і 
співпраці між містами та іншими населеними 
пунктами в межах ідеології просторового роз-
витку;

- координація діяльності регіональної влади 
та місцевого самоврядування, націлювання їх 
на здійснення відповідальних функцій у про-
сторовому розвитку;

- затвердження нової політики розвитку 
міста;

- проведення структурної політики в містах, 
що враховує сформовані системи розселення і 
так званий культурно-соціальний ландшафт.

Просторовий підхід пройшов досить довгий 
шлях осмислення та розвитку, що призвело 
до утворення низки наукових шкіл. Зокрема, 
«школа моделей організації міського простору» 
включає: модель американських урбаністів 
початку XX століття – П. Геддеса, Л. Вірта, 
Л. Мамфорда, які уявляли місто як просто-
рово зв’язане утворення, що характеризується 
особливим способом життя, з просторовим і 
соціальним розподілом праці всередині нього, 
зі специфікою ставлення до села, країні і до 
зовнішнього світу; динамічну модель міської 
системи Дж. Форрестера, яка дозволила визна-
чити ефективність адміністративних програм 
на довгострокову перспективу і виявити про-
тиріччя між довгостроковими і короткостроко-
вими цілями міста; модель просторового зрос-
тання міста Е. Берджесса, згідно з якою міська 
територія ділиться на 5 концентричних зон: 
центральний бізнес-район, зона переходу, зона 
робочого класу, зона середнього класу, зона 
приміських поселень; модель «нерівномірно-
районована» О. Високовського, що базується 
на двох фундаментальних законах нерівно-
мірності використання території міста та під-
вищення інтенсивності її використання у міру 
зростання міста та передбачає районування 
території в цілях управління функціонуванням 
і розвитком міста [10]. Основою моделювання 
є уявлення про місто як про систему елементів 
території, кожен з яких може бути охарактери-
зований за типом та активністю використання, 
а також функціональної зв’язаності з іншими 
елементами території.

Представники так званої «школи оціночних 
моделей» доводили необхідність вартісного або 
оціночного підходу до розвитку міста, скла-
дання «кадастру» його територій та диферен-
ціальної ренти підприємств, які її використо-
вують. Розробка оціночних моделей до кінця 
XX століття досягла того, що фахівці з Кемб-
риджського університету змогли застосувати 
систему з 14 кількісних показників при оцінці 
варіантів генерального плану трьох нових міст і 
перевірити її в зіставленні з показниками «при-
родного» міста Редінга, що розвивався понад 
півстоліття. До таких моделей можна віднести 
й оцінну модель В.І. Ресіна, який виконав за 
допомогою узагальненої оцінки структурно-
функціонального потенціалу ділянок території 
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розподіл всіх «точок» міста за ступенем їх при-
вабливості для людей [11].

Поряд із моделями аналізу просторової орга-
нізації міста та її аналогами існують моделі 
просторового аналізу розвитку міст, але вже 
у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. 
Вони дозволяють розглядати міста як каркас 
територіальної системи більш вищого порядку 
(району, регіону) або як елемент загальної 
ієрархічної системи міст. Так, зокрема, до пер-
шої групи моделей відноситься модель Ципфа 
(правило «ранг-розмір»), яка заснована на 
аналізі розподілу міст системи за основними 
показниками крупності і виявленні важливих 
закономірностей економіки міської системи. 
До другої групи (класичні ієрархічні моделі, 
що пояснюють формування зон переважного 
впливу того чи іншого міста) відносять тран-
спортну модель Коля, модель центральних 
місць В. Кристаллера, модель економічного 
ландшафту Льоша. Достовірність даних моде-
лей підтверджується тим фактом, що до цього 
часу конструкція або модель Коля викорис-
товується як загальновизнаний постулат при 
побудові і розвитку мережі дорожнього між-
міського сполучення. Що стосується моделей 
Кристаллера і Льоша, то їх уявлення про еко-
номічний простір у вигляді каркасної мережі 
міських поселень покладено в основу широко-
масштабних досліджень розвитку міських сис-
тем і в цілому проведення державної політики 
розвитку міських комплексів у Франції, Вели-
кобританії, Німеччини.

Перш ніж визначити принципи просторового 
планування, необхідно зазначити, що плану-
вання як процес має низку властивостей і реа-
лізується в різних сферах суспільної діяльності 
(рис. 1) [12-16].

Як видно з наведеного короткого аналізу 
визначень, процесу планування властиві у 
першу чергу багатоаспектність і багатофункці-
ональність його застосування для розв’язання 
різноманітних управлін-
ських завдань. Більш того, 
визначення планування 
як процесу моделювання 
майбутньої діяльності фак-
тично підтверджує, що всі 
вищевказані моделі розви-
тку міста і його відносин 
із зовнішнім середовищем 
є ніщо інше, як прообрази 
планів взаємодії структур-
них складових міського 
простору з аналогічними 
або оточуючими її одини-
цями.

Ще однією примітною 
властивістю планування 
є його цільова орієнтація. 
Фактично у всіх визначен-
нях робиться наголос на 
цілепокладанні, в кожній з 

них вказується, що воно несе цільовий харак-
тер, а виконання плану ототожнюється з досяг-
ненням певним способом заданої мети. Справа в 
тому, що сутність планомірності в тому і поля-
гає, що «...люди свідомо визначають цілі своїх 
дій і порівнюють їх з можливостями, ресур-
сами» [15, с. 33]. Крім принципу цілеспрямова-
ності, планування ґрунтується на інших прин-
ципах, зміст яких розкрито у таблиці 1.

Взагалі існують два підходи до розуміння 
суті планування: широкий і вузький. У широ-
кому розумінні планування полягає к прийнятті 
комплексу рішень, що відносяться до майбутніх 
подій. Такі рішення можуть бути пов’язані з 
постановкою цілей і завдань розвитку суб’єкта, 
виробленням стратегії, розподілом і перерозпо-
ділом ресурсів, визначенням стандартів пове-
дінки суб’єкта в майбутньому періоді.

У вузькому розумінні планування зводиться 
до складання спеціальних документів – пла-
нів, що визначають конкретні дії суб’єкта щодо 
здійснення прийнятих рішень. Ці два підходи 
являють собою дві сторони планування – виро-
блення уявлень про стан об’єкта в майбутньому 
і розробка конкретних заходів щодо досягнення 
цього стану.

Аналіз тенденцій, що нині складаються у 
системі управління агломераційними територі-
ями в європейських та інших країнах, показує, 
наскільки вітчизняна практика просторового 
планування як у широкому, так і у вузькому 
розумінні цього слова відстає від вищезазна-
чених і, природно, вимагає істотних змін або 
перегляду особливо у контексті прагнень Укра-
їни до євроінтеграції [17].

Перш ніж зупинитися на основних європей-
ських принципах, пов’язаних з поліпшенням 
і удосконаленням системи управління (плану-
вання) міськими територіями, необхідно від-
значити, що, незважаючи на наявність у кож-
ній з країн ЄС своєї інституційної бази, в якій 
закріплюються національні особливості керо-

 
процес вирішення певних комплексів задач, результати яких спрямовані  
на завчасне прийняття і оцінку взаємопов’язаної сукупності рішень з 
досягнення такого стану в майбутньому, яке бажано, але від якого не 
можна очікувати, що воно наступить само собою  

процес економічного обґрунтування раціональної поведінки суб’єкту 
господарювання задля досягнення своїх цілей  

різноманітний процес постійного руху до наміченої мети за наступними 
етапами: постановка цілі; оцінка можливостей; виявлення альтернатив; 
аналіз наслідків; вибір засобів; розробка конкретного плану дій   

цілеспрямована діяльність держави, органів управління, господарюючих 
суб’єктів з розробки перспектив соціально-економічного розвитку країни, 
регіонів, підприємств усіх форм власності   

побудова  моделі майбутньої діяльності з досягнення мети або  процес 
моделювання цієї діяльності 
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Рис. 1. Визначення процесу «планування» 
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ваного розвитку міських територій, пріоритет 
(цільова установка) створення збалансованого 
і рівномірного розвиненого міського простору 
проходить «червоною ниткою» у всіх докумен-
тах, присвячених принципам сталого просторо-
вого розвитку в країнах Євросоюзу [18].

Аналіз зарубіжної практики розробки та 
впровадження основних принципів просторо-
вого планування свідчить про те, що існують 
чотири домінанти, які покладено в основу 
сучасної європейської політики просторового 
розвитку:

1. Поліцентрія – принцип закріплює перехід 
від ієрархічної моделі організації міських тери-
торій до мережевої. Мережева модель передбачає 
три види поліцентрія – економічну, політичну, 
культурну. Економічна поліцентрія передбачає 
домінування горизонтальних зв’язків між міс-
тами і населеними пунктами, між містами і при-
леглими територіями, формування нових точок 
ділової та економічної активності не в централь-
ному місті, а на периферії або навіть на межі 
зони впливу цього міста. Політична поліцен-
трія – принцип рівномірності розвитку одночасно 
декількох міст (центрів) на основі використання 
принципів децентралізації та субсидіарності. І, 
нарешті, культурна поліцентрія передбачає усві-
домлений вибір міського співтовариства, муль-
тикультуралізм, достатнє культурно-інформа-
ційне та ландшафтне різноманіття. 

2. Метрополізація – принцип визнання 
функціональної ролі міст-метрополісов, які є 
«вузловими» при так званому економічному 
складанні великих урбанізованих територій в 
єдину господарюючу одиницю, формують кон-
фігурацію внутрішньорегіональних зв’язків, 
виступають (в якості регіональних метрополій) 
ядрами існуючих або зростаючих агломерацій.

3. Багатоканальність фінансування – прин-
цип, який передбачає, що європейська триєдина 
політика регіонального (міського) розвитку на 
основі політики територіального «зближення» 
(підтягування відсталих (кризових) регіонів і 
міст), конкурентоспроможності, міжміського 
(міжмуніципального) та прикордонного спів-
робітництва реалізується завдяки коштам, що 
надаються з різного роду фінансових джерел 
(державного і місцевих бюджетів, приватних 
інвестицій, коштів загальноєвропейських фон-
дів і структур, спільних локальних і міждер-
жавних проектів тощо).

4. Стратегічність – принцип бачення цілей у 
побудові програм, планів та інших аналогічних 
документів, пов’язаних з організацією та управ-
лінням міських територій. Стратегічне бачення 
та стратегічний аналіз є пріоритетними мето-
дами проектування планових завдань і заходів 
у даному контексті [19-21].

У своїй більшості розглянуті європейські прин-
ципи планування розвитку міських просторів 
у нинішніх українських реаліях можна умовно 
вважати принципами планування, але, тим не 
менш, вони можуть бути установками або орієн-
тирами при розробці нового організаційно-право-
вого середовища реалізації ідеології просторового 
розвитку в країні. Впровадження цих принципів 
і стандартів в Україні повинно проводитися на 
основі продукування нових інституційних ініціа-
тив щодо закріплення або затвердження:

- синергетичного ефекту, що продукується 
великими агломераційними територіями, пере-
гляду їх значущості з точки зору визнання 
їх «локомотивами» відповідних регіонів, які 
активізують ділову активність всередині нього, 
сприяють підвищенню його конкурентоспро-
можності;

Таблиця 1
Головні принципи сучасного планування

Назва принципу Сутність або характеристика принципу

Системність 

План (планування) розглядається як система, що володіє рисами цілісності, віднос-
ної відособленості від зовнішнього середовища, наявності усередині системи під-
систем та елементів, що пов’язані між собою (структурованість), підпорядкованості 
усієї організації системи певній меті

Цілеспрямованість Планування спрямовано на досягнення певної цілі, що, власне, є його смислом; 
метою самого планування як процесу є безпосередньо розробка плану

Пропорційність Показники плану збалансовані та пропорційні у різних аспектах (розрізах)

Оптимальність Показники плану повинні прагнути оптимальних значень у відповідності до обраних 
критеріїв 

Зворотний зв’язок Показники плану порівнюються з реально отриманими показниками та вносяться 
необхідні корективи як до плану, так й до процесу планування

Алгоритмічність Діяльність з досягнення мети плану свідомо або несвідомо виконується за певним 
алгоритмом, за певними правилами

Пріоритетність План дозволяє обирати, який із цих показників або ланок є найбільш важливими, 
пріоритетними

Ієрархічність План може мати багаторівневий характер, наприклад, короткострокові задачі (кри-
терії та показники) плану підпорядковані довгостроковим

Безперервність / 
Наступність

План повинний поєднувати поточні цілі та показники з перспективними; забезпечу-
вати безперервність корегування показників у разі зміни вимог

Адаптивність 
Показники плану, сам план як модель діяльності з досягнення мети, планування 
як діяльність з розробки плану повинні бути адаптовані до внутрішнього та зовніш-
нього середовища 
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- нових форм фінансового та інвестиційного 
забезпечення запланованих в рамках страте-
гії чи політики просторового розвитку заходів 
і рішень, а також інших способів мобілізації 
фінансових ресурсів територій на дані цілі;

- стратегічного мислення в практики цільо-
вого програмування (на державному рівні) та 
індикативного планування (на місцевому рівні) 
і комплексного підходу при формуванні інте-
грованих планів розвитку територій, напри-
клад, тих, що акумулюють цілі оптимального 
транспортного забезпечення, виконання вимог 
екологічної безпеки та підвищення інвестицій-
ної привабливості територій;

- рівності форм реалізації програмних (пла-
нових) заходів у галузі територіального (місь-
кого) розвитку, тобто визнання рівноважними і 
однаково важливими, наприклад, програм між-
муніципального (міжміського) і прикордонного 
співробітництва; проектів приватно-державної 
та інших форм спільного (колективного) парт-
нерства.

Включення даних принципів у систему 
координат української політики просторового 
розвитку в Україні дозволить змінити плану-
вання розвитку міських територій, доповнити 
її певними елементами в організації та забезпе-
ченні всього цього процесу, розширити перелік 
напрямів його адаптації до загальноєвропей-
ської стратегії розвитку міських зон та агломе-
рацій.

Отже, вищевикладене дозволяє зробити 
декілька важливих узагальнюючих висновків, 
а саме:

1. Просторовий підхід на різних рівнях 
управління (державному, регіональному і 
локальному) використовується для реалізації 
політики раціонального (ефективного) викорис-
тання сукупних міських ресурсів, створення 
нових центрів продукування діяльності, забез-
печення розширеного відтворення ресурсів, 
насамперед, середовища проживання і люд-
ського потенціалу, передбачає наявність такого 
інструментарію як планування. Просторове 
планування як важлива складова методич-
ного забезпечення реалізації політики просто-
рового розвитку передбачає об’єднання потен-
ціалів міських та прилеглих до них територій 
на основі реалізації програмних і проектних 
заходів. Просторове планування дозволяє про-
водити моделювання майбутнього стану місь-
ких систем, транспортно-телекомунікаційних 
мереж, оцінити перспективи створення нових 
сфер територіального співробітництва, узго-
дження галузевих стратегій (програм) з потен-
ціалом розвитку самих міст.

2. Як науково-прикладний напрям регіо-
нальної науки просторове планування розвитку 
міських територій представлене двома осно-
вними школами, школою «моделей організа-
ції міського простору» і школою просторового 
аналізу розвитку міст. Школа «моделей орга-
нізації міського простору» спирається на дослі-

дження, що пов’язані з плануванням розвитку 
території міста, його окремих районів, оцінкою 
значимості окремих ділянок міської території 
для міста в цілому. Дослідження школи про-
сторового аналізу розвитку міст, у свою чергу, 
засновані на уявленнях про міські території 
як структурної складової економічного про-
стору регіону, агломерації, великої урбанізо-
ваної зони або країни в цілому і представлені 
ієрархічними, транспортними, мережевими та 
іншими моделями.

3. Диференціація планування як процесу 
досягнення намічених цілей певними засобами 
залежить від сфери застосування цього мето-
дичного інструментарію. В ціннісних установ-
ках просторового підходу планування розвитку 
міських територій з широкому сенсі виступає 
моделюванням майбутність цієї територій в 
єдиній зв’язці з потенційними та наявними 
ресурсами їх розвитку. У вузькому розумінні 
планування міських територій являє собою роз-
робку і виконання планових показників їхнього 
розвитку, які співвідносяться з заданими або 
затвердженими інституційним чином (законом, 
нормативно-правовим актом) цілями (нормати-
вами).

4. Загальносистемні принципи планування 
як певного процесу, за допомогою якого здій-
снюється цільовий управлінський вплив на 
об’єкт, а саме: цілеспрямованість, пропорцій-
ність, оптимальність, алгоритмічність, прі-
оритетність, ієрархічність, безперервність, 
адаптивність – можуть бути застосовані для 
просторового планування. В умовах просторо-
вого підходу об’єктом планування виступає 
міська територія, а метою планування є розви-
ток відносин, які складаються між суб’єктами 
даної території, і зон, що прилягають до неї.

5. Європейські принципи планування роз-
витку міських територій (поліцентрія, метро-
полізація, багатоваріантність фінансування та 
стратегічність) несуть значне прикладне наван-
таження, але при цьому їх можна вважати фун-
даментальними принципами, врахування яких 
дозволить реалізувати такі загальносистемні 
принципи, як цілеспрямованість, оптималь-
ність, адаптивність.

6. Існує потреба у подальших дослідженнях 
питань адаптації або імплементації європей-
ських принципів просторового планування в 
систему планування розвитку агломераційних 
територій, що використовується в Україні.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА 
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ORGANIZATION AND EFFECTIVE DEVELOPMENT  
OF PRODUCTION OF ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTS  

IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу стану та організації органічно-

го виробництва в світі, його розвитку в Україні, економічних, 
екологічних та соціальних переваг органічного сільського гос-
подарства. Визначено основні проблеми, що перешкоджають 
розвитку органічної продукції тваринництва в Україні. На осно-
ві аналізу стану, тенденцій розвитку органічного сільського гос-
подарства визначено перспективи розвитку цього ринку.

Ключові слова: органічне сільське господарство, органіч-
на продукція тваринництва, органічне виробництво, переваги 
органічних продуктів, розвиток органічного ринку, експорт, на-
вколишнє середовище.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу состояния и организации ор-

ганического производства в мире, его развития в Украине, 
экономических, экологических и социальных преимуществ 
органического сельского хозяйства. Определены основные 
проблемы, препятствующие развитию органической продук-
ции животноводства в Украине. На основе анализа состоя-
ния, тенденций развития органического сельского хозяйства 
определены перспективы развития этого рынка.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, орга-
ническая продукция животноводства, органическое производ-
ство, преимущества органических продуктов, развитие органи-
ческого рынка, экспорт, окружающая среда.

АNNOTATION
The paper analyzes the status and organization of organic 

production in the world, its development in Ukraine; economic, 
environmental and social benefits of organic agriculture. The 
main problems that hinder the development of organic livestock 
production in Ukraine. Based on analysis of the status and trends 
of organic agriculture by prospects of this market.

Keywords: organic agriculture, organic livestock production, 
organic production, benefits of organic products, organic market 
development, export, environment.

Постановка проблеми. У XX ст. завдяки 
науково-технічному прогресу людство інтенси-
фікувало та удосконалило усі види діяльності, 
у тому числі й сільськогосподарське виробни-
цтво. Але інтенсифікація сільського господар-

ства, як правило, відбувалася з використанням 
хімічних засобів захисту рослин, штучно син-
тезованих медикаментів для лікування тварин, 
що негативно вплинуло як на довкілля, так і 
на здоров’я людини взагалі. Ця проблема на-
була глобального характеру і є реальною загро-
зою національній безпеці будь-якої країни [1]. 
Основним напрямом збереження навколиш-
нього природного середовища та забезпечення 
безпечними продуктами харчування спожива-
чів є виробництво та реалізація органічної про-
дукції.

В умовах євроінтеграції та розвитку рин-
ку продукції сільського господарства важливу 
роль відіграє органічне виробництво, особливо 
продукції тваринництва.

Аналіз останніх наукових досліджень і пу-
блікацій. У наукових працях сучасних уче-
них-економістів, зокрема П.С. Березівського, 
О.С. Онищенка, С.Л. Дусановського, В.В. Юр-
чишина, О.М. Масенка, В.Г. Кебка та ін. акцен-
тується увага на питаннях збільшення виробни-
цтва тваринницької продукції в реформованих 
господарствах всіх форм власності за рахунок 
впровадження новітніх енергозберігаючих та 
малозатратних технологій, і, в першу чергу, 
екологічно чистої продукції, яка б відповіда-
ла міжнародним стандартам. Проте в нинішніх 
економічно складних умовах виробництво еко-
логічно чистої продукції в реформованих госпо-
дарствах, забезпечення тварин поживними, ви-
сокоякісними кормами ще не достатньо вивчене 
та науково обґрунтоване.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у тому, щоб дати оцінку виробництва тварин-
ницької продукції в агропідприємствах та ви-
значити напрями підвищення ефективного ви-
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робництва екологічно чистої продукції в умовах 
євроінтеграційних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Органічне виробництво – цілісна система госпо-
дарювання й виготовлення харчових продуктів, 
яка поєднує в собі найкращі практики з огля-
ду на збереження довкілля, природних ресур-
сів, рівень біологічного розмаїття, застосування 
високих стандартів належного утримання (до-
бробуту) тварин. Цей метод відповідає певним 
вимогам до продуктів, виготовлених з вико-
ристанням речовин і процесів природного по-
ходження, а органічну продукцію отримують у 
результаті сертифікованого органічного вироб-
ництва [2].

Характерною особливістю органічного сіль-
ськогосподарського виробництва є наявність 
суворо регламентованих умов і правил проце-
су, відповідність яким визначається за резуль-
татом сертифікації виробництва (може тривати 
до двох років) та періодичного інспектуван-
ня (контроль виготовлення, переробки та обі-
гу органічної продукції). За умов дотримання 
стандартів органічного виробництва продукція 
отримує право позиціонуватися на ринку під 
маркою «органічна» [3].

В усьому світі органічне тваринництво роз-
винене значно менше, ніж рослинництво. Це 
пояснюється більшою складністю організації 
процесу виробництва, виконання вимог, що 
висуваються до утримання тварин, їх годівлі, 
лікування, та інших принципів, закладених у 
розроблених регламентах, на підставі яких сер-
тифікуються сільгосппідприємства.

Тваринницькі об’єкти створюють екологічну 
загрозу довкіллю, переважно у зв’язку з необ-
хідністю утилізації відходів, які при недбалому 
господарюванні можуть потрапляти у гео-, гід-
ро- і повітряне середовище. При цьому постає 
питання не тільки про їх безпечну утилізацію, 
але й про раціональне використання для потреб 
народного господарства, тобто про застосування 
безвідходних технологій виробництва.

Сучасні інтенсивні технології виробництва 
продукції тваринництва включають багато-
векторні та комплексні питання утримування, 
розведення, годівлі, відтворення стада тварин, 
будівництво та експлуатацію тваринницьких 
приміщень, механізацію і автоматизацію різно-
манітних процесів виробництва.

Проте у інтенсивних систем є і свої недолі-
ки. При виробництві тваринницької продукції 
утворюються великі обсяги відходів, які часто 
перевершують здатність довколишніх терито-
рій їх абсорбувати. Потрібні активніші заходи 
по забезпеченню того, щоб ці відходи збиралися 
і поверталися у грунт як добрива, або продук-
тивно використовувалися іншими способами.

У Законі України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини» встановлено такі загальні правила 
виробництва органічної продукції (сировини) 
тваринного походження:

•  при виборі порід враховується здатність 
тварин пристосовуватися до місцевих умов, 
їхня життєздатність, стійкість до хвороб;

•  утримання тварин здійснюється з урахуван-
ням фізіологічних і поведінкових потреб шляхом 
забезпечення їм умов життя, що відповідним 
чином враховують основні аспекти їхнього при-
родного поводження, достатній ступінь свободи 
пересування, дотримання оптимальної кількості 
голів на одиницю площі, застосування системи 
розведення, яка враховує їх поведінкові потреби;

•  утримання тварин здійснюється шляхом 
мінімізації стресу, сприяння їх здоров’ю та бла-
гополуччю, стимулювання їх природного імун-
ного захисту;

•  приміщення для утримання тварин мають 
відповідати їхнім біологічним і поведінковим 
потребам і забезпечувати вільний доступ до 
місць годівлі та джерел питної води; належну 
теплоізоляцію, опалення, охолодження, венти-
лювання приміщень з метою підтримання цир-
куляції повітря, рівня запиленості, температу-
ри, відносної вологості в межах, необхідних для 
здоров’я тварин;

•  годування тварин здійснюється кормами, 
отриманими в результаті органічного виробни-
цтва та з природних речовин несільськогоспо-
дарського походження;

•  неорганічні кормові матеріали рослинно-
го походження, кормові матеріали тваринного 
та мінерального походження, кормові добавки, 
окремі продукти, що застосовуються для харчу-
вання тварин, і технологічні добавки викорис-
товуються лише у разі їх дозволу;

•  при репродукції використовуються пере-
важно природні методи;

•  будь-які болісні відчуття тварин зводяться 
до мінімуму,включаючи відчуття при забої;

•  прив’язування або ізоляція поголів’я 
забороняється,крім випадків, коли це необхід-
но для забезпечення безпеки, благополуччя або 
у ветеринарних цілях;

•  час транспортування тварин має бути зве-
дений до мінімуму;

•  продукти тваринництва виробляються з 
тварин, які були на органічному утриманні від 
народження і протягом усього життя;

•  виключається вирощування штучно виве-
дених поліплоїдних тварин;

•  продукти для очищення та дезінфекції при 
виробництві продукції тваринництва застосову-
ються лише у разі, якщо вони дозволені при 
органічному виробництві;

•  персонал, який доглядає за тваринами, по-
винен мати базові знання та навички з охорони 
здоров’я і благополуччя тварин [4].

Під час догляду за тваринами заборонені: об-
різка хвостів, підрізання зубів, видалення ро-
гів, застосування будь-якої електричної стиму-
ляції для примушування під час завантаження 
і розвантаження тварин, використання тради-
ційних хімічно синтезованих транквілізаторів 
до або під час транспортування.
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Проте уповноважений орган влади може час 
від часу дозволяти деякі з цих операцій з мір-
кувань безпеки, або якщо вони спрямовані на 
покращення здоров’я, умов утримання чи гігі-
єни тварин. Будь-яке страждання тварин варто 
зводити до мінімуму, застосовуючи відповідну 
анестезію і/або анальгезію, а також шляхом 
проведення операцій кваліфікованим персона-
лом лише у найбільш відповідному віці [5].

Щоб тваринницька продукція відповідала ви-
могам європейських стандартів, товаровиробни-
ки та переробні підприємства повинні неупин-
но дотримуватись вимог технології одержання 
і безпечного застосування біоконсервантів, що 
містять природні комплекси речовин для поліп-
шення смакових й ароматичних властивостей 
м’ясних і молочних продуктів та поліпшення 
їхньої якості. Нині орендатор (фермер) має ін-
тегруватися в систему еколого-економічних від-
носин торгівлі, переробної промисловості і без-
посередніх постачальників сировини (ферми, 
товариства, кооперативи), яка забезпечує над-
ходження до споживача продукції гарантовано 
високої якості.

З метою отримання органічної продукції в 
тваринництві особливу увагу приділяють кор-
мам (без консервантів, ГМО, стимуляторів 
зростання, збудників апетиту) та безстресовим 
умовам утримання й транспортування, заборо-
нено використовувати антибіотики та гормони. 
З огляду на вищезазначене: виробництво кор-
мів рослинного походження – концентрованих, 
відходів переробки продукції рослинництва, 
інших галузей – є важливою ланкою вироб-
ництва продукції рослинництва (рис. 1). Необ-
хідно звернути увагу також на низький рівень 
платоспроможності населення України та вели-
кий обсяг імпорту продукції тваринного похо-
дження. Останнє, в свою чергу, призводить до 
низької конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції, порівняно з імпортованою (особли-
во за рівнем ціни). Оскільки для виробництва 
концентрованих та інших видів кормів вико-
ристовують, переважно, продукцію рослинни-
цтва, то її виробники повинні пройти атестацію 
в установленому Законом порядку, отримати 
атестат та бути включеними до Реєстру вироб-

ників органічної продукції. Землі (ґрунти) для 
ведення органічного виробництва підлягають 
обов’язковій сертифікації [6].

Вирощування органічної продукції рослин-
ництва та виробництва кормів на її основі в и -
рощування органічноїпродукції рослинництва 
та виробництво кормів на її основі

В Україні функціонує понад 100 підпри-
ємств, які займаються виробництвом органічної 
продукції. Більша частина з них – виробники 
овочів, фруктів, ягід, зернових, олійних куль-
тур. У зв’язку з тим, що ринок органічної про-
дукції тваринництва в Україні перебуває ще у 
зародковому стані, то з прийняттям Закону від-
криваються для селян нові можливості.

З. Холоднюк зазначає, що «дуже важливим 
є те, що Законом передбачена державна під-
тримка виробництва та обігу органічної про-
дукції та сировини, а це: компенсації витрат; 
надання фінансових гарантій виробникам та 
експортерам органічної продукції (сировини); 
надання дотацій (субсидій) у період перехідно-
го періоду та впродовж усього періоду виробни-
цтва та обігу органічної продукції та сировини; 
запровадження пільгової системи кредитуван-
ня; повне відшкодування витрат на страхуван-
ня аграрних ризиків;надання податкових пільг 
по зменшенню податків, а також пільг у водо-
користуванні, плати за оренду землі державної 
та комунальної власності» [7].

Для того щоб виробляти органічну продук-
цію тваринництва, бажано вирощувати сіль-
ськогосподарські культури на власних орендо-
ваних землях, відмовитися від використання 
антибіотиків, гормонів, ліків та інших хіміч-
них добавок, розширити площі тваринниць-
ких ферм з метою створення сприятливих умов 
для розвитку тварин і птиці, зменшити стре-
сові ситуації. Перераховані умови найкраще 
поєднуються на підприємствах з повним тех-
нологічним циклом. До таких в Україні на-
лежать виробники молока: Райз-Максимко, 
Агрофірма «Шахтар», Продовольча компанія 
«Поділля», HarvEastHolding, Астарта-Київ та 
ін.; м’яса ВРХ у живій вазі: Сварог ВестГрупп, 
UkrlandFarming, HarvEastHolding, Астарта-Ки-
їв та ін.; м’яса свиней у живій вазі: АПК-Інвест, 

Корпорація Глобіно, Агро-
Союз, Бахмутський аграр-
ний союз тощо; виробники 
м’яса птиці у живій вазі: 
Агромарс, Агро-Овента та 
ін.; яєць курячих: Аван-
гард, Овостар тощо [8].

Висновки. Екологічні 
проблеми у тваринницько-
му секторі тісно пов’язані 
з типовими у землеробстві 
й рослинництві. При їх 
розв’язанні першочергову 
роль повинно відігравати 
піклування про екологічну 
безпеку ґрунту, виробни-
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Атестація і 
сертифікація 

Сільськогосподарське 
підприємство 

сертифікація 

Виробництво органічної 
продукції тваринництва 

Переробка і  реалізація 
готової продукції  

Рис. 1. Загальна схема виробництва і переробки органічної продукції 
тваринництва

Побудовано автором за матеріалами [6]
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цтво екологічно чистої продукції. Вирішення 
деградаційних процесів у сільськогосподар-
ському користуванні вимагають комплексної 
оптимізації сільськогосподарського виробни-
цтва з метою мінімізації негативного впливу на 
атмосферу, гідросферу, ґрунтовий покрив, рос-
линний та тваринний світ. Покращити еколо-
гічну безпеку країни можуть лише раціональ-
на організація виробництва, запровадження 
новітніх інтенсивних технологій, підвищення 
екологічного мислення населення. З огляду на 
це, кожен керівник та спеціалісти сільськогос-
подарських господарств повинні організовувати 
виробничий технологічний процес з урахуван-
ням інтересів охорони і раціонального викорис-
тання природних ресурсів, мати мотивацію для 
отримання кваліфікованих консультацій та до-
тримуватися законів, державних і міжнародних 
стандартів. Кожному фермеру, керівнику агро-
формування варто ширше застосовувати комп-
лекс стратегічних заходів і водночас оперативно 
розв’язувати питання повноцінності кормових 
раціонів, забезпечення тварин мінеральними 
та вітамінними препаратами, з включенням у 
раціони екологічно чистих кормів. Важливим 
технологічним елементом у виробництві еколо-
гічно чистої продукції є налагодження та до-
тримання у тваринницьких приміщеннях опти-
мальних параметрів мікроклімату, дотримання 
вимог ветеринарного законодавства.

Отже, виробництво органічної продукції 
тваринництва є вельми витратною справою, 
яка вимагає адаптування аграрників до но-
вих складних організаційно-економічних умов 
функціонування. Проте Україна, маючи зна-
чний потенціал для виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції, її експорту, 
споживання на внутрішньому ринку, має всі 
шанси досягти високих результатів щодо роз-
витку власного органічного виробництва. Хоча 
український ринок залишається дуже малим, 
країна активно постачає органічні продукти 
тваринництва та рослинництва в країни ЄС та 
США. Сприятливий клімат та родючі ґрунти 

приваблюють іноземних інвесторів, які хочуть 
вкладати гроші в дрібні фермерські господар-
ства по вирощуванню органічних продуктів. 
Враховуючи наявність великих площ родючих 
і екологічно чистих ґрунтів, в умовах зростан-
ня попиту на органічну продукцію в Європей-
ському Союзі та інших країнах світу можна 
сказати, що Україна має всі перспективи роз-
витку експортного потенціалу, посилення еко-
номічних зв’язків за одночасного використання 
технологій, що сприяють збереженню і віднов-
ленню якісних характеристик ґрунтів, покра-
щенню економічного, соціального та екологіч-
ного стану країни.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ENVIRONMENTAL TAXATION AS A BASIS FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено поняття екологічного оподаткування. 

Виокремлено основні види екологічних податків. Проведено 
порівняльний аналіз надходжень від екологічних податків у 
країнах ЄС та Україні. Виокремлено особливості екологічних, 
транспортних податків та податків за забруднення навколиш-
нього середовища. На основі аналізу коефіцієнта еластичності 
виявлено значну «чутливість» надходжень від екологічних по-
датків до зміни ВВП. З’ясовано, що особливістю екологічного 
оподаткування є те, що екологічний прогрес досягається з най-
меншими втратами для економіки у порівнянні з іншими інстру-
ментами регулювання. 

Ключові слова: екологічне оподаткування, еластичність, 
мінімізація витрат, національна економіка, податкове наванта-
ження, ставка податку, сталий розвиток, «чисте виробництво».

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано понятие экологического налогоо-

бложения. Выделены основные виды экологических налогов. 
Проведен сравнительный анализ поступлений от экологиче-
ских налогов в странах ЕС и Украине. Выделены особенности 
экологических, транспортных налогов и налогов за загрязне-
ние окружающей среды. На основе анализа коэффициента 
эластичности выявлена значительная «чувствительность» 
поступлений от экологических налогов к изменению ВВП. Вы-
яснено, что особенностью экологического налогообложения 
является то, что экологический прогресс достигается с наи-
меньшими потерями для экономики по сравнению с другими 
инструментами регулирования. 

Ключевые слова: экологическое налогообложение, эла-
стичность, минимизация расходов, национальная экономика, 
налоговая нагрузка, ставка налога, устойчивое развитие, «чи-
стое производство».

АNNOTATION 
This article is researched the concept of environmental taxa-

tion. It is allocated basis types of environmental taxes. A compara-
tive analysis of revenues from environmental taxes in the EU and 
Ukraine. It is allocated the features of ecological, transport taxes 
and taxes for environmental pollution. Based on the analysis of 
the coefficient of elasticity found significant «sensitivity» of reve-
nue from environmental taxes to changes in GDP. It is clarified that 
environmental taxation is that environmental progress is achieved 
with the least damage to the economy in comparison with other 
instruments of regulation. 

Keywords: environmental taxation, elasticity, minimization of 
costs, the national economy, tax burden, tax rate, sustainable de-
velopment, «cleaner production».

Постановка проблеми. Однією із доміную-
чих концепцій в сучасній економіці є «сталий 
розвиток». Впровадження цієї концепції по-
требує відповідного економічного та правового 
забезпечення. Правове забезпечення являє со-
бою відповідну законодавчу базу, а економіч-
не – передбачає наявність певних інструментів 
і важелів регулювання розвитку та підвищення 

ефективності використання природних ресурсів 
з метою переходу на шлях сталого розвитку. На 
сучасному етапі розвитку економіки країни ви-
являють все більшу зацікавленість до охорони 
довкілля, забезпечення сталого розвитку, за-
хисту інтересів майбутніх поколінь.

Залучення України до міжнародного спів-
товариства, впровадження ринкових методів 
управління як економікою, так і окремими під-
приємствами і організаціями, вимагає знання 
і дотримання сучасних єдиних норм і правил 
в галузі екологічної діяльності, впровадження 
екологічно орієнтованих методів управління 
та інструментів регулювання. Одним із таких 
найдієвіших інструментів є екологічне оподат-
кування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості екологічного оподаткування до-
сліджуються з теоретичної та практичної точок 
зору. Теоретичні аспекти екологічних податків 
розглядали в своїх працях такі зарубіжні вче-
ні, як М. Алле, Д. Б’юкенен, А. Пігу, У. Бау-
моль [1–4], а також вітчизняні – Т.П. Галуш-
кіна, О.Л. Кашенко, В.А. Лукьянихина [5–7].

Питанням практичного впровадження ефек-
тивного екологічного регулювання у сфері 
екологічних податків на основі зарубіжного 
досвіду та можливості вдосконалення екологіч-
ного оподаткування в Україні присвячені праці 
українських науковців О.О. Веклич, О.Н. Гар-
кушенко, О.П. Маслюківської, В.С. Міщенко, 
С.М. Козьменко [8–12] та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Але недостатньо висвітленою 
залишається проблема складу екологічних по-
даткових платежів, встановлення ефективних 
податкових ставок, визначення відповідного 
механізму екологічного оподаткування та під-
вищення його ефективності.

Мета статті полягає у виокремленні ролі 
екологічного оподаткування в національній 
економіці в умовах реалізації концепції сталого 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Екологічне оподаткування – один із найважли-
віших стимулів раціонального природокорис-
тування. Основна ідея введення екологічних 
податків полягає у встановленні прямої залеж-
ності між розміром податкових відрахувань та 
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ступенем негативного впливу на навколишнє 
природне середовище та природні ресурси у ре-
зультаті діяльності суб’єктів господарювання.

Історія розвитку і запровадження екологіч-
них податків є тривалою. Вперше ідея екологіч-
ного оподаткування була висловлена у працях 
А.К. Пігу [4], який запропонував розглядати 
податки як інструмент впливу на поведінку 
«забруднювачів» навколишнього середовища, з 
одного боку, та як стимул до природоохоронної 
діяльності через дотації – з іншого. 

Необхідність їх застосування підтвердже-
на Програмою дій Європейського Союзу з охо-
рони навколишнього природного середовища 
(1973 р.), що пов’язана з реалізацією принципу 
«забруднювач платить».

Наступним етапом у розвитку екологічно-
го оподаткування є ідея подвійного виграшу  
(win-winsituation). Ця ідея полягає в економіч-
ному стимулюванні охорони навколишнього 
середовища та раціональному природокористу-
ванні шляхом введення екологічних податків з 
одночасним зниженням податкового наванта-
ження на інші об’єкти оподаткування. Гіпотеза 
подвійного дивіденду є популярною у розвине-
них країнах (особливо в ЄС). Проте слід заува-
жити, що особам, які приймають рішення, в 
країнах із перехідною економікою не завжди 
треба виконувати рекомендації, розроблені для 
розвинених країн. Практичне втілення гіпо-
тези подвійного дивіденду вимагає фінансової 
стабільності і більше підходить для економічно 
розвинутих країн. Причому найчастіше у роз-
винутих країнах збільшення екологічного по-
датку пов’язано з фіскальною кризою. Якщо 
для країни характерним є високий рівень по-
даткового навантаження, то підвищення еколо-
гічного податку без прийняття додаткових за-
ходів буде неефективним. 

Необхідно зазначити, що особливості по-
даткових систем будь-якої країни зумовле-
ні державним устроєм та адміністративними 
можливостями кожного рівня влади, ступенем 
втручання державних органів в економіку, ха-
рактером екологічної політики. Ці чинники 
визначають податковий тягар, співвідношення 
непрямих і прямих податків, розподіл подат-
ків між рівнями бюджетної системи, характер і 
цілі податкових пільг. 

Законодавство більшості країн спрямоване 
на спрощення розрахунків і порядок стягнення 
різних екологічних податків, мінімізацію ви-
трат щодо оподаткування.

Зарубіжні країни використовують екологічні 
податки з метою стимулювання інвестиційно-
інноваційної діяльності у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища. Наприклад, 
в Швеції та Великобританії деякі екологічні по-
датки запроваджуються з визначення прямого 
обов’язку з боку держави спрямовувати доходи 
від екологічних податків на скорочення подат-
ків на доходи фізичних осіб та податків на фонд 
заробітної плати [13, с. 60].

В Україні екологічні податки нині викону-
ють тільки роль фіскальної спрямованості сис-
теми стягнення екоресурсних платежів.

Слід зауважити, що екологічні податки – 
неоднозначний економічний інструмент, тому 
кожна країна повинна вирішувати проблему їх 
упровадження відповідно до своїх вимог, що і є 
однією з причин досить значної різноманітності 
видів екологічних податків. Існує точка зору, 
що екологічні податки – це механізм протидії 
конкуренції, «механізм, який зменшує конку-
рентоспроможність держави через витрати на 
екологічні заходи» [6, с. 169]. Тому особливого 
значення набуває класифікація екологічних по-
датків як інструмент їх узагальнення і систе-
матизації.

Директорат із податків і митних зборів Єв-
ропейської Комісії [14] класифікує екологічні 
податки наступним чином:

1) енергетичні податки – відповідають за 
3/4 надходжень від екологічних податків та 
1/12 надходжень від усіх податків країн –чле-
нів ЄС;

2) транспортні податки на реєстрацію та ви-
користання автомобілів припадає 1/5 надхо-
джень від екологічних податків та 1,4% всіх 
податків;

3) податки на забруднення та податки на 
використання природних ресурсів – складають 
всього 3% надходжень від екологічних подат-
ків.

В національній економіці екологічне оподат-
кування відіграє досить значну роль, але, як 
правило, є неефективним і недієвим інструмен-
том регулювання на відміну від країн ЄС.

Проведемо порівняльний аналіз надходжень 
від екологічних податків у країнах ЄС та Укра-
їні (рис. 1). 
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Рис. 1. Надходження від екологічних податків,  
% від ВВП

Джерело: побудовано автором за даними [15–16]

Рис. 1 наглядно демонструє, що частка еко-
логічного податку в Україні в загальному обсязі 
надходжень є низькою і становить менше 1% 
ВВП, тоді як цей показник у країнах ЄС коли-
вається в межах від 2,2 до 2,5%. Ці відмінності 
зумовлені неспівставністю обсягів надходжень 
від екологічних податків в Україні та країнах 
ЄС. Необхідно зазначити, що на частку плате-
жів за спеціальне використання природних ре-
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сурсів в Україні припадає приблизно половина 
всіх надходжень від екологічних податків, а в 
країнах ЄС це всього 17% від загальної кількос-
ті надходжень.

Для розкриття чутливості доходів бюджету 
до зміни ВВП як джерела їх формування ви-
користаємо коефіцієнт еластичності (табл. 1), 
який показує відносну зміну доходів бюджету 
за одиничної відносної зміни ВВП. Так, якщо 
коефіцієнт більший за 1, то податки адекватно 
реагують на зростання ВВП, менше 1 – реагу-
ють слабко. 

Таблиця 1 
Динаміка коефіцієнту еластичності 

податкових надходжень зведеного бюджету  
по ВВП у 1999–2014 рр.

Рік
Екологічний податок 

(збір за забруднення навколишнього 
природного середовища)

1999 0,5
2000 0,8
2001 1,1
2002 0,7
2003 2,3
2004 0,6
2005 1,1
2006 3,9
2007 1,1
2008 0,3
2009 0,7
2010 2,6
2011 0,9
2012 2,9
2013 8,8
2014 8,3

Джерело: складено автором за даними [17, с. 5]

Аналіз коефіцієнту еластичності податкових 
надходжень від екологічного податку за ВВП 
(табл. 1) дає можливість зробити висновок, що 
надходження від екологічного податку 2014–
2015 рр. значно реагують на зростання ВВП 
(2014 р. – 8,8, 2015 р. – 8,3), тоді як у 2008 р., 
в період економічної кризи, спостерігається мі-
німальне значення (0,7).

Досвід країн ЄС свідчить про те, що причини 
дієвості екологічних податків за забруднення в 
країнах ЄС полягають у високих ставках, які 
спрямовані на те, щоб підприємствам було ви-
гідніше здійснювати заходи з охорони довкіл-
ля, а не забруднювати його.

Головна особливість податкового еколого-
економічного інструментарію полягає в тому, 
що зібрані таким шляхом кошти надходять на 
бюджетні рахунки відповідного рівня (держав-
ного чи місцевого) і використовуються на фінан-
сування екологічних проблем та відшкодуван-
ня збитків. Податки екологічної спрямованості 
стягуються окремо (тобто передбачені спеціальні 
статті) або в складі інших податків (відрахову-
ються частки від суми загальних податків).

Важливо зазначити, що особливістю еколо-
гічного оподаткування є те, що екологічний 
прогрес досягається з найменшими втратами 
для економіки у порівнянні з іншими інстру-
ментами регулювання. Використання цінових 
стимулів шляхом оподаткування «шкідливого 
виробництва» більш високими податками у по-
рівнянні з «екологічно чистими» альтернати-
вами має більш гнучку реакцію виробників і 
споживачів. Податки стимулюють зміну пове-
дінки за рахунок системи стимулювання, а не 
примусу.

Висновки. Ефективність екологічного по-
датку залежить не тільки від величини по-
даткової ставки, але і багато в чому від того, 
на які цілі і яким чином будуть розподілені 
доходи. Практика господарювання на сучас-
ному етапі переконливо доводить, що підпри-
ємствам вигідніше заплатити екологічний 
податок, ніж встановлювати більш дороге 
природоохоронне обладнання. Екологічний 
податок є свого роду платою за користуван-
ня навколишнім середовищем і не виконує 
своєї стимулюючої функції. Тому екологічне 
оподаткування повинно вдосконалюватися і 
супроводжуватися переглядом чинного при-
родоохоронного законодавства, зокрема, спро-
щення системи платежів, перегляду ставок 
інших податків з метою недопущення зна-
чного податкового тягаря і негативного впли-
ву на ринки праці та капіталу. Підвищення 
екологічного податку буде можливим за умов 
одночасного скорочення бази оподаткування 
з орієнтацією на основні забруднювачі. Тоді 
існуючий потік надходжень можна буде збе-
регти на належному рівні без додаткового по-
даткового навантаження, а також досягти чіт-
ко визначеної екологічної мети, що відповідає 
концепції «сталого розвитку». 
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено особливості та напрями екологізації 

туристичної діяльності на перспективних рекреаційних тери-
торіях на прикладі приміської зони великого міста. Розглянуто 
поняття екологізації, сталого розвитку туризму, зокрема еко-
логічного. Охарактеризовано рекреаційно-туристичні об’єкти 
приміської зони м. Львів та проаналізовано особливості їх те-
риторіальної організації.

Ключові слова: екологізація, приміська зона, велике міс-
то, екологічний туризм, рекреаційно-туристичні об’єкти.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы особенности и направления эколо-

гизации туристической деятельности на перспективных рекре-
ационных территориях на примере пригородной зоны большо-
го города. Рассмотрены понятия экологизации, устойчивого 
развития туризма, в частности экологического. Охарактеризо-
ваны рекреационно-туристические объекты пригородной зоны 
г. Львов и проанализированы особенности их территориаль-
ной организации.

Ключевые слова: экологизация, пригородная зона, боль-
шой город, экологический туризм, рекреационно-туристиче-
ские объекты.

ANNOTATION
Features and directions of ecologization of tourist activity on 

perspective recreational territories on the example of suburban 
area of city are investigated in the article. The concept of ecolo-
gization, stable development of tourism, in particular, ecological, 
are considered. The recreational and tourist objects of suburban 
area of L’viv are described and features its territorial organization 
are analyzed.

Keywords: ecologization, suburban area, city, ecological tour-
ism, recreational and tourist objects.

Постановка проблеми. Туристична сфера 
економіки України останнім часом зазнає ди-
намічних змін. Серед найважливіших сучасних 
тенденцій розвитку галузі – зростання популяр-
ності туризму як форми активного відпочинку. 
Однак, враховуючи все ще невисокий рівень 
матеріального забезпечення більшості населен-
ня України і, відповідно, мізерну частку до-
ходів, яку у середньому витрачають щорічно 
громадяни нашої держави на організацію свого 
відпочинку, зростає роль внутрішнього туриз-
му. Адже, як відомо, у більшості випадків вну-
трішній туризм є доступнішим і дешевшим за 
виїзний.

Водночас ключова особливість туризму в 
контексті забезпечення сталого розвитку поля-
гає у його спрямованості насамперед на природ-
ні рекреаційні ресурси, які часто є вичерпними 
та невідновлюваними. 

У той час як екологізацію загалом можна 
розглядати як проникнення екологічних аспек-

тів у всі сфери суспільного життя, ми тракту-
ємо екологізацію туристичної діяльності дещо 
вужче: як процес переходу туристичної сфери 
до моделі сталого розвитку у системі «туризм – 
навколишнє природне середовище». 

Першочерговим завданням екологізації ту-
ристичної діяльності є вирішення екологічних 
проблем туризму. Виходячи із положень сис-
темного підходу, ми трактуємо екологічні про-
блеми туризму як особливості та напрямки про-
тікання деструктивних процесів, пов’язаних із 
функціонуванням територіальних рекреаційних 
систем та їх взаємодією із навколишнім при-
родним середовищем. На наш погляд, екологіч-
ні проблеми розвитку туризму найефективніше 
можуть бути вирішені саме на регіональному 
рівні, однак для розробки відповідних страте-
гічних пріоритетів необхідним є глобальне пла-
нування і прогнозування у сфері туризму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методичні та прикладні аспекти еко-
логізації туристичної діяльності перебувають у 
центрі уваги сучасних українських дослідни-
ків, які працюють у рамках різних наукових 
дисциплін, зокрема, О. Бейдика [1], О. Дми-
трука [2], Н. Кудли [3], Е. Кульчицької [4], 
О. Мотузенко [5], М. Падуна [6] та ін. Автори 
низки наукових праць аналізують аспекти еко-
туристичного використання рекреаційно-турис-
тичних об’єктів, роль екотуризму у збережен-
ні біорізноманіття ландшафтів та забезпеченні 
сталого розвитку регіонів та інших територій, 
його вплив на формування здорового способу 
життя населення.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У той же час регіональні 
економічні аспекти екологізації туристичної 
діяльності, зокрема, у контексті гарантуван-
ня екологічної безпеки територій, висвітлено 
недостатньо. Детальнішої уваги потребує, на 
наш погляд, і проблема задоволення попиту на-
селення великих міст у якісних та недорогих  
рекреаційно-туристичних послугах.

Мета статті полягає в обґрунтуванні теорети-
ко-методологічних та прикладних основ еколо-
гізації туристичної діяльності у приміській зоні 
великого міста на прикладі м. Львів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вирішення регіональних екологічних проблем 
туризму неможливе без адекватного розуміння 
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їх сутності. На наш погляд, ключовою для та-
кого розуміння є дуалістична парадигма еколо-
гізації туристичної діяльності: туризм, з одного 
боку, зазнає впливу екологічних проблем, а з 
іншого – сам є їх причиною. Виходячи з цього, 
за станом взаємодії у системі «туризм – навко-
лишнє природне середовище» можна виділити 
три стадії розвитку туристичної сфери регіо-
ну: екстенсивну, інтенсивну та конструктивну  
(деструктивну) [7, с. 13].

Загалом, забезпечення збалансованого розви-
тку будь-яких регіонів, а особливо тих, що спе-
ціалізуються на туризмі, неможливе без розу-
міння суті екологізації туристичної діяльності 
та формування на її базі стратегії сталого роз-
витку й відповідної програми. Слід зауважити, 
що важлива роль в управлінні процесами еко-
логізації туристичної діяльності належить регі-
ональним органам влади та туристичним орга-
нізаціям. Водночас актуальними є й подальші 
наукові пошуки у цьому напрямку, об’єктами 
яких знову ж таки мають бути територіальні 
рекреаційні системи локального рівня, на при-
кладі яких особливо помітними є прояви регіо-
нальних екологічних проблем туризму.

Впродовж останніх років проблема органі-
зації активного відпочинку засобами рекреа-
ції та туризму стала особливо актуальною для 
мешканців великих міст. На нашу думку, саме 
рекреаційне освоєння приміської зони великих 
міст є достатньою альтернативою значно дорож-
чому виїзному і міжрегіональному внутрішньо-
му туризму. Однак раціональне використання 
рекреаційно-туристичних ресурсів приміської 
зони неможливе без детального їх аналізу і роз-
робки практичних рекомендацій для оптиміза-
ції розвитку відповідних рекреаційних зон.

Беручи за основу класифікацію, розроблену 
О. Бейдиком [1, с. 42], пропонуємо виділяти 
три типи рекреаційно-туристичних об’єктів за 
походженням – природні, природно-антропо-
генні та антропогенні. Кожен із вищезазначе-
них типів рекреаційно-туристичних об’єктів, у 
свою чергу, може поділятися на види. Зокрема, 
для приміської зони м. Львів характерні гео-
морфологічні, гідрологічні, флористичні, при-
родно-заповідні та історико-культурні рекреа-
ційно-туристичні об’єкти.

Приміська зона найбільш розвинена навко-
ло великих міст, до яких належить і Львів, та 
містить приміські поселення, винесені за межі 
міста промислові об’єкти, сільськогосподарські 
угіддя та рекреаційні зони. Приміська зона не 
має чітких меж, а її локалізація найкраще по-
яснюється відповідно до просторової концепції 
гравітаційних полів, напруженість яких в іде-
альному гомогенному середовищі рівномірно 
спадає від центру до периферії. Найбільше зна-
чення для рекреаційно-туристичної діяльності 
має територія, яка безпосередньо прилягає до 
міста і, відповідно, є найбільш доступною у 
транспортному відношенні. На прикладі Львова 
до цієї території, на нашу думку, входять ре-

креаційно-туристичні об’єкти, які віддалені від 
центру міста не більш ніж на 20 км. Саме на 
основі цього положення нами розроблена карто-
графічна модель досліджуваної приміської зони 
(рис. 1).

Вважаємо за доцільне виділити у межах 
приміської зони м. Львів дві рекреаційні зони – 
первинну (міську) і вторинну (власне примісь-
ку) [7, с. 12]. Головними критеріями виділення 
таких зон є, по-перше, транспортна доступність 
(рекреаційно-туристичні об’єкти первинної 
зони доступні для міського транспорту та од-
ноденних піших маршрутів), по-друге, ступінь 
рекреаційної освоєності та рівень рекреаційного 
навантаження.

У межах первинної рекреаційної зони Льво-
ва рекреаційно-туристичні об’єкти розміщені 
нерівномірно. Помітною є їх концентрація на-
вколо приміських поселень – м. Винники (озе-
ро, скелі, природно-заповідні об’єкти, ліс) та 
смт Брюховичі (озера, ліс). Саме ці території і 
є найпопулярнішими місцями активного відпо-
чинку мешканців обласного центру.

Найкраще забезпеченою рекреаційно-турис-
тичними об’єктами є південно-західна частина 
приміської зони. Водночас звертає на себе ува-
гу недостатня кількість рекреаційно-туристич-
них об’єктів у північно-східному напрямку від 
міста. Аналізуючи розміщення рекреаційно-ту-
ристичних об’єктів відносно шляхів сполучен-
ня, можемо зробити висновок про вигідніше їх 
транспортне положення у західній частині при-
міської зони порівняно із східною. 

Проаналізувавши територіальну структуру 
рекреаційно-туристичних ресурсів приміської 
зони м. Львів, можемо виділити п’ять особливо 
перспективних ядер територіальної концентра-
ції рекреаційно-туристичних об’єктів – м. Вин-
ники, с. Наварія, с. Страдч, с. Зашків, смт Об-
рошине. Саме тут доцільно розбудовувати 
туристичну інфраструктуру та організовувати 
активний відпочинок жителів обласного центру.

Слід зазначити, що рекреаційно-туристич-
ний потенціал приміської зони Львова вико-
ристовується недостатньо. Тому вважаємо, що 
з метою оптимізації розвитку відповідної ре-
креаційної зони необхідно упорядкувати про-
мислове і сільськогосподарське використання 
територій приміської зони, розробити мережу 
екотуристичних маршрутів околицями міста, 
обладнати місця для організованого відпочинку 
у лісових та лісопаркових зонах, вживати за-
ходів щодо збереження і реставрації історико-
культурних об’єктів, покращити якість шляхів 
сполучення, особливо у районах концентрації 
туристичних об’єктів.

На нашу думку, приміська зона Львова є 
перспективною із точки зору організації рекре-
аційно-туристичної діяльності і в майбутньому, 
у випадку врахування поданих рекомендацій та 
інтенсивного розвитку відповідної інфраструк-
тури, може стати потужним рекреаційним ра-
йоном.
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Одним із ефективних шляхів екологізації ту-
ристичної діяльності у приміській зоні велико-
го міста є розвиток екологічного туризму. Слід 
зауважити, що екотуризм набуває усе більшого 
поширення у сучасному світі. Темпи зростан-
ня популярності цього виду туристичної діяль-
ності прямо пропорційні темпам зменшення 
кількості незмінених природних та традицій-
них культурних ландшафтів. Однак в Україні 
екологічний туризм перебуває все ще на почат-
ковій стадії розвитку: екотуристичні подорожі 
організовуються переважно на самодіяльному 
рівні, комерційна діяльність у цьому напрямку 
лише зароджується. 

Проаналізувавши головні напрямки розви-
тку екологічного туризму у світі, а також бе-
ручи до уваги основні положення концепції 
сталого розвитку, можемо зробити висновок, 
що екотуризм – це туристська діяльність, ме-
тою якої є пізнання особливостей малозмінених 
природних і традиційних культурних ландшаф-
тів за умови збереження ландшафтного різно-
маніття. Об’єктами сучасного екологічного 
туризму можуть бути також і суттєво змінені 
людською діяльністю території, ознайомлення 
з якими дозволяє реалізувати екоосвітню функ-
цію екологічного туризму.

Одним із шляхів популяризації та інтенсифі-
кації розвитку екотуризму у приміській зоні ве-
ликого міста є розробка екотуристичних марш-
рутів, кількість яких все ще недостатня. Із цією 
метою, зокрема, за участі студентів Львівського 
державного університету фізичної культури, 
було розроблено мережу із шести екотуристич-
них маршрутів приміською зоною м. Львів, які 
об’єднують усі найважливіші рекреаційно-ту-
ристичні об’єкти території. Кожен із запропо-
нованих маршрутів є легкодоступним та не ви-
магає великих матеріальних витрат і фізичних 
зусиль. Участь у них можуть брати туристи різ-
ного рівня підготовленості.

Висновки. На наш погляд, оптимальна страте-
гія управління забезпеченням сталого розвитку 
регіону у сфері туризму та відповідна програма 
заходів щодо екологізації туристичної діяльнос-
ті повинні розроблятися із врахуванням низки 
закономірностей. Зокрема, цілком адекватни-
ми на регіональному рівні будуть заходи щодо 
контролю з боку місцевих органів влади над ту-
ристичним використанням місцевих природних 
ресурсів, сприяння розвитку екобезпечних ви-
дів туризму, таких як екотуризм, агротуризм. 
Більш складним завданням на регіональному 

рівні є розробка заходів щодо рівномірного 
розподілу рекреаційно-туристичного наванта-
ження у просторовому та часовому відношенні. 
Однак на прикладі Карпатського туристичного 
регіону України можна продемонструвати, з од-
ного боку, постійне туристичне освоєння нових 
територій, а з іншого – інтенсивний розвиток 
та диференціацію як зимових, так і літніх ви-
дів відпочинку. Така територіальна експансія 
туристичної діяльності не завжди піддається 
контролю і може набувати стихійних форм, що, 
безумовно, суперечить принципам екологічної 
безпеки та сталого розвитку. 

Отже, лише оптимальне поєднання різних за 
характером заходів може забезпечити сталий 
розвиток та екологізацію туристичної діяльнос-
ті на певних рекреаційних територіях. Особли-
во перспективні у цьому відношенні приміські 
зони великих міст, які загалом є поліфункці-
ональними територіями, однак саме із точки 
зору розвитку рекреаційно-туристичної діяль-
ності мають велике економічне та соціальне 
значення.
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ДО ПИТАННЯ РЕНАТУРАЛІЗАЦІЇ ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ  
ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

ON THE QUESTION OF RENATURALIZATION OF DRAINED LANDS 
THROUGH THE FORMATION OF AN ECOLOGICAL MANAGEMENT SYSTEM 

AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто методологічні аспекти формування 

системи екологічного менеджменту на сільськогосподарських 
підприємствах, що виступає перспективним напрямком вирі-
шення еколого-економічних проблем ренатуралізації осуше-
них сільськогосподарських земель. Процес формування СЕМ 
слід починати з розробки екологічної політики. Для визначення 
значущих екологічних аспектів діяльності у сільськогосподар-
ському підприємстві слід скласти їх реєстр. На наступному 
етапі формування СЕМ розробляються екологічні цілі та за-
вдання. Цілі СЕМ слід розділити на три групи: моніторинг, ме-
неджмент, поліпшення. У ході функціонування СЕМ необхідно 
здійснювати моніторинг і проводити періодичний аудит. СЕМ 
слід формувати на основі включення інформаційного, інсти-
туціонального, законодавчого та економічного блоків. Розви-
ток СЕМ вимагає уваги і підтримки органів державної влади 
та управління, спеціально уповноважених органів, державних і 
зарубіжних експертів, ділових кіл, громадськості України, а та-
кож міжнародних організацій. Формування та розвиток СЕМ на 
сільськогосподарських підприємствах дозволить комплексно 
вирішувати еколого-економічні проблеми, та зокрема питання 
ренатуралізації осушених сільськогосподарських земель, які 
сьогодні знаходяться у незадовільному стані.

Ключові слова: ренатуралізація, осушені землі, сільсько-
господарські підприємства, система екологічного менеджменту.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методологические аспекты фор-

мирования системы экологического менеджмента (СЭМ) на 
сельскохозяйственных предприятиях, которая выступает пер-
спективным направлением решения эколого-экономических 
проблем ренатурализации осушенных сельскохозяйственных 
земель. Процесс формирования СЭМ следует начинать с раз-
работки экологической политики. Для определения значимых 
экологических аспектов деятельности в сельскохозяйственном 
предприятии следует составить их реестр. На следующем эта-
пе формирования СЭМ разрабатываются экологические цели 
и задачи. Цели СЭМ следует разделить на три группы: монито-
ринг, менеджмент, улучшение. В ходе функционирования СЭМ 
необходимо осуществлять мониторинг и проводить периоди-
ческий аудит. СЭМ следует формировать на основе включе-
ния информационного, институционального, законодательно-
го и экономического блоков. Развитие СЭМ требует внимания 
и поддержки органов государственной власти и управления, 
специально уполномоченных органов, государственных и за-
рубежных экспертов, деловых кругов, общественности Укра-
ины, а также международных организаций. Формирование и 
развитие СЭМ на сельскохозяйственных предприятиях позво-
лит комплексно решать эколого-экономические проблемы, и в 
частности, вопросы ренатурализации осушенных сельскохо-
зяйственных земель, которые сегодня находятся в неудовлет-
ворительном состоянии.

Ключевые слова: ренатурализация, осушенные земли, 
сельскохозяйственные предприятия, система экологического 
менеджмента.

ANNOTATION
The article deals with the problem of methodological aspects 

of the formation of ecological management system (EMS) at ag-
ricultural enterprises, which acts as a promising direction of solv-
ing ecological and economic problems renaturalization of drained 
agricultural lands. One should start the process of forming the 
EMS with the development of ecologic policy. To determine the 
significant ecological aspects of the agricultural enterprise the reg-
ister should be made up. At the next stage of the EMS formation 
ecological objectives and targets are elaborated. The objectives 
of the EMS should be divided into three groups: the «monitoring», 
«management», «improvement». During the operation of the EMS 
it is necessary to make tre monitoring and recurrent audits. The 
EMS should be based on the inclusion of informational, institution-
al, legislative and economic blocks. The development of the EMS 
requires the attention and support of state and public authorities, 
specially authorized bodies, national and foreign experts, business 
cireles, the Ukrainian public and international organizations. Thus, 
well-organized system of ecological management among agricul-
tural enterprises by means of formation and development of the 
SEM will permit to solve ecological and economic issues compre-
hensively including the problem of renaturalization of drained agri-
cultural lands that are now in poor condition.

Keywords: renaturalization, drained lands, agricultural enter-
prises, an ecological management system.

Постановка проблеми. Особливої уваги сьо-
годні заслуговують проблеми, спричинені не-
гативним впливом на сільськогосподарські 
земельні ресурси осушувальної меліорації. Не-
скоректованість меліоративних робіт з процеса-
ми сільськогосподарського виробництва не спри-
яли раціональному всебічному і продуктивному 
використанню осушених земель. Результатом 
цього стала зміна напрямів основних ґрунтових 
процесів, порушення рівневого режиму ґрунто-
вих вод, змінилися родючість та ін. Майже 26% 
меліорованих сільськогосподарських земель не 
використовується у сільському господарстві по-
над 10 років. За таких умов досить актуальним 
стає питання ренатуралізації осушених сільсько-
господарських угідь. Однак, зважаючи на те, що 
розвиток зворотних процесів (вторинного забо-
лочення, підтоплення, відновлення фітоценозів) 
є досить складним як з організаційної, так із 
економічної точок зору, одним із перспективних 
напрямків вирішення даної проблеми є впрова-
дження системи екологічного менеджменту на 
сільськогосподарських підприємствах. 
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми осушуваних сільськогосподар-
ських земель висвітлено у працях В.І. Арте-
менка, А.К. Безкровного, В.С. Брезгунова, 
С.Т. Вознюка, В.А. Голяна, М.М. Мостового, 
В.О. Оліневича, Н.І. Середи, С.Г. Скоропанова, 
І.Т. Слюсаря, Х.Н. Старикова, Г.І. Танфільєва, 
Р.С. Трускавецького, М.А. Хвесика, М.Н. Шев-
ченка. Екологічному менеджменту присвячені 
дослідження Г.О. Білявського, Б.В. Буркін-
ського, Т.П. Галушкіної, С.І. Дорогунцова, 
Л.Ф. Кожушко, Л.Г. Мельника, П.М. Скрипчу-
ка, С.К. Харічкова, В.Я. Шевчука, Г.В. Черев-
ко, M.І. Яцків та ін.

Мета статті полягає в обґрунтуванні методо-
логічних аспектів формування системи еколо-
гічного менеджменту на сільськогосподарських 
підприємствах як інструменту вирішення еко-
лого-економічних проблем ренатуралізації осу-
шених сільськогосподарських земель.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система екологічного менеджменту (СЕМ), бу-
дучи частиною загальної системи адміністра-
тивного управління сільськогосподарським 
підприємством, включає в себе організаційну 
структуру, планування діяльності та розподіл 
обов'язків, процедури та ресурси для розвитку 
та впровадження проектів, що ведуть до досяг-
нення, перегляду та підтримання екологічної 
політики. У рамках реалізації цієї програми 
віддається пріоритет організаційним (адміні-
стративним) методам управління.

Формування і розвиток системи екологіч-
ного менеджменту несільськогосподарському 
підприємстві сприятиме не лише розвитку еко-
логічно чистого виробництва, а й діяльності в 
галузі запобігання негативного впливу на на-
вколишнє природне середовище, зокрема, слу-
гуватиме підоймою ренатуралізації осушених 
земель, які знаходяться у незадовільному стані. 

Нормативною основою формування і розви-
тку СЕМ на сільськогосподарському підприєм-
стві є український стандарт ДСТУІSО 14001 або 
міжнародний стандарт ІSО 14001:2004. Однак 
існуючі стандарти містять лише загальні ви-
моги і рекомендації, що регламентують процес 
формування та впровадження СЕМ, не включа-
ючи методичних підходів до реалізації окремих 
етапів, що знижує ефективність і створює труд-
нощі практичної реалізації даного процесу.

Тому особливої уваги заслуговує методична 
основа окремих етапів процесу формування та 
розвитку СЕМ на сільськогосподарському під-
приємстві, що стосується: формулювання прин-
ципів екологічної політики; процедури іден-
тифікації екологічних аспектів і проведення 
внутрішнього аудиту; формулювання, структу-
ризація і вимірювання екологічних цілей і за-
вдань; напрямків і заходів державної підтримки 
екологізації виробництва та розвитку СЕМ [3].

Як вказує стандарт ДСТУ ІSО 14001, процес 
формування СЕМ слід починати з розроблення 
екологічної політики (environmental policy) – 

спеціальний документ про наміри і принципи 
підприємства, який служить основою для дій, 
визначення екологічних цілей і завдань. Об-
ґрунтування, прийняття та декларування сучас-
ної екологічної політики є одним із ключових 
напрямів практичної діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств в області екологічного 
менеджменту.

Екологічна політика, як правило, враховує 
масштаб, природу і екологічні впливи підпри-
ємства, а також містить заяву про прагнення до 
відповідності нормативам, «постійного поліп-
шення» (continual improvement) СЕМ і «запо-
бігання забруднень» (pollution prevention).

Враховуючи вимоги законодавства в галузі 
охорони навколишнього середовища і функціо-
нальну спрямованість СЕМ, є доцільним вклю-
чити у зміст екологічної політики сільськогос-
подарського підприємств наступні принципи:

1. Послідовне покращання діяльності сіль-
ськогосподарського підприємства в усіх еколо-
гічних аспектах, де це є практично реальним. 
Система екологічного менеджменту є гнучким 
інструментом, який легко перебудовується і 
може застосовуватися для вирішення будь-яких 
завдань, спираючись на екологічні аспекти. 
При появі результатів діяльності в галузі еко-
логічного менеджменту принципи послідовного 
поліпшення будуть застосовуватися не тільки 
до екологічних аспектів, які можна ідентифі-
кувати для будь-яких виробничих процесів і 
завдань, але й до окремих елементів системи 
екологічного менеджменту (політика, процеду-
ри та ін.) і до всієї системи в цілому.

2. Зменшення негативного впливу на на-
вколишнє середовище. У це поняття входить 
не тільки звичайна діяльність, спрямована на 
зменшення використання хімікатів, очищення 
стічних вод технічних та тваринних комплек-
сів, організоване розміщення і видалення від-
ходів, зниження витрат енергоресурсів, дотри-
мання технологічної дисципліни, підвищення 
екологічної культури сільськогосподарського 
підприємства, а й діяльність, спрямована на 
відтворення природних ресурсів, зокрема рена-
туралізацію деградованих осушених земель.

3. Дотримання встановлених екологічних 
норм і правил. Крім вимог екологічного зако-
нодавства, місцевих органів влади, ISO 14001, 
сюди можуть бути включені різноманітні галу-
зеві стандарти і внутрішні стандарти сільсько-
господарського підприємства, міжнародні ви-
моги та ін.

4. Досягнення екоефективності. Діяльність 
у галузі екологічного менеджменту вже па пер-
ших етапах свого розвитку здатна приводити 
до суттєвих економічних ефектів за рахунок 
економії і заощадження сировини, матеріалів, 
енергетичних ресурсів, зменшення екологічних 
платежів і штрафних санкції та ін. [3].

На наступному етапі формування СЕМ необ-
хідно розробити та запровадити процедури для 
визначення значущих впливів (як з боку діяль-
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ності сільськогосподарського підприємства, так і 
продуктів і послуг) на навколишнє середовище, 
а також врахувати всі законодавчі вимоги та ви-
моги природи, пов'язані з його діяльністю [3].

Визначення значущих екологічних аспектів 
(ЕА) діяльності сільськогосподарського підпри-
ємства проводиться з метою аналізу та актуалі-
зації екологічної політики і встановлення цільо-
вих і планових екологічних показників у процесі 
розробки програми екологічного менеджменту.

Для визначення значущих ЕА діяльності 
у сільськогосподарському підприємстві слід 
скласти Реєстр ЕА у розрізі служб (табл. 1), ді-
яльність яких має негативний вплив на навко-
лишнє середовище, та Перелік значущих ЕА по 
всьому сільськогосподарському підприємству 
(табл. 2).

Формування Реєстру ЕА складається з на-
ступних послідовних етапів: ідентифікація ви-
дів діяльності сільськогосподарського підпри-
ємства, а також його продукції або послуг, які 
чинять або можуть чинити негативний вплив 
на навколишнє середовище; ідентифікація ЕА; 
оцінка значущості виявлених ЕА.

Вхідними даними для ідентифікації ЕА мо-
жуть бути результати аналізу: реєстру приро-

доохоронних документів; нормативної доку-
ментації, що регламентує вимоги до виконання 
технологічних процесів і різних видів робіт; вхід-
них матеріальних потоків (сировина, матеріали, 
енергоресурси що витрачаються); вихідних ма-
теріальних потоків (готова продукція, відходи, 
скиди); наявної інформації про ті, що відбулися, 
і потенційні екологічно небезпечні ситуації.

Сумарний вплив на навколишнє середовище 
того чи іншого ЕА слід визначати експертним 
шляхом за допомогою виявлення чинника зна-
чущості ЕА (Ч

З
), який розраховується за фор-

мулою [3]:
Ч

З
 =М

В
 × І

В
 × Й

В
 × Т

В
,

де М
В
 – масштаб впливу ЕА (у балах); І

В
 – 

інтенсивність (важкість) впливу ЕА (у балах): 
ЙВ – ймовірність впливу ЕА (у балах): Т

В
 – три-

валість впливу ЕА (у балах).
Числові значення критеріїв оцінки (М

В
, І

В
, 

Й
В
, Т

В
) наведені в таблиці 3.

За організацію робіт з ідентифікації ЕА та 
оцінки їх значущості відповідають керівники 
підрозділів. За результатами ідентифікації фор-
мується зведений реєстр ЕА сільськогосподар-
ського підприємства, в якому виявлені аспекти 
ранжуються в порядку зменшення значень Ч

З
. 

Таблиця 1
Форма реєстру екологічних аспектів

Реєстр екологічних аспектів________________________
 (назва виробництва/служби)

Процес
Місце 

реалізації 
процесу

Екологічні 
аспекти

Вплив на 
навколишнє 
середовище

Документи, 
регламентуючі 
вимоги до ЕА

Критерії 
оцінки

Фактор 
значущості 

(Ф
З
)

Таблиця 2
Перелік значущих екологічних аспектів

№ з.п. Місце знаходження процесу Виявлений екологічний 
аспект Чинник значущості, в балах

Таблиця 3 
Шкала оцінок значущості екологічних аспектів

 – Критерії 
оцінки  – Значення критерію, в балах

-

1. Масштаб впливу ЕА (М
В
) в межах:

 – місць проведення робіт; 
 – об’єкта в цілому;
 – прилеглої території;
 – району і більше. 

2. Інтенсивність (важкість) впливу ЕА (І
В
):

 – вплив в межах допустимих, законодавчо встановлених норм;
 – перевищення гранично допустимих, законодавчо встановлених 
норм із незначними наслідками для довкілля;
 – перевищення гранично допустимих, законодавчо встановлених 
норм зі значними наслідками для довкілля.

3. Ймовірність впливу ЕА (Й
В
):

 – випадкові рідкісні події (мала); 
 – періодично повторювані події (середня); 
 – часто повторювані події або постійний вплив (висока).

4. Тривалість впливу ЕА (Т
В
):

 – протягом декількох годин; 
 – протягом днів;
 – тривалий час або постійно. 

1
2
3
4

1

2

3

1
2
3

1
2
3
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Після чого значущі ЕА вносяться до Переліку. 
До значущих ЕА доцільно віднести ті,чинник 
значущості яких дорівнює або більший 36 [3].

У подальшому діючі Реєстр та Перелік зна-
чущих ЕА слід щорічно актуалізувати. При 
цьому документи знову оформляються, прохо-
дять погодження і затверджуються. Попередні 
версії вилучаються.

Підставою для внесення змін до Реєстру та Пе-
реліку можуть бути зміни нормативної докумен-
тації та природоохоронних вимог. Зміни, внесені 
до Переліку, у свою чергу, є підставою для пере-
гляду планів діяльності сільськогосподарського 
підприємства, змін цільових і планових екологіч-
них показників, перегляду екологічної політики, 
розробки нових і перегляду діючих процедур ін-
тегрованої системи менеджменту.

Моніторинг дотримання вимог процедури 
ідентифікації ЕА здійснюється в процесі вну-

трішнього аудиту. Результати ідентифікації 
аналізуються керівництвом сільськогосподар-
ського підприємства.

На наступному етапі формування СЕМ, з 
урахуванням значущих екологічних впливів, 
законодавчих та інших вимог, у сільсько-
господарському підприємстві розробляються 
екологічні цілі і завдання, засновані на еко-
логічній політиці, визначенні для кожної 
функції (сфери діяльності) та рівня підпри-
ємства.

Необхідно зазначити, що найважливішою 
метою екологічної політики має стати праг-
нення до постійного зниження шкідливого 
впливу на навколишнє середовище і неухиль-
не виконання природоохоронного законодав-
ства при високій якості сільськогосподарської 
продукції. Головну мету, у свою чергу, до-
цільно поділити на підцілі (рис. 1) [3] .

 
 

Основні цілі формування та розвитку системи екологічного 
менеджменту на сільськогосподарському підприємстві 
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Рис. 1. Основні цілі формування та розвитку СЕМ 
у сільськогосподарському підприємстві
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Досягнення цілей екологічної політики базу-
ється на вирішенні таких завдань: застосуван-
ня технологій і обладнання, спрямованих на 
зниження негативного впливу на навколишнє 
середовище; використання ресурсозберігаючих 
технологій; аналіз впливу змін виробничих про-
цесів на споживання природних ресурсів; аналіз 
впливу взаємодії сільськогосподарського під-
приємства з навколишнім середовищем на сьо-
годнішній і перспективний економічний стан 
даного суб'єкта; постійний контроль обсягів і 
складу природних ресурсів, що споживаються, 
і результатів виробничих процесів, що вплива-
ють на навколишнє середовище; підвищення 
ефективності контролю дотримання вимог еко-
логічної безпеки та екологічного моніторингу, 
на основі впровадження методів технічної діа-
гностики; прогнозування і запобігання екологіч-
но небезпечних ситуацій, зменшення негатив-
них впливів, пов'язаних з такими ситуаціями; 
відкритість інформації з екологічних питань, 
пов'язаної з діяльністю сільськогосподарського 
підприємства; систематичне навчання персоналу 
та його стимулювання до виробничої діяльності, 
що дозволяє мінімізувати шкідливий вплив на 
навколишнє середовище.

Цілі і завдання СЕМ слід розробляти на осно-
ві аналізу законодавчих та інших вимог, іден-
тифікованих екологічних аспектів і взаємодій, 
ризиків і небезпек сільськогосподарського під-
приємства, технологічних можливостей, фінан-
сових, виробничих, комерційних вимог і думок 
зацікавлених сторін.

Враховуючи, що процеси поліпшення не мо-
жуть протікати у всіх напрямках діяльності 
сільськогосподарського підприємства одночас-
но, доцільно цілі СЕМ розділити на три групи: 
моніторинг, менеджмент, покращення.

У групу «моніторинг» включаються цілі, на-
правлені на потенційне поліпшення значущих 
аспектів діяльності сільськогосподарського під-
приємства при обмеженні фінансових, техноло-
гічних та інших ресурсів. Такі цілі направлені 
на дослідження конкретних проблем. 

У групу «менеджмент» включають цілі, за 
якими вже здійснюється успішне управління. 
Такі цілі гарантують, що всі кошти, що стосу-
ються даних аспектів діяльності, систематично 
застосовуються. 

У групу«покращення» включають цілі, 
спрямовані на поліпшення управління певними 
аспектами діяльності. Такі цілі необхідні для 
показу безперервного поліпшення [3].

Необхідно зазначити, що критерієм вико-
нання екологічних цілей слід вважати ступінь 
їх досягнення, який може мати три рівні. Еко-
логічна ціль вважається до запланованого тер-
міну:

– виконаною повністю (стосується групи ці-
лей «покращення»), якщо виконані всі завдан-
ня що відносяться до даної цілі;

– виконаною на x% (стосується групи цілей 
«покращення»), якщо хоча б одне із завдань, 
що відносяться до даної цілі, не виконане;

– такою, що виконується (стосується груп 
цілей «менеджмент» і «моніторинг»), якщо 
протягом запланованого терміну її завдання ви-
конуються.

Потрібно наголосити, що оцінку виконання 
цілей і завдань при аналізі СЕМ з боку вищо-
го керівництва з подальшим їх коригуванням 
необхідно проводити щорічно.

Ефективність функціонування системи еко-
логічного менеджменту багато в чому залежить 
від обліку матеріалопотоків сільськогосподар-
ського підприємства [4].

Таблиця 4
Завдання різних ланок управління в СЕМ підприємства

Ланки управління Завдання менеджменту

Вища

1. Інтеграція проблем охорони навколишнього середовища та раціонального при-
родокористування із загальновиробничими проблемами.
2. Формування екологічної політики сільськогосподарського підприємства.
3. Визначення екологічних цілей і завдань для різних ланок управління.
4. Планування основних напрямків природоохоронної діяльності сільськогосподар-
ського підприємства.
5. Координація та стимулювання природоохоронної діяльності сільськогосподар-
ського підприємства.
6. Забезпечення природоохоронних проектів матеріальними, трудовими і фінансо-
вими ресурсами.
7. Комплексна оцінка стану природоохоронної діяльності сільськогосподарського 
підприємства та ін.

Середня

1. Здійснення екоаудиторських перевірок.
2. Розробка організаційно-технічних та інвестиційних рекомендацій щодо вдоско-
налення природоохоронної діяльності сільськогосподарського підприємства.
3. Детальна розробка та координація конкретних проектів у галузі охорони навко-
лишнього середовища та раціонального природокористування.
4. Представництво підприємства з екологічних питань при взаємодії з контролюю-
чими органами та громадськістю та ін.

Нижча

1. Реалізація екологічних проектів.
2. Здійснення контролю роботи обладнання, що представляє загрозу для навколиш-
нього середовища.
3. Робота з персоналом.
4. Розробка пропозицій щодо вдосконалення технологічних процесів і продукції 
відносно екологічних аспектів та ін.
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Чіткий розподіл поставлених завдань між 
рівнями управління, в рамках яких розмежову-
ються повноваження і відповідальність посадо-
вих осіб, сприятиме їх ефективному досягнен-
ню (табл. 4).

У ході розвитку СЕМ необхідно розробити 
екологічну програму, програму з навчання пер-
соналу та підготовки до нестандартних ситуа-
цій, а також виділити достатню кількість люд-
ських, технологічних і фінансових ресурсів.

Інструментальний апарат СЕМ, базуючись 
на екологічній політиці і поставлених цілях, 
може включати наступні основні засоби та фор-
ми екологічно орієнтованого управління: ефек-
тивний менеджмент природних ресурсів що 
споживаються у рамках тривалого розвитку; 
екологічний аудит як важливий засіб та інстру-
мент забезпечення відповідності екологічним 
стандартам та екологічній безпеці; акцент на 
відповідність продукції екологічним нормам і 
вимогам; впровадження екологічних підходів 
в маркетингових дослідженнях; врахування 
екологічних аспектів при розробці виробничих 
процесів; управління відходами виробництва 
через ре циклізацію та впровадження біотех-
нологій; раціональний розподіл екологічної 
відповідальності при прийнятті управлінських 
рішень та ін.

Використовувані методи, направлені на по-
передження негативного впливу на навколишнє 

середовище, можна об'єднати в чотири основні 
категорії: раціональне господарювання, заміна 
матеріалів, модернізація виробництва, раціо-
нальне споживання ресурсів.

У сільськогосподарському підприємстві в 
ході функціонування СЕМ необхідно здійсню-
вати моніторинг, або вимірювання, основних 
параметрів тієї діяльності, яка може істотно 
впливати на навколишнє середовище. У міру 
розвитку СЕМ слід проводити періодичний ау-
дит СЕМ, результати якого необхідно аналізу-
вати з точки зору адекватності та ефективності 
СЕМ, керуючись прагненням до постійного по-
ліпшення.

Враховуючи, що результати аудиту будуть 
основою майбутніх планів вдосконалення СЕМ, 
вагоме місце в методології слід приділити про-
цедурі проведення внутрішнього аудиту [3].

Внутрішній аудит проводиться з метою 
встановлення відповідності СЕМ вимогам зо-
внішніх і внутрішніх стандартів та оцінки її 
результативності. У програму проведення ау-
диту доцільно включити мету аудиту, область 
його застосування, критерії аудиту, підроз-
діли, що перевіряються (посадові особи), які 
беруть участь у реалізації вимог до процесу, 
період проведення конкретних аудитів за міся-
цями і номер звіту про результати внутрішньо-
го аудиту (табл. 5).

У цілому процес формування і розвитку 
СЕМ в організації буде відповіда-
ти алгоритму, представленому на 
рис. 2.

Розвиток екологічного ме-
неджменту та аудиту як інстру-
ментів економічного росту, що 
відповідає цілям сталого розви-
тку, вимагає уваги і підтрим-
ки органів державної влади та 
управління, спеціально уповно-
важених органів, державних і за-
рубіжних експертів, ділових кіл, 
громадськості України, а також 
міжнародних організацій.

Державне регулювання ді-
яльності сільськогосподарських 
підприємств в екологічній сфері 
вбачає вплив на суб'єкти госпо-
дарювання з боку органів управ-
ління (державного, регіонально-
го та місцевого рівнів) з метою 
зменшення їх негативного впли-
ву на навколишнє природне се-
редовище на основі комплексного 
використання механізмів центра-

Таблиця 5
Форма програми внутрішнього аудиту

№ аудиту Мета Процес
Критерії аудиту Підрозділи, 

посадові особи,  
що перевіряються

Місяці № звіту
ДСТУ ISO 14001

 Аналіз результатів діяльності керівництвом 

1. Формування СЕМ 

П
іс

ля
се

рт
иф

ік
ац

ій
ни

й 
ау

ди
т 

Розробка екологічної політики 

Ідентифікація екологічних аспектів і вимог законодавства 

Розробка екологічних цілей і завдань 

Розробка екологічних програм 

Сертифікація відповідності вимог стандарту ISO 14001 

2. Організація діяльності в рамках СЕМ 

Визначення структури відповідності 

Забезпечення ресурсами 

Моніторинг основних параметрів діяльності 

Аудит СЕМ та її коректування 

Рис. 2. Алгоритм формування та розвитку СЕМ 
у сільськогосподарському підприємстві
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лізованого планування, стимулюючого регулю-
вання і ринкового саморегулювання. У зв'язку з 
цим систему державної підтримки екологізації 
сільськогосподарських підприємств та розви-
тку СЕМ слід формувати на основі включення 
інформаційного, інституціонального, законо-

давчого та економічного блоків, кожен з яких 
включає ряд цільових заходів (рис. 3) [3].

Висновки. Чітко організована система 
управління якістю довкілля серед сільськогос-
подарських підприємств шляхом формування 
та розвитку системи екологічного менеджмен-

 

1. Розвиток і вдосконалення системи 
екоосвіти та створення умов для 
ековиховання населення 

2. Формування сучасної методологічної бази 
та забезпечення її поширення 

3. Забезпечення «прозорості» перерозподілу 
природоохоронних коштів між різними 
рівнями 

4. Поширення досвіду екологізації шляхом 
організації та проведення науково-
практичних конференцій, семінарів та ін. 

5. Створення інформаційного банку, що містить 
дані про організації, які сертифіковані 
відповідно до стандарту серії ISO 14000, 
результати сертифікації, аудиту, експертної 
оцінки та ін., і забезпечення доступності в 
отриманні такої інформації зацікавленим 
особам та ін. 

1. Створення законодавчих і нормативних 
актів, що забезпечують ефективність 
формування і розвиток СЕМ та її 
інструментів 

2. Удосконалення законодавчої бази 
(виключення дублювання, суперечливості, 
не стикування окремих правових актів) у 
цій сфері 

3. Удосконалення існуючої системи 
нормування та її адаптація до міжнародних 
норм 

4. Розробка та законодавче затвердження 
критеріїв екологічно чистої продукції, 
включаючи технологію її виробництва, а 
також державних стандартів на екологічно 
чисту продукцію 

5. Вдосконалення стандартів серії ДСТУ  ISO 
14000 у напрямку гармонізації термінології 
та ін. 

Система 
державної 
підтримки 

екологізації с.-г. 
підприємств і 

розвитку СЕМ 

Інформаційна 
 підтримка 

Правова 
 підтримка 

Економічна 
 підтримка 

Інституціональна 
підтримка 

1. Створення системи пільг, стимулів, 
мотивацій для господарюючих суб'єктів  

2. Удосконалення структури перерозподілу 
природоохоронних коштів що 
відраховуються, та розробка практичного 
механізму повернення їх с.-г.підприємствам 

3. Розробка цільових програм довгострокового 
кредитування природоохоронної діяльності  

4. Першочергове включення с.-г. підприємств, 
що впровадили СЕМ в цільові інвестиційні 
програми 

5. Розвиток системи бюджетного 
фінансування для реалізації суспільно 
значущих проектів 

6. Розробка системи бонусів, субсидій у 
вигляді безоплатних позичок 

7. Удосконалення банківської системи 
кредитування на природоохоронні потреби  

8. Підвищення цін на екологічно чисту 
продукцію і, відповідно, заниження цін на 
екологічно брудну продукцію 

9. Впровадження інвестицій, орієнтованих 
на розвиток ресурсозбереження, та ін. 

 

1. Створення національної, визнаної 
міжнародним співтовариством системи 
добровільної екологічної сертифікації та 
акредитації сертифікаційних організацій 

2. Удосконалення системи державного 
моніторингу 

3. Створення умов для формування різних 
консалтингових структур, 
інжинірингових, тренінгових компаній та 
ін. 

4. Створення умов для формування 
екоринків і розвитку екопродукції 

5. Розвиток системи добровільного 
екологічного аудитування та ін. 

 

Рис. 3. Система державної підтримки екологізації 
сільськогосподарських підприємств, формування і розвитку СЕМ
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ту дасть можливість комплексно вирішува-
ти еколого-економічні проблеми, серед яких 
ренатуралізація осушених сільськогосподар-
ських земель, які сьогодні знаходяться у не-
задовільному стані, що, в свою чергу, сприя-
тиме забезпеченню екологічної безпеки.
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

ASSESSMENT OF ECOLOGICAL SECURITY OF ENVIRONMENT IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто суть, класифікація і методи оцінки еко-

логічної безпеки довкілля, а також стан екологічної небезпеки 
в різних регіонах України і вірогідність негативних наслідків 
впливу різних небезпек на навколишнє природне середовище 
на основі графічного методу дослідження.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены суть, классификация и методы 

оценки экологической безопасности окружающей среды, а 
также состояние экологической опасности в разных регионах 
Украины и вероятность отрицательных последствий влияния 
разных опасностей на окружающую природную среду на осно-
ве графического метода исследований.
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АNNOTATION
The article is aiming at the study of environmental hazards in 

different regions of Ukraine. It’s main objective is to identify the set 
of adverse factors affecting the state of danger and compose a 
necessary starting material for the prediction of possible negative 
consequences, their nature and extent.
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Постановка проблеми. Останнім часом рі-
вень техногенного навантаження на довкілля у 
більшості регіонів України значно перевищує 
гранично допустимі рівні. Усі промислові під-
приємства представляють потенційну небезпеку 
для персоналу, населення та навколишнього се-
редовища.

Вірогідність негативних наслідків впливу 
цих небезпек на навколишнє природне серед-
овище, які призводять до його незворотної де-
градації, називають (згідно з ДСТУ 2156-93) 
екологічним ризиком.

Основою вирішення екологічних проблем є 
забезпечення балансу економічних, соціальних 
та екологічних інтересів при плануванні госпо-
дарської діяльності. Тому оцінка і визначення 
ступеня ризику екологічної безпеки є першо-
черговим завданням.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Поняття «безпека» увійшло в лексикон сучас-
них міжнародних відносин після публікації 
Програмою розвитку ООН (ПРООН, UNDP) 
у 1993 р. «Доповіді про людський розвиток». 
Ідея використовувати поняття «безпека» скорі-

ше щодо людей, ніж держав і націй, була на 
той час новою і суперечливою.

Переважна більшість дослідників безпеку 
розуміє як гарантування усім громадянам дер-
жави належних умов для їхньої самореалізації, 
захисту життя, свободи, власності від зазіхань з 
боку будь-якої людини, організації, суспільства 
чи держави. Саме тому безпека є однією із най-
важливіших потреб поряд із потребою людини 
в їжі, одязі, помешканні тощо. Це означає, що 
потреба в безпеці, а отже і саме це поняття як 
категорія виникла з появою людини на Землі, 
тобто забезпечення безпеки є головною пере-
думовою прогресивного розвитку та розбудови 
державності.

Американський політолог А. Уолферс, який 
свого часу першим запропонував наукове ви-
значення безпеки, вважав, що «...безпека в 
об’єктивному плані передбачає відсутність за-
гроз набутим цінностям, у суб’єктивному – від-
сутність страху стосовно того, що цим ціннос-
тям буде заподіяна шкода», тобто що вони не 
зазнають руйнації [1, с. 19].

На багатогранність «феномену безпеки» 
вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, 
A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ков-
тун, [2; 3], С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, 
A.M. Федорищева [4], Г.П. Ситник [5], Н.І. Чух-
рай [6]. Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що 
безпека – це стан діяльності, за якого (з певною 
ймовірністю винятків) проявляється небезпе-
ка [8]. На думку В.А. Ліпкана, безпека харак-
теризує конкретний стан захищеності будь-якої 
держави та її спроможність протистояти змінам 
умов функціонування як таким, що мають як 
передбачуваний, так і спонтанний характер. 
Безпека – це гарантована конституційними, за-
конодавчими і практичними заходами захище-
ність життєво важливих інтересів об’єкта від 
зовнішніх і внутрішніх загроз [9, с. 6].

У більшості випадків поняття «безпека» 
розглядають у широкому науковому сенсі, ро-
зуміючи під безпекою захищеність природно-
фізіологічних, соціально-економічних, ідеаль-
но-духовних і ситуативних потреб у ресурсах, 
технологіях, інформації та моральних ідеалах, 
необхідних для життєдіяльності й розвитку на-
селення.

Мета, об’єкти і завдання дослідження. Осно-
вною метою статті є дослідження стану еколо-
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гічної небезпеки в різних регіонах України. 
Об’єкт дослідження – методологічні аспекти 
оцінки екологічної безпеки довкілля. Основне 
завдання полягає у виявленні комплексу не-
сприятливих факторів, що впливають на стан 
небезпеки і складають необхідний вихідний ма-
теріал для прогнозування можливих негатив-
них наслідків, їхнього характеру і масштабів.

Методика і результати досліджень. Окреме 
значення для вивчення феномену безпеки має 
класифікація безпеки. Передусім правомірно 
розрізняти форми (системи) безпеки щодо сил 
і процесів природного, соціального й технічно-
го характеру. Їх можна визначити як системи 
геобіофізичної, соціальної та технічної безпеки 
(рис. 1).

Класифікацію безпеки можна визначати по-
різному: за об’єктом безпеки (людина, сім’я, 
народ, нація, суспільство, держава, людство); 
за предметом безпеки (біологія, хімія, радіація, 
екологія, техносфера); за проблемною (ситуацій-
ною) ознакою (безпека демографічна, генетична, 
духовна, моральна); за функціональною ознакою 
(соціальна, економічна, політична безпека).

Безпека є своєрідною характеристикою та 
необхідною передумовою життєдіяльності, про-
гресивного розвитку та життєздатності об’єктів 
реального світу. Методологія її оцінки ґрунту-
ється на положеннях про суть природно-антро-
погенного забруднення середовища, стандартні 
вимоги до якості об’єктів середовища, нормати-
ви допустимих забруднень.

Оцінка стану екологічної безпеки довкілля 
являє собою кількісну міру параметрів небез-
пек забруднення навколишнього середовища, 
загроз і ризиків як природного характеру, так і 
стану техногенної безпеки. Ця оцінка здійсню-

ється за системою методів і способів вимірюван-
ня параметрів навколишнього середовища. Для 
цієї мети необхідно знати фактори формуван-
ня стану небезпеки та систему показників, що 
характеризує всі природно-екологічні явища і 
процеси геоекологічної небезпеки, природно-
екологічних умов, екологічного стану.

Система екологічних природно-техногенних 
показників складається із показників, що ха-
рактеризують всі явища і процеси геоеколо-
гічної небезпеки, природно-екологічних умов, 
екологічного стану довкілля. Вихідна первинна 
інформація для оцінки екологічної безпеки до-
вкілля представлена системою із чотирьох груп 
показників: природно-кліматичних, техноген-
но-екологічних, соціально-економічних та ре-
зультативних [9; 10; 11].

Результати дослідження. Протягом 
2013 року в Україні зареєстровано 143 надзви-
чайні ситуації, що відповідно до Національно-
го класифікатора «Класифікатор надзвичайних 
ситуацій» ДК 019:2010 розподілилися на три 
групи: техногенного характеру – 75, природно-
го характеру – 56, соціального характеру – 12. 
Порівняно з 2012 роком загальна кількість над-
звичайних ситуацій (далі НС) зменшилася на 
32,5%, зареєстровано зменшення кількості за-
гиблих і постраждалих у НС на 15,9% і 0,8% 
відповідно (табл. 1).

Однак негативним фактором є збільшення 
на 41% обсягів прямих матеріальних збитків, 
завданих НС. За видами НС переважали по-
жежі (вибухи) та медико-біологічні НС (у т.ч. 
внаслідок інфекційних захворювань та отруєнь 
людей). Зменшення кількості НС природного 
характеру сталося за рахунок суттєвого змен-
шення частки метеорологічних НС (на 46%) та 

Рис. 1. Схема класифікації безпеки
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НС, внаслідок пожеж у природних екосистемах 
(на 87%). Більшість НС соціального характеру 
сталися внаслідок нещасних випадків з людь-
ми, з них 8 НС були спричинені грубим нехту-
ванням правилами безпеки на водних об’єктах 
та 3 НС – недотриманням вимог техніки безпе-
ки під час виконання трудових обов’язків.

Динаміка кількості НС та тенденції їх змін 
зображено на рисунку 2.

 
 

412 456 463 
622 587 

356 361 355 301 253 

2330 

1580 

1046 

1377 

959 

1511 

753 

985 
861 854 

286 

368 363 
368 

312 

264 254 
221 212 

143 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

К
іл

ьк
іс

ть
 Н

С
, о

д.
 

К
іл

ьк
іс

ть
 о

сі
б,

 о
д.

 

Україна  

Загинуло  Постраждало  

Рис. 2. Динаміка кількості НС, що виникали 
протягом 2004–2013 рр.

На рисунку 2 відображено тенденції суттє-
вого зниження загальної кількості НС (з 286 до 
143) та кількості постраждалих (з 2330 до 854) 
і загиблих (з 412 до 253) осіб. У регіонально-
му розрізі найбільшу кількість НС у 2013 році 
зафіксовано у Донецькій (20), Львівській (14), 
Луганській (11), Одеській (10), Волинській (8), 
Харківській (8), Закарпатській (7), Миколаїв-
ській (7) областях та м. Києві (7). У Сумській 
області виникло 6 НС, у Полтавській – 5 НС.

Додаткову узагальнену інформацію про на-
копичену кількість виникнення надзвичайних 
ситуацій у регіонах за 17 років надано на ри-
сунку 3.

За даними рисунка 3 простежується харак-
тер динамічних змін кількості виникнення над-
звичайних ситуацій у кожній природно-еконо-
мічній зоні: найменш небезпечними є регіони 
перших двох зон, які мають невелику та ста-
більну амплітуду коливання (50-100 випадків 

НС) та рівень кількості виникнення НС ниж-
чий за середній багаторічний по державі (окрім 
Львівської області).

Дуже небезпечними є регіони третьої групи 
з високою амплітудою коливання (400 випадків 
НС) та непередбачуваністю виникнення різних 
видів загроз і катастроф техногенного характе-
ру. З дев’яти областей степової зони лише дві 
(Кіровоградська і Херсонська) мають нижчу за 
середнє державну кількість випадків виникнен-
ня НС. Багаторічні дослідження надзвичайних 
ситуацій в Україні представлені на рисунку 4.
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Дані рисунка 4 дають наочне відображення 
про високий техногенний (54%) і природний 

Таблиця 1
Характеристика НС, що виникли протягом 2012 та 2013 рр.

Дані про надзвичайні ситуації 2012 р. 2013 р. % зменшення (-), 
збільшення (+) 

Загальна кількість НС 212 143 32,5
у тому числі:
техногенного характеру
природного характеру
соціального характеру

120
74
18

75
56
12

-37,5
-24,3
-33,3

у тому числі за рівнями:
державного рівня
регіонального рівня
місцевого рівня
об’єктового рівня

1
13
83
115

1
11
58
73

0,0
-15,4
-30,1
-36,5

наслідки:
Загинуло людей внаслідок НС
Постраждало людей внаслідок НС
Матеріальні збитки від НС, млн грн

301
861

249,8

253
854

352,3

-15,9
-0,8

+41,0
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Рис. 3. Загальна кількість виникнення НС
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(37%) характер НС (ліва діаграма) та те, що 
ці НС були в основному об’єктового (56%) та 
місцевого (35%) рівнів (права діаграма). Змен-
шення показників загальної кількості НС та їх 
складових свідчить про тенденції до зменшення 
рівня техногенної та природної небезпеки.

Але, враховуючи збереження рівня наслідків 
від НС, необхідно зазначити, що рівень ризиків 
виникнення НС природного і техногенного ха-
рактеру та ризиків збитків від них залишають-
ся практично незмінними та досить високими 
для більшості регіонів України.

Різний характер та інтенсивність виник-
ненням надзвичайних ситуацій у часі тісно 
пов’язане зі змінами показників, що характе-
ризують соціальні та економічні наслідки. Так, 
кількість загиблих людей майже не змінювала-
ся, а кількість постраждалих з року в рік сут-
тєво понижувалася, матеріальні збитки мали 
циклічний хаотичний характер змін, без наяв-
ності будь якої загальної тенденції (рис. 5). 
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Рис. 5. Динаміка наслідків виникнення 
надзвичайних ситуацій

Побудова тренду змін у часі різних видів НС 
поглиблює уявлення про динаміку, тенденції та 
закономірності розвитку надзвичайних ситуа-
цій за довгий період часу (рис. 6).
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Рис. 6. Трендові рівняння для прогнозування 
майбутніх рівнів НС

Побудовані функції ліній трендів дають 
можливість прогнозувати рівні НС на перспек-
тиву. Якщо провести екстраполяцію цих ліній 
трендів (як показано на рис. 6), то можливо, 

без додаткових розрахунків, візуально визначи-
ти майбутні рівні різних видів НС.

Використання системи кількісних показни-
ків дало можливість проведення порівняльної 
оцінки небезпеки регіонів й уточнення на цій 
основі районування території України за ступе-
нем ризику для життєдіяльності.

Так, згідно з розрахунками (за статистичними 
даними 1997–2013 рр.), найвищий інтегральний 
показник небезпеки існує в АР Крим, Дніпро-
петровській, Донецькій, Закарпатській, Запо-
різькій, Івано-Франківській, Луганській, Львів-
ській, Миколаївській, Одеській та Херсонській 
областях. При цьому, в структурі небезпек Дні-
пропетровської, Донецької, Запорізької та Луган-
ської областей переважає техногенна складова, а  
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 
та А.Р. Крим – природні чинники.

Порівняльні оцінки ризику різних регіонів 
України суттєво різняться, що зумовлено як 
розвитком їхнього промислового комплексу, 
природно-ресурсним потенціалом, так й еко-
логічною ситуацією. Тому оптимальна система 
управління природно-техногенною безпекою 
кожного з них має бути різною, що вимагає пе-
редусім вирішення питань щодо розмірів цільо-
вого фінансування заходів зі зниження ризиків 
і пом’якшення наслідків НС.

Висновки.
1. Для успішної боротьби з екологічною не-

безпекою довкілля потрібна цілеспрямована 
державна політика та створення основного ін-
струменту її реалізації – системи з протидії не-
безпекам, загрозам і надзвичайним ситуаціям.

2. Оцінка й визначення стану екологічної безпе-
ки довкілля, діагностування і виявлення основних 
загроз небезпек і ризиків, а також оцінювання 
впливу цих загроз на стан соціально-економічної 
системи є однією із основних функцій держави.

3. Головними характеристиками стану небез-
пеки виступають: загальна кількість НС, у тому 
числі природного, техногенного і соціального 
характеру; кількість НС державного, регіональ-
ного, місцевого й об’єктового рівнів; наслідки 
виникнення НС – кількість загиблих і постраж-
далих людей, матеріальні збитки.

4. Основними джерелами загроз і небезпек є 
три глобальні джерела всіх імовірних небезпек: 
природа, людське суспільство і створена ним 
«друга природа» – світ техніки и технології.

5. Порівняльна оцінка небезпеки регіонів 
свідчить, що, за даними 1997–2013 років, най-
вищий інтегральний показник небезпеки іс-
нує в АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій,  
Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франків-
ській, Луганській, Львівській, Миколаївській, 
Одеській та Херсонській областях.

6. Протягом останніх 17 років спостеріга-
ється стійка тенденція до зменшення загальної 
кількості НС як за видами так і рівнями. Але це 
зниження було нерівномірним: у 4,2 рази зни-
зилася кількість НС техногенного і у 3,7 рази – 
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природного характеру. При цьому кількість НС 
об’єктового рівня понизилася у 4,7 рази, а міс-
цевого – у 3,1 рази.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

STATE REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS  
MARKET ORGANIC IN UKRAINE AND WORLD

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто та проаналізовано державне регулю-

вання розвитку ринку органічної сільськогосподарської продук-
ції в Україні та світі. Досліджено систему стандартів та управ-
ління органічного виробництва. Визначено обсяги органічного 
виробництва в Україні та світі. Встановлено чинники, що стри-
мують розвиток ринку органічної продукції.

Ключові слова: органічна продукція, стандарти, сертифі-
кація, виробництво, ринок.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено и проанализировано государствен-

ное регулирование развития рынка органической сельскохо-
зяйственной продукции в Украине и мире. Исследована сис-
тема стандартов и управления органического производства. 
Определены объемы органического производства в Украине и 
мире. Установлены факторы, сдерживающие развитие рынка 
органической продукции.

Ключевые слова: органическая продукция, стандарты, 
сертификация, производство, рынок.

АNNOTATION
The paper reviewed and analyzed the state regulation of the 

market of organic agricultural products in Ukraine and the world. 
The system and management standards of organic production. 
Defined amounts of organic production in Ukraine and the world. 
Established the factors that hinder the development of the market 
for organic products.

Keywords: organic products, standards, certification, manu-
facture, market.

Постановка проблеми. На сучасному гло-
бальному ринку сільськогосподарської продук-
ції та продовольства попит значним чином ди-
ференційований: від невибагливого до якісних 
параметрів продуктів харчування у країнах з 
низькою платоспроможністю попиту до вста-
новлення жорстких вимог до процесу вироб-
ництва продукції та її якості у країнах з ліди-
руючими економіками та попитом із високою 
платоспроможністю населення. Підвищення 
вимог до якості сільськогосподарської продук-
ції виникло у відповідь на посилення процесів 
урбанізації та забруднення довкілля, зростання 
застосування синтетичних агрохімікатів у її ви-
робництві, зростання екологічної свідомості на-
селення. 

У свою чергу, це обумовило бажання спо-
живачів, прихильних до ведення здорового спо-
собу життя та достатньо фінансово забезпече-
них, отримувати якісну, безпечну та корисну 

продукцію, шкода довкіллю від виробництва 
якої мінімізована. Ринок забезпечив появу сер-
тифікованого процесу виробництва, в якому за-
боронено використовувати хімічно синтезовані 
добрива та засоби захисту рослин, гормони та 
антибіотики, генетично модифіковані організ-
ми, синтетичні ароматизатори, консерванти, 
барвники тощо, а також відповідним чином 
маркованої продукції – органічної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Се-
ред найбільш відомих досліджень, присвячених 
стану та розвитку ринку органічної продукції 
в Україні, слід виділити праці таких вітчизня-
них вчених, як Артиш В.І., Вовк В., Дудар В., 
Дубодєлова A.B., Лилик І.В., Майовець Є.Й., 
Олефіренко О.М., Пономарев Ф.С., Піндус В.В., 
Соколенко С.И., Саблук П.Т., Стоволос Н.Б., 
та ін. Отже, екологічне виробництво продуктів 
харчування є популярною та прибутковою ді-
яльністю, прихильниками якої з кожним ро-
ком стає більше країн та господарників.

Мета статті полягає в аналізі державного ре-
гулювання розвитку ринку органічної сільсько-
господарської продукції в Україні та світі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Все більшої популярності у світі і, зокрема, в 
Україні, набирає продукція органічного похо-
дження. Причиною цього є зростаюча різниця 
між якістю та рівнем безпеки продуктів, що ви-
робляються сьогодні, і сертифікованими орга-
нічними продуктами.

Специфікою органічного виробництва сіль-
ськогосподарської продукції є економічні, еко-
логічні та соціальні ефекти від здійснення цього 
виду діяльності, які полягають у наступному:

– економічний – зумовлений готовністю 
споживачів сплачувати більшу ціну за про-
дукцію органічного виробництва, зниженням 
вартості матеріальних ресурсів (агрохімікатів 
та паливно-мастильних матеріалів) від 30 до 
97% [2]. Водночас цей напрям потребує зна-
чних інвестицій у виробництво, також зростає 
собівартість продукції через зниження урожай-
ності у період конверсії та у випадку невисоко-
го рівня родючості ґрунтів, природної продук-
тивності тварин і насіння;
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– соціальний – зумовлений значним обся-
гом ручної праці, що уможливлює органічне 
виробництво для дрібних сільськогосподар-
ських виробників з власною працею. Приміром, 
у Франції, де 4,5% ферм та 3,6% сільськогос-
подарських земель є органічними, в органічних 
фермах зайнято 2,4 найманих середньорічних 
працівника, тоді як у традиційних – 1,5 [3];

– екологічний – зумовлений поступовим 
відновленням якості земельних ресурсів, за-
лучених до процесу виробництва, через дотри-
мання сівозмін, застосування зелених добрив 
та методів біологічної боротьби зі шкідниками, 
технологій обробітку ґрунту, спрямованих на 
мінімальне втручання, зниження ущільнення 
ґрунтів, а також зниженням забруднення во-
дойм і атмосферного повітря через обмеження 
застосування синтетичних агрохімікатів, збе-
реження локального біорізноманіття через за-
борону застосовувати генетично модифіковані 
організми. 

Характерною особливістю органічного сіль-
ськогосподарського виробництва є наявність су-
воро регламентованих умов та правил процесу 
виробництва, відповідність яким визначається 
результатом сертифікації виробництва (може 
тривати до двох років) та періодичного інспек-
тування (контроль виробництва, переробки та 
обігу органічної продукції). За умов дотриман-
ня стандартів органічного виробництва продук-
ція отримує право позиціонуватись на ринку 
під маркою «органічна» [1]. Згідно із Законом 
України № 191-VIII «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини», органічна продукція – продукція, 
отримана в результаті сертифікованого вироб-
ництва відповідно до вимог цього Закону, а 
виробництво органічної продукції (сировини) – 
виробнича діяльність фізичних або юридичних 
осіб (у тому числі з вирощування та перероб-
ки), де під час такого виробництва виключаєть-
ся застосування хімічних добрив, пестицидів, 
генетично модифікованих організмів, консер-
вантів тощо, та на всіх етапах виробництва (ви-
рощування, переробки) застосовуються методи, 
принципи та правила, визначені цим Законом, 
для отримання натуральної (екологічно чистої) 
продукції, а також збереження та відновлення 
природних ресурсів. 

На сьогодні на законодавчому рівні єдине 
поняття органічного виробництва не визначене, 
не розроблено національні стандарти щодо ор-
ганічного виробництва та органічної продукції. 
Тому органічна продукція вітчизняного вироб-
ництва, представлена на ринку, сертифікується 
за визнаними на міжнародному ринку стандар-
тами. 

Система управління органічним виробни-
цтвом має дворівневий характер – акредитації 
органу із сертифікації процесу виробництва (на-
ціональної або в Міжнародній федерації органіч-
ного сільськогосподарського руху – International 
Federation of Organic Agricultural Movements, 

IFOAM) та сертифікації ним безпосередньо ви-
робництва та надання права маркування про-
дукції як «органічна».

Залежно від суб’єктів, що виконують функції 
акредитації уповноважених органів сертифіка-
ції, а також безпосередньо функцію сертифіка-
ції та інспектування органічного виробництва, 
система управління органічним виробництвом 
може здійснюватися за наступними моделями: 
державна (акредитація і сертифікація здійсню-
ються державними інституціями), приватна (на-
приклад, акредитація сертифікаційних органів 
в IFOAM та сертифікація приватними підпри-
ємницькими суб’єктами), державно-приватна 
(найпоширеніша, за якої акредитація приват-
них структур, що надають послуги із сертифі-
кації, здійснюється державними установами).

Сертифікуючий орган будь-якої країни має 
право розробляти власні стандарти органічно-
го виробництва відповідно до стандартів вищо-
го рівня, складаючи тим самим вертикальну 
субординовану систему стандартів органічного 
виробництва [5], яка включає:

– базові стандарти органічного виробни-
цтва, на основі яких, як правило, розробляють-
ся національні та приватні стандарти, що визна-
чаються Міжнародною федерацією органічного 
сільськогосподарського руху. У 2010 р. IFOAM 
створив систему COROS (Common Objectives and 
Requirements Of Organic Standards) – загаль-
ні цілі та вимоги до органічних стандартів та 
розробив загальну для групи стандартів COROS 
глобальну марку органічної продукції [6];

– наднаціональні, наприклад, спіль-
ний Стандарт Продовольчої та сільськогос-
подарської організації (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO) ООН та 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (World 
Health Organization, WHO) ООН – Кодекс алі-
ментаріус, а також Розпорядження Ради ЄС 
№ 834/2007 від 28.06.2007 р. з органічного ви-
робництва, маркування органічних продуктів;

– національні, наприклад Національна ор-
ганічна програма (National Organic Program, 
NOP) у США та JAS Стандарти (Japanese 
Agricultural Standard) у Японії. За даними До-
слідного інституту органічного сільського госпо-
дарства, кількість країн, в яких запроваджено 
органічні стандарти, станом на 2012 р. станови-
ла 86, ще 26 країн знаходяться в процесі роз-
робки відповідного законодавства, у тому числі 
РФ, Україна, Боснія та Герцеговина – в Європі; 
Бангладеш, Гонконг, Киргизстан, Лаос, Непал, 
Пакистан, Шрі-Ланка, Сирія, В’єтнам – в Азії; 
Ямайка та Санта Лючія – в Карибському регі-
оні; Єгипет, Кенія, Сенегал, Південна Африка, 
Танзанія, Замбія, Зімбабве – в Африці [7];

– приватні, що розробляються окремими 
організаціями з надання послуг із сертифікації 
процесу виробництва.

Так, українська сертифікаційна компанія 
ТОВ «Органік стандарт» включена до офіцій-
ного переліку сертифікаційних органів, визна-
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них в ЄС та Швейцарії, та здійснює сертифі-
кацію за стандартами «БІОЛан» (приватними 
українськими стандартами). Стандарти орга-
нічного сільськогосподарського виробництва та 
маркування продукції і продуктів харчування 
«БІОЛан» було розроблено на основі Базових 
Стандартів Міжнародної федерації органічно-
го сільського господарства, Постанови Ради ЄС 
№ 2092/91 стосовно органічного виробництва 
сільськогосподарських продуктів та Стандартів 
BIOSWISS Асоціації швейцарських організацій 
виробників органічної продукції [11]. 

У 2013 р. загальна кількість органів з серти-
фікації органічного виробництва в світі стано-
вила 576 од. [4], найбільша їхня кількість зна-
ходиться у Південній Кореї (76), Японії (61), 
США (49), Німеччині (32) [5]. 

Органічне виробництво у світі характери-
зується динамічним розвитком. За даними 
дослідження IFOAM та Дослідного інституту 
органічного сільського господарства, до яко-
го включено 162 з 224 країн світу, на кінець 
2013 р. площа сільськогосподарських земель, 
зайнятих під органічним виробництвом (орні 
землі та багаторічні насадження), становила 
37,2 млн. га, включаючи землі у конверсії, або 
0,9 % загальної площі сільськогосподарських 
земель світу. При цьому тільки з 2000 р. площа 
органічних сільгоспземель зросла на 22,4 млн. 
га (з 14,9 млн. га), або у 2,5 рази [8]. Так, за 
2000–2013 рр. він збільшився на 44,9 млрд. дол. 
США (з 17,9 до 62,8 млрд. дол. США), або у 
3,5 рази. При цьому 96 % доходів від реалізації 
органічної продукції отримано в сукупності у 
Північній Америці (50%) та Європі (46%). На 
США припадає 44% роздрібного обороту орга-
нічної продукції, на країни ЄС – 41% (у т. ч. на 
Німеччину – 14%, Францію – 8%, Сполучене 
Королівство – 4%, Італію – 3%), Канаду – 4%, 
Швейцарію – 3%, Японію – 2%. На всі інші 
країни світу припадає лише 6% світових роз-
дрібних продажів органічної продукції [9].

Світовий ринок органічної продукції демон-
струє позитивну динаміку, а в Україні існують 
чинники, що стримують 
розвиток ринку органічної 
продукції в Україні (рис. 1).

Виробники на сучасному 
етапі розвитку ринку орга-
нічної продукції не можуть 
проводити широкомасш-
табну РR-кампанію, тому 
доцільно на рівні держави 
проводити популяризацію 
споживання продукції хар-
чування, яку вироблено 
за допомогою екологічних 
технологій. За умови подо-
лання негативного впливу 
зазначених вище чинників 
можна створити сприятли-
ві інвестиційні умови га-
лузі. Таким чином, зроста-

тиме пропозиція продукту і вирішуватиметься 
проблема монополізму і диктату цін.

Інформування кінцевого споживача пере-
важно проводять виробники та торговельні ор-
ганізації. Навіть за відсутності державної під-
тримки близько 40% споживачів розуміють, 
що таке органічна продукція, і мають бажання 
її придбати. До них належать жителі великих 
міст. Саме ця категорія споживачів активніше 
користується Інтернетом і тому більш поінфор-
мована.

Нині у країнах світу сформовано наступні 
основні шляхи розвитку органічного виробни-
цтва:

– достатньо великотоварне інвестиційно за-
безпечене сільськогосподарське органічне ви-
робництво (США);

– дрібнотоварне сільськогосподарське або 
інше органічне виробництво з низькою інвес-
тиційною забезпеченістю, експортною орієнта-
цією та високим соціальним значенням такої 
діяльності (Африка);

– дрібно-, середньотоварне сільськогоспо-
дарське та інше органічне виробництво за умов 
значної фінансової підтримки виробника з боку 
державних інституцій (країни Європи, переду-
сім ЄС);

– переважно органічне тваринництво на ви-
пасній системі (Океанія та Австралія);

– змішані форми, що визначаються сприят-
ливістю державної підтримки, внутрішнім по-
питом (в деяких країнах – попитом туристів), 
експортними можливостями.

Україна, маючи значний потенціал для ви-
робництва органічної сільськогосподарської 
продукції, її експорту, споживання на внутріш-
ньому ринку, досягла певних результатів щодо 
розвитку власного органічного виробництва. 
Так, площа сертифікованих сільськогосподар-
ських угідь в Україні, задіяних під вирощуван-
ня різноманітної органічної продукції, складає 
більше чверті мільйона гектарів, а наша дер-
жава займає почесне 21-е місце серед країн – 
лідерів органічного руху. Частка сертифікова-

 

Чинники , що стримуюсь розвиток ринку органічної продукції 

відсутність державної підтримки виробників органічної продукції 

непоінформованість споживачів про органічну продукцію 

дефіцит якісної органічної сировини 

незначні інвестиції 

дефіцит кваліфікованого персоналу 

Рис. 1. Чинники, що стримують розвиток ринку органічної продукції
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них органічних площ серед загального об’єму 
сільськогосподарських угідь України складає 
майже 0,7%. При цьому Україна займає пер-
ше місце в Східноєвропейському регіоні щодо 
сертифікованої площі органічної ріллі, спеціа-
лізуючись переважно на виробництві зернових, 
зернобобових та олійних культур. Крім того, в 
нашій державі сертифіковано 300 тис. га дико-
росів.

В останні три роки спостерігається тенденція 
наповнення внутрішнього ринку власною орга-
нічною продукцією за рахунок налагодження 
власної переробки органічної сировини. Зокре-
ма, це крупи, соки, сиропи, повидло, сухофрук-
ти, мед, м’ясні та молочні вироби.

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтвер-
джують: якщо на початок 2003 р. в Україні 
було зареєстровано 69 господарств, що отрима-
ли статус «органічних», то в 2013 р. нарахо-
вувалось вже 175 сертифікованих органічних 
господарства, а загальна площа сертифікованих 
органічних сільськогосподарських земель скла-
ла 393 400 га. 

Більшість українських органічних госпо-
дарств розташовані в Одеській, Херсонській, 
Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, 
Львівській, Тернопільській, Житомирській об-
ластях. Українські сертифіковані органічні гос-
подарства різного розміру – від кількох гекта-
рів, як і в більшості країн Європи, до понад 
10 тис. га ріллі. 

Перспективність налагодження органічного 
виробництва сільськогосподарської продукції 
та продовольства в Україні зумовлена тим, що 
жорстке регламентування процесу виробництва 
через застосування певних правил та стандар-
тів, зокрема щодо належного утримання тва-
рин, використання речовин та процесів природ-
ного походження, крім економічних ефектів, 
дає змогу досягти цілей збереження та віднов-
лення природних ресурсів, біологічного різно-
маніття, активізації виробництва продукції 
дрібними товаровиробниками.

Висновки. Вітчизняний ринок 
органічної продукції динамічно 
розвивається та має потенціал 
для подальшого зростання через 
розширення такого виробництва 
в особистих селянських госпо-
дарствах населення. Передумо-
вою подальшого розвитку ринку 
органічної продукції в Україні є 
існуючі організаційно-правові ін-
ституції цього ринку, які в своїй 
основі ґрунтуються на відтворен-
ні родючості ґрунтів та збережен-
ні навколишнього середовища, 
розвитку сільських територій та 
підвищенні рівня життя сіль-
ського населення, підвищенні 
ефективності та прибутковості 
сільськогосподарського виробни-
цтва, забезпеченні споживчого 

ринку здоровою якісною продукцією, нарощу-
ванні експортного потенціалу держави. 

Становлення органічного аграрного виробни-
цтва в Україні, особливо на початкових стаді-
ях, потребує державної підтримки. Ураховуючи 
світовий досвід надання допомоги виробникам 
органічної продукції, варто застосовувати всі 
наявні інструменти та методи впливу. Для при-
скорення процесу переходу сільськогосподар-
ських підприємств в Україні на органічне ви-
робництво продукції слід надавати державну 
фінансову підтримку не тільки в перехідний 
період, а й після отримання статусу органічного 
господарства, що стане предметом подальших 
наукових досліджень.

У розвинених країнах механізм стимулюван-
ня органічного виробництва чітко визначається 
у цільових програмах розвитку та національ-
них планах дій. 
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ECONOMIC AND ECOLOGICAL ASPECTS

АНОТАЦІЯ
Наголошено, що для забезпечення високопродуктивної, 

природно-господарської керованої системи в Україні необхід-
но продовжити створення системи басейнових водогосподар-
ських комплексів. У статті особливу увагу зосереджено на ви-
вченні сутності та значення еколого-економічного оцінювання 
використання водних ресурсів, а саме економічної складової, 
для національної водогосподарської сфери. Також у проведе-
ному дослідженні врахований функціональний підхід до трак-
тування водних ресурсів, що дає можливість підтримувати 
стабільність у межах певної екосистеми (наприклад, басейну 
річки). Окремо доведено, що повнота еколого-економічно-
го оцінювання досягається шляхом розрахунків спеціальних 
економічних показників, які становлять основу для вирішення 
практичних проблем водокористування, як-то: коефіцієнт при-
родоохоронної ефективності та коефіцієнт оптимальності при-
родоохоронних заходів.

Ключові слова: водні ресурси, еколого-економічне оціню-
вання, економічна складова оцінювання, функціональний під-
хід, природоохоронна діяльність, басейнових водогосподар-
ських комплексів.

АННОТАЦИЯ
Отмечено, что для обеспечения высокопроизводитель-

ной, природно-хозяйственной управляемой системы в Укра-
ине необходимо продолжить создание системы бассейновых 
водохозяйственных комплексов. В статье особое внимание 
сосредоточено на изучении сущности и значения эколого-эко-
номической оценки использования водных ресурсов, а именно 
экономической составляющей, для национальной водохозяй-
ственной сферы. Также в проведенном исследовании учтен 
функциональный подход к трактовке водных ресурсов, что 
дает возможность поддерживать стабильность в пределах 
определенной экосистемы (например, бассейна реки). От-
дельно доказано, что полнота эколого-экономической оценки 
достигается путем расчетов специальных экономических по-
казателей, которые составляют основу для решения практиче-
ских проблем водопользования, таких как: коэффициент при-
родоохранной эффективности и коэффициент оптимальности 
природоохранных мероприятий.

Ключевые слова: водные ресурсы, эколого-экономиче-
ское оценивание, экономическая составляющая оценки, функ-
циональный подход, природоохранная деятельность, бассей-
новых водохозяйственных комплексов.

ANNOTATION
Emphasized that to ensure high performance, natural-driven 

economic system in Ukraine should continue establishing a sys-
tem of basin water management systems. The article focuses at-
tention on the study of the nature and importance of ecological and 
economic assessment of water resources, namely economic com-
ponent for national water management sector. Also in the study 
accounted functional approach to the treatment of water resourc-
es, which makes it possible to maintain stability within a certain 
ecosystems. Separately proved that completeness ecological and 
economic assessment is achieved through special calculations 

economic indicators, which are the basis for solving practical prob-
lems of water use, such as: the ratio of environmental performance 
and optimal ratio environmental measures.

Keywords: water resources, environmental and economic as-
sessment, economic evaluation component, functional approach, 
environmental protection, basin water management systems.

Постановка проблеми. Одним із найбільш 
вагомих завдань державного значення на сучас-
ному етапі розвитку українського суспільства є 
підвищення еколого-економічної ефективності 
використання водних ресурсів, що передбачає 
удосконалення методичних підходів до прове-
дення еколого-економічного оцінювання ви-
користання водних ресурсів. Дефіцит водних 
ресурсів у країні визнано основним мотивом 
створення потужного водогосподарського комп-
лексу. Зокрема, для забезпечення високопро-
дуктивної, природно-господарської керованої 
системи в Україні відбувається створення сис-
теми басейнових водогосподарських комплек-
сів. Разом з тим конкретні напрями вирішен-
ня завдань збалансованого за економічними й 
екологічними параметрами розвитку водогоспо-
дарських комплексів можна сформулювати на 
ґрунті чіткого уявлення про зв’язок між спе-
цифікою водогосподарської діяльності певного 
водокористувача та еколого-економічними чин-
никами, що впливають на результативність та-
кої діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам дослідження екологічного та еконо-
мічного оцінювання водних ресурсів присвячені 
праці таких науковців, як: О. Веклич, К. Гоф-
ман, Б. Данилишин, Л. Калініченко, О. Кашен-
ко, Ю. Кулаковський, К. Лосєв, О. Маценко, 
Л. Мельник, А. Минц, І. Синякевич, М. Хве-
сик, В. Шестопалов, О. Шкарупа, О. Яроць-
ка, А. Яцик. Проте необхідно зазначити, що 
вітчизняній практиці властиве розмежування 
оцінювання водних ресурсів на економічне та 
екологічне, що, очевидно, знижує адекватність 
такого оцінювання.

У статті особливу увагу зосереджено на ви-
вченні сутності та значення еколого-еконо-
мічного оцінювання використання водних 
ресурсів, а саме економічної складової, для на-
ціональної водогосподарської сфери. Зокрема, 
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на підставі спеціального дослідження нами ви-
значено економічні характеристики викорис-
тання водних ресурсів на регіональному рівні, 
що можуть слугувати підґрунтям комплексного 
еколого-економічного оцінювання. Вважаємо, 
що оцінювання використання водних ресурсів 
на регіональному рівні – це обов’язкова умова 
розроблення довгострокових екологічно зорієн-
тованих стратегій розвитку регіональних водо-
господарських комплексів.

Водний кодекс України [1] пропонує ви-
значення терміну «водні ресурси», як обсяги 
поверхневих, підземних і морських вод відпо-
відної території. У рамках вирішення означе-
ної проблеми автором визначено зміст поняття 
«водні ресурси» як сукупності природних вод, 
обсяг та способи залучення яких у виробничу 
діяльність перебувають у прямій залежності 
від рівня соціально-економічного та науково-
технічного розвитку. Необхідно наголосити, 
що водні ресурси виконують такі принципово 
важливі для людини функції, як екологічну, 
соціальну та економічну, що зумовлює необ-
хідність ґрунтовного та глибокого за змістом 
еколого-економічного оцінювання цього виду 
ресурсів.

Метою статті є вивчення економічної скла-
дової еколого-економічного оцінювання ви-
користання водних ресурсів, що дасть мож-
ливість реалізувати принципи комплексного 
оцінювання водних ресурсів, які вважаються 
обов’язковими у світовій практиці оцінювання 
водокористування. Також у проведеному дослі-
дженні враховано вимоги функціонального під-
ходу до трактування водних ресурсів, що дає 
можливість підтримувати стабільність у межах 
певної екосистеми (наприклад, басейну річки), 
а також забезпечити виробництво товарів та на-
дання різноманітних послуг.

Виклад основного матеріалу. Забезпечен-
ня достовірності та означеної двовекторності 
досліджуваного у роботі еколого-економічно-
го оцінювання досягаємо шляхом проведення 
розрахунків, крім екологічних, також спеці-
альних економічних показників за відтворю-
вальним підходом. Відтворювальний підхід 
передбачає, що використання природних ре-
сурсів повинне охоплювати витрати на їхнє 
відновлення до природної якості та кількості 
(якщо це можливо) або (для непоновлюваних) 
компенсацію екологічних втрат на певних те-
риторіях (у межах певних екосистем). Реалі-
зація такого підходу вимагає чіткого: 1) усві-
домлення стану певної екосистеми; 2) значення 
певного виду ресурсів для її нормального функ-
ціонування; 3) наявність якісних та кількіс-
них характеристик ресурсу, який заплановано 
до використання у господарських цілях. За-
коном України «Про основні засади (страте-
гію) державної екологічної політики України 
на період до 2020 року» [2] визначено, що з 
метою розвитку економічного механізму при-
родокористування та природоохоронної діяль-

ності необхідно удосконалити методику визна-
чення шкоди, заподіяної внаслідок порушення 
законодавства у сфері охорони навколишнього 
природного середовища та погіршення якості 
природних ресурсів.

На ґрунті останнього прийняття фінансових 
та управлінських рішень є можливим лише за 
умови:

1) екологічно виправданого водокористуван-
ня, що передбачає використання водних ресур-
сів із врахуванням перспектив розвитку екосис-
тем, до яких належить той або інший водний 
об’єкт;

2) обов’язкового відновлення залучених у 
водогосподарську діяльність водних ресурсів, 
їхнього збереження в екологічно виправданому 
стані;

3) максимально ефективного використання 
залучених у виробничих цілях водних ресурсів;

4) максимально повного врахування вартості 
природно-ресурсних компонентів певної терито-
рії та необхідних витрат для здійснення при-
родоохоронних та ресурсовідтворювальних за-
ходів;

5) забезпечення гармонійності результатів 
прийнятих рішень в соціальному та культурно-
му аспектах, тобто відповідності до місцевої со-
ціальної та економічної інфраструктури без не-
гативного (або мінімально допустимого) впливу 
на певні соціальні групи.

Очевидно, що у ході еколого-економічного 
оцінювання відповідно до ресурсовідтворюваль-
ного підходу необхідно враховувати специфіку 
учасників водогосподарської діяльності з двох 
позицій: по-перше, в ракурсі характеристики 
особливостей використання водних ресурсів та 
ступеня навантаження на них у виробничій ді-
яльності певного водокористувача; по-друге, у 
контексті визначення економічної ефективності 
цього водокористувача.

Підґрунтям вирішення окреслених вище 
проблем можуть слугувати розроблені нами 
показники – коефіцієнт природоохоронної 
ефективності (К

пр.еф.
) та коефіцієнт опти-

мальності природоохоронних заходів (K
оп.пр.з.

). 
Розглянемо послідовність розрахунку вказа-
них коефіцієнтів.

Коефіцієнт природоохоронної ефективності 
(К

пр.еф.
) відображає частку витрат на відшкоду-

вання збитків від нераціонального використан-
ня водних ресурсів (використання понад лімі-
ти, забруднення, неналежне очищення тощо) у 
структурі загальних витрат, пов’язаних з охо-
роною водних ресурсів:

𝐾𝐾пр. еф. = (�𝑊𝑊𝑊𝑊)/  𝑛𝑛 ∗ 100%
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 

𝑊𝑊𝑊𝑊 =
Wзб. і

𝑊𝑊пр. зах. +𝑊𝑊зб. і 

Kоп.пр. з =
Wзб. +𝑊𝑊пр. зах.
𝑊𝑊вир.прод. ∗ 100% 

 

,          (1)

при цьому w
i
 – одинична оцінка показника, 

що визначається як співвідношення витрат на 
відшкодування збитків від нераціонального ви-
користання водних ресурсів для і-го виду ви-
робничої діяльності і сумарного показника усіх 
витрат на охорону та відтворення водних ресур-
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сів, а також на відшкодування збитків від їх-
нього нераціонального використання:

𝐾𝐾пр. еф. = (�𝑊𝑊𝑊𝑊)/  𝑛𝑛 ∗ 100%
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 

𝑊𝑊𝑊𝑊 =
Wзб. і

𝑊𝑊пр. зах. +𝑊𝑊зб. і 

Kоп.пр. з =
Wзб. +𝑊𝑊пр. зах.
𝑊𝑊вир.прод. ∗ 100% 

 

,             (2)

де W
зб.i

 – витрати на відшкодування збитків 
від нераціонального використання водних ресур-
сів для і-го виду виробничої діяльності; W

пр.зах.
 –  

витрати на охорону та відтворення водних ре-
сурсів для і-го виду виробничої діяльності (усі 
показники є обов’язковими для звітності регіо-
нальних підрозділів системи Державної служби 
статистики України). 

Розрахунок коефіцієнта природоохоронної 
ефективності (К

пр.еф.
) дає змогу оцінити вели-

чину витрат на відшкодування збитків від не-
раціонального використання водних ресурсів 
щодо загальних витрат на охорону та відтво-
рення водних ресурсів у межах регіонального 
водогосподарського. В ідеалі значення коефіці-
єнта природоохоронної ефективності (К

пр.еф.
) має 

прагнути до нуля. Пропонуємо оцінювати на-
званий коефіцієнт нижчевикладеною шкалою 
значень.

«Незадовільний», якщо К
пр.еф.

 > 50 %, оскіль-
ки це означає, що витрати на відшкодування 
збитків від нераціонального використання вод-
них ресурсів власне і є сумою загальних витрат 
на охорону та відтворення водних ресурсів.

«Задовільний», якщо 50% > К
пр.еф.

 ≥ 30%, 
тому що це означає, що витрати на відшкоду-
вання збитків від нераціонального використан-
ня водних ресурсів наближаються до 50% від 
суми загальних витрат на охорону та відтворен-
ня водних ресурсів.

«Добрий», якщо К
пр.еф.

 < 30%, адже це озна-
чає, що витрати на відшкодування збитків від 
нераціонального використання водних ресурсів 
не становлять вагому частку від суми загаль-
них витрат на охорону та відтворення водних 
ресурсів.

Коефіцієнт оптимальності природоохорон-
них заходів (K

оп.пр.з.
) відображає співвідношення 

суми витрат на відшкодування збитків від не-
раціонального використання водних ресурсів 
(використання понад ліміти, забруднення, нена-
лежне очищення і так далі) та витрат на охорону 
та відтворення водних ресурсів під час виробни-
чої діяльності в межах регіонального водогоспо-
дарського комплексу до вартості продукції, ви-
робленої із залученням водних ресурсів:

𝐾𝐾пр. еф. = (�𝑊𝑊𝑊𝑊)/  𝑛𝑛 ∗ 100%
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 

𝑊𝑊𝑊𝑊 =
Wзб. і

𝑊𝑊пр. зах. +𝑊𝑊зб. і 

Kоп.пр. з =
Wзб. +𝑊𝑊пр. зах.
𝑊𝑊вир.прод. ∗ 100% 

 

,    (3)

де W
зб.

 – витрати на відшкодування збит-
ків від нераціонального використання вод-
них ресурсів в межах РВГК за певний період;  
W

пр.зах.
 – витрати на охорону та відтворення вод-

них ресурсів під час виробничої діяльності; W
вир.

прод.
 – вартість продукції, виробленої із залучен-

ням водних ресурсів у межах РВГК упродовж 
певного періоду (усі показники є обов’язковими 
для звітності регіональних підрозділів системи 
Державної служби статистики України).

Після виконання відповідних розрахунків 
отриману величину коефіцієнта оптимальності 
природоохоронних заходів (K

оп.пр.з.
) порівнюємо 

із нормативною величиною цього показника – 
нормативним коефіцієнтом оптимальності при-
родоохоронних заходів (NK

оп.пр.з.
). При цьому 

вважаємо, що нормативний показник на сьогод-
ні має знаходитися у такому діапазоні:

1,2% ≤ NK
оп.пр.з.

 ≤ 2%.
Логіка розрахунків полягає в тому, що зна-

чення цього коефіцієнта в ідеалі має бути близь-
ким до величини витрат на природоохоронну 
діяльність, прийнятих у розвинених країнах, 
але бути не меншим, ніж середня величина 
таких витрат в Україні. Вивчення спеціальної 
літератури дає підстави стверджувати, що сьо-
годні у США та країнах Євросоюзу такі витра-
ти становлять 2-2,5% від ВВП [3], а величина 
подібних витрат в Україні складає 1,2% [4]. 
Співставлення отриманого значення коефіці-
єнта оптимальності природоохоронних заходів 
(K

оп.пр.з.
) з нормативним коефіцієнтом оптималь-

ності природоохоронних заходів (NK
оп.пр.з.

) дасть 
змогу з’ясувати відповідність рівня витрат на 
охорону водних ресурсів в межах певного во-
догосподарського комплексу (наприклад, регіо-
нального ВГК) оптимальному діапазону відпо-
відних значень.

Запровадження вищеозначеного змісту еко-
номічного блоку еколого-економічного оціню-
вання, на нашу думку, створює перспективу для 
стимулювання раціонального використання вод-
них ресурсів. Адже коефіцієнт природоохорон-
ної ефективності та коефіцієнт оптимальності 
природоохоронних заходів можуть стати вихід-
ними для диференціації платності водокорис-
тування та фіскального стимулювання ресурсо-
відтворювальної за сутністю водогосподарської 
діяльності. Відтак, означене вище нововведення 
співвідносне із загальновизнаною тезою про те, 
що основним дійовим важелем раціонально-
го використання й охорони водних ресурсів у 
всіх галузях економіки є налагодження суво-
рого обліку водоспоживання та запровадження 
адекватної (з урахуванням специфіки та обсягів 
водоспоживання) сплати за водокористування. 
«Розмір сплати має бути достатнім для віднов-
лення водних ресурсів» [5, с. 70].

Таким чином, в умовах актуальності підви-
щення екологічних вимог до економічної ді-
яльності людини вважаємо, що незалежно від 
масштабів інвестиційного проекту, який перед-
бачає використання природних ресурсів (зокре-
ма, водних), критерієм для прийняття фінан-
сово-управлінських рішень має стати не лише 
повернення вкладеного капіталу, не лише ви-
рішення певних соціальних проблем, а мож-
ливість досягнення поставлених проектом ці-
лей (отримання прибутку) за умови здійснення 
ефективних природоохоронних та ресурсовід-
творювальних заходів.

Отже, прийняттю певного фінансово-управ-
лінського рішення має передувати еколого-еко-
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номічне оцінювання зі з’ясуванням таких мо-
ментів:

– наскільки реальною є ймовірність виник-
нення екологічної небезпеки (щодо стану вод-
них ресурсів) у разі досягнення основної мети 
виробничого проекту;

– чи було розглянуто альтернативні варі-
анти використання водних ресурсів у регіоні 
можливої реалізації аналізованого виробничого 
проекту;

– чи відповідає обрана стратегія реалізації 
проекту, його масштаби, виробничі потужності 
та пропоновані технології місцю майбутньої ре-
алізації проекту та наявності ресурсів (зокрема, 
водних);

– чи будуть технології, передбачені під час 
реалізації проекту, давати найбільший ефект 
використання природних ресурсів (зокрема, 
водних);

– чи вистачить коштів, призначених на ін-
вестування у проект, для фінансування з пер-
шого дня реалізації проекту природоохоронних 
та ресурсовідновлювальних заходів;

– чи вистачить коштів, отриманих після 
досягнення основної мети виробничого проек-
ту, для систематичної та ефективної реалізації 
природоохоронних та ресурсовідновлювальних 
заходів;

– чи передбачені кошти (у вигляді відраху-
вання до спеціального фонду або страхування) 
для здійснення природоохоронних та ресурсо-
відновлювальних заходів на випадок планово-
го згортання виробничого проекту або форс-
мажорних обставин (техногенних аварій).

Загалом, застосування описаної нами вище 
організаційно-функціональної моделі еколого-
економічного оцінювання регіонального ВГК 
уможливлює вирішення таких завдань:

1) забезпечення максимально повного за 
змістом моніторингу змін у довкіллі (зокрема, 
у водному об’єкті або певній екосистемі);

2) здійснення аналізу наявних змін та 
прогнозування можливих унаслідок нового 
(чи можливого) антропогенного навантаження;

3) розроблення на підставі отриманих даних 
системи заходів або можливих рішень щодо 
попередження негативних наслідків наявної 
(чи проектованої) виробничої діяльності;

4) створення науково-теоретичної основи 
планування екологічно вмотивованої економіч-
ної діяльності (зокрема, водокористування).

Зокрема, економічну складову в еколого-
економічному оцінювані використання водних 
ресурсів було визначено для Рівненської та 
Харківської областях. У ході розрахунку коефі-
цієнта оптимальності природоохоронних заходів 
за період 2012–2014 рр. зафіксовано нестабіль-
ність цього показника, а також невідповідність 
нормативному коефіцієнту оптимальності при-
родоохоронних заходів (NK

оп.пр.з.
), що дає змо-

гу констатувати про необхідність збільшення 
витрат на охорону водних ресурсів (передусім 
капітальних інвестицій) до досягнення принай-
мні рівня середньої величини (у відносних зна-
ченнях) таких витрат в Україні.

Висновок. Переконані, що водогосподар-
ські управлінські рішення повинні передбача-
ти створення розгорнутих програм оптимізації 
водокористування та реалізацію системи водо-
охоронних та водовідновлювальних заходів. 
Обов’язковим елементом таких програм має 
стати повноцінне, глибоке та достовірне еко-
лого-економічне оцінювання водних ресурсів, 
що повинне бути представлене в організацій-
ній моделі формування програм оптимізації 
водокористування та реалізації системи водо-
охоронних та водовідновлювальних заходів. 
Підґрунтям ресурсовідновлювального підходу є 
ідея забезпечення збалансованого використан-
ня водних ресурсів в умовах ринкових відносин 
у поєднанні із гарантованою реалізацією при-
родоохоронної складової. Сутність ресурсовід-
новлювального підходу полягає у використан-
ні водних ресурсів із врахуванням перспектив 
розвитку екосистем, до яких належить той або 
інший водний об’єкт, а також в обов’язковому 
відновленні залучених у водогосподарську ді-
яльність водних ресурсів, їхньому збереження 
у належному стані. У статті представлено важ-
ливий етап реалізації еколого-економічного 
оцінювання, а саме моделювання економічної 
складової: збір та аналіз даних про забір, вико-
ристання та відвід води. Підґрунтям для управ-
лінських рішень можуть слугувати розроблені 
нами показники – коефіцієнт природоохоронної 
ефективності (К

пр.еф.
) та коефіцієнт оптималь-

ності природоохоронних заходів (K
оп.пр.з.

). Пере-
вагою такої системи є створення передумов для 
пошуку компромісних рішень, які у підсумку 
мають запобігти екологічному виснаженню вод-
них ресурсів та сприяти забезпеченню сталого 
економічного зростання суспільства.
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LEVEL AND QUALITY OF LIVING LOSSES IN POPULATION UKRAINE  
AS THE RESULT OF ACTIONS ON THE DONBASS

АНОТАЦІЯ
У статті показано вплив військових дій на Донбасі на рівень 

та якість життя населення України. Проведено аналіз основних 
показників рівня життя населення за останні роки. Показано, як 
змінились доходи, витрати і споживання населення порівняно 
з довоєнним періодом. Наведено думки експертів з приводу 
впливу подій на Донбасі на загальне падіння рівня життя на-
селення та запропоновано власну оцінку.

Ключові слова: рівень життя населення, якість життя на-
селення, військові дії на Донбасі, інфляція, самооцінка рівня 
життя.

АННОТАЦИЯ 
В статье показано влияние военных действий на Донбассе 

на уровень и качество жизни населения Украины. Проведен 
анализ основных показателей уровня жизни населения за по-
следние годы. Показано, как изменились доходы, расходы и 
потребление населения по сравнению с довоенным периодом. 
Приведены мнения экспертов по поводу влияния событий на 
Донбассе на общее падение уровня жизни населения и пред-
ложена собственная оценка.

Ключевые слова: уровень жизни населения, качество 
жизни населения, военные действия на Донбассе, инфляция, 
самооценка уровня жизни.

ANNOTATION 
The article shows the influence of military operations in the 

Donbass in the level and quality of life of the population of Ukraine. 
We carried out an analysis of key indicators of living standards in 
recent years.We have shown how changed the income, expendi-
ture and household consumption compared to the pre-war period.
We were given expert opinion about the impact of events in Don-
bass on general fall in living standards and were offered our own 
assessment.

Keywords: standard of life, quality of life, military operations in 
the Donbass, inflation, self-assessment of living standards.

Постановка проблеми. Військові дії на Дон-
басі, що тривають уже другий рік, призвели до 
того, що в Україні значно погіршилися рівень 
та якість життя населення. Фактично україн-

ці почали жити в нових умовах, за яких ката-
строфічно зросли ціни, тарифи на комунальні 
послуги були підвищені в кілька разів, доходи 
більшості практично не зростали, а в частини 
населення взагалі були втрачені. Результатом 
бойових дій на Донбасі стала поява нової форми 
бідності, а саме раптової бідності, що виникла 
через втрату майна та джерел для існування, 
під дію якої потрапили як внутрішні переселен-
ці, так і сім’ї, які постраждали внаслідок бойо-
вих дій на території АТО.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Враховуючи несподіваність та раптовість ви-
никнення проблем, пов’язаних з військовими 
діями на Донбасі, а також окупацією Криму, 
в даний момент не існує значної кількості до-
сліджень з даної проблематики. Проте слід ви-
ділити Звіт щодо оцінки відновлення та розбу-
дови миру на Східній Україні (ОВРМ) [1], що 
є спільним доробком Європейського Союзу, 
Організації Об’єднаних Націй та Світового бан-
ку «Україна. Оцінка відновлення та розбудови 
миру. Аналіз впливу кризи та потреб на Східній 
Україні», а також фундаментальне дослідження 
Академії наук України «Відродження Донбасу: 
оцінка соціально-економічних втрат і пріоритет-
ні напрями державної політики» [2]. В той же 
час проблеми, які спричинила війна, вимагають 
якомога більших досліджень в силу того, що їх 
вирішення сприятиме відновленню України в 
колишніх кордонах і консолідації суспільства.

Мета статті полягає у виявленні залежності 
падіння рівня та якості життя населення Укра-
їни від військових дій на Донбасі.
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Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Американський інвестор і аналітик Баррі  
Рітцгольц зібрав воєдино думки відомих еко-
номістів, в яких вони пояснюють, чому війна 
нічого хорошого економіці не приносить. У за-
гальному вигляді механізм негативного впливу 
війни на економіку видно на прикладі «розби-
того вікна». Військові витрати віднімають ре-
сурси, які можна було б витратити на спожи-
вання та інвестиції, а це уповільнює зростання. 
Вони знижують багатство людей і призводять 
до дисбалансів роботи ринків.

Якщо раніше можна було пояснити пози-
тивний ефект війни зростанням зайнятості, 
пов’язаним з розробкою і виробництвом нової 
зброї, то тепер цей ефект зійшов нанівець: су-
часне виробництво вимагає все менше робочої 
сили.

Ще одна суттєва проблема, яку створює ві-
йна, – це зростання дефіциту бюджету та дер-
жавного боргу. Цю проблему часто вирішують 
за рахунок друку нових грошей і збільшення 
інфляції, яка перетворюється на прихований 
податок на простих громадян. Висока інфляція 
знижує ріст витрат у реальному вираженні, але 
робить людей більш бідними [3].

Більшість населення Донбасу – і ті, хто за-
лишилися на території Донецької та Луганської 
областей (практично не має значення, на під-
контрольній чи на тимчасово окупованій тери-
торії), і ті, хто виїхав до інших регіонів Укра-
їни – в один момент втратили все – роботу, 
доходи, житло, машину, дачу. Лише частина 
донеччан (близько мільйону осіб, тобто 22%) та 
луганчан (понад 300 тис. осіб, тобто 16%) мали 
фінансові можливості переїзду на більш-менш 
тривалий період. Проте у випадку неможливос-
ті повернення додому чи повної втрати майна 
внаслідок бойових дій навіть традиційно більш 
забезпечене населення опинилося у стані рап-
тової бідності, а в окремих випадках – зазнало 
її крайніх проявів. Лише близько 10% сімей з 
зони АТО (незалежно від того, переїхали вони 
в інші регіони чи залишилися на постражда-
лих територіях) можуть зберегти відносно ста-
більний матеріальний стан і не потребують со-
ціальної підтримки. Це здебільшого сім’ї, яким 
вдалося скористатися заощадженнями (у вигля-
ді майна, депозитів тощо) для зміни місця про-
живання, або ті, хто зміг зберегти традиційні 
джерела доходів чи успішно реалізувати себе 
на ринку праці в інших регіонах країни. Нато-
мість майже 90% населення з прифронтових те-
риторій або вже стали бідними, або потрапили 
у зону високої вразливості до бідності, оскільки 
розвиток подій на сході може в будь-яку хви-
лину призвести до втрати мізерних заробітків 
чи заощаджень (через руйнування, закриття 
підприємств, перебоїв у забезпеченні населених 
пунктів, тощо).

Отже, в той час як на решті території Укра-
їни чисельність бідних становила 2 912 тис. 
осіб, то додавання бідних мешканців Донбасу 

та тих, хто є потенційно бідними, збільшить за-
гальну чисельність бідного населення України 
до 8 509 тис. осіб. Відповідно, рівень бідності 
за вказаним критерієм зросте з 8,3% до 20,5%, 
тобто у 2,5 рази. Слід зазначити, що протягом 
багатьох років показники абсолютної бідності в 
країні демонстрували неухильну тенденцію до 
скорочення, однак різке зростання ризиків бід-
ності серед значної більшості населення Донба-
су (неважливо, чи залишилися вони на місці, 
чи переїхали до інших регіонів) повертає Укра-
їну до становища 2006 р.

Уповільнення зростання доходів населення 
спостерігалося вже у 2013 р. – якщо протягом 
2010–2012 рр. загальний обсяг наявних дохо-
дів населення України зростав більш ніж на 
16% щорічно, то у 2013 р. – лише на 5,8%. 
У наступному році, в якому відбулась анексія 
Криму та розпочалися військові дії на Донбасі, 
наявні доходи зросли лише на 1,8% (без вра-
хування Криму). Однак якщо порівняти обсяги 
наявних доходів населення, виключивши До-
нецьку та Луганську області, то їх величина 
протягом 2013–2014 рр. зросла на 5,6%, тобто 
фактично лишившись на попередньому рівні. 
Варто зазначити, що у попередні роки зростан-
ня доходів у цих областях відповідало загально-
українському рівню. Отже, можна припустити, 
що саме події на Донбасі призвели до недоотри-
мання населенням України доходів у розмірі, 
що складає не менше 3,8% від загальної суми. 

Реальний наявний доход населення протя-
гом 2014 р. в цілому по країні скоротився на 
8,4%, однак на території Донбасу, підконтроль-
ній Україні, падіння було значно більшим: на 
24,1% у Донецькій області та на 32% у Луган-
ській [4]. Основне джерело доходів населення – 
заробітна плата в номінальному виразі дещо по-
вільно, але зростала, однак реальний її розмір 
у квітні 2015 р. порівняно з квітнем 2014 р. 
скоротився на 29,6%, сягнувши найбільшого 
рівня падіння після кризових явищ початку 
1990-х років. Основна причина цього полягає 
не в повільному зростанні номінальної заробіт-
ної плати, а у значних темпах інфляції. За вка-
заний період часу споживчі ціни збільшилися 
на 60,9%, в тому числі на продукти харчуван-
ня – на 53,7%.

Найбільше (у 2,0–1,6 рази) зросли ціни на 
фрукти, овочі, соняшникову олію. На 50,4–
34,5% стали дорожчими безалкогольні напої, 
риба та продукти з риби, макаронні вироби, 
продукти переробки зернових, хліб, маргарин, 
цукор. Ціни (тарифи) на житло, воду, елек-
троенергію, газ та інші види палива зросли у 
2,2 рази, що зумовлено суттєвим підвищенням 
тарифів на природний газ у 5,5 рази, гарячу 
воду – на 44,3%, електроенергію – на 33,6%. 
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 
24,5% насамперед пов’язано з подорожчанням 
фармацевтичної продукції, медичних товарів 
та обладнання на 32,0%. Крім того, на 16,7% 
стали дорожчими амбулаторні послуги. Ре-
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ні роки був значний дефіцит торгового балансу 
України, який покривався за рахунок продажу 
валюти із золотовалютних резервів та залучен-
ня позик. Фактично війна на Донбасі тільки 
посилила в будь-якому випадку неминучу де-
вальвацію. При цьому доцільно зазначити, що 
визначити точно вплив війни на дані процеси 
важко. Коли мова йде про причини і механізм 
розвитку нинішньої девальвації гривні, ніхто з 
експертів не бере на себе відповідальність ска-
зати, що він розуміє процес у всіх, нехай навіть 
досить великих, деталях.

Так, перший заступник голови правління 
«Промінвестбанку» В’ячеслав Юткін вважає, 
що Україна не отримує 28% виручки від екс-
порту з Донбасу, і це ключовим чином впливає 
на стабільність гривні. Саме відсутність валют-
ної виручки зі сходу б’є по національній валю-
ті. За його словами, ситуація на сході на 25% 
впливає на курс гривні, бо у країні, в якій йде 
війна, про курс говорять в останню чергу [7].

Експерт «Фонду суспільної безпеки» Юрій 
Гавриленко вважає, що за 2014 р. промислове 
виробництво впало трохи більше ніж на 10%, 
в т. ч. і за рахунок мобілізації, яка торкнула-
ся близько 100 000 осіб (з більш ніж 14 млн. 
найманих робітників або 20 млн. економічно 
активного населення), хоча й на фінансування 
армії, МВС тощо було виділено додатково не 
більше 5–7% держбюджету. Обсяги експорту 
падали, але знижувалися й обсяги імпорту, що 
призвело на кінець року до позитивного сальдо 
зовнішньоторговельного балансу. Тобто макси-
мум, що міг дати саме цей рік проведення АТО 
в якості девальваційного вкладу, – це 20–30%. 
З дуже великою натяжкою його вплив можна 
оцінити в 50% [8].

Експерт Forex Club в Україні Марія Сальни-
кова вважає, що 65% націнки до курсу грив-
ні зумовлене військовим становищем у східній 
частині України [9].

Подальша нестабільність на сході може при-
зводити до тимчасового зростання тиску на ва-
лютному ринку, що обмежуватиме зниження 
інфляційних та девальваційних очікувань [10].

Враховуючи, що війна ведеться на невеликій 
частині України, а також те, що загалом Донбас 
не тільки робив великий вклад у надходження 
валюти в Україну, а потребував значних дота-
цій, то, швидше за все, вклад військових дій в 
девальвацію гривні не є більшим за 30%. 

Якщо орієнтуватися на доларовий еквіва-
лент, то зарплати й пенсії у 2014-му втратили 
40–45% залежно від того, який курс брати до 
уваги: міжбанківський (понад 15,5 грн./$ на 
початок грудня) чи на «чорному ринку» (майже 
17 грн./$). В травні 2014 р. долар за курсом 
НБУ коштував 11,71 грн. Вже восени курс під-
нявся до 15 грн./$, а після початку 2015 р. на-
ціональна валюта пішла в піке – максимальний 
курс долара зафіксований в лютому на рівні 
30,1 грн./$. З настанням весни на валютному 
ринку стало спокійніше, однак у порівнянні з 

зультатом значного підвищення цін стало те, 
що українці через кризу і стрибки валюти ста-
ли менше скуповуватись в магазинах і більше 
відвідувати базари, в тому числі й стихійні, 
де продукти набагато дешевше. Якщо ще рік 
тому жителі міст могли купувати продукти в 
магазині по дорозі з роботи, то тепер значна 
частина населення ходить купувати м’ясо, ово-
чі, картоплю, і особливо крупи та соняшнико-
ву олію, на ринках.

Як свідчать дані Держстату, українці почи-
нають економити на найнеобхіднішому. Так у 
першому кварталі 2015 р. жителі країни скоро-
тили купівлю продуктів в середньому на 20% 
в порівнянні з аналогічним періодом минуло-
го року. Насамперед українці відмовилися від 
фруктових консервів, м’ясних і рибних напів-
фабрикатів – їх купили на 37% менше, ніж в 
2014 р. На другому місці «готові м’ясні продук-
ти», риба, морепродукти і крупи, тут падіння 
склало в середньому 30%. На чверть знизилося 
споживання яєць, м’яса, свіжих овочів. На 20 
% менше куплено макаронних виробів, верш-
кового масла, безалкогольних напоїв, кондитер-
ських виробів. Єдині продукти, на які зріс по-
пит, – це маргарин і сіль, їх продаж зріс на 2% 
і 11% відповідно [5].

Якщо взяти зону військового конфлікту, то 
на території здійснення АТО різко зросли об-
сяги заборгованості з виплати заробітної пла-
ти: з 121,1 млн. грн. та 64,9 млн. грн. відпо-
відно у Донецькій та Луганській областях на 
початок липня 2014 р. до 1178,6 млн. грн. та 
364,6 млн. грн. станом на початок січня 2015 р., 
склавши у сумі більше 60% усього обсягу за-
боргованості в Україні. Слід зазначити, що у 
цю суму входила заборгованість по всій терито-
рії двох областей Донбасу; починаючи з січня 
2015 р. Держстат не включає непідконтрольні 
території, в результаті чого сума заборгованості 
скоротилася, проте навіть тепер у Донецькій об-
ласті вона залишається найбільшою в Україні, 
сягаючи 377,2 млн. грн. у квітні (для порівнян-
ня, це вдвічі більше, ніж у Харківській області, 
другій за обсягом заборгованості).

Незважаючи на зменшення (на 7,5%) у квіт-
ні поточного року заборгованості з виплати за-
робітної плати, сума боргу все ще є більшою (на 
13,3%) порівняно з 1 січня 2015 р. Загальна 
сума невиплаченої заробітної плати збільшила-
ся з початку року на 175,9 млн. грн. і на 1 трав-
ня поточного року становила 1 495,9 млн. грн., 
що дорівнює 4,5% фонду оплати праці, нарахо-
ваного за квітень 2015 р. [6].

Значних втрат в рівні життя населення за-
знало від різкого падіння курсу національної 
грошової одиниці. Якщо у 2013 р. долар кошту-
вав 8 грн., то в лютому 2015 р. курс перетнув 
позначку в 28 грн., за даними Нацбанку, про-
те реально населення в обмінниках купувало 
й по 40 грн. Не останню роль у цьому зіграли 
й панічні настрої в українському суспільстві. 
Проте основним моментом стало те, що в остан-
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минулим травнем гривня все одно девальвувала 
майже вдвічі – до 21–23 грн./$.

Девальвація національної валюти автома-
тично визначає зростання інфляції, підвищує 
ціни на імпортні товари і робить їх менш конку-
рентоспроможними порівняно з місцевими (ві-
тчизняними) товарами і тому обмежує імпорт, 
тобто відбувається імпортозаміщення. Від цього 
страждає населення, а також підприємства, що 
купують іноземні сировину, деталі, обладнан-
ня, технології. 

Внаслідок значного подорожчання товарів 
та послуг оборот роздрібної торгівлі (вклю-
чає роздрібний товарооборот підприємств, які 
здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, 
розрахункові дані щодо обсягів продажу това-
рів на ринках і фізичними особами – підпри-
ємцями) за січень-травень 2015 р. становив 
385,2 млрд. грн., що складає 75,3% обсягу січ-
ня-травня 2014 р. А це означає значне падіння 
доходів населення. Обсяг роздрібного товароо-
бігу підприємств, які здійснювали діяльність 
із роздрібної торгівлі, за січень-травень 2015 р. 
становив 182,2 млрд. грн., що в порівняних ці-
нах складає 74,6% обсягу січня-травня 2014 р.

Небезпечним явищем в інфляції в Україні є 
те, що вона породжує інфляційну психологію, 
коли в масовій свідомості людей існує впевне-
ність, що інфляція буде наростати й надалі. При 
цьому працівники починають вимагати підви-
щення заробітної плати «під майбутнє зростан-
ня цін», а підприємці завчасно закладають у 
ціну своїх товарів очікуване зростання витрат 
на сировину, енергію, робочу силу і кредит.

Особливо інфляційно небезпечними є інвес-
тиції, пов’язані з мілітаризацією економіки. 
Так, непродуктивне споживання національного 
доходу на військові цілі означає не тільки втра-
ту суспільного багатства. Одночасно військові 
асигнування створюють додатковий платоспро-
можний попит, що веде до зростання грошо-
вої маси без відповідного товарного покриття. 
Зростання військових витрат є однією з голо-
вних причин хронічних дефіцитів державного 
бюджету і збільшення державного боргу в ба-
гатьох країнах, для покриття якого держава 
збільшує грошову масу.

Різке падіння рівня життя населення під-
тверджується й падінням попиту на дорогі то-
вари. Так, за даними Асоціації автовиробників 
України, продажі автотранспорту в Україні 
в січні-лютому 2015 р. з порівнянні з анало-
гічним періодом 2014 р. впали на 67% – до 
10,724 тис. одиниць. Найбільший обсяг первин-
них продажів за два місяці було здійснено в сег-
менті легкових автомобілів, де було зареєстро-
вано 6,672 тис. авто. При цьому нових легкових 
автомобілів було продано 5,521 тис. одиниць, 
або 83% від загальних первинних реєстрацій 
цього виду автотранспорту, а б/в легкових 
авто – 1,151 тис. одиниць, або 17%, відповід-
но. Таким чином, у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року ринок нових легкових 

авто зменшився в 4,9 рази, а первинні продажі 
імпортного секонд-хенду зросли на 72% [11].

Про зниження рівня життя населення свід-
чать і дані Державної служби статистики по пе-
ревезенню пасажирів. Так, відправлення паса-
жирів залізничним транспортом (з урахуванням 
перевезень міською електричкою) порівняно з 
січнем-травнем 2014 р. знизилися на 1,1%. По-
слугами автомобільного транспорту (з урахуван-
ням перевезень фізичними особами –підприєм-
цями) скористалися 1,0 млрд. пасажирів, що на 
20,9% менше від обсягів перевезень пасажирів 
у січні-травні 2014 р. Перевезення пасажирів 
автотранспортом фізичних осіб – підприємців 
зменшилися на 26,9%. При цьому авіаційним 
транспортом перевезено 2,1 млн. пасажирів, що 
на 10,2% менше, ніж за січень-травень 2014 р., 
що свідчить і про падіння доходів у забезпече-
них верств населення. Міським електротран-
спортом перевезено 1,0 млрд. пасажирів, що на 
1,5% менше, ніж за січень-травень 2014 р. Під-
вищення цін на транспорт у цілому на 21,3% 
відбулося за рахунок подорожчання автомобі-
лів та транспортних послуг на 22,4%, а також 
палива та мастил на 20,2%.

Криза значно змінила структуру споживан-
ня українського суспільства. Дослідження, про-
ведене компанією TNS в Україні, показало: по-
чинаючи з четвертого кварталу 2013 р. в країні 
неухильно скорочується кількість представни-
ків середнього класу. При цьому якщо в кінці 
2013-го всього 1% населення не вистачало гро-
шей навіть на їжу, то за підсумками першого 
кварталу 2015 р. ця цифра збільшилася в шість 
разів. Одночасно вдвічі скоротилася кількість 
опитаних, яким вистачає грошей на покупку 
побутової техніки, але не вистачило б на авто-
мобіль – з 22% до 11%. Змінилася не тільки 
фінансова самооцінка українців, а й загальна 
самооцінка свого становища в суспільстві: кіль-
кість наших співгромадян, які вважають своє 
становище в суспільстві низьким, зросла з 17 
до 25%. Самооцінка фінансових можливостей 
виглядає наступним чином:

• Грошей не вистачає навіть на харчуван-
ня – 6%.

• На харчування грошей вистачає, але ку-
півля одягу викликає серйозні проблеми – 33%.

• Купити велику побутову техніку було б 
важко – 47%.

• На побутову техніку гроші є, але ми не 
можемо купити нову машину – 11%.

• Заробітків вистачає практично на все – 
3% [12].

За результатами соціологічних опитувань 
Київського міжнародного інституту соціології 
(КМІС) протягом 2014 р. вдвічі зросла кіль-
кість людей, яким не вистачає грошей навіть 
на їжу – з 9% у лютому 2014 р. до 17% у люто-
му 2015 р. [13]. Слід зауважити, що починаючи 
з 2000 р. спостерігалася позитивна динаміка у 
скороченні цього показника, перервана лише 
кризою 2009 р. та відновлена у 2011 р. 
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Очікування населення України щодо пер-
спектив змін в економіці у поточному році є 
переважно негативними: лише 10,4% опитаних 
Центром Разумкова у травні 2015 р. сподіва-
ються на економічне зростання, 21,5% очіку-
ють припинення кризи та застою в економіці, 
27,1% вважають, що криза буде поглиблювати-
ся, хоча й без катастрофічних наслідків, в той 
час як ще 26,1% очікують економічного колап-
су [14].

В той же час протягом березня-травня скоро-
тилася частка респондентів, що готові терпіти 
тимчасове зниження рівня життя в результаті 
здійснення реформ – з 41,4% до 38,5%, нато-
мість зросла частка тих, хто не готовий терпі-
ти, оскільки не вірить в успішність реформ – з 
23,3% до 26,6%, та частка тих, хто не готовий 
терпіти, оскільки їх становище вже зараз не-
стерпне – з 29,7% до 30,3% [15].

Ще одне опитування, здійснене у лютому 
2015 р., підтверджує наведені висновки: 70% 
опитаних не задоволені тим життям, яке ве-
дуть зараз, при цьому 24% не очікують змін 
через рік, а 42% вважають, що ситуація тіль-
ки погіршиться. 61% відповіли, що за останні 
шість місяців їх доходи зменшилися, при цьо-
му 38% не мають взагалі заощаджень, а 23% 
мають не більше, ніж на місяць [16].

Однією з ознак зниження рівня життя можна 
вважати погіршення можливостей проведення 
відпочинку. Згідно з опитуванням КМІС [17], у 
2015 р. порівняно з 2014 р. збільшилась кіль-
кість людей, які не матимуть можливості відпо-
чивати – з 17,1% до 23,7%. Лише 17,2% пла-
нують відпочивати поза домом (минулого року 
таких було 23,2%), причому зменшення відбу-
лося не лише за такими витратними напрямами 
відпочинку, як інші країни (1,2% проти 2,9%) 
або Карпати чи інші місця України (5,9% про-
ти 7,2%), але навіть на дачі (5,3% проти 6,6%). 

Висновки. Масштабний військовий кон-
флікт, безперечно, вкрай негативно впливає 
на й без того низький рівень життя населення 
України. В країні значно знизились реальні 
доходи населення, що негативним чином від-
билось на споживанні. Значних втрат в рівні 
життя населення зазнало від різкого падіння 
курсу національної грошової одиниці та інфля-
ції, яка виникла частково і внаслідок цього. 
Різке зростання витрат на війну знизило ви-
датки на соціальні програми та інфраструктур-
ні проекти.

Загалом війна на Донбасі та окупація Кри-
му хоч і є значним чинником в падінні рівня 
та якості життя населення, проте не єдиним, 
адже важливим моментом стало те, що в остан-
ні роки був значний дефіцит торгового балансу 
України, який покривався за рахунок продажу 
валюти із золотовалютних резервів та залучен-
ня позик. А війна на Донбасі прискорила та по-
силила загальне погіршення ситуації в країні.

Враховуючи, що війна ведеться на невели-
кій частині України, а також те, що загалом 

Донбас не тільки робив великий вклад у над-
ходження валюти в Україну, а й потребував 
значних дотацій, то, на нашу думку, падіння 
рівня життя населення в Україні приблизно 
на третину обумовлене військовими діями на 
Донбасі.
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РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ  
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АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовано необхідність формування середньо-

го класу в сучасній Україні за новими ідеологічними ознаками. 
Запропоновано нові модифіковані критерії приналежності до 
середнього класу в Україні. Обґрунтовано порядковість розви-
тку середнього класу в різних професійних групах з розподілом 
на генераторів й інноваторів, стратегів і реалізаторів, а також 
мотиваторів. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обоснована необходимость формирования 

среднего класса в современной Украине по новым идеоло-
гическим признакам. Ключевой идеей текущих мероприя-
тий по формированию среднего класса в Украине должно 
быть смещение акцентов в его функциональности без ба-
зовой ориентации на уровень доходов. Предложены новые 
критерии принадлежности к среднему классу в Украине, 
представители которого смогли бы в современных условиях 
стать идеологами, генераторами и мотиваторами инноваци-
онного развития и преодоления социокультурного кризиса. 
Предложена поочередность развития среднего класса в 
различных профессиональных группах с распределением 
на: генераторов и инноваторов, стратегов и реализаторов, 
а также мотиваторов. Охарактеризована сущность модифи-
кации критериев с точки зрения новой функциональности 
среднего класса в разрезе традиционных их видов – уров-
ня денежных доходов, сбережений, образования, наличия 
жилья, земли, автомобиля, характера деятельности, про-
фессионального статуса, уровня адаптированности к рынку 
труда, самоидентификации, культуры.

Ключевые слова: средний класс, функциональность 
среднего класса, модификация признаков среднего класса, 
профессиональные группы.

ANNOTATION
It is essential for Ukraine to form in the current environment 

of crisis transition a middle class with new ideological grounds. 
The key idea of the current measures for creation of the middle 
class in Ukraine should be a shift within its functionality from 
basic orientation on income. There was proposed the new criteria 
of belonging to the middle class in Ukraine, representatives of 
which could become ideologues, generators and motivators of 
innovation development and socio-cultural crisis overcoming 
in the modern conditions. There was proposed the order of 
development of the middle class in various professional groups 
with dividing for generators and innovators, strategists and 
implementers, as well as motivators. There was characterized the 
essence of the modification of criteria in terms of new functionality 
of the middle class in context of their traditional species – income 
level, savings, education, house, land, car, nature of activities, 
professional status, level of adaptability to the labor market, 
identity and culture.

Keywords: middle class, functionality of the middle class, 
modification of characteristics of the middle class, professional 
groups.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції 
розвитку України змушують формувати нові 
наукові підходи до розв’язання суспільних та 
економічних проблем. Кризовий стан еконо-
міки, збройний конфлікт та фактична втра-
та частини території країни, значне падіння 
рівня життя населення – ці та інші чинники 
вносять численні зміни у соціальну структуру 
суспільства, зумовлюють низхідні рухи у його 
стратиграфічних порядках. Нової актуаль-
ності набуває проблема розвитку середнього 
класу, який і за передкризових умов характе-
ризувався численними псевдоознаками. При 
такій ситуації говорити про механізми його 
розвитку в Україні, з одного боку, є нелогіч-
но. Проте, з іншого боку, більшість фахівців 
і вчених ігнорують ідею, що поточна криза 
в країні набуває найперше соціокультурних 
ознак, що вже надалі тягне за собою значні 
фінансово-економічні провали та інституціо-
налізацію клептократичних ознак політичної 
й економічної поведінки. Окрім базової со-
ціокультурної причинності, поточна кризо-
ва ситуація – це шанс спрямувати розвиток 
держави в зовсім інше русло, з відповідністю 
прогресивним викликам загальноцивілізацій-
ного прогресу, вимогам інформаційного сус-
пільства та високим стандартам людського 
життя провідних країн світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання трансформації соціальних структур 
населення в контексті становлення середнього 
класу суспільства перебувають у фокусі дослі-
джень І.К. Бондар, М.М. Кіма, Е.М. Лібанової, 
О.І. Крикун, І.О. Курило, Г.П. Рекун та ін. В рус-
лі економічної теорії, управління національним 
господарством та розвитку підприємництва зна-
чні напрацювання у розв’язанні проблем форму-
вання та розвитку середнього класу в Україні на 
сучасному етапі мають О.В. Задоренко, О.В. Ко-
ляда, О.А. Кролевець, Т.І. Лучко, Н.А. Навроць-
ка, А.І. Саввов, Т.П. Ткаченко та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В сучасних політичних та 
соціально-економічних умовах розвитку Укра-
їни постала нагальна потреба вироблення нових 
підходів до ролі середнього класу в економіці 
країни, модифікації його критеріїв та визна-
чення пріоритетних цільових груп середнього 



865Глобальні та національні проблеми економіки

класу, на яку повинна бути спрямована сучасна 
соціальна політика держави.

Мета статті полягає в обґрунтуванні нової 
ідеології функціональності середнього класу в 
Україні та визначенні порядковості розвитку 
середнього класу в різних професійних групах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Враховуючи сучасний стан розвитку україн-
ської економіки та актуальні тренди транс-
формації українського суспільства, вирішення 
проблеми розвитку середнього класу в Україні 
варто починати з формування та розвитку тих 
прошарків, які прийнято відносити до його ре-
зерву (тобто тих потенційних представників се-
реднього класу, які володіють деякими, проте 
не усіма, необхідними для цього критеріями). 

Середній клас у поточних умовах має висту-
пати: 

1) ідеологом національної та єдиної держав-
ницької ідеї, цінностей громадянського суспіль-
ства й особистісної моральної поведінки;

2) генератором інноваційних ідей при обме-
жених ресурсних можливостях економічного 
розвитку, однак колосальних інтелектуально-
трудових резервах;

3) мотиватором розвитку бізнес-середовища з 
гострою потребою імпортозаміщення, ефективі-
зації використання ендогенного потенціалу еко-
номіки з недопущенням масових міграційно-де-
мографічних втрат (особливо щодо молоді).

Тобто ключовою ідеєю поточних заходів 
щодо формування середнього класу в Украї-
ни має бути зміщення акцентів у його функ-
ціональності без базової орієнтації на рівень 
доходів як одного з головних критеріїв відне-
сення до даного соціального прошарку. Нова 
функціональність представників середнього 
класу є вимушеною реакцією на поточні кризо-
ві умови, коли сподіватись на реальні фінансо-
ві ресурси з боку держави для виходу з кризи 
не варто. Натомість держава має створювати 
умови для капіталізації чи не єдиного на разі 

конкурентоспроможного і наявного в неї ресур-
су – людського, і в даному контексті формуван-
ня резерву середнього класу через мобілізаційні 
механізми є найбільш дієвим способом.

На фоні стрімкого зниження рівня доходів 
та можливостей їх отримання приналежність до 
середнього класу має підкреслюватись немате-
ріальними критеріями. Для посилення функці-
ональної значимості середнього класу як рушія 
інноваційних змін слід диференціювати його 
резерв. Для цього необхідно задіяти мобіліза-
ційні механізми щодо інтелектуально-трудово-
го потенціалу населення, а також змінити під-
хід віднесення осіб з визначеними соціальними, 
економічними й психологічними характеристи-
ками до даного соціального класу. Через те вва-
жаємо, що слід визначити нові модифіковані 
критерії приналежності до середнього класу в 
Україні, представники якого змогли б за по-
точних умов стати ідеологами, генераторами й  
мотиваторами інноваційного розвитку та виходу 
країни з кризи (в першу чергу – соціокультур-
ної). Це важливо для наукового обґрунтування 
пріоритетів державної економічної політики 
з цільовою підтримкою тих соціальних (про-
фесійних) груп, котрі володіють достатнім ін-
телектуально-трудовим потенціалом для під-
приємницької діяльності або ж зайнятості на 
засадах найму в знаннємістких, високотехноло-
гічних сферах прикладання праці. Керуючись 
здійсненими напрацюваннями стосовно розпо-
ділу суспільства на класи, обґрунтуємо доціль-
ність модифікації критеріїв приналежності до 
середнього класу в поточних кризових умовах 
(рис. 1).

Звертаємо увагу, що схематичне відобра-
ження класової структури суспільства на рис. 
1 (ІІІ) передбачає наявність стабільних резервів 
середнього класу, який сформований за крите-
ріями розвинених країн. Таким чином підкрес-
люється більш плавний міжкласовий перехід з 
доланням надмірної диференціації суспільства 
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кризовий стан 

ІІ. Стан-реакція на управлінські 
впливи 

ІІІ. Цільовий  
стан 

   

Структурно мінімальний середній 
клас з демотивацією розвитку, що 

посилює соціальну напругу та 
масову орієнтацію населення на 

еміграцію 

Мобілізований резерв середнього 
класу з мотивацією розвитку, 

рушійністю інноваційної 
діяльності, що здатен віднов-

лювати потенціал стратегічних 
сфер прикладання праці 

Трансформований (пост-
модифікований) середній клас 

згідно зі стандартами розвинених 
країн з постійними резервами й 
обґрунтованими міжкласовими 

переходами 

а) традиційні критерії б) модифіковані критерії в) перехід до традиційних 
критеріїв 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Примітка: позначення на схемі: 1 – клас багатих; 2 – середній клас; 3 – клас бідних.

Рис. 1. Ідейність модифікованого переходу до нових критеріїв середнього класу в Україні
Джерело: побудовано автором на основі [1; 2; 3, с. 27]
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за рівнем добробуту. Фактично середній клас у 
розвиненому суспільстві межує з нижчими про-
шарками класу багатих і верхніми прошарками 
класу бідних. Це формує потужну мотиваційну 
площину розвитку суспільства, розуміння влас-
них можливостей забезпечення гідного рівня 
життя. Натомість за нинішніх умов говорити 
про такі резерви неможливо. На разі українські 
реалії такі, що практично весь середній клас за 
модифікованими ознаками являє собою верхні 
та середні, а інколи й нижчі прошарки класу 
бідних. Через те важливо обґрунтувати, яким 
чином можна подолати такі соціально-еконо-
мічні структурні деформації, тим паче що це 
дуже важливо в плані формування гармонійних 
класових міжпоколінних переходів (наявність 
сприятливих умов життєдіяльності й розвитку 
для наступних поколінь за рахунок доброго ма-
теріального й культурно-ціннісного базису їх-
ніх батьків).

Отож, на разі вимушена модифікація може 
слугувати проміжним етапом формування і роз-
витку середнього класу в Україні на принципо-
во нових, якісних засадах, причому як страте-
гічної когорти громадян, здатних спричиняти 
інноваційні зміни та консолідувати громадян-
ську свідомість. Важливо розуміти, що виму-
шена модифікація не є формалізмом, яка нібито 
доводить наявність середнього класу в країні. 

Поточна модифікація критеріїв приналеж-
ності до середнього класу має бути здійснена 
в обмеженому часовому проміжку з подаль-
шою відповідністю стандартам розвинених сус-
пільств. 

Серед традиційних критеріїв приналежнос-
ті до середнього класу чи не основної модифі-
кації вимагає рівень доходу. Наразі в Україні 
оперувати даним фінансовим вимірником при-
належності до середнього класу неможливо. 
Якщо брати офіційний курс гривні до долара, 
встановлений НБУ, то середньомісячна заробіт-
на плата на початок 2015 р. склала 218,5 дол. 
США проти максимального значення 2013 р. 
408,5 дол. США. Комерційний та тіньовий 
курси є ще значно вищими. Навіть якщо бра-
ти середній обмінний готівковий курс 24 грн., 
то середньомісячна заробітна плата зайнятого 
населення в Україні скорочується до менше 
140 дол. США [розраховано на основі джерел 
4–6]. Додаючи неконтрольовані процеси зрос-
тання цін, така ситуація деформує соціально-
економічну структуру населення та вимагає 
розгляду функціональності середнього класу як 
модифікованого соціального прошарку, який, 
проте, здатний впливати на процеси стабіліза-
ції й інноватизації в країні. 

Окрім вимушеної дезактуалізації рівня до-
ходу, значних модифікацій вимагає критерій 
заощадження. Водночас він дуже тісно пере-
плітається з іншою ознакою приналежності до 
середнього класу, яка в умовах кризового пе-
реходу набуває нового стратегічного значення. 
Мова йде про спроможність довгострокових 

інвестувань. Даний критерій слід розглядати 
не лише у виключно фінансовому плані. Така 
спроможність може доповнюватись матеріаль-
ними, інтелектуально-освітніми та резервно-ін-
вестиційними ресурсами, особистими якостями 
психоемоційної стійкості, необхідними для за-
йнятості у відповідній сфері.

Ще один критерій, котрий вимагає модифі-
кованого сприйняття, – рівень освіти. Україна 
займає 10-ту позицію в світі за показником ва-
лового коефіцієнта охоплення населення вищої 
освітою: станом на 2014 р. – 80%, коли серед-
ній показник для країн з дуже високим рівнем 
людського розвитку становить 76% [7]. Проте 
існуючі явища корупції, суб’єктивного оціню-
вання, недоліків організації навчального про-
цесу з часто відсутньою практичною складовою 
ставлять під сумнів позитивні висновки щодо 
даного показника. Це підтверджує і парадокс 
вітчизняного ринку праці – браку кваліфіко-
ваних кадрів окремих професійних груп на тлі 
достатньо високого рівня праценадлишковості 
(фахових робітничих кадрів, у тому числі в аг-
робізнесі, працівників ІТ-сфери, PR, фармацев-
тів та ін.). Через те не завжди особа з вищою 
освітою може апріорі належати до середнього 
класу чи принаймні формувати його резерв. Од-
нак її наявність підвищує шанси на ринку пра-
ці з вищеоплачуваною зайнятістю та кращими 
умовами.

Приналежність особи до середнього класу в 
модифікованому плані за критерієм освіти має 
враховувати не стільки наявність диплому про 
вищу освіту, скільки достатню трудопотенційну 
готовність здійснювати підприємницьку діяль-
ність або працювати на засадах найму в стра-
тегічних сферах, які, як правило, мають бути 
знаннємісткими. Також така особа повинна 
знати свої права й виконувати обов’язки, мати 
потребу неперервного розвитку зі спроможніс-
тю інвестувань у свій людський капітал – по-
кращення лінгвістичних навичок, окремих 
прикладних умінь, необхідних для її професій-
ної групи.

Дуже дискусійним критерієм приналежності 
до середнього класу на разі є наявність певно-
го майна. Найчастіше це нерухомість, земля, 
транспортні засоби. Проблемність даного кри-
терію обумовлена тим, що інститут власності в 
Україні перебуває в площині численних ризи-
ків та загроз. Тривалі дискусії щодо власнос-
ті землі залишаються відкритими, а ефектив-
ність використання земельного ресурсу надалі 
є вкрай низькою на тлі подальшого занепаду 
українського села, а також фермерського госпо-
дарства. «Порятунком» тут може бути віднов-
лення кооперативного сільськогосподарського 
руху на інноваційних засадах з виключенням 
екстенсивних підходів виробництва, зберіган-
ня й обробки продукції. З погляду модифіка-
ції критерію власності наявність в особи базо-
вих майнових активів повинна бути сигналом 
її потенціалу як рушія економічного розвитку. 
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Особливо ті особи, котрі є власниками нерухо-
мості в неналежному стані за умов надання їм 
пільгових кредитів для їх відновлення до по-
вної функціональності й подальшого задіяння 
в бізнесі, матимуть мотивацію до підприєм-
ницької діяльності. На разі вони демотивовані 
щодо цього та часто більшою мірою схильні до 
надання таких об’єктів в оренду, яка є досить 
вартісною в Україні. При ситуації небажання 
ведення бізнесу власники майна повинні залу-
чатись у бізнесові проекти як орендарі, але при 
умові договірного регулювання державою від-
носин оренди і суборенди на взаємовигідних і 
прозорих умовах.

Широким за змістом критерієм ідентифікації 
середнього класу є характер діяльності. З наве-
дених вище положень чітко видно, що основний 
акцент зроблено на самозайнятих осіб, тобто ре-
альних і потенційних підприємців – представ-
ників малого та середнього бізнесу, а також на 
найманих працівників у знаннємістких сферах 
прикладання праці. Це авторська позиція, яка 
витікає з поточних кризових умов, і закономір-
но, що рушійним характером діяльності, який 
визначає сприятливі передумови приналежності 
особи до середнього класу, є приватний бізнес. 

Реальність поступового розвитку в Україні 
знаннємістких сфер господарювання на тлі за-
гального соціально-економічного занепаду на-
справді є високою. Їхнє цільове стимулювання 
може здійснюватись відповідно до специфіки 
регіонів та в рамках реалізації регіональних 
програм, у тому числі за участі міжнародного 
капіталу, що в умовах реалізації адміністра-
тивно-територіальної реформи має сприятливу 
нормативно-правову основу. Окрім того, для ба-
гатьох регіонів формуються все більш численні 
професійні групи зайнятих в ІТ-сфері. Мова йде 
про фрілансерів, програмістів, ІТ-менеджерів, 
веб-дизайнерів та ін. На разі це чи не єдина 
професійна група, котра отримує стабільні до-
ходи (у валютному еквіваленті) та спроможна 
продукувати інновації, конкурентоспроможні в 
глобальних масштабах. Залучаючи їх інтелек-
туально-трудовий потенціал у високотехноло-
гічні сфери на батьківщині, можна досягнути 
значних ефектів, підтримуючи бізнес спочат-
ку у незначних масштабах і розвиваючи його 
до рівня специфічних просторових утворень – 
кластерів, профільних агломераційних утво-
рень з моно- й поліцентричними ядрами, спе-
ціальних економічних зон, технопарків та ін.

У світлі сказаного концепція формування се-
реднього класу за модифікованими критеріями 
в умовах кризового переходу має обґрунтовува-
ти заходи, спрямовані на такі основні сегментні 
професійні групи:

1) генератори й інноватори: фізичні особи – 
підприємці в стратегічних сферах, власники 
малого й середнього бізнесу в стратегічних сфе-
рах, фермери, інженери, фінансисти, науковці, 
військовослужбовці, фахівці ІТ-сфери, праців-
ники судової системи;

2) стратеги і реалізатори: власники малого й 
середнього бізнесу, фізичні особи – підприємці, 
менеджери середньої ланки, представники міс-
цевої і регіональної влади, вчителі, викладачі, 
працівники правоохоронних органів, структур 
з надзвичайних ситуацій, комунальних та без-
пекових служб;

3) мотиватори: банкіри, керівники регіо-
нальних філій та відділень банків, лікарі, адво-
кати, юристи, митці, спортсмени, кваліфікова-
ні робітники сільського та лісового господарств, 
риборозведення та рибальства.

Таким чином, критерій професійного статусу 
повинен модифікуватись диференційовано для 
різних професійних груп. Умови гострого браку 
бюджетних ресурсів змушують до оптимізації 
управлінських рішень та визначення порядко-
вості розвитку середнього класу в різних про-
фесійних групах. 

Зрозуміло, що в умовах наростаючої кри-
зи та численних деформацій організації різ-
них суспільних відносин слід створювати у 
першу чергу сприятливі умови розвитку для 
тих професійних груп, що можуть виконувати 
функції генераторів та інноваторів. Під роз-
витком професійних груп маємо на увазі про-
цес інституціоналізації високих освітньо-ква-
ліфікаційних стандартів, цінності результатів 
праці та дотримання моральних основ трудової 
діяльності. При цьому такі процеси мають су-
проводжуватись постійним покращенням моти-
ваційного середовища зайнятості відповідних 
професійних груп та обслуговуючого їх персо-
налу, що буде тягти за собою зростання їхнього 
рівня добробуту, можливостей інвестування в 
особистісний людський капітал та здійснення 
інших видатків з метою задоволення потреб ви-
щого порядку. 

Вважаємо, що найефективніший шлях фор-
мування середнього класу в Україні – за про-
фесійною ознакою. Такий ознаковий пріоритет 
має супроводжуватись антикорупційними захо-
дами. Тобто долання корупції в усіх сферах на 
разі видається нереальним. Авторська позиція 
полягає в тому, що боротьба з даним деструкти-
вом прогресивних демократичних змін має здій-
снюватись поетапно і в окремих професійних 
групах. Відтак, формування нового середнього 
класу в Україні як рушія інноваційних змін 
має здійснюватися поступово, починаючи з прі-
оритетних груп, і супроводжуватись при цьо-
му повним викоріненням явищ недобросовісної 
конкуренції – як між суб’єктами бізнесу, так 
і персоналом (в плані суб’єктивного кар’єрного 
просування, що демотивує неперервний розви-
ток та продуктивну й результативну працю). 

До професійної групи генераторів та іннова-
торів віднесені також науковці і фінансисти. 
Перші – це, швидше за все, генератори ідей, 
які потребують належного ресурсного забезпе-
чення для організації якісних розробок. Щодо 
фінансистів, то функціональність цієї професій-
ної групи в плані стимулювання інноваційної 
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діяльності, інноваційного типу поведінки взага-
лі є дуже недооціненою. Фактично в Україні ви-
сококваліфікованих фахівців фінансової сфери 
на тлі масового випуску бакалаврів і магістрів 
за даною спеціальністю є дуже мало. У резуль-
таті організація системи фінансових відносин 
будується на адаптації до корупційних механіз-
мів, масовому ухилянні від податків з прихо-
вуванням реальних доходів. Роль фінансистів 
має розвиватись у плані обґрунтування переваг 
прозорої й мотивованої щодо цього підприєм-
ницької діяльності, механізмів ціноутворення 
та діяльності на валютних ринках. Розвиток 
належно оплачуваної професійної групи фінан-
систів зможе стати важливим кваліфікаційним 
резервом і для державних структур, які гостро 
потребують державних службовців високого 
рівня фінансової освіти.

За умов поступового й успішного формуван-
ня середнього класу з вимушеною тимчасовою 
модифікацією критеріїв приналежності до ньо-
го професійної групи генераторів й інноваторів 
доцільно розглядати механізми розвитку про-
фесій, функціональність котрих проявляється у 
реалізації (інноваційних ідей та рішень на більш 
масовій основі) і стратегуванні. Тут стратегіч-
ною професійною групою є робітники з обслу-
говування, експлуатації та контролювання ро-
боти технологічного устаткування, складання 
устаткування і машин. Їхня інституціоналіза-
ція як середнього класу буде підтвердженням 
розвитку знаннємістких і високотехнологіч-
них сфер господарювання. Незважаючи на свій 
освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікова-
ного робітника, дані професійні групи зможуть 
стати «гарантами» реалізації інноваційних ідей 
та рішень, а також створення належних матері-
ально-технічних умов щодо цього.

Ефективна політика формування і розви-
тку середнього класу в Україні буде тоді, коли 
вдасться забезпечити переведення значних про-
шарків «периферії» середнього класу в його 
«ядро». В іншому випадку формальні представ-
ники середнього класу з дуже низьким рівнем 
оплати праці й надалі будуть проявляти схиль-
ності до суб’єктивізму, корупції, низької про-
дуктивності праці та ін.

Висновки. Україна сьогодні постала перед 
потребою формування нового середнього класу. 

Його функціональність має диференціюватись 
в інноваційній, мотиваційній та соціокультур-
ній площинах. Представники нового середнього 
класу повинні виявляти спроможність мислити 
й критично оцінювати, генерувати ідеї й реалі-
зовувати рішення, бути готовими розвиватись 
і займатись бізнесом при сприятливих умовах. 
Без формування й розвитку нового середнього 
класу неможливим є відновлення інтелекту-
альної еліти, яка наразі не здатна протистояти 
верхнім соціальним прошаркам, сформованим 
за фінансово-управлінськими ознаками. Для 
формування середнього класу в Україні, згід-
но з новою ідеологією, незважаючи на поточ-
ні труднощі, є сприятливі передумови – євро-
інтеграція, процеси децентралізації влади. На 
тлі таких серйозних змін новий середній клас 
в Україні має всі шанси розвитку. Для цього 
необхідна політична воля та висока громадян-
ська активність населення України з метою 
трансформації ціннісно-культурних, освітніх 
ознак приналежності до середнього класу в ма-
теріальні. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано існуючі підходи щодо розуміння 

поняття соціально-трудових відносин з метою удосконалення 
системи соціально-трудових відносин для забезпечення по-
вноцінного функціонування суб’єктів господарської діяльності, 
визначенні особливості поняття та основні характеристики со-
ціально-трудових відносин, а також внесенні пропозицій щодо 
поліпшення роботи підприємства у сфері соціально-виробни-
чого, соціально-культурного та побутового обслуговування.

Ключові слова: система, соціально-трудові відносини, 
ринок праці, робоча сила, найманий працівник, роботодавець, 
соціальний капітал, мотивація праці, оплата праці, «соціаліза-
ція», соціальне партнерство.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы существующие подходы отно-

сительно понятия социально-трудовых отношений с целью 
совершенствования системы социально-трудовых отношений 
для обеспечения полноценного функционирования субъектов 
хозяйственной деятельности, определении особенности по-
нятия и основные характеристики социально-трудовых отно-
шений, а также внесении предложений по улучшению работы 
предприятия в сфере социально-производственного, социаль-
но-культурного и бытового обслуживания.
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ANNOTATION
The article analyzes the existing approaches on the notion 

of social-labour relations with the aim of improving the system 
of social-labor relations to ensure full functioning of economic 
entities, defining features of the concept and basic characteristics 
of social-labor relations, as well as making proposals for improving 
the operation of the enterprise in the sphere of social-productivity, 
social-cultural and consumer services.

Keywords: system, social-labor relations, labor market, labour 
force, employee, employer, social capital, labour motivation, labour 
remuneration, «socialization», social partnership.

Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими науковими і практичними завданнями. 
Визнання України державою з ринковою еко-
номікою, поступове входження до світового гос-
подарського простору актуалізують проблему 
формування соціально-трудових відносин еко-
номічної діяльності, особливо у сферах інфра-
структурного та інституційного забезпечення.

Реалії сьогодення свідчать, що у розвитку 
соціально-трудових відносин України спосте-
рігаються протиріччя, руйнівні процеси, які 
стали наслідками помилок у політиці реформ, 
пов’язаних з недооцінкою соціальних питань 
та надмірною захопленістю трансформаціями 
економічних відносин, що відбувалися, по суті, 

ціною значних соціальних втрат. Нагальним за-
вданням є ретельне дослідження соціально-тру-
дових відносин для подолання кризових явищ 
та оптимізації їхнього розвитку.

Соціально-трудові відносини відіграють про-
відну роль у розв’язанні науково-технічних, 
організаційних і економічних завдань госпо-
дарювання. Ефективна діяльність будь-якого 
суб’єкта господарювання залежить не тільки 
від високого рівня конкурентоспроможності, 
достатнього економічного потенціалу, але й від 
компетенції персоналу.

Аналіз досліджень і публікацій. Підґрунтя 
сучасних наукових уявлень щодо соціально-
трудових відносин та шляхів їх удосконалення 
у різні часи закладено такими мислителями, 
як Т. Мор, Сен-Симон, Фур’є, Оуен, У. Петті, 
А. Сміт, Д. Рикардо, К. Маркс, Ф. Енгельс, 
Ф. Тейлор, Е. Мейо, А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, 
Ф. Герцберг та ін. Дослідженням проблем фор-
мування соціально-трудових відносин займа-
лися такі вітчизняні вчені, як Б.М. Генкін, 
В.М. Гриньова, О.А. Грішнова, А.М. Колот, 
Ю.М. Остапенко та інші дослідники.

Проте в дослідженнях перелічених авторів 
не повною мірою розкрито сучасні проблеми 
формування соціально-трудових відносин, не 
систематизовано види ризиків при формуван-
ня соціально-трудових відносин, недостатньо 
обґрунтовано алгоритм процесу формуванні со-
ціально-трудових відносин. Однак із впевненіс-
тю можна наголошувати на тому, що проблема 
становлення соціально-трудових відносин рин-
кового типу та їх регулювання в Україні все ще 
не досить вирішена та недостатньо вивчена, а 
тому залишається актуальною.

Мета статті полягає в тому, щоб визначити 
особливості поняття соціально-трудових відно-
син, проаналізувати існуючі підходи щодо розу-
міння процесу формування соціально-трудових 
відносин.

Для досягнення зазначеної мети в роботі 
поставлено такі основні завдання: 1) проана-
лізувати існуючі підходи щодо розуміння про-
цесу формування соціально-трудових відносин; 
2) визначити основні характеристики соціаль-
но-трудових відносин; 3) уточнити поняття со-
ціально-трудових відносин; 4) внесення пропо-
зицій щодо поліпшення роботи підприємства у 
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сфері соціально-виробничого, соціально-куль-
турного та побутового обслуговування.

Виклад основного матеріалу дослідження із 
обґрунтуванням отриманих результатів. У су-
часних умовах ринкових реформ в Україні 
вплив світової фінансової кризи суттєво підви-
щує значення соціально-трудових відносин у 
всіх сферах економічної діяльності.

Е.М. Лібанова зазначає, що «...на сучасному 
етапі докорінно змінилося уявлення про рушій-
ні сили та співвідношення різних чинників роз-
витку, про роль і місце людини в цивілізацій-
ному прогресі. Досвід економічно розвинених 
країн, і – ще більшою мірою – країн, що здій-
снили економічний ривок (у різні періоди XX 
сторіччя: Японія, Корея, Німеччина, Ірландія, 
Чехія, Угорщина, Словенія), свідчить про ви-
рішальне значення людського капіталу, якість 
робочої сили і мотивацію ефективної праці. Ця 
нова концепція, орієнтована на примат люд-
ського розвитку. Вона замінила застарілу, ру-
шійною силою якої було накопичення матері-
ального багатства. Саме людський і соціальний 
капітал забезпечують нині найвищі темпи еко-
номічного зростання, і саме ті країни, політика 
яких спрямована переважно на забезпечення 
розвитку людського потенціалу, досягають на 
зламі тисячоліть найбільших успіхів. Необхід-
ність швидкого економічного зростання в умо-
вах скорочення чисельності населення потребує 
покращення умов і посилення стимулів фор-
мування трудового потенціалу та максимально 
ефективного його використання» [1, с. 11].

Досліджуючи проблеми глобального еконо-
мічного розвитку, О.М. Сазонець вважає, що 
«...дослідження тенденцій соціально-трудових 
відносин є загальною проблемою сучасної гло-
балістики та одночасно інтеграції України в 
глобальний світ, і також потребує вирішення 
багатьох соціальних питань» [2, с. 65].

Розглядаючи державу як суб’єкт соціально-
трудових відносин, О.М. Головінов зазначає, що 
«...згідно з Конституцією, Україна є соціаль-
ною державою, однак у законодавчому порядку 
це поняття не визначено, в зв’язку з чим спе-
ціальним законодавством могли б бути названі 
інституціональні структури і фінансові джерела, 
що гарантують відповідність поточної ситуації в 
країні критеріям соціальної держави» [3, с. 32].

Н.І. Верхоглядова підкреслює значення дер-
жавного регулювання сфери соціально-трудо-
вих відносин: «…з урахуванням курсу України 
на розбудову соціально-орієнтованої ринкової 
економіки, умови реформування останньої ма-
ють створюватися переважно за рахунок суттє-
вого вдосконалення і поширення використання 
економічних важелів, що застосовуються орга-
нами державної виконавчої влади при виконан-
ні регулюючої, захисної і контрольно-примусо-
вої функції держави» [4, с. 73].

Ж.Д. Анпілогова зазначає, що «...у наш час у 
зв’язку з докорінною перебудовою системи сус-
пільних відносин, найсуттєвіші перетворення 

відбуваються саме в соціально-трудовій сфері, 
торкаючись інтересів мільйонів людей. Основні 
принципи державної політики в соціально-тру-
довій сфері зроблені з урахуванням передового 
закордонного досвіду і закріплені в Конституції 
України і Законі України «Про зайнятість на-
селення» [5, с. 24].

У своїх працях Н.О. Афендікова по-іншому 
формулює проблеми у сфері формування соці-
ально-трудових відносин: «...об’єктивні причини 
диспропорцій національного ринку раці, посилені 
помилками законодавчої і виконавчої гілок вла-
ди, призвели до цілого ряду проблем. Зокрема, 
нестача робочих місць та висока їх частка з не-
безпечними умовами праці, невідповідність якос-
ті робочої сили сучасним вимогам виробництва, 
нераціональність галузевої структури зайнятості, 
низький рівень оплати праці» [6, с. 17].

Наприклад, В.В. Голубєва підкреслює, що 
«…оскільки людина є однією з найважливіших 
складових соціального капіталу підприємства, 
яке у свою чергу, є соціально відповідальним 
перед працівниками, можна сказати, що його 
ефективне функціонування залежить від того, 
наскільки воно задовольняє потреби своїх пра-
цівників» [7, с. 87].

В.В. Онікієнко констатує, що «…динамічне 
економічне зростання країни дедалі більше за-
лежить від сукупності «неречових» факторів  
(інтелектуальних, інформаційних, організацій-
них, управлінських), тому ефективне управління 
працею, загальноосвітня і професійна підготов-
ка, безперервний і сталий розвиток економічно 
активного населення, мотивація праці, гідна 
людини якість життя розглядаються як головна 
умова забезпечення цього зростання. З модер-
нізацією економіки на інноваційних засадах та 
соціалізацією економічного розвитку роль соці-
ально-трудових відносин у відтворенні людсько-
го капіталу постійно зростає, що зумовлюється 
змінами, які відбуваються в характері, змісті і 
формах організації праці під впливом науково-
технологічного прогресу, актуалізується про-
блема відтворення і нагромадження людського 
капіталу на якісно новому рівні» [8, с. 103-104].

Дослідження низки робіт вітчизняних та за-
рубіжних учених дозволяє зробити висновок, 
що сьогодні не існує єдиного загального визна-
чення поняття «соціально-трудові відносини». 
Так, А.М. Колот, О.А. Грішнова та О.О. Гера-
сименко характеризують соціально-трудові від-
носини як «…процес взаємодії (взаємовідносин) 
між сторонами – найманими працівниками та 
роботодавцями, суб’єктами й органами сторін 
за участі держави (органів законодавчої та ви-
конавчої влади) і місцевого самоврядування; 
що пов’язаний з найманням, використанням, 
розвитком робочої сили, винагородою за пра-
цю та спрямований на досягнення високих рів-
нів якості життя та ефективності виробництва. 
Соціально-трудові відносини характеризують 
економічні, психологічні та правові аспекти 
взаємозв’язків індивідуумів і соціальних груп 
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в процесах, обумовлених трудовою діяльністю. 
В якості важливих рис соціально-трудових від-
носин автори виокремлюють функціонування 
відносин на конкурентних засадах, динаміч-
ність, постійність взаємодії» [9, с. 224-225].

Н.І. Єсінова надає наступне визначення: 
«Соціально-трудові відносини – це комплекс 
взаємин між найманими робітниками і робо-
тодавцями в умовах ринкової економіки, наці-
лених на забезпечення високого рівня і якості 
життя людини, колективу і суспільства в ціло-
му; об’єктивно існуюча взаємозалежність і вза-
ємодія суб’єктів цих відносин у процесі праці, 
спрямовані на регулювання якості трудового 
життя» [10, с. 186].

І.І. Моторна визначає, що «…соціально-тру-
дові відносини – це історично визначений тип 
соціально-економічних відносин, які виника-
ють у трудовій та суміжних з нею сферах жит-
тєдіяльності суспільства між найманими пра-
цівниками й роботодавцями за участю держави, 
а також їх представників з метою збалансуван-
ня їх інтересів, недопущення конфронтації та 
досягнення соціальної злагоди» [11, с. 14].

Як зауважує А.М. Колот, «...термін «соці-
ально-трудові відносини» почали широко вжи-
вати з середини 90-х років минулого століття, 
розуміючи під ним відносини спільної діяльнос-
ті, організаційно-технічні, організаційно-еконо-
мічні відносини тощо» [9, с. 223].

З огляду на вищезазначене, соціально-тру-
дові відносини – це комплексний системати-
зований взаємовигідний процес співпраці між 
роботодавцями та найманими працівниками 
за участі держави та зацікавлених сторін, що 
пов’язаний з найманням, використанням, роз-
витком робочої сили, винагородою за працю та 
спрямований на інтенсифікацію використання 
людського капіталу та підвищення якості жит-
тя. Складовими соціально-трудових відносин є:

- постійна співпраця роботодавця й наймано-
го працівника;

- пошук взаємовигідних зв’язків та видів ді-
яльності;

- інституціональна участь держави в удоско-
наленні законодавчого регулювання та створен-
ні формальних та неформальних норм ринку 
праці та корпоративного управління;

- взаємодія роботодавця і держави у навчан-
ні і підготовці робочої сили;

- постійне удосконалення процесів покра-
щення людського потенціалу владними та біз-
нес-структурами.

І.Л. Сазонець під предметом соціально-тру-
дових відносин визначає соціально-економічні 
процеси і явища, які виникають у соціально-
трудовій сфері та поділяє їх на три структурні 
блоки [2, с. 67]:

- соціально-трудові відносини зайнятості;
- соціально-трудові відносини, пов’язані з 

організацією та ефективністю праці;
- соціально-трудові відносини, які виника-

ють у зв’язку з винагородою за працю.

На думку В.О. Гришкіна, до важливого ком-
поненту соціально-трудових відносин в Україні 
варто додати соціальні трансферти, тобто «...
вартість пільг, субсидій та допомог, які отри-
мують домогосподарства України» [12, с. 11].

При дослідженні соціально-трудових відно-
син Н.М. Дєєва виділяє такі соціальні стандар-
ти життя, що «…визначають соціальні межі за-
доволення потреб в суспільних благах – житло, 
медичне обслуговування, освіта, відпочинок, 
культура, тощо. При цьому соціально гаран-
тований мінімум відтворює не рівну для всіх 
величину споживаних благ, а певний рівень до-
бробуту. Від кількості залученої до здійснення 
економічної діяльності робочої сили залежать 
обсяги самозабезпечення індивідів суспільства, 
а в сукупності з такими її характеристиками як 
якість праці, досвід, кваліфікація – різнобічне 
задоволення потреб суспільства» [13, с. 4].

Елементи, які входять до системи соціально-
трудових відносин:

- суб’єкти і рівні соціально-трудових відно-
син;

- принципи, типи, види та методи регулю-
вання соціально-трудових відносин.

Основні суб’єкти соціально-трудових відно-
син у сучасних умовах господарювання: найма-
ний працівник; професійна спілка працівників; 
підприємець (роботодавець); спілка роботодав-
ців; держава, органи місцевого самоврядування.

3а рівнями соціально-трудові відносини по-
діляються на горизонтальні (індивідуального 
(працівник-роботодавець, працівник-працівник, 
працівник –керівник структурного підрозді-
лу), колективного (суб’єкти – інституціональні 
структури роботодавців і найманих працівників, 
їх групи або окремі колективи, органи держав-
ної влади та місцевого самоврядування) та ком-
бінованого характеру) та вертикальні (на рівні 
корпорації, регіональному (територіальному), 
галузевому та національному рівнях).

У науковій літературі не існує єдиної класи-
фікації типів СТВ. Так, А.М. Колот визначає 
такі типи: соціальне партнерство, патерналізм, 
солідарність, субсидіарність, конфлікт та дис-
кримінація [14, с. 33-34].

За рівнями регулювання соціально-трудові 
відносини можна розподілити на [15, с. 171]:

1. Національний рівень: державне регулю-
вання відбувається через акти законодавства, а 
договірне регулювання – через Генеральну уго-
ду і рішення органів соціального партнерства.

2. Галузевий рівень: державне регулювання 
відбувається через акти центральних органів 
виконавчої влади, договірне регулювання – че-
рез галузеві колективні угоди і рішення галузе-
вих органів соціального партнерства.

3. Територіальний (регіональний) рівень: 
державно-комунальне регулювання – через рі-
шення органів виконавчої влади й місцевого са-
моврядування, а договірне регулювання – через 
регіональні угоди і рішення територіальних ор-
ганів соціального партнерства.
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4. Виробничий рівень: адміністративне регу-
лювання – через рішення власників і уповно-
важених ними органів, а договірне регулюван-
ня – через колективний договір, консультації, 
переговори, індивідуальний трудовий договір.

Міжнародний досвід підкреслює, що ефек-
тивний розвиток соціально-трудових відносин 
можливий за умови узгодженості інтересів усіх 
суб’єктів – працівників, роботодавців, держа-
ви, тобто за умови впровадження системи со-
ціального партнерства.

А.М. Колот та О.А. Грішнова надають кла-
сифікацію соціально-трудових відносин за ви-
дами:

- відносини між роботодавцем або вповнова-
женою ним особою та найманим працівником із 
приводу умов наймання, включаючи зміст і об-
сяги роботи, оплату праці та соціальні гарантії, 
умови праці;

- відносини між найманими працівниками, 
які виконують суміжні трудові операції (функції) 
і пов’язані між собою різними формами поділу та 
кооперації праці, між лінійними і функціональ-
ними керівниками різних ланок та найманими 
працівниками (підлеглими) з приводу реалізації 
умов трудового договору, а також відносини між 
іншими суб’єктами й органами відносин у сфері 
праці [9, с. 231-232; 16, с. 51-52].

Однак система соціально-трудових відносин 
має багаторівневий характер, що обумовлює ве-
лику кількість аспектів її дослідження та рівнів 
аналізу, вона, як і будь-яка інша система, вклю-
чає основні елементи, зв’язки, мету та структу-
ру, які перебувають у тісному взаємозв’язку та 
взаємовизначенні.

Важливим аспектом соціально-трудових від-
носин у сучасних умовах є участь працівників 
в управлінні усіма сферами діяльності підпри-
ємств, зокрема, соціальною підсистемою. Це 
право вони реалізують через: загальні збори 
(конференції) трудового колективу; ради трудо-
вого колективу; професійні спілки; виробничі 
ради; спілки раціоналізаторів і винахідників; 
інші уповноважені трудовим колективом гро-
мадські організації (органи), шляхом внесення 
пропозицій щодо поліпшення роботи підприєм-
ства, а також з питань соціально-виробничого, 
соціально-культурного характеру й побутового 
обслуговування.

Дослідження низки наукових джерел дозво-
лило виявити думки цілого ряду авторів, що 
зазначають важливість інвестування для розви-
тку соціально-трудових відносин. Наприклад, 
О.М. Ястремська характеризує інвестування як 
суспільне і колективне благо та зауважує, що 
«...результати інвестиційної діяльності, впро-
вадження інвестиційних проектів, безпосеред-
ньо самі проекти як товари та інвестування як 
процес їх реалізації – є одночасно суспільним 
(з позиції користування вигодою соціально-еко-
логічного, техніко-технологічного спрямування 
(ефекту) від впровадження проектних пропози-
цій), колективним (з позиції економічного та фі-

нансового ефекту для інвесторів та власників і 
наведених видів ефектів для найманих працівни-
ків, якщо ці здобутки розповсюджуватимуться 
тільки на внутрішнє середовище підприємства), 
і індивідуальним (якщо вигода від інвестування 
матиме не комплексне, а обмежене (фінансово-
економічне) значення і належатиме одній особі 
(власнику-інвестору)) благом» [17, с. 123-124].

А також: «…ринкові ситуації пов’язані з 
дією ціноутворюючих, тобто економічних фак-
торів, а неринкові – соціальних. У перших – ор-
ганізації в основному поводять себе як закриті, 
ексклюзивні групи, у других – як відкриті –  
інклюзивні групи» [17, с. 125].

Аналізуючи міжнародні аспекти інвестицій-
них процесів, І.Л. Сазонець вважає, що «…при 
вирішенні питання про виділення інвестицій 
міжнародні фінансові організації вимагають 
обов’язкового врахування соціальних факторів, 
традицій та цінностей, як важливих та таких, 
що впливають на здійснення, практичну реалі-
зацію та експлуатацію проектів» [18, с. 151]. 

Важливість розвитку інвестиційних процесів 
з метою вирішення соціально-економічних про-
блем зазначає О.В. Алейнікова таким чином: 
«Важливою проблемою соціальної безпеки є ре-
гулювання соціальних процесів на підприємстві 
з метою недопущення соціальної нестабільності 
та забезпечення соціально-економічного розви-
тку колективів підприємств з урахуванням ви-
мог закону пріоритетності соціальних цілей. 
Концепція людських ресурсів визнає необхід-
ність капіталовкладень у їх формування, вико-
ристання та розвиток. Комплекс соціально-еко-
номічних завдань на підприємстві може бути 
вирішений тільки завдяки продуманому й об-
ґрунтованому інвестуванню» [19, с. 283-284].

Комплексний соціально-економічний ефект 
від інвестування з метою розвитку людського 
потенціалу, людських ресурсів та удосконален-
ня системи соціально-трудових відносин по-
лягає у конкурентоспроможності національної 
економіки та соціальній стабільності на мікро-, 
мезо- та макрорівні.

Інвестування є одним із важливих факторів 
формування соціально-трудових відносин, та, 
як відомо, інвестиційний процес – це процес, 
який спрямований на отримання прибутку, 
тому постає питання щодо процесу розподілу 
прибутку від формування соціально-трудових 
відносин таким чином, щоб він не перетворився 
на звичайний бізнес-процес.

В.С. Пономаренко, В.М. Гриньова та 
О.М. Ястремська підкреслюють, що «…у про-
цесі розподілу суспільного блага важливу роль 
повинні відігравати впливові (пріоритетні) гру-
пи, що є рушійною силою і необхідною умо-
вою досягнення справедливого і раціонально-
го економічного порядку. Варто погодитися з 
А. Бентлі, що тиск груп – це детермінанта со-
ціальної політики і поширити це твердження 
на економічний простір. Щодо інвестування, 
впливові групи слід розглядати як стрижень у 
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процесі формування суспільної та наукової дум-
ки про привабливість об’єкта капіталовкладень 
під час залучення інвестицій, отримання під-
приємствами, регіонами, галузями державних 
ресурсів на розбудову конкурентоспроможних 
інноваційних пропозицій, що відповідають сві-
товому рівню і впровадження яких додатково 
генеруватиме суспільне благо» [20, с. 48-49].

Ф. Фукуяма визначає, що «…в Європі вже 
майже ніхто не береться захищати ту точку 
зору, що головні проблеми континенту, саме 
зростаюче безробіття та імміграція, можуть 
бути вирішені подальшою експансією «держа-
ви добробуту», навпаки, мета реформ бачиться 
швидше в тому, щоб урізати соціальні функції 
держави та дозволити європейському виробни-
кові стати більш конкурентоспроможним на сві-
товому ринку» [21, с. 445-446]. І далі: «...якщо 
люди довіряють один одному, бо діють в рамках 
загального комплексу етичних норм, витрати 
на організацію спільної праці будуть менши-
ми. Таке суспільство має великі можливості по 
впровадженню нових форм організації, оскільки 
високий рівень віри відкриває шлях різноманіт-
нішим суспільним відносинам» [21, с. 448-449].

Висновки та перспективи подальших науко-
вих досліджень. Отже, однією із нагальних по-
точних вимог посткризової України є перегляд 
та удосконалення ідеології, принципів і цілей 
соціально-економічного розвитку, переорієнта-
ції ресурсів на всебічний людський розвиток, 
посилення гуманізації праці та утвердження 
суспільних цінностей.

У статті отримав подальший розвиток аналіз 
існуючих підходів щодо розуміння поняття соці-
ально-трудових відносин з метою удосконалення 
системи соціально-трудових відносин для забез-
печення повноцінного функціонування суб’єктів 
господарської діяльності, а також внесення про-
позицій щодо поліпшення роботи підприємства 
у сфері соціально-виробничого, соціально-куль-
турного та побутового обслуговування.
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено дослідження демографічної ситуації в 

Запорізькому регіоні з використанням аналітичних методів 
оцінювання стану природного та міграційного руху населення, 
його кількості, статевовікового розподілу. Визначено головні 
проблеми демографічної ситуації в Запорізькому регіоні та за-
пропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: економіка регіону, демографія, населен-
ня, міграція, народження, смертність.

АННОТАЦИЯ
В статье выполнено исследование демографической ситу-

ации в Запорожском регионе с использованием аналитических 
методов оценивания состояния естественного и миграционно-
го движения населения, его количества, половозрастного ра-
спределения. Определены главные проблемы демографичес-
кой ситуации в Запорожском регионе и предложены пути их 
решения.

Ключевые слова: экономика региона, демография, насе-
ление, миграция, рождение, смертность.

АNNOTATION
In the article the study of the demographic situationin the 

Zaporozhye regionus in ganalytical methods for evaluating the 
state of migration and population, itsnumber, genderan daged 
istribution. Thebasic problems of demographic situationin the 
Zaporozhye region and proposed solutions.

Keywords: region's economy, demography, people, migration, 
births, deaths.

Постановка проблеми. Розгляд стану та пер-
спектив розвитку демографічної ситуації на 
прикладі конкретного регіону дає можливість 
прогнозувати негативні тенденції й виявляти 
проблеми в якісному складі населення та спри-
яє формуванню ефективної регіональної політи-
ки щодо соціально-демографічного розвитку тієї 
чи іншої території. Враховуючи демографічну 
кризу, в якій знаходиться Україна, досліджен-
ня демографічної ситуації регіонів є дуже ак-
туальним задля пошуку шляхів її покращення. 
Це в повній мірі стосується й демографічного 
стану Запорізького регіону, який має негативні 
тенденції до скорочення приросту населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Детальні дослідження демографічної ситуації 
на рівні України та її регіонів здійснювали чи-
мало українських вчених. Зокрема, у працях 
О.П. Зоря аналізується вплив демографічного 
стану в Україні в умовах глибокої трансфор-
маційної економічної кризи та окремих аспек-

тів якості життя населення. О.М. Перебийніс 
здійснив визначення основних проблем у де-
мографічній сфері, на вирішення яких мають 
бути спрямовані регулятивні заходи держави. 
Г.В. Воропаєвим досліджено роль та місце на-
роджуваності як фактору формування майбут-
нього української нації, проаналізована демо-
графічна ситуація в Україні та її динаміка, 
розглянуто причини урбанізації та проблема 
неповернення населення у села.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Існує достатня розробленість 
загальнонаукової проблематики й основних на-
прямів розвитку соціально-демографічної си-
туації в Україні, але недостатньо розглядались 
вузькорегіональна проблематика демографіч-
ного розвитку, основні тенденції й специфіка 
змін в структурі народонаселення, зокрема, 
Запорізької області. Питання наукового дослі-
дження і прогнозування демографічної ситуації 
в Запорізькій області на сьогодні є маловивче-
ним, тому обумовлена тема потребує додатково-
го дослідження теоретичних і методологічних 
підходів щодо аналізу сучасної демографічної 
ситуації в області, дослідження її проблем та 
напрямів їх подолання.

Мета статті полягає в аналізі демографічної 
ситуації в Запорізькій області та пошуку шля-
хів її покращення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основою могутності держави є населення, його 
соціальне самопочуття та розвиток, тому де-
мографічний фактор є важливою передумовою 
економічного, інтелектуального, політичного 
розвитку будь-якої країни як самостійна скла-
дова фундаменту, на якому тримається суспіль-
ство. Він поєднує взаємозв’язок темпів і про-
порцій суспільного розвитку з кількісними та 
якісними характеристиками населення (його 
чисельністю, статевовіковою, сімейною струк-
турами, а також з динамікою народжуваності, 
смертності, міграцій, станом здоров’я, розсе-
ленням тощо). Населення є суб’єктом суспіль-
ного розвитку, носієм усіх соціальних відносин 
і відтворюється на розширеній чи звуженій 
основі [5, с. 1].
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Демографічний стан та його зміни акуму-
люють вплив широкого кола соціальних, еко-
номічних, суспільно-політичних, екологічних 
чинників – як скороминущих, так і довгостро-
кових, тих, які пов’язані зі специфікою сус-
пільно-історичного розвитку країни, та тих, що 
викликані соціальними зрушеннями, які вона 
переживає нині [3, с. 90].

Демографічна криза, яка особливо далася 
взнаки після здобуття Україною незалежності, 
стала закономірним наслідком розвитку нега-
тивних тенденцій, що проявились у радянсько-
му минулому, таких як високий рівень урбані-
зації, що спричинив зниження народжуваності, 
нестабільна економічна ситуація і, як наслідок, 
економічна криза 90-х років та багато інших 
негативних соціальних тенденцій. Всі ці чин-
ники призвели до постійного скорочення рівня 
народжуваності й тривалості життя і зростан-
ня смертності, яке поєднувалося з посиленням 
процесу «старіння нації» [1].

Інформація про демографічну ситуацію в 
країні, зокрема, про чисельність і статевові-
ковий склад населення, є основною складовою 
щодо розробки ефективних стратегій усіх ви-
дів політики (від фіскальної та економічної до 
соціальної та екологічної), що здійснює кожна 
держава в контексті сучасних глобалізаційних 
процесів. Зрозуміло, що й Україна за таких об-
ставин, в процесі усвідомлення свого місця у 
світовому співтоваристві не є виключенням.

Складовими демографічної ситуації країни є 
демографічна ситуація на рівні кожного регіо-
ну, з яких складається Україна. На сьогодні на-
селення є головною продуктивною силою, а та-
кож основним споживачем матеріальних благ. 
Темпи та пропорції економічного розвитку регі-
ону, зокрема, обсяги виробництва та споживан-
ня, їх зміни, істотно залежать від чисельності 
населення, його вікової, освітньої, професійної 
та соціальної структур, чисельності трудових 
ресурсів. 

Динаміка чисельності та складу населення 
регіону характеризується значною мірою неви-
значеності: процеси народжуваності, смертності 
та міграції мають стохастичний характер. На їх 
кількісний перебіг впливає багато прихованих 
чинників, які складно виявляти та кількісно 
виміряти.
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Рис. 1. Демографічна ситуація 
в Запорізькій області та Україні на 1 січня 

Отже, розглянемо чисельність наявного на-
селення Запорізької області та Україні (рис. 1).

Демографічна ситуація в Запорізькій облас-
ті свідчить про те, що за період 2010–2014 рр. 
чисельність населення скоротилася на 45,8 тис. 
осіб. Це призводить до дефіциту трудових ре-
сурсів, негативно впливає на ринок праці, що є 
проявом демографічної кризи.

На 1 січня 2012 р. в області, за даними Го-
ловного управління статистики у Запорізькій 
області, проживало 1 791,7 тис. осіб (9-е місце 
по Україні, 3,9%). Населення Запорізької об-
ласті на 1 січня 2015 р. становило 1 765,9 тис. 
осіб, що становить 4,1% від населення України, 
у тому числі міське – 1 362,3 тис. осіб (4,6%), 
сільське – 403,6 тис. осіб (3,0%). Середня щіль-
ність населення складає 64,9 осіб на км2. Систе-
ма розселення області є досить типовою для ре-
гіонів України. Населення Запорізької області 
концентрується у містах, відтак, значна части-
на районів має відносно низький рівень урбані-
зації (районні центри є невеликими містами чи 
селищами міського типу). Рівень урбанізації по 
області – 77,1%, що вище за середній по Укра-
їні (69%).

Графічні дані щодо чисельності наявного на-
селення Запорізької області відповідно до міс-
цевості проживання за 2010–2015 рр. представ-
лено на рис. 2.
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Рис. 2. Чисельність наявного населення  
Запорізької та Дніпропетровської областей 

відповідно до місцевості проживання

З рис. 1 можна зробити висновок, що про-
тягом всього аналізованого періоду чисельність 
міського населення перевищувала сільське. Та-
кож слід відзначити щорічне скорочення чисель-
ності як міського, так і сільського населення.

Розподіл населення за статтю є важливою 
характеристикою, оскільки у суспільному ви-
робництві існують види робіт, де переважно ви-
користовується або жіноча, або чоловіча праця. 
Вчені вважають, що нижча частка чоловіків у 
складі населення зменшує чисельність трудо-
вих ресурсів, оскільки юридичний і фактичний 
періоди трудової діяльності чоловіків вищі, ніж 
у жінок. 

Дані таблиці 1 свідчать, що питома вага чо-
ловіків щорічно зростає, проте в дуже низьких 
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показниках, відповідно, питома вага жінок 
дещо зменшується. 

Зміна співвідношення між віковими групами 
та розподілу населення за статтю суттєво впли-
ває на виробництво, розподіл та споживання 
матеріальних благ та послуг, соціальну сферу. 

Питома вага чоловіків протягом 2010-
2015 рр. складала приблизно 45%, а жінок – 
55%. Тобто питома вага жінок перевищує пито-
му вагу чоловіків на 10%. 

Отже, статевий склад населення області ха-
рактеризується стабільною перевагою жінок у 
його загальній кількості. На кожну 1 000 жінок 
області станом на 01.01.2014 р. в середньому 
припадає 840 чоловіків.

Вікова структура населення залежить від 
збільшення тривалості життя, рівня народжу-
ваності, процесів міграції, генетичних особли-
востей популяції. У зв’язку з цим прийнято 
розрізняти так зване «старіння знизу», яке ви-
значається зменшенням частки дітей унаслідок 
зниження народжуваності, та постаріння «звер-
ху» – ріст кількості населення в старших віко-
вих групах. 

Щодо розподілу населення за статтю та ві-
ком, в Запорізькій області відбувається старін-
ня населення лише «зверху», за рахунок зрос-
тання чисельності людей похилого віку. В той 
же час відбувається постійне незначне збіль-
шення питомої ваги дітей у результаті зни-
ження народжуваності. Так, якщо на 1 січня 

2010 р. кількість дітей у віці 0–15 років скла-
дала 253,3 тис. осіб, то у 2015 р. цей показник 
склав 262,9 тис. осіб.

У ході дослідження нами було встановлено, 
що у віці старше 65 років відбулась протилежна 
тенденція, та кількість осіб цієї вікової катего-
рії на 1 січня 2010 р. та 2015 р. складала 293,4 
та 288,1 тис. осіб відповідно.

Отже, відбувається щорічне зростання чис-
ла пенсіонерів, тобто чисельності населення 
старше 60 років. Також слід відзначити пере-
вищення цієї вікової групи над віковою групою 
0–15 років.

Відтворення населення є одним із головних 
процесів відтворення суспільства. Тенденції 
щодо процесів відтворення населення в кількіс-
ній градації дають показники народжуваності 
та смертності, що представлені в таблиці 3.

Таблиця 2
Чисельність постійного населення Запорізької області за віковими групами

Рік
Чисельність постійного населення

Всього 0–15 
років

0–17 
років

16–
59 років

15–
64 років

18 років 
і старше

60 років 
і старше

65 років 
і старше

2010 р., тис. осіб 1810,9 253,3 294,10 1170,5 1282,20 1516,8 387,1 293,4
Питома вага, % 100,00 13,99 16,24 64,64 70,80 83,76 21,38 16,20
2011 р., тис. осіб 1800,5 253 290,50 1156,8 1280,50 1510 390,7 284
Питома вага, % 100,00 14,05 16,13 64,25 71,12 83,87 21,70 15,77
2012 р., тис. осіб 1790,9 253,8 288,50 1142,1 1270,30 1502,4 395 282,9
Питома вага, % 100,00 14,17 16,11 63,77 70,93 83,89 22,06 15,80
2013 р., тис. осіб 1784,5 256,1 289,30 1128 1261,70 1495,2 400,4 281,9
Питома вага, % 100,00 14,35 16,21 63,21 70,70 83,79 22,44 15,80
2014 р., тис. осіб 1775 258,6 289,80 1111,3 1247,90 1485,2 405,1 282,6
Питома вага, % 100,00 14,57 16,33 62,61 70,30 83,67 22,82 15,92
2015 р., тис. осіб 1765,1 262,9 292,00 1092,2 1227,40 1473,1 410 288,1
Питома вага, % 100,00 14,89 16,54 61,88 69,54 83,46 23,23 16,32

Таблиця 1
Чисельність населення Запорізької області з розподілом за статевою ознакою

Рік
Чисельність постійного населення

всього, тис. осіб чоловіки, тис. 
осіб питома вага, % жінки, тис. осіб питома вага, %

2010 1810,9 825,3 45,57 985,6 54,43
2011 1800,5 820,8 45,59 979,7 54,41
2012 1790,9 816,4 45,59 974,5 54,41
2013 1784,5 814,2 45,63 970,3 54,37
2014 1775 810,1 45,64 964,9 54,36
2015 1765,1 805,9 45,66 959,2 54,34

Таблиця 3
Природний рух населення  

у Запорізькій області, на 1 000 населення

Рік Кількість 
живонароджених

Кількість 
померлих

Природний 
приріст, 

скорочення
2010 10 15,8 -5,8
2011 10,1 15 -4,9
2012 10,6 14,8 -4,2
2013 10,2 14,9 -4,7
2014 10,6 15,7 -5,1
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Аналізуючи показники таблиці 3, слід зазна-
чити, що в цілому загальна кількість померлих 
осіб перевищує загальну кількість народжених, 
така негативна тенденція спостерігається як по 
Україні, так і по Запорізькій області.

На теперішній час міграція набуває масш-
табних розмірів, вона має суттєвий вплив на всі 
соціальні та економічні процеси життєдіяльнос-
ті окремих регіонів та країн цілком.

 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
Міграційний приріст 

(скорочення), тис. осіб 0,2 -0,8 1,1 -1 -0,8 

0,2 

-0,8 

1,1 

-1 
-0,8 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

Рис. 3. Характеристика міграційного приросту 
(скорочення) у Запорізькій області

Як свідчать дані рис. 3, в Запорізькій облас-
ті у 2010 р. та 2012 р. спостерігався міграцій-
ний приріст, останні кілька років відбувалось 
скорочення.

Безробіття та невиплати зарплатні дещо 
втратили значення мотиваційних факторів 
міждержавної міграції. Натомість виїздити за 
кордон примушує стан у матеріальному забез-
печенні робочої сили, коли роботу знайти мож-
на, але прожити на запропонований заробіток 
чи вирішити за рахунок нього життєво важливі 
матеріальні проблеми – неможливо. Тому робо-
ча сила в умовах глобалізації економіки стає 
більш мобільною, має ширші можливості зна-
йти більш прийнятні умови роботи за показни-
ками матеріального забезпечення.

Шляхами подолання проблем демографічних 
процесів та покращання демографічної ситуації 
в Запорізькому регіоні можна визначити: 

- підвищення інноваційного розвитку регі-
ону задля збільшення фінансових інвестицій 
в регіон з метою збільшення робочих місць та 
підвищення заробітних плат населення;

- зростання соціального добробуту населення 
регіону;

- покращання якості та стандартів медично-
го обслуговування;

- здешевлення вартості дитячих речей, осо-
бливо памперсів, дитячого харчування з метою 
спонукання населення до народження більшос-
ті дітей;

- зосередження уваги на малозабезпечених 
верствах населення й старшому поколінні через 
розвиток мережі служб соціального сервісу та 

медичного обслуговування громадян похилого 
віку; 

- зниження смертності у працездатному віці; 
- зменшення міграційного відтоку населен-

ня, зокрема, з обласного центру й малонаселе-
ної сільської місцевості через створення робо-
чих місць; 

- відтворення аграрних підприємств з метою 
збільшення робочих місць та добробуту сіль-
ського населення.

Переселенці з Донецьку позитивно вплинули 
на демографічну ситуацію в Запорізькому регі-
оні, адже закономірним є факт переважання у 
механічному русі населення переміщень пред-
ставників молодших вікових груп, що означає 
зростання можливості покращання демографіч-
ної ситуації в Запорізькому регіоні.

Висновки. Таким чином, демографічна ситу-
ація, як прояв особливостей відтворення насе-
лення за основними його процесами, в Запорізь-
кій області характеризується як несприятлива. 
Проведений аналіз дозволяє окреслити наступ-
ні тенденції демографічного розвитку регіону: 

- зниження народжуваності; 
- негативні явища у формуванні та розвитку 

сім’ї; 
- негативне регулювання міграційних про-

цесів. 
Зазначені проблеми демографічного розви-

тку мають прояв, в тій чи інші мірі, в кож-
ному місті, селищі, районі Запорізької облас-
ті, де спостерігається звуження демографічної 
бази відтворення трудового потенціалу внаслі-
док трудової еміграції населення працездатного 
віку, відбувається скорочення тривалості жит-
тя, погіршення вікової структури й в перспек-
тиві – скорочення народонаселення й трудових 
ресурсів. 
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ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ  
У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

STATE SOCIAL STANDARDS AND GUARANTEES SOCIAL  
SECURITY SYSTEM POPULATION

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено питання формування державних со-

ціальних стандартів у політиці доходів населення з урахуван-
ням глобальних змін, які відбуваються у світовій та українській 
економіці. Визначено основні фактори, що впливають на фор-
мування рівня соціальних стандартів. Проаналізовано прожит-
ковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт, на 
основі якого визначаються державні соціальні гарантії. Оціне-
но його вплив на основні державні соціальні гарантії та форму-
вання доходів населення.

Ключові слова: соціальні стандарти, соціальні гарантії, 
прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата.

АННОТАЦИЯ 
В статье исследованы вопросы формирования 

государственных социальных стандартов в политике до-
ходов населения с учетом глобальных изменений, которые 
происходят в мировой и украинской экономике. Определены 
основные факторы, влияющие на формирование уровня 
социальных стандартов. Проанализирован прожиточный ми-
нимум как базовый государственный социальный стандарт, на 
основе которого определяются государственные социальные 
гарантии. Осуществлена оценка его влияния на основные 
государственные социальные гарантии и формирование до-
ходов населения.

Ключевые слова: социальные стандарты, социальные 
гарантии, прожиточный минимум, минимальная заработная 
плата.

АNNOTATION 
The article explored the formation of social standards in politics 

incomes considering global changes taking place in the world and 
the Ukrainian economy. The main factors influencing the level of 
social standards. Analyzed the living wage as a basic state social 
standard, are determined on the basis of state social guarantees. 
Reviewed by its impact on the basic state social guarantees and 
the formation of income.

Keywords: social standards, social security, living wage and 
minimum wage.

Постановка проблеми. У контексті євроін-
теграційної стратегії України особливої важли-
вості набуває завдання цілеспрямованого забез-
печення рівня та якості життєвих стандартів, 
адекватних стандартам ЄС, подальше форму-
вання в Україні середнього класу, що гарантує 
стабільність та демократизацію суспільства.

Однією з ознак ефективної системи соціаль-
ного забезпечення в державі є існування якісної 
системи соціальних стандартів, яка має перед-
бачати не лише закріплення їх у нормативно-
правових актах, але й виконання та реалізацію 

на практиці. Соціальні стандарти є визначаль-
ними для забезпечення потреб людини в мате-
ріальних благах і послугах, а також для форму-
вання фінансових ресурсів. Вони дають змогу 
реалізувати стратегічну мету сучасної цивілі-
зованої держави – забезпечення високих стан-
дартів життя та рівного доступу її громадян до 
суспільних благ та послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні та прикладні питання 
визначення соціальних стандартів та гарантій 
знайшли відображення у працях таких про-
відних вітчизняних і зарубіжних вчених, як 
В. Антропов, Н. Балтачеєва, Н. Баранова, У. Бе-
верідж, І. Гнибіденко, А. Гриненко, О. Грішно-
ва, Л. Ерхард, Т. Кір’ян, С. Коваль, А. Колот, 
С. Корецька, С. Мельник, Е. Лібанова та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас ряд питань з даної 
проблематики недостатньо висвітлені у науко-
вих працях. Актуальність проблеми формуван-
ня та реалізації ефективної системи соціальних 
гарантій, її теоретична та практична значу-
щість, високий ступінь дискусійності, необхід-
ність осмислення та використання вітчизняної 
і закордонної теоретичної спадщини й практич-
ного досвіду в цій сфері зумовили вибір теми 
дослідження.

Мета статті полягає у поглибленні теоретич-
них засад функціонування соціальних стандар-
тів та гарантій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Соціальні стандарти встановлюються і гаран-
туються державою у різних сферах, зокрема, у 
сфері доходів населення, житлово-комунально-
го, побутового соціально-культурного обслуго-
вування, охорони здоров’я та освіти. 

Державні соціальні стандарти у сфері дохо-
дів населення встановлюються з метою визна-
чення розмірів державних соціальних гарантій 
у сфері оплати праці, виплат за обов’язковим 
державним соціальним страхуванням, держав-
ної соціальної допомоги та інших видів соціаль-
них виплат, а також визначення пріоритетності 
напрямів державної соціальної політики [1]. 
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Перш за все важливо розглянути змістовну 
сутність економічної категорії «соціальні га-
рантії». Поняття «гарантія» походить від фран-
цузького garantie (від garantir – забезпечен-
ня, запорука), «соціальна» – від латинського 
socialis – суспільний.

Згідно із Законом України «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні га-
рантії», державні соціальні стандарти – це вста-
новлені законами, іншими нормативно-правови-
ми актами соціальні норми і нормативи або їх 
комплекс, на базі яких визначаються рівні осно-
вних державних соціальних гарантій; державні 
соціальні гарантії – встановлені законами міні-
мальні розміри оплати праці, доходів громадян, 
пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, 
розміри інших видів соціальних виплат, вста-
новлені законами та іншими нормативно-право-
вими актами, які забезпечують рівень життя не 
нижчий від прожиткового мінімуму [1].

Принципами формування державних соці-
альних стандартів і нормативів є: забезпечення 
визначених Конституцією України соціальних 
прав та державних соціальних гарантій достат-
нього життєвого рівня для кожного; законодав-
че встановлення найважливіших державних 
соціальних стандартів і нормативів; диферен-
ційований за соціально-демографічними озна-
ками підхід до визначення нормативів; наукове 
обґрунтування норм споживання й забезпечен-
ня та ін.

Державні соціальні гарантії встановлюються 
законодавчими актами, які забезпечують рівень 
життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 
встановленого законом (рис. 1).

Необхідно зазначити, що зростання матері-
ального добробуту більшості населення України 
в останні роки відбувається без значного поліп-
шення якості життя. Державні соціальні стан-
дарти та гарантії залишаються низькими, а біль-
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Державні соціальні стандарти у 
сфері доходів населення 

Рис. 1. Діюча структура державних соціальних стандартів та гарантій в системі соціального 
забезпечення економічно активного населення в Україні
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шість населення, у т. ч. економічно активне, є 
бідним і в кризових умовах стає ще біднішим. 
Поширення бідності серед працюючих становить 
загрозу на шляху збалансованого та прогресив-
ного розвитку країни, що виявляється в зни-
женні якості людського потенціалу, погіршенні 
демографічної ситуації, зростанні соціального 
напруження в суспільстві [2, с. 53], тоді як соці-
альний стандарт, з одного боку – цільовий орієн-
тир, на досягнення якого спрямована соціальна 
політика, а з іншого – міра, за допомогою якої 
може визначатися обсяг ресурсів, необхідних 
для досягнення певного рівня забезпеченості та 
задоволення потреб населення [3].

В Україні базовим державним соціальним 
стандартом визначено прожитковий мінімум – 
вартісна величина достатнього для забезпечення 
нормального функціонування організму люди-
ни, збереження його здоров'я, набору продук-
тів харчування, а також мінімального набору 
непродовольчих товарів та мінімального набору 
послуг, необхідних для задоволення основних 
соціальних і культурних потреб особистості [1].

Відповідно до багатьох законів України со-
ціального спрямування, прожитковий мінімум 
є основним соціальним стандартом, який за-
стосовується для загальної оцінки рівня життя 
населення в Україні, є основою для реалізації 
та розроблення окремих державних соціальних 
програм. Важливість прожиткового мінімуму 
пов’язана також з тим, що за допомогою цьо-
го стандарту встановлюється кількість бідного 
населення, у якого доходи менші за величину 
прожиткового мінімуму. Тому в багатьох кра-
їнах уряди змушені розраховувати цей показ-
ник і встановлювати працюючому населенню 
мінімальну заробітну плату, не нижчу за цей 
показник.

Прожитковий мінімум в Україні як базовий 
державний соціальний стандарт застосовується 
для [4]: 

– загальної оцінки рівня життя та визначен-
ня рівня бідності, що є основою для реалізації 
соціальної політики та розроблення окремих 
державних соціальних програм; 

– встановлення розмірів мінімальної заробіт-
ної плати та мінімальної пенсії за віком, визна-
чення розмірів соціальної допомоги, допомоги 
сім’ям з дітьми, допомоги по безробіттю, сти-
пендій та інших соціальних виплат; 

– визначення права на призначення соціаль-
ної допомоги; 

– визначення державних соціальних гаран-
тій і стандартів обслуговування та забезпечення 
в галузях охорони здоров’я, освіти, соціального 
обслуговування та інших; 

– формування державного бюджету України 
і місцевих бюджетів.

Прожитковий мінімум встановлюється для 
різних соціально-демографічних груп насе-
лення, а саме: дітей віком до шести років, ді-
тей віком від шести до 18 років, працездатних 
осіб та осіб, які втратили працездатність. Тоді 

як прожитковий мінімум доцільно розрахову-
вати не на людину, а на сім’ю (домогосподар-
ство). Як підтверджують окремі наукові до-
слідження, це дасть змогу точніше визначити 
потреби та врахувати ефект економії на масш-
табах, що виникає за спільного провадження 
господарства. Для збільшення точності таких 
розрахунків має бути виділено кілька типів 
домогосподарств, для кожного з яких визна-
чатиметься своя величина прожиткового міні-
муму [5].

До найважливіших державних соціальних 
гарантій забезпечення економічно активного 
населення належить розмір мінімальної за-
робітної плати. Заробітна плата являє собою 
один з головних показників і чинників рівня 
соціально-економічного життя кожної країни, 
колективу, людини. Найгострішою соціальною 
проблемою в Україні є велика різниця між ви-
сокою вартістю життя і низькою ціною праці. 
Оплата праці українців знаходиться на одному 
з найнижчих рівнів серед країн Європи. 

Проте незалежно від формулювання сутності 
заробітної плати всі науковці вважають, що вона 
повинна відбивати існуючі в державі соціальні, 
економічні та виробничі відносини. В свою чер-
гу, такі відносини виявляються через функції 
заробітної плати. Різні автори [6; 7] виділяють 
від двох до десяти функцій заробітної плати. 
Однак більшість з них надають першочергової 
уваги таким функціям заробітної плати:

– відтворювальна функція заробітної пла-
ти – полягає у забезпеченні працівників та чле-
нів їх сімей необхідними життєвими благами 
для відтворення робочої сили, для відтворення 
поколінь тощо;

– стимулююча, або мотивуюча, функція за-
робітної плати – полягає у встановленні залеж-
ності її розміру від кількості та якості праці 
конкретного працівника, його трудового внеску 
в результати роботи підприємства;

– регулююча, або ресурснорозміщувальна, 
функція заробітної плати – полягає в оптиміза-
ції розміщення робочої сили за регіонами, галу-
зями господарства, підприємствами з урахуван-
ням ринкової кон’юнктури;

– соціальна функція заробітної плати – відо-
бражає міру живої праці при розподілі фонду 
споживання між найманим працівником і влас-
ником засобів виробництва;

– функція формування платоспроможно-
го попиту населення – її призначення полягає 
в узгодженні платоспроможного попиту, під 
яким прийнято розуміти форму виявлення по-
треб, забезпечених грошовими коштами покуп-
ців, з одного боку, і виробництва споживчих 
товарів – з іншого.

Очевидно, що законодавчо встановлені роз-
міри мінімальної заробітної плати не спромож-
ні задовольнити потреби працівника та його 
родини. За таких умов заробітна плата втрачає 
свою мотиваційну функцію щодо забезпечення 
відтворення робочої сили і стимулу до праці.
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До важливих державних соціальних га-
рантій у сфері доходів населення, які стосу-
ються соціального забезпечення економічно 
активного населення, належать виплати за 
загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням. Сьогодні в Україні здійсню-
ються соціальні виплати за такими видами 
загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування: страхування на випадок без-
робіття; страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності; страхування від не-
щасного випадку на виробництві та профе-
сійного захворювання; пенсійне страхування. 
Керівництво та управління зазначеними вида-
ми соціального страхування здійснюється дер-
жавними цільовими позабюджетними фондами 
соціального страхування, фінансові ресурси 
яких відокремлені від державного бюджету. 
Однак при цьому держава здійснює нагляд та 
контроль діяльності зазначених фондів, ство-
рює правову основу через прийняття законів та 
підзаконних актів.

Висновки. Останніми роками погіршується 
динаміка співвідношення розмірів державних 
соціальних гарантій до середньомісячної заро-
бітної плати по країні та відбувається знижен-
ня реальних розмірів соціальних гарантій, що 
створює негативні тенденції. Отже, в цілому 
проведений аналіз засвідчив, що на сьогодні 
більшість розмірів державних соціальних стан-
дартів та гарантій залишаються незадовільними 
і не забезпечують дотримання конституційного 

права людини на достатній життєвий рівень 
для себе та своєї сім’ї.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню сучасних якісних і кіль-

кісних тенденцій глобальної інтелектуалізації. Показано зрос-
таючу роль університетів в становленні постіндустріальної 
економіки знань. Виявлено сучасні тренди і особливості уні-
верситетської діяльності, пов’язані із пріоритетністю фун-
даментальних наукових досліджень, інноваційністю і вірту-
алізацією програм і курсів, диверсифікацією фінансування. 
Проаналізовано фактори глобальної конкурентоспроможності 
дослідницьких та підприємницьких університетів. Акценто-
вано увагу на можливостях генерування конкурентних пере-
ваг у глобальному інформсередовищі шляхом налагодження 
ефективної онлайнової наукової та освітньої взаємодії. Про-
ілюстровано ключові універсальні дилеми розвитку науки і 
освіти у контексті протиріч між глобальними та національними 
умовами і факторами. Обґрунтовано глобальну модель інте-
лектуалізації економічного розвитку, базовану на відкритих на-
уці, освіті, інноваціях. 

Ключові слова: глобальна інтелектуалізація, фундамен-
тальна наука, прикладні дослідження, університетська освіта, 
дослідницькі університети, підприємницькі університети, від-
крита наука, відкрита освіта, відкриті інновації. 

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию современных 

качественных и количественных тенденций глобальной 
интеллектуализации. Показана растущая роль универси-
тетов в становлении постиндустриальной экономики зна-
ний. Обнаружены современные тренды и особенности уни-
верситетской деятельности, связанные с приоритетностью 
фундаментальных научных исследований, инновационностью 
и виртуализацией программ и курсов, диверсификацией фи-
нансирования. Проанализированы факторы глобальной кон-
курентоспособности исследовательских и предприниматель-
ских университетов. 

Акцентировано внимание на возможностях генерирования 
конкурентных преимуществ в глобальной информационной 
среде путем налаживания эффективного онлайнового научно-
го и образовательного взаимодействия. Проиллюстрированы 
ключевые универсальные дилеммы развития науки и об-
разования в контексте противоречий между глобальными и 
национальными условиями и факторами. Обоснована гло-
бальная модель интеллектуализации экономического разви-
тия, базированная на открытых науке, образовании, иннова-
циях. 

Ключевые слова: глобальна интеллектуализация, фун-
даментальная наука, прикладные исследования, универси-
тетское образование, исследовательские университеты, пред-
принимательские университеты, открытая наука, открытое 
образование, открытые инновации.

АNNOTATION
The article is dedicated to the analysis of the modern 

qualitative and quantitative trends in global intellectualization. 
The growing role of the universities in the establishment of the 
post-industrial knowledge economy is shown. The modern trends 
and features of the university activities, related to the priority of 
the basic scientific research, innovation and virtualization of the 
programs and courses, the diversification of funding are defined. 
The factors of the global competitiveness and research and 
entrepreneurial universities are analyzed. The greater focus is 
placed on possibilities of generating of the competitive advantages 
in the global information environment through the establishment 
of the effective online scientific and educational cooperation. The 
key universal dilemmas of science and education development 
within the context of the contradictions between the global and 
national conditions and factors are illustrated. The global model 
of the economic development’s intellectualization, based on the 
innovations, open to the science and education, is substantiated. 

Keywords: global intellectualization, basic science, 
applied research, university education, research universities, 
entrepreneurial universities, open science, open education, open 
innovations.

Постановка проблеми. У постіндустріальній 
економіці знань ХХІ ст. університети відігра-
ють ключову роль у забезпеченні цивілізаційно-
го прогресу. Їхня наукова й освітня діяльність 
стає складовою сучасних національних еконо-
мік, що зростає, формує нові напрями їхньої 
міжнародної спеціалізації. Забезпечуючи орга-
нічне передання молодому поколінню затребу-
ваних академічною та бізнес-практикою знань, 
університети динамізують і сприяють ефектив-
ності функціонування національних і міжна-
родних інноваційних систем. При цьому вони 
залишаються їхнім базовим структурним еле-
ментом зі значним потенціалом саморозвитку, 
що інтегрує інноваційні мотивації і дії держав 
та бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми конкурентоспроможного розвитку 
університетів у контексті глобальної інтелек-
туалізації знайшли відображення у наукових 
дослідженнях і працях багатьох зарубіжних 
та вітчизняних вчених. У статті використано і 
розвинуто концептуальні підходи: Г. Іцковіца 
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(обґрунтування інноваційної моделі «потрійної 
спіралі: університети – промисловість – дер-
жавне регулювання») [8]; Ю. Яковця (іден-
тифікація епохальних інновацій ХХІ ст.) [5]; 
Л. Антонюк, А. Павленка, А. Поручника та ін. 
(аналіз діяльності та визначення конкурент-
них переваг дослідницьких університетів) [2]; 
Н. Іванова (виявлення і оцінка тенденції ста-
новлення підприємницьких університетів) [3]; 
Д. Лук’яненка, А. Поручника, Я. Столярчук 
(дослідження глобальних викликів університет-
ській науці та освіті, розробка моделі страте-
гічного партнерства наука, бізнесу і освіти) [4]. 

Разом з тим ключові фактори міжнародної 
конкурентоспроможності університетів форму-
ються за умов новітніх і малодосліджених без-
прецедентних глобальних трансформацій, полі-
тичних, екологічних і кризових впливів, на що 
акцентують увагу міжнародні експерти, зокре-
ма, ЮНЕСКО у процесі підготовки річних звітів 
про науку. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Стаття орієнтована на під-
твердження гіпотези щодо визначальної ролі 
університетів у продукуванні інтелектуально-
го ресурсу глобального соціально-економічного 
прогресу. 

Мета статті. Університети відіграють  
інтегративну роль у становленні і розвитку по-
стіндустріальних суспільств, оскільки саме в 
них концентрується інтелектуальний капітал, 
генеруються ідеї, організуються і проводять-
ся НДДКР, розвиваються прогресивні форми 
освітньої інноваційної діяльності із безпосеред-
нім масштабним і динамічних переданням но-
вих знань, акумулюється і постійно оновлюєть-
ся інформаційний ресурс розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У «потрійній спіралі» інноваційного прогресу 
(університети – промисловість – державне ре-
гулювання) американський дослідник Генрі 
Іцковіц не випадково ставить на перше місце 
університети [8], а світовий досвід переконує, 
що більшість науково-технологічних парків 
сконцентровано у цільних університетських ре-
гіонах, які мають від п’яти до двадцяти уні-
верситетів. При цьому парки та університетські 
структури мають тісні коопераційні зв’язки – 
спільне використання університетських фондів 
і лабораторій, надання різнопланових послуг 
тощо. 

Сучасними світовими тенденціями універ-
ситетської діяльності є переважання: наукових 
досліджень над навчанням; віртуального на-
вчання над традиційним; гнучких інноваційних 
програм над класичними фундаментальними; 
самоорганізації навчання над його контролем; 
корпоративного і грантового фінансування над 
державним. Це відбувається за умов формуван-
ня глобального споживчого попиту на науко-
во-освітні послуги, що зумовлено, по-перше, 
глобальною інформатизацією, по-друге, станов-
ленням глобального ринку інтелектуальної пра-
ці, по-третє, крос-культурною уніфікацією. 

Останніми роками суттєво зросла конкурен-
ція у науково-освітній сфері, яка обумовлена 
як зростаючою роллю інтелектуального капіта-
лу в забезпеченні конкурентоспроможності на 
глобальному ринку, так і різким збільшенням 
числа дослідників. Так, у 2007–2014 рр., незва-
жаючи на те що на цей період випали три роки 
світової фінансової кризи, їх кількість зросла на 
20% і досягла майже 8 млн. осіб [1]. Посилен-
ня конкуренції спостерігається на індивідуаль-

Таблиця 1
Топ-10 найконкурентоспроможних університетів світу у 2013 р.

Ранг 
у світі

Шанхайський академічний рейтинг 
університетів світу (Academic Ranking 

of World Universities 2013)
Ранг 

у світі

Глобальний рейтинг університетів 
за версією компанії QS 

(QS World University Rankings 2013/14)
Інституція Країна Інституція Країна

1 Гарвардський університет США 1 Массачусетський інститут 
технологій США

2 Стенфордський 
університет США 2 Гарвардський університет США

3 Університет Каліфорнії, 
Берклі США 3 Кембриджський 

університет
Велика 
Британія

4 Массачусетський інститут 
технологій США 4 Університетський коледж 

Лондона
Велика 
Британія

5 Кембриджський 
університет

Велика 
Британія 5 Імперський коледж 

Лондона
Велика 
Британія

6 Каліфорнійський 
технологічний інститут США 6 Оксфордський університет Велика 

Британія

7 Прінстонський університет США 7 Стенфордський 
університет США

8 Колумбійський 
університет США 8 Єльський університет США

9 Чиказький університет США 9 Чиказький університет США

10 Оксфордський університет Велика 
Британія 10 Каліфорнійський 

технологічний інститут США

Джерело: складено автором на основі [6; 7]
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ному та колективному рівнях – працевлашту-
вання в найбільш авторитетних університетах, 
науково-дослідницьких інститутах, центрах, 
наукових парках, за національні та міжнародні 
гранти; за публікації в рейтингових наукових 
журналах, а на організаційному рівні – за най-
більш талановитих абітурієнтів, студентів, до-
слідників та іміджевих професорів, статусність, 
державне фінансування. Ключовою стає пробле-
ма забезпечення лідерства університетів у най-
більш прибуткових та перспективних секторах 
глобального ринку освітніх послуг. На сьогодні 
глобальна конкурентоспроможність університе-
тів зумовлюється безперервною генерацією фун-
даментальних знань, а не тільки їхньою акуму-
ляцією та поширенням, а також обов’язковістю 
проведення прикладних досліджень та їхньою 
комерціалізацією, що стає можливим передусім 
у дослідницьких університетах світового рівня 
(табл. 1). 

За умов економізації знань важливим фак-
тором конкурентоспроможності університетів 
стає їх тісна взаємодія з бізнесом, оскільки 
саме він здатен забезпечити належне фінансу-
вання виробництва інтелектуальних продуктів 
та їх масштабну комерціалізацію. Слід зазна-
чити, що у взаємовідносинах бізнесу й універ-
ситетів нині вочевиднилися дилеми. Якщо для 
бізнесу ключове значення мають важливість 
досвіду, пріоритет прибутку, прагматична тер-
міновість, обов’язковість позитивного резуль-
тату, професійні комунікації, то для універси-
тетів – важливість знань, пріоритет кар’єри, 
термінова невизначеність, корисність негатив-
ного результату, широкі комунікації. Разом із 
тим єднальними універсальними довгостроко-
вими трендами є: для бізнесу – інноваційність, 
корпоратизація, транснаціоналізація, соціалі-
зація, а для університетів, відповідно – інте-
лектуалізація, професіоналізація, міжнародна 
мобільність, гуманізація. Саме вони є фунда-
ментальною базою стратегічного партнерства 
університетів з бізнесом. 

Розширення сфер призводить до становлен-
ня феномену підприємницьких університетів 
(наприклад, у США), які заступають на міс-
це університетів дослідницьких. При цьому 
університет стає вже не просто учасником на-
укових і технологічних парків, а їх організа-
ційним суб’єктом і центром, так як об’єднує 
наукові дослідження, НДДКР, комерційну ре-
алізацію їхніх результатів разом із підготов-
кою фахівців у новітніх науково-технологічних 
сферах [3, с. 17]. Це, як правило, супроводжу-
ється інкубаційним ефектом, що якісно змінює 
структуру традиційних інноваційних процесів. 

Визначальними характеристиками універ-
ситетів такого статусу є: капіталізація науко-
вих відкриттів, тісна взаємодія з бізнес-струк-
турами і державою, незалежність у визначенні 
стратегії розвитку, гібридизація організаційної 
структури, інтроспективність як неперервний 
процес оновлення [3, с. 18]. Унеобхіднюється 

постійна диверсифікація сфер університетської 
діяльності та ресурсної бази, співпраця з бізне-
сом та державою, формування інтегрованої під-
приємницької культури, базованої на ефектив-
ному стимулюванні інновацій тощо. 

Такого роду трансформація університету як 
суспільного інституту, на наш погляд, може 
мати як позитивні наслідки, насамперед для 
самих університетів у плані активізації їхньої 
зорієнтованої на ринок науково-прикладної ді-
яльності, а отже, й більшої фінансової автоно-
мії, так і наслідки негативні, оскільки надмірна 
комерціалізація спричинятиме дискредитацію 
фундаментальних досліджень, що потребують 
довгострокових вкладень, з неочевидними ко-
мерційними результатами. Разом із тим саме 
фундаментальна наука не тільки генерує прин-
ципово нові знання, що лягають в основу про-
ривних інновацій, але й забезпечує належну 
високу якість перспективно орієнтованої уні-
верситетської освіти. У цьому контексті пока-
зово, що США залишило за державою фінан-
сову підтримку фундаментальних досліджень, 
одночасно орієнтуючи бізнес на прикладні до-
слідження і технологічний розвиток. У ЄС ство-
рено Європейську раду з наукових досліджень 
для пріоритетного фінансування фундаменталь-
них наук. Постійно зростає доля державного 
фінансування фундаментальних досліджень в 
Південній Кореї, Малайзії, Південній Америці, 
Росії. Натомість у країнах із недостатнім фінан-
суванням фундаментальних наук можна очіку-
вати занепаду багатьох наукових шкіл, інтелек-
туального відпливу в інші, прибутковіші сфери 
діяльності та за кордон. Загалом уможливлю-
ються й деструктиви системного характеру в 
напрямі інтелектуальної деградації суспільства 
і технологічного регресу. 

Ключовим фактором глобалізації науки та 
освіти і середовищем генерування конкурент-
них переваг університетів залишається все 
більш охоплюючи ці сфери діяльності інфор-
матизація. Досить зауважити, що число корис-
тувачів Інтернету на 100 жителів становило у 
2014 р. біля 40% проти 23% у 2008 р., а в окре-
мих країнах цей показник сягає: у Великобри-
танії – 90%, Японії – 86%, США, Республіці 
Корея, Канаді, Німеччині – 84–85% [1].

На сьогодні Інтернет сприяє онлайновій нау-
ковій взаємодії, коли серйозних успіхів досяга-
ють, як правило, міжнародні творчі колективи 
без необхідності їх територіальної концентра-
ції у тих чи інших дослідницьких локалітетах 
(технополісах, технопарках, кластерах тощо). 
Бурхливого розвитку і неабиякої популярності 
набуває онлайн-освіта насамперед завдяки ши-
рокому розвитку відповідних університетських 
курсів і програм. 

На сьогодні завдяки доступному і якісному 
онлайн-спілкуванню модель «відкритих інно-
вацій», що підтвердила свою ефективність у 
2000-ні роки, доповнюється новими важливи-
ми компонентами, а саме «відкритою наукою» 
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і «відкритою» освітою. Іншими словами, фор-
мується якісно нова модель глобальної інтелек-
туалізації вже не тільки за природою, але й за 
організацією (рис. 1). 

Разом із тим актуальними у сфері науки і 
освіти залишаються універсальні для всіх кра-
їн дилеми, які все більш набувають глобальних 
рис: між фундаментальними й прикладними 
дослідженнями; між дослідницьким індивідуа-
лізмом і науковим колективізмом; між наукою 
в інтересах суспільного прогресу і наукою для 
підвищення прибутковості бізнесу; між все 
більш глобалізованою наукою та освітою і пе-
реважно національним характером їх фінан-
сування та організації; між безпрецедентною 
глобальною академічною мобільністю і націо-
нальним протекціонізмом у цій сфері. 
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Рис. 1. Глобальна модель інтелектуалізації 

економічного розвитку

Успішне вирішення цих дилем та інших більш 
локальних проблем розвитку науки і освіти, осо-
бливо глобально інституціалізованими засобами, 
важливе за умов необхідності проведення між-
дисциплінарних фундаментальних і прикладних 
досліджень, проблемно орієнтованих на вирішен-
ня новітніх завдань сталого розвитку. 

Висновки. У період посилення глобальної 
конкуренції в науково-освітній сфері цілеспря-
моване збільшення фінансування фундамен-
тальної і прикладної науки із диверсифікованих 
джерел одночасно з поглибленням її взаємодії 
з освітою і бізнесом на засадах стратегічного 
партнерства є ключовим напрямом розвитку 
університетів як флагманів науково-технологіч-
ного і соціально-економічного прогресу. 

У контексті інноваційних мотивацій навіть 
значні матеріальні стимули не забезпечать ба-
жаного довгострокового ефекту, якщо заразом 
не формуватиметься відповідне інституціональ-
не середовище, тобто умови, принципи, прави-
ла й фінансові механізми творчої наукової ді-
яльності. 

Найефективнішими формами активізації і 
забезпечення належної результативності науки 
і освіти є технопарки, технополіси та іннова-
ційні кластери, які в стратегічному партнерстві 
університетів і бізнесу виконують інтеграційно-
консолідаційну функцію, позаяк забезпечують 
організаційно-фінансовий супровід і комерціа-
лізацію інноваційних продуктів з належним за-
хистом прав інтелектуальної власності. 

Сучасна державна економічна та інновацій-
на політика України лише декларативно відпо-
відає вимогам знаннєвої парадигми розвитку, 
орієнтуючи суспільство й інтелектуальний ре-
сурс нації на виживання за нижчими європей-
ськими та світовими соціальними стандартами. 
Це зумовлює все більше відставання країни у 
фундаментальних та прикладних досліджен-
нях, дискредитацію наукових та педагогічних 
професій, відплив умів в інші сфери діяльності 
та за кордон. 
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ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ І ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ  
ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРОБЛЕМА СФЕРИ  

СОЦІАЛЬНО-ЦІННОСТНИХ УЯВЛЕНЬ СУСПІЛЬСТВА

PROFITS OF POPULATIONS AND PRINCIP OF SOCIAL JUSTICE  
AS FOUNDAMENTAL PROBLEM IN SPHERE  

OF SOCIALLY-VALUE UNDERSTANDINGS OF SOCIETY

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено роль розподільчих відносин в соціаль-

но-економічному розвитку. Охарактеризовано основні моделі 
реалізації принципу соціальної справедливості в розподільчих 
відносинах. Проаналізовано динаміку основних макроеконо-
мічних показників, позитивні та негативні зміни в суспільстві під 
час ринкових трансформацій. Розглянуто показники динаміки і 
структури доходів населення України. Обґрунтовано необхід-
ність глибокого корегування курсу ринкового реформування 
економіки, його соціальної орієнтації на основі зміни сенсу та 
механізмів економічної політики.

Ключові слова: доходи населення, заробітна плата, ди-
ференціація доходів, суспільний добробут, соціальна справед-
ливість.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется роль распределительных отношений 

в социально-экономическом развитии. Дана характеристика 
основных моделей реализации принципа социальной спра-
ведливости в распределительных отношениях. Анализиру-
ется динамика основных макроэкономических показателей, 
положительные и отрицательные изменения в обществе во 
время рыночных трансформаций. Рассмотрены показатели 
уровня, динамики и структуры доходов населения Украины. 
Обосновывается необходимость глубокой корректировки кур-
са рыночного реформирования экономики, его социальной 
ориентации на основе изменения смысла и механизмов эко-
номической политики.

Ключевые слова: доходы населения, заработная плата, 
дифференциация доходов, общественное благосостояние, 
справедливость.

АNNOTATION
The role of distributive relations in the socio-economic develop-

ment and the basic model of the principle of social justice in distribu-
tion relation ships are examined in this article. The dynamics of key 
macroeconomic indicators, positive and negative changes in society 
during market transformations are analyzed. The level, dynamic and 
structure of income of the Ukrainian population are observed. The 
necessity of a deep correction of market reform Ukraine's economy, 
the need for its social orientation base don the change of meaning 
and mechanisms of economic policy are actualized.

Keywords: income, salary, income differentiation, social wel-
fare, social justice.

Постановка проблеми. Розподіл суспільно-
го продукту відіграє виключно важливу роль 
у забезпеченні процесу суспільного відтворен-
ня. Розподільчі відносини, будучи похідними 

від відносин власності, прямо та безпосередньо 
впливають на соціальну структуру суспільства. 
Доходи населення, структура їх формування 
та витрат характеризують особливості системи 
розподільчих відносин країни, добробут її гро-
мадян, ступінь їхньої соціальної захищеності. 
Вони є основним джерелом забезпечення мате-
ріальних і нематеріальних потреб людини, її 
купівельної спроможності.

Пофакторний принцип розподілу доходів у 
ринковій економіці веде до концентрації ба-
гатства і влади у незначної частини населен-
ня. Ефективний розподіл в умовах ринку не 
обов‘язково справедливий. В усякому разі не 
сприймається значними верствами як спра-
ведливий. Нерегульована диференціація не є 
ознакою цивілізованого суспільства і правової 
держави. Окрім того, вона гальмує соціально-
економічний поступ в умовах постіндустріаль-
ного суспільства, яке вимагає створення відпо-
відних умов для розвитку людського потенціалу 
як чинника економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема розподілу доходів є одвічною в еконо-
мічній теорії. Розумінню необхідності соціаль-
ного регулювання, вирішенню проблеми соці-
альної нерівності та соціальної справедливості 
сприяли теорії кінця ХІХ – середини ХХ ст. 
Зокрема «теорія добробуту» А. Пігу, «нова тео-
рія добробуту» В. Парето, праці представників 
«соціальної школи» (Дж. Тобсона, Дж. Коула, 
Г. Мюрдаля, Л. Ерхарда, Ф. Перру, Т. Веблена 
та ін.). Здійснена ними критика неокласичної 
теорії цін і доходів, розробка пропозицій щодо 
активізації соціальної політики держави з ме-
тою пом‘якшення соціальних суперечностей і 
реалізації «керованої еволюції» сприяли усві-
домленню необхідності узгодження принципу 
ринкової свободи із соціальним регулюванням. 

Притаманний концепціям економоцентриз-
му підхід до соціального чинника (як вторин-
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ного по відношенню до вагомості економічного) 
не є сучасним. У ХХІ ст. розвиток суспільства 
зорієнтовано на реалізацію теорій «суспільно-
го добробуту»; «людського розвитку» (соці-
ального капіталу); «екогомології» (діалектики 
взаємозв‘язку природи і людини); «інформа-
ційного суспільства»; «глобального суспільства 
соціальної справедливості» Дж. Стігліца; «роз-
ширення вибору» і «функціональної теорії 
справедливості» А. Сена; «суспільства ризику» 
У. Бека та Е. Гідденса; «соціальної етики» і 
«соціальної економіки» Т. Клевера; «соціальної 
безпеки» і «соціальних стандартів» Х. Сіберта; 
«соціального потоку» і «соціального простору» 
М. Кастельса; «креативних класів» (когнітарі-
ату) Р. Флориди; «соціальної відповідальності 
бізнесу» М. Портера і М. Кремера та ін. [1–6].

Дану проблематику розробляють й вітчизня-
ні економісти. Це сфера інтересів А. Гальчин-
ського, І. Гнибіденко, О. Давидюка, А. Коло-
та, Е. Лібанової, В. Мандибури, О. Новікова, 
О. Поплавської та ін. Забезпечення добробуту 
громадян потребує ефективного функціонуван-
ня продуктивних сил, впорядкування державою 
економічної і соціальної діяльності. Глибока со-
ціальна нерівність загрожує соціальній стабіль-
ності та знижує економічну ефективність вна-
слідок низької платоспроможності споживачів. 
Роль системи розподілу доходів у цьому процесі 
є вагомою. Продовжується розробка механізмів 
підтримки соціального компромісу в соціумі.

Мета статті полягає в аналізі тенденцій у 
сфері доходів населення України; досліджен-
ні підходів до корегування форми і змісту су-
перечностей суспільного розвитку; визначенні 
шляхів досягнення балансу між економічною 
ефективністю та соціальною справедливістю.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Доходи населення є результатом взаємодії бага-
тьох складових. Досягнення високих соціальних 
стандартів потребує високопродуктивної праці 
суспільства, гармонізації соціальних заходів із 
програмами економічного розвитку та підви-
щення конкурентоздатності бізнесу [7, с. 25]. 
З цією метою в усіх країнах у тій чи іншій мірі 
регулюється зайнятість, доходи, відносини між 
підприємцями та найманими працівниками; со-
ціальна і майнова диференціація.

Коректування форми і змісту супереч-
ностей суспільного розвитку об’єктивного і 
суб’єктивного характеру для вирішення диле-
ми між економічної ефективності та соціаль-
ною справедливістю відбувається на різних 
концептуальних засадах. Вибір конкретної 
форми функції суспільного добробуту залежить 
від історичних особливостей розвитку країни, 
культурних і моральних уявлень, історичних 
традицій, ролі держави в перерозподільчих 
процесах з метою зменшення соціальної нерів-
ності та реалізації принципу соціальної спра-
ведливості.

В економічній літературі виділяють чотири 
основні моделі реалізації цього принципу в роз-

подільчих відносинах – егалітарну, утилітарну, 
роулсіанську, ринкову. В егалітарній моделі 
держава авторитарно регулює розподільчі від-
носини. Усі члени суспільства отримують рів-
ний доступ до благ на основі зрівноваженого 
розподілу благ і доходів. Згідно з утилітарним 
підходом, суспільний добробут максимізується 
як сума корисностей індивідів на основі пропо-
рційного оподаткування доходів. Утилітарист-
ська (Бенхема) функція суспільного добробуту 
має вигляд:

( ) nn UUUUUUWW +++==  2121 ,,, ,   (1)
де W – рівень суспільного добробуту;
U1(x),...., Un(x) – функції корисності окре-

мих індивідів.
У роулсіанській моделі суспільний добробут 

вимірюється рівнем добробуту найменш забез-
печених громадян, а функція суспільного до-
бробуту представлена як:

( ) ( )nn UUUUUUWW +++==  2121 min,,, . (2)
Максимізація корисності найменш забезпе-

чених осіб досягається за рахунок більш висо-
копродуктивної праці високооплачуваних гро-
мадян і перерозподілу коштів, товарів і послуг 
на користь найбідніших на основі прогресивно-
го оподаткування. 

За ринковою моделлю справедливість вста-
новлюється ринком на основі пофакторного 
розподілу доходів. Прямим наслідком і резуль-
татом ринкових відносин є диференціація до-
ходів. Перерозподіл благ державою не передба-
чено. За неокласичних підходів справедливим 
вважається розподіл, за якого ніхто не може 
покращати свого стану, не погіршуючи стану 
іншого. Досконало конкурентний ринок поро-
джує крайню нерівномірність розподілу дохо-
дів, тому реалізацію принципу справедливості 
повинна забезпечувати держава шляхом пере-
розподілу доходів. Проведення соціально-еко-
номічної політики щодо забезпечення вигод 
одних осіб за рахунок інших потребує оцінки 
значущості й цінності окремих груп населення 
для суспільства в цілому. Саме на такому під-
ході побудоване поняття суспільного добробуту 
в теорії загального добробуту як залежність від 
індивідуальних функцій корисності кожного 
економічного суб‘єкта:

( ) ( )[ ]xUxUWW n,,1 = ,                (3)

На думку неокласиків, перерозподіл націо-
нального багатства є єдиною сферою, де кри-
терієм необхідності державного втручання по-
винна слугувати соціальна справедливість, а не 
економічна ефективність. Разом з тим А. Пігу 
вважав, що перерозподіл національного доходу 
відбувається за рахунок бідних громадян, тому 
що вони для отримання державної допомоги по-
годжуються на більш низьку заробітну плату. 

Диференціація доходів населення має знахо-
дитися в рамках уявлень значних соціальних 
груп про принцип соціальної справедливості як 
глибинної фундаментальної проблеми у сфері 
соціально-цінностних уявлень. Влада і суспіль-
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ство постають перед вибором між можливістю 
підвищити справедливість у розподілі доходів 
за допомогою фіскальних механізмів і загаль-
ною ефективністю економіки.

Компромісом у вирішенні цієї проблеми є 
концепція соціального ринкового господарства. 
В її основу покладено ідеї поєднання свободи 
ринку і справедливого розподілу доходів за 
принципом соціального вирівнювання на осно-
ві субсидіарності для забезпечення всім грома-
дянам рівних прав та можливостей в отриман-
ні соціальних послуг, підвищенні добробуту. 
З цією метою держава, зазначає В. Ойкен, на-
дає працездатній частині населення можливість 
підвищувати свій добробут за рахунок власної 
підприємницької діяльності, праці та доходів, 
забезпечуючи нормальні умови для функці-
онування і зростання національної економі-
ки [8, с. 408, 411]. Вона захищає лише ту час-
тину населення, яка в силу об’єктивних причин 
(старості, непрацездатності, чисельності сім’ї, 
втрати роботи тощо) неконкурентоспроможна і 
не може забезпечити для себе суспільно необ-
хідний рівень життя. Держава перерозподіляє 
доходи на основі стандартів соціальної допо-
моги за мотивами соціальної справедливості, 
використовуючи для цього податкову систему 
і створюючи систему соціального захисту най-
більш вразливих верств суспільства на рівні, не 
нижчому за законодавчо встановлений мінімум. 

Якщо лібералізм пропагує заходи державно-
го регулювання соціально-економічних проце-
сів пасивного характеру, то кейнсіанство – ак-
тивного. Кейнсіанську концепцію побудовано 
на моделі соціального маневрування доходами 
для підтримання сукупного попиту з метою за-
безпечення загальної рівноваги, державного 
регулювання зайнятості, рівня цін, процесів 
розподілу і перерозподілу доходів, соціальної 
допомоги малозабезпеченим. 

На думку інституціоналістів, регулюючи 
рівень цін, зарплату, зайнятість, кількісні та 
якісні параметри середніх і мінімальних со-
ціальних стандартів, держава пом‘якшує со-
ціальну напругу, проте розвиток економіки не 
стимулюється. Завданням уряду є створення 
рівних можливостей у сфері освіти, умов для 
реалізації здібностей. Потрібно зрівноважити 
економічну ефективність ринку із соціальними 
цілями суспільства.

Тобто в економічному плані трактування ка-
тегорії «соціальна справедливість» в значній 
мірі обмежується сферою розподілу багатства 
і доходів між членами суспільства. Соціальна 
ж сутність поняття соціальної справедливості 
ширша за економічну і означає спосіб, за до-
помогою якого головні соціальні інститути роз-
поділяють в суспільстві фундаментальні права 
та обов’язки громадян, визначають переваги 
соціальної кооперації [9]. Вихідна теза щодо 

Таблиця 1
Основні показники соціально-економічного розвитку України у 1992–2014 рр.

Показники 1992 р. 1993 р. 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2013 р. 2014 р.
ВВП

ном.
, 

млрд. грн.1 167,0 148,3 54,5 170,0 441,5 948,1 914,7  1082,6 1454,9 1566,7

ВВП
реал.

, у % 
до ВВП 1990 р. 100,0 85,7 47,8 43,2 62,72 74,2 63,3 65,8 63,0 …

Індекс споживчих 
цін, у % 
до 
попереднього року

21
разів

102,6
разів 477,0 128,2 113,5 125,2 115,9 109,4 99,7 124,9

Середньомісячна 
зарплата 
(номінальна), грн.1

6505,41 1627901 73 230 806 1806 1906 2297 3265 3476

Середньомісячна 
зарплата 
(номінальна), 
у % до 
попереднього року

… … 514,2 129,6 136,7 133,7 105,5 120,0 107,9 106,5

Середньомісячна 
зарплата 
(реальна), у % до 
попереднього року

… … 110,6 99,1 120,3 106,3 90,8 110,2 108,2 93,5

Кількість 
зареєстрованих 
безробітних, 
тис. ос.

70,5 83,9 126,9 1155,2 881,5 844,9 531,6 544,9 487,7 512,2

Рівень 
зареєстрованого 
безробіття, %

0,29 0,35 0,53 4,1 3,1 3,0 1,9 2,0 1,8 1,9

Рівень безробіття 
(за методологією 
МОП), %

… … … 11,6 7,2 6,4 8,8 8,1 7,2 9,7

1 1992-1994 – купоно-карбованці;
2 2004 р., дані за 2005 р. відсутні;
Джерело: складено на основі [10]
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індивідуальної відповідальності доповнюється 
чітким визначенням ступеня і меж суспільної 
відповідальності стосовно гарантування і за-
безпечення суспільно нормальних умов життя 
індивіда, створення для цього дієвих механіз-
мів. Держава відповідає за рівень життя, умови 
розвитку людини та ефективної праці, а чле-
ни суспільства на основі гарантованої свободи і 
відносин власності повинні відповідати за своє 
матеріальне забезпечення та активізувати свої 
самозахисні спроможності.

Вищезазначені аспекти актуальні для Укра-
їни. Під час ринкових трансформацій відбувся 
всеохоплюючий хаотичний перерозподіл націо-
нального багатства і власності. Втрачено значну 
частину економічного потенціалу. За невисоко-
го ВВП і низьких доходів більшості населення 
наявна висока полярність в доходах як наслі-
док тіньових розподільчих процесів. Знизилися 
його реальні доходи. Динаміку основних соці-
ально-економічних параметрів за 1992–2014 рр. 
відображено у таблиці 1.

Як бачимо, величина номінальної заробітної 
плати зростає, проте її питома вага у структурі 
ВВП є низькою. У 2001–2013 рр. цей показник 
був на рівні 40%, одержані поточні соціальні 
трансферти – біля 37% [11, с. 42]. За розрахун-
ками О. Поплавської, потенціал номінальної 
заробітної плати за 2010–2013 рр. збільшився 
лише на 19,5% (прожиткового мінімуму – на 
10,8%) [12, с. 13]. У 90-х роках індекс реальної 
заробітної плати та інших соціальних показ-
ників суттєво відставав від індексу споживчих 
цін. Лише у 2000-х роках за певної стабілізації 
макроекономічної ситуації намітилося їх деяке 
наближення (табл. 2).

За Європейською соціальною хартією, спів-
відношення прожиткового мінімуму і мінімаль-

ної зарплати має становити 1:2,5 [13, с. 94]. 
Українські реалії інші. Дані таблиці 2 показу-
ють, що приблизний паритет мінімальної за-
робітної плати і прожиткового мінімуму було 
встановлено після 2008 р. Навіть таке зростан-
ня зарплати наштовхується на безперервне зне-
цінення і технічну деградацію робочих місць, 
а це знову нагромаджує відтворювальні та со-
ціальні дефіцити [14, с. 24]. 

Для оцінки рівня соціального неблагополуч-
чя в певному періоді (нагромадженого за певний 
час) пропонуємо застосовувати такий показник, 
як «індекс соціального дискомфорту» (табл. 3). 
Він розраховується як сумарне значення рівня 
безробіття та інфляції [15, с. 645].

Цей індекс використовується в соціальній 
статистиці, проте має інші складові (політич-
на боротьба за владу, зміна системи цінностей 
тощо). У таблиці 3 наведено показники індексу 
соціального дискомфорту для України та інших 
країн. Обчислена з кумулятивним ефектом, 
його величина за 1995–2013 рр. в Україні зна-
чно більша, ніж в Росії та деяких розвинутих 
країнах. Це свідчить про накопичення суттєвих 
негараздів. Ми характеризуємо ситуацію як 
трансформаційний соціальний шок. Сформува-
лася соціально-дефіцитна економіка.

Дані таблиці 4 показують, що частка заро-
бітної плати в доходах населення є низькою 
(2014 р. – 48,8%). У Великобританії вона ста-
новить 65%; Німеччині – 64%; Італії – 52%; 
Франції – 58%; Японії – 69% [16, с. 136]. 

Спираючись на дані офіційної статистики, 
неможливо оцінити дійсну диференціацію на-
селення за рівнем доходів. Диференціація тру-
дових доходів втратила економічний зміст, 
оскільки базується на рівні, який не забезпе-
чує реалізацію навіть відтворювальної функ-

Таблиця 2
Темпи зростання номінальної, реальної та мінімальної заробітної плати, індексу цін, 

прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії у 2000–2014 рр. (у % до попереднього року)

Роки
Індекс 

номінальної 
зарплати

Індекс 
реальної 
зарплати

Індекс 
споживчих 

цін

Мінімальна 
зарплата
грн МЗП)1

Темп 
росту 
МЗП

Прожитковий 
мінімум ПМ)2

Темп 
росту 
ПМ

Співвідношення 
МЗП та ПМ

2000 129,6 99,1 128,2 100 111,1 270,1 228,3 27,0
2001 135,2 119,3 112 118 118,0 311,3 115,3 37,9
2002 121 118,2 100,8 152,5 129,2 342 109,9 44,6
2003 122,8 115,2 105,2 186,7 122,4 342 100 54,6
2004 127,5 123,8 109,0 215,7 115,5 362,2 105,9 59,6
2005 136,7 120,3 113,5 330,3 153,1 423 116,8 78,1
2006 129,2 118,3 109,1 364,6 110,4 463,8 109,6 78,6
2007 129,7 112,5 112,8 430 117,9 518,5 111,8 82,9
2008 133,7 106,3 125,2 532,5 123,8 607,5 117,2 87,7
2009 105,5 90,8 115,9 643,2 120,8 638,5 105,1 100,7
2010 117,6 110,2 109,4 888,3 138,1 843,2 132,1 105,3
2011 117,7 108,7 108 963,1 108,4 914,1 108,4 105,4
2012 114,8 114,4 100,6 1098,1 114,0 1042,4 114 105,3
2013 107,9 108,2 99,7 1152,9 105,0 1142 109,6 101,0
2014 106,0 93,5 112,1 1256,3 109,0 1213 106,2 102,6

1Середньорічний розмір мінімальної заробітної плати (грн.);
2Середньорічний розмір прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн.).
Джерело: складено на основі [10]
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ції. Рівень бідності серед працюючих у 2013 р. 
становив 20%, тобто кожний п’ятий вважав-
ся бідним [17, с. 27]. Висока диференціація 
на нетрудовій основі не вписується у правове 
поле. Прослідковується тенденція до пояснен-
ня функціонування середніх і багатих верст на 
основі володіння (привласнення) засобів вироб-
ництва, а не реалізації власності у формі дохо-
дів, як це прийнято у світі. 

Висновки. Ринкова економіка має свої зако-
ни розподілу. Нерівність є не тільки продуктом 
ринкового механізму, а й необхідною умовою 
його функціонування, створення і підтрим-
ки дієвої системи мотивації та інвестування. 
Проте нерегульована майнова диференціація 
не являється ознакою цивілізованого суспіль-
ства і соціальної держави. Вона повинна бути 
в розумних межах, щоб не перетворитися у 
фактор соціальної дестабілізації. Значна роль 
відводиться державному регулюванню соці-
ально-економічних процесів. Надмірна дифе-
ренціація доходів модифікує структуру плато-
спроможного попиту таким чином, що значна 
його частина спрямовується на закупівлю 
предметів розкошів та імпортних товарів. Зву-
жується ємкість ринку для вітчизняних това-
ровиробників, а отже, стримується економічне 
зростання.

Забезпечення відтворення робочої сили є 
ключовою проблемою соціально-економічно-
го розвитку. Метою економіки стає одночасне 
і збалансоване підвищення ефективності пра-
ці та соціального розвитку суспільства, пошук 
шляхів оптимального розв‘язання суперечності 
між економічною і соціальною ефективністю. 
Остання вирішується на основі взаємної відпо-
відальності держави та її громадян.
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Таблиця 4
Структура сукупних ресурсів домогосподарств України у 2010–2014 рр.

 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.1

Сукупні ресурси в середньому за місяць 
у розрахунку на одне домогосподарство, грн. 3481,0 3853,9 4144,5 4470,5 4563,3

Структура сукупних ресурсів 
домогосподарств, відсотків

Грошові доходи 89,1 88,9 91,0 90,8 91,2
- оплата праці 47,6 48,9 50,8 50,6 48,8
- доходи від підприємницької діяльності та 
самозайнятості 6,1 4,6 4,1 4,1 5,2

- доходи від продажу сільськогосподарської 
продукції 3,4 3,1 2,8 2,8 3,2

- пенсії, стипендії, соціальні допомоги, 
надані готівкою 25,8 25,5 27,1 27,1 27,0

- грошова допомога від родичів, інших осіб 
та інші грошові доходи 6,2 6,8 6,2 6,2 7,0

Вартість спожитої продукції, отриманої з 
особистого підсобного господарства та від 
самозаготівель

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

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

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

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: складено на основі [10]
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АНОТАЦІЯ
Ринок праці в Європейському Союзі – це певні відносин, 

які виникли в результаті узгодження попиту та пропозиції світо-
вих трудових ресурсів, умов оплати праці, захисту населення, 
створення робочої сили, виникнення яких спричинене нерівно-
мірним розподілом робочої сили в різних країнах світу та роз-
біжностями в національних підходах до її відтворення. У стат-
ті зроблено аналіз та проведено узагальнення особливостей 
ринку праці в країнах Європейського Союзу.

Ключові слова: ринок праці, політика зайнятості, Євро-
пейська стратегія зайнятості, активна політика зайнятості, кон-
курентоспроможна робоча сила.

АННОТАЦИЯ
Рынок труда в Европейском Союзе – это определенные 

отношения, возникшие в результате согласования спроса и 
предложения мировых трудовых ресурсов, условий оплаты 
труда, защиты населения, создание рабочей силы, возник-
новение которых вызвано неравномерным распределени-
ем рабочей силы в разных странах мира и различиями в 
национальных подходах к ее воспроизведению. В статье сде-
лан анализ и проведено обобщение особенностей рынка тру-
да в странах Европейского Союза.

Ключевые слова: рынок труда, политика занятости, Ев-
ропейская стратегия занятости, активная политика занятости, 
конкурентоспособная рабочая сила.

АNNOTATION
Labour-market in European Union – it certain relations, which 

arose u p as a result of concordance of demand and supply of 
world labour resources, terms of payment of labour, defence of 
population, creations of labour force, the origin of which is caused 
uneven distribution of labor in the different countries of the world 
and divergences in the national going near its recreation. In the 
article an analysis is done and generalization of features of labour-
market in countries European Union is conducted.

Keywords: labour market, policy of employment, European 
strategy of employment, active politicy of employment, competitive 
labour force.

Постановка проблеми. Одним з найважливі-
ших і не менш важких завдань будь-якої дер-
жави є регулювання ринку праці. На сучасно-
му етапі у країнах Європейського Союзу (ЄС) 
найбільш актуальними стають проблеми ринку 
праці. Це пов’язано зі зміною структури за-
гальноєвропейського ринку праці, а також із 
глобалізацією економіки світу. На разі в Єв-
ропейському Союзі найболючішим є питання 
щодо безробіття. Його причинами є негативний 
міграційний й демографічний напрямок, спад 
економічного зростання і повільний розвиток 
структурних змін економіки. Таким чином, в 
ЄС нагальним питанням є подолання безробіття 
і підвищення рівня зайнятості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню національних ринків праці країн 
ЄС присвячені праці вітчизняних та зарубіж-

них вчених, серед яких: К. Армстронг, М. Ба-
рінова, Д. Вінкот, Х. Дент, Г. Еспінг-Андерсен, 
П. Регнард, А. Сапір, Я. Столярчук, С. Сіденко, 
Дж Хопкін та ін. 

Не дивлячись на значні напрацювання щодо 
розкриття питання ринку праці в країнах ЄС, 
нагальним питанням є подолання безробіття і 
підвищення рівня зайнятості в ЄС, яке потребує 
подальших досліджень та напрацювань.

Мета статті полягає в аналізі, який розкри-
ває особливості функціонування ринку праці, 
а також сучасні тенденції, спрямовані на під-
вищення ефективності властиві ринку праці у 
країнах Європейського Союзу.

Реалізація мети дослідження зумовила поста-
новку і вирішення наступних взаємопов'язаних 
завдань: на основі комплексного підходу систе-
матизувати та дослідити зміст і сутність функ-
ціонування ринку праці в Європейському Союзі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Механізм формування загального ринку праці, 
вільного переміщення робочої сили та соціаль-
ного захисту мігрантів формувався у рамках 
ЄС починаючи з Паризької угоди 1951 р., коли 
було засновано Європейське об’єднання вугілля 
і сталі, де були зафіксовані соціальні права ро-
бітників [2, с. 131]. Ринок праці в ЄС є складо-
вою частиною єдиного внутрішнього ринку ЄС. 
Основними рисами ринку праці в ЄС є: вільне 
переміщення робочої сили, система соціального 
забезпечення і соціального захисту, сприяння 
професійній мобільності, взаємодія у сфері під-
готовки кваліфікованих кадрів. Ринок праці 
є важливим фактором соціально-політичного 
життя Європи. Дані Євростату – Статистично-
го комітету Європейського Союзу, розміщено-
го в Люксембурзі, – надають базу для аналізу 
його стану і тенденцій розвитку. Основним їх 
джерелом є обстеження робочої сили, що регу-
лярно проводяться починаючи з 1966 р. за єди-
ною методикою, яка узгоджується між країна-
ми – членами Союзу, що забезпечує порівняння 
отриманих результатів. Крім того, на основі на-
ціональних даних про зареєстроване безробіття 
щомісячно розраховується рівень безробіття як 
у цілому по ЄС, так і по всіх країнах-учасни-
цях [6].

Основними напрямами реалізації спільної 
соціальної політики ЄС є забезпечення високого 
рівня зайнятості та зменшення безробіття, ста-
більний рівень життя та соціальний захист на-
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селення, врегулювання питань міграції. Таким 
чином, щоб зробити висновки про соціальний 
стан країн ЄС, що у подальшому допоможе в 
аналізі ринку праці, потрібно розглянути рі-
вень безробіття та зайнятості населення. 

Причинами безробіття є: економічні кри-
зи, пожвавлення конкуренції з боку нових 
індустріальних країн з дешевою робочою си-
лою, ступінь насиченості попиту на промисло-
ві товари в Європі та перехід економіки і єв-
ропейських компаній до постіндустріального 
розвитку [2, с. 133]. Проаналізувавши рівень 
безробіття за 2008–2014 рр., можна зробити 
таке узагальнення, що світова фінансово-еконо-
мічна криза безпосередньо позначилася на рівні 
безробіття в ЄС-28, зумовивши її різке збіль-
шення. Частка безробітних серед економічно 
активного населення 15–74 років у 2008 р. 
знизилася до мінімального в XXI ст., що ста-
новить 7,0%, а в 2009 р. збільшилася відразу 
на 2 в. п. – до 9,0%. У наступні роки безро-
біття продовжувало підвищуватися, досягнув-
ши найвищого рівня у 2013 р. – 10,9%. Тільки 
у 2014 р. вона почала знижуватися, опустив-
шись до 10,2% – це нижче значень показників 
2012–2013 рр., але вище, ніж в усі інші роки 

поточного сторіччя [3]. Як правило, проблема 
безробіття загострюється при зниженні темпів 
економічного зростання, особливо коли в еконо-
міці спостерігаються не просто застійні, а кри-
зові явища. 

Найвагомішим інструментом боротьби з без-
робіттям у країнах – членах ЄС став компроміс 
між урядом, підприємцями і найманими пра-
цівниками: уряд законодавчо закріплює скоро-
чення робочого тижня; підприємці активізують 
створення нових робочих місць; найманий пер-
сонал погоджується на деяке зниження рівня 
мінімальної заробітної плати. Програми зни-
ження рівня безробіття в ЄС передбачають під-
вищення рівня зайнятості серед жінок. Задля 
належної реалізації робочого потенціалу жінок 
на ринку праці ЄС дотримується таких прин-
ципів:

- зрівняння оплати праці чоловіків та жінок 
за виконання однакової роботи;

- підвищення доступності та якості систем 
догляду за дітьми й літніми особами;

- забезпечення гнучких графіків роботи, пе-
редусім для жінок-матерів;

- максимально персоналізований підхід до 
специфічних потреб жінок-інвалідів.

Таблиця 1
Рівень зайнятості населення віком 20–64 років за період 2008–2013 рр. у країнах ЄС

Країни 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЄС-28 70.3 68.9 68.5 68.6 68.5 68.3
Бельгія 68.0 67.1 67.6 67.3 67.2 67.2
Болгарія 70.7 68.8 65.4 62.9 63.0 63.5
Чехія 72.4 70.9 70.4 70.9 71.5 72.5
Данія 79.7 77.5 75.8 75.7 75.4 75.6
Німеччина 74.0 74.2 74.9 76.3 76.7 77.1
Естонія 77.0 69.9 66.7 70.4 72.1 73.3
Ірландія 72.3 67.1 64.6 63.8 63.7 65.5
Греція 66.5 65.8 64.0 59.9 55.3 53.2
Іспанія 68.3 63.7 62.5 61.6 59.3 58.2
Франція 70.4 69.4 69.2 69.2 69.3 69.5
Італія 63.0 61.7 61.1 61.2 61.0 59.8
Хорватія 62.9 61.7 58.7 57.0 55.4 53.9
Кіпр 76.5 75.3 75.0 73.4 70.2 67.1
Латвія 75.8 67.1 65.0 66.3 68.2 69.7
Литва 72.0 67.2 64.4 67.0 68.7 69.9
Люксембург 68.8 70.4 70.7 70.1 71.4 71.1
Угорщина 61.9 60.5 60.4 60.7 62.1 63.2
Мальта 59.1 58.8 60.1 61.5 63.1 64.9
Нідерланди 78.9 78.8 76.8 77.0 77.2 76.5
Австрія 75.1 74.7 74.9 75.2 75.6 75.5
Польща 65.0 64.9 64.6 64.8 64.7 64.9
Португалія 73.1 71.2 70.5 69.1 66.5 65.6
Румунія 64.4 63.5 63.3 62.8 63.8 63.9
Словенія 73.0 71.9 70.3 68.4 68.3 67.2
Словаччина 68.8 66.4 64.6 65.1 65.1 65.0
Фінляндія 75.8 73.5 73.0 73.8 74.0 73.3
Швеція 80.4 78.3 78.1 79.4 79.4 79.8
Великобританія 75.2 73.9 73.6 73.6 74.2 74.9
Джерело: складено на основі [8; 9]
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Другим основним напрямом зменшення без-
робіття в ЄС є розвиток людських ресурсів – 
підвищення рівня знань працюючих, створення 
програм для швидкої перекваліфікації праців-
ників відповідно до вимог ринку праці, органі-
зація навчальних тренінгів [5]. 

Наступним показником соціального стану в 
ЄС є характеристика рівня зайнятості населен-
ня віком 20–64 років за період 2008–2013 рр. 
(табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 1, найвищий серед-
ньоєвропейський рівень зайнятості ЄС складав 
70,3% у 2008 р. Рівень зайнятості у Німеччині, 
Данії, Швеції та Нідерландах у 2012 р. пере-
вищував встановлений орієнтир у 75%, краї-
ни зберігали лідерство за рівнем зайнятості у 
2013 р. Найнижчий рівень зайнятості – у Руму-
нії, Греції, Болгарії та Польщі. Наслідки гло-
бальної фінансової кризи 2008 р. відчувають всі 
без виключення країни ЄС. Основним факто-
ром, який спричинив скорочення зайнятості у 
таких країнах, як, наприклад, Греція, Іспанія, 
Кіпр, Португалія та Ірландія, є те, що ці краї-
ни найбільш гостро відчувають наслідки борго-
вої кризи, починаючи з 2008 р. у них постійно 
зростає безробіття. Іншою причиною скорочен-
ня зайнятості є старіння нації – демографічні 
причини. У країнах ЄС спостерігається досить 
низький рівень народжуваності, що означає 
«старіння» робочої сили, значне підвищення 
її середнього віку. Працівники похилого віку 
швидше лишають роботу, виходять на пенсію, 
стають непрацездатними внаслідок проблем зі 
здоров’ям. За оцінками, до 2020 р. очікується 
зростання кількості людей віком за 65 років 
на 14 млн. осіб та скорочення людей віком від 
20 до 64 років в середньому на 3,5 млн. осіб. 
У таких країнах, як Латвія та Литва скорочен-
ня зайнятості спричинено тенденціями загаль-
ноекономічного спаду та дефіциту бюджету, 
суттєвого скорочення заробітної плати. До того 
ж з цих країн емігрує багато громадян працез-
датного віку. За тими ж причинами падає рі-
вень зайнятості у Болгарії. Іншою причиною 
скорочення зайнятості є старіння нації – демо-
графічні причини. У країнах ЄС спостерігаєть-
ся досить низький рівень народжуваності, що 
означає «старіння» робочої сили, значне підви-
щення її середнього віку. Працівники похило-
го віку швидше лишають роботу, виходять на 
пенсію, стають непрацездатними внаслідок про-
блем зі здоров’ям [1, с. 43]. 

Упродовж 2014 р. зайнятість у ЄС та Єврозо-
ні (ЄЗ) зростала помірно, але неухильно. У чет-
вертому кварталі 2014 р. зайнятість продовжи-
ла зростати і в ЄС – на 0,2%, і в ЄЗ – на 0,1%, 
хоча ці темпи й були нижчими, ніж у попере-
дньому кварталі, коли вони становили 0,3% та 
0,2% відповідно. За річний період по четвер-
тий квартал 2014 р. чисельність зайнятих у ЄС 
збільшилася на 1,0%, але залишилася на 2,0% 
нижчою, ніж у середині 2008 р., коли цей по-
казник сягнув пікового рівня. У ЄЗ чисельність 

зайнятих зросла на 0,9%, але залишилася на 
2,9% нижчою, ніж на початку 2008 р. Порів-
няно з найнижчою позначкою, зафіксованою у 
першому кварталі 2013 р., кількість робочих 
місць збільшилася на 2,7 млн. Тим не менш, 
такий темп зростання ще недостатньо значний 
для того, щоб компенсувати втрату 7,4 млн. 
робочих місць, яка мала місце впродовж кри-
зових років. У останньому кварталі 2014 р. за-
йнятість зросла у більшості держав – членів ЄС. 
У четвертому кварталі 2014 р. чисельність за-
йнятих зросла у більшості держав – членів ЄС. 
Вона збільшилася у 16 з 26 держав, по яких на-
явні дані, залишилася стабільною у чотирьох, 
а у шести – впала. Найбільші темпи зростання 
зафіксовані в Іспанії та Латвії (0,7%), а також 
в Ірландії та Словаччині (0,6%). У Португалії, 
Хорватії й на Кіпрі спостерігалося найбільше 
скорочення – відповідно, на 1,4%, 0,9% та 
0,6%. У переважній більшості держав – чле-
нів ЄС зайнятість перевищила рівень, зафіксо-
ваний рік тому. За річний період по четвертий 
квартал 2014 р. у 24 з 27 держав – членів ЄС, 
по яких наявні дані, спостерігалося збільшення 
чисельності зайнятих, а у трьох – зменшення. 
Найзначніше збільшення зафіксовано на Маль-
ті (3,9%), в Естонії (3,1%), Угорщині (2,6%), 
Іспанії та Греції (по 2,4%). Зменшення мало 
місце на Кіпрі (1,5%), у Латвії (1,2%) та Фін-
ляндії (0,2%). Рушієм відновлення зайнятості 
у ЄС є сфера послуг, але процес створення ро-
бочих місць посилюється і в промисловості [4].

Як відомо, рівень заробітної плати є показ-
ником рівня життя населення та одним із осно-
вних орієнтирів, на який звертають увагу при 
оцінці стану економіки країни, тому варто звер-
нути увагу на таку особливість в ЄС.

У Європейському Союзі станом на 2015 р. 
найнижча мінімальна заробітна плата – у Бол-
гарії, становить вона 184 євро. Найвища – у 
Люксембурзі – 1 923 євро. А в Україні міні-
мальна зарплата становить 1 218 грн., тобто 
36 євро (за сьогоднішнім курсом). Відповідно, 
українська «міні малка» у п'ять разів менша 
від найнижчої в ЄС і в майже 54 рази ниж-
ча від найвищої. Дані про мінімальні зарпла-
ти в Євросоюзі оприлюднив Євростат, передає 
«Європейська правда». Мінімальна зарплата у 
січні – менше 500 євро на місяць, – крім Бол-
гарії, зафіксована в Румунії (218 євро), Литві 
(300 євро), Чехії (332 євро), Латвії (360 євро), 
Словаччині (380 євро), Естонії (390 євро), Хор-
ватії (396 євро) і Польщі (410 євро). Розмір «міні 
малки» у п'яти країнах ЄС коливається від 
500 до 1000 євро – Португалії (589 євро), Греції 
(683 євро), Мальті (720 євро), Іспанії (756 євро) 
і Словенії (790 євро). Понад 1000 євро в місяць 
отримують у Великій Британії (1 379 євро), 
Франції (1 458 євро), Ірландії (1 462 євро), Ні-
меччині (1 473 євро), Бельгії та Нідерландах 
(по 1 502 євро) і у згаданому вище Люксембурзі 
(1 923). Серед країн – кандидатів на членство в 
ЄС найнижчий рівень мінімальної зарплати в 
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Албанії – 157 євро [7]. Такі дані є позитивним 
для країн ЄС, хоча й рівень безробіття залишає 
бажати кращого.

Розвиток спільного ринку праці та зайня-
тості має величезне значення для майбутнього 
економічного і соціального процвітання Євро-
пи. Зниження кількості робочих рук може при-
звести до уповільнення темпів зростання, якщо 
воно не буде компенсовано прискоренням зрос-
тання продуктивності праці. 

«Криза продемонструвала очевидні слабкос-
ті у нашому економічному урядуванні, зокре-
ма, стосовно бюджетного та макроекономічного 
нагляду», – йдеться у висновках Європейської 
Ради. «А тому зміцнення економічної політики 
та координації є ключовим та негайним пріори-
тетом для Союзу», – наголошують лідери ЄС. 
Таким чином, в 2010 р. була створена стратегія 
«Європа – 2020», яка встановлює конкретні орі-
єнтири, які повинна досягти Європа до 2020 р. і 
складається з трьох основних факторів зміцнен-
ня економіки: 

1. Розумне зростання полягало у встанов-
ленні кращої взаємодії досліджень, інновацій 
та наукових знань, що призвело б до розвитку 
економіки. Передбачається, що обсяг фінансу-
вання в дослідження зросте до рівня 3% сукуп-
ного ВВП ЄС. Ще однією метою є збільшення 
кількості молоді в Європі, яка матиме універ-
ситетську освіту, – до 40%, при тому, що обсяг 
учнів, які залишають навчання, не повинен пе-
ревищувати 10%, а кожна особа в ЄС буде мати 
доступ до Інтернету. 

2. Стійке зростання: створення стійкої та 
конкурентоспроможної економіки, доцільне ви-
користання ресурсів та покращання стану еко-
логії, створивши екологічно чисті технології. 
Таким чином, Європа стане мало забрудненою, 
і збільшиться наповнення ЄС ресурсами. Дослі-
джено, що скоротивши імпорт газу та нафти, 
можна заощадити 60 млрд. євро. Також низь-
ковуглецева економіка дасть можливість підви-
щити кількість робочих місць на 2,8 млн.

3. Всеохоплююче зростання має на меті до-
сягнути територіальної та соціальної згоди й 
підвищити рівень зайнятості населення. Пе-
редбачається збільшити кількість висококва-
ліфікованих кадрів в Європейському Союзі, 
забезпечити роботою 75% людей віком від 20 
до 64 років і зменшити на 20 млн. громадян, 
що перебувають за межею бідності. Досягнення 
територіальної єдності відбуватиметься завдя-
ки економічному зростанню і розповсюдженню 
його по всіх близьких і далеких територіях ЄС, 
також відбуватиметься боротьба із бідністю та 
вдосконалення ринку праці, зміцнюватиметь-
ся соціальний захист. Все це більше згуртує, 
об’єднає і створить міцніше суспільство. 

Стратегія «Європа – 2020» зміцнить еконо-
міку та різні її сфери, а саме: сфери соціального 
забезпечення, інновацій та розробок, екології, 
зайнятості, освіти. «Усеосяжне» зростання за 
даною стратегією направлене на підвищення 
рівня зайнятості та мобільності робочої сили, а 
також модернізацію ринку праці. 

Висновки. Розглянувши й проаналізувавши 
певні показники, можна зауважити, що ринок 
праці Європейського Союзу знаходиться не на 
найвищому рівні. Негативним є немалий рі-
вень безробіття і поряд з тим невисокий від-
соток зайнятості, який хоч і зростає, але все 
ж не є достатнім. Позитивною надією є впро-
вадження стратегії «Європа – 2020», адже дає 
шанси досягти вищого розвитку. Прикладом 
є навіть те, що якщо будуть розвиватись еко-
логічні служби чи заклади освіти, так як на 
меті стоїть завдання збільшити кількість ви-
сококваліфікованих кадрів, то буде збільшу-
ватись й кількість робочих місць, що дасть 
змогу подолати вищезгадані негативні особли-
вості європейських країн. 

Розвиток ринку праці, зростання зайнятості 
та подолання бідності мають велике значення у 
покращанні загального соціального і економіч-
ного стану Європи. 
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

JOB MARKET IN EUROPEAN UNION 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено особливості ринку праці в Україні. Роз-

крито структуру сучасного ринку праці. Визначено регулятори 
ринку праці. Охарактеризовано основні функції сучасного рин-
ку праці. Розглянуто українську модель ринку праці. Окреслено 
основні ознаки, притаманні сучасному ринку праці в Україні. 
Встановлено проблеми українського ринку праці та запропо-
новано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: ринок праці, робоча сила, ринкові відно-
сини, зайнятість, ринкова економіка, ринковий механізм.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы особенности рынка труда в Украине. 

Раскрыта структура современного рынка труда. Определены 
регуляторы рынка труда. Охарактеризованы основные функ-
ции современного рынка труда. Рассмотрена украинская мо-
дель рынка труда. Определены основные признаки, присущие 
современному рынку труда в Украине. Установлены проблемы 
украинского рынка труда и предложены пути их решения.

Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, рыночные 
отношения, занятость, рыночная экономика, рыночный меха-
низм.

ANNOTATION
The article studies the labor market in Ukraine. The structure 

of the modern labor market. Determined regulators labor market. 
Characterized the basic functions of the modern labor market. 
Ukrainian model considers the labor market. The basic features 
inherent in the modern labor market in Ukraine. Established 
Ukrainian labor market problems and proposed solutions.

Keywords: labor market, labor, market, employment, market 
economy, market mechanism.

Постановка проблеми. Україна, як суверен-
на держава, знаходиться у стадії глибоких еко-
номічних реформ з метою побудови соціально 
орієнтованої ринкової економіки. Ринкова еко-
номіка формується і розвивається як органічна 
єдність багатьох ринків: землі, капіталу, жит-
ла, товарів, послуг, робочої сили, тощо. Ринок 
праці є невід’ємною складовою частиною за-
гальноекономічного ринкового механізму. Він 
характеризується як одне з найбільш складних 
соціально-економічних явищ суспільства, де 
відбиваються всі сторони його життєдіяльності, 
проявляється вся різноманітність його інтересів 
та протиріч. Тому процес його функціонуван-

ня постійно знаходиться у колі зору держави, 
оскільки відтворення такого товару, як робоча 
сила – це відтворення трудових ресурсів і в ці-
лому продуктивних сил суспільства.

Перехід до ринкової економіки в Україні ха-
рактеризується виникненням і посиленням ряду 
негативних тенденцій і, зокрема, зростанням без-
робіття та неефективної зайнятості, які зумов-
люють падіння продуктивності праці. У зв’язку 
з цим виникає потреба здійснення активної по-
літики в області зайнятості, яка включає в себе 
соціальний захист населення від безробіття на 
основі зростання зайнятості і підвищення за ра-
хунок цього життєвого рівня населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ринок праці в Україні досліджували такі укра-
їнські науковці: Л.О. Мармуль, С.П. Калініна, 
Л.С. Шевченко, Л.В. Дейнеко, П.П. Мазурок 
та ін. Постійні зміни політичної та економічної 
ситуації в Україні викликають необхідність до-
слідження та удосконалення структури ринку 
праці.

Мета статті полягає у виявленні та дослі-
дженні особливостей ринку праці завдяки ана-
лізу визначальних критеріїв, притаманних 
українському ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок праці – найбільш складний елемент рин-
кової економіки. Тут переплітаюся інтереси 
робітника та роботодавця при визначенні ціни 
праці та умов її функціонування. Від того, на-
скільки успішно функціонує економіка, у якій 
фазі економічного циклу вона знаходиться, за-
лежить попит на робочу силу та її пропозиція, 
а відповідно, і рівень безробіття. Рівень інфля-
ції та ставка позичкового відсотка визначають 
інвестиційну активність, що, у свою чергу, 
формує рух системи робочих місць: зростає або 
скорочується їх кількість, створюються висо-
котехнологічні робочі місця або відтворюються 
на старому технічному рівні. Від рівня доходів 
населення залежить ступінь його трудової ак-



898

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

тивності: чим нижчий дохід, тим більше лю-
дей змушені працювати і тим сильніше зростає 
напруженість на ньому. Значний вплив на по-
ведінку суб’єктів ринку праці чинять традиції, 
що склалися у трудовій сфері, та національ-
ні особливості поведінки. Тому ринки праці в 
Україні, Росії, Японії, Німеччині мають чітко 
визначені специфічні риси. 

На разі не можна сказати, що Україна зу-
стрілась із зовсім невивченим економічним 
явищем. Такі ж багато в чому схожі процеси 
існували та існують як у розвинених країнах, 
так і в країнах колишнього соціалістичного та-
бору. Тому ті явища, що відбуваються на ринку 
праці України, треба вивчати як прояв, з одно-
го боку, загальних закономірностей, властивий 
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Рис. 1. Структура ринку праці [2, с. 39]
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ринковим відносинам, а з іншого – української 
специфіки формування ринкового середови-
ща [1, с. 140].

Специфічність ринку праці економіки пере-
хідного періоду випливає з глибоких супереч-
ностей, що склалися у сфері трудових відносин 
на цьому етапі суспільного розвитку. З одно-
го боку, зберігаються елементи відносин, влас-
тивих командно-адміністративній економіці, 
тобто так званий позаекономічний примус (збе-
реження реєстрації (до 2002 р.); низька мобіль-
ність робочої сили; бронювання робочих місць 
для осіб зі зниженою конкурентоздатністю; 
встановлення певних пільг для господарюючих 
суб’єктів, що використовують працю зазначеної 
категорії працездатного населення; державний 
розподіл кадрів вищої кваліфікації та ін.), а з 
іншого – з’являються елементи ринкових від-
носин з властивою для них системою найму 
робочої сили, специфікою умов і оплати пра-
ці. Відповідно, формується більш гнучкий ме-
ханізм підтримання збалансованості чинників 
виробництва, в якому тісно взаємодіють еле-
менти старої та нової систем. Однак перевага 
зберігається за першими елементами відносин, 
в основному через об’єктивні причини. Форму-
вання нових економічних відносин може бути 
ефективним лише у тому випадку, коли врахо-
вується, від якого стану йде суспільство і якої 
якості воно прагне. Це ключове положення не 
тільки не заперечує, а й передбачає збереження 
міцних позицій держави в розв'язанні проблем 
зайнятості в перехідний період та створення 
ефективних механізмів регулювання трудових 
відносин [2, с. 38].

З огляду на вищезазначене стає очевидним, 
що завдання держави полягає в тому, щоб вра-
хувати в механізмі зайнятості співіснування 
двох систем відносин – адміністративних і еко-
номічних з використанням усіх можливостей 
державного сектора економіки у розв'язанні 
проблем та всіляко сприяти створенню ринко-
вого сектора економіки. Паралельно з цим має 
йти процес формування механізмів регулюван-
ня зайнятості, організації інституційної основи 
ринку праці – служб зайнятості, центрів під-
готовки та перепідготовки кадрів, банків інфор-
мації про наявні вакантні місця у системі соці-
ального захисту працівників і т. ін.

Функціонально їх діяльність змінюється,  
наповнюючись новим ринковим змістом. Це 
стосується системи найму, характеру трудового 
посередництва, соціальної підтримки незайня-
того населення. Так у надрах старої економіч-
ної системи поступово зароджуються елементи 
нового. Вони посилюються зі звільненням дер-
жави від виконання невластивих їй функцій 
шляхом делегування їх на місця.

Трансформація функцій регулювання зайня-
тості синхронізується з темпами приватизації 
та роздержавлення власності, структурними 
змінами в господарському комплексі регіону, 
динамікою розвитку ринкового сектора еко-

номіки, ефективністю власних нагромаджень, 
створенням дієвого господарського механізму 
місцевого самоврядування, формуванням меха-
нізму взаємодії територіальних органів влади 
з професійними об'єднаннями і роботодавцями 
стосовно впливу на рівень заробітної плати та 
стимулювання попиту на працю, тобто йде про-
цес формування ринкового сектора економіки. 
Відкривається простір для вільного переміщен-
ня робочої сили, створюються умови для більш 
повної самореалізації людини в процесі праці. 
Виходячи з цих теоретико-методологічних по-
зицій, слід зазначити, що перехідному періоду 
відповідає державно-ринковий механізм регу-
лювання трудових відносин, що поступово ево-
люціонує у бік зрілого ринку праці, витісняючи 
адміністративні важелі регулювання економіч-
ними. Це означає, що в економіці перехідного 
періоду не може існувати повноцінного ринку 
праці, адже детермінанти, які формують по-
пит і пропозицію робочої сили, а відповідно й 
її ціну, є недостатньо розвинутими, а це поро-
джує складність та суперечність процесів, які 
формуються на ринку праці.

Тому в механізмі регулювання зайнятості 
необхідно гнучко поєднувати дві взаємодопов-
нюючі форми організації економічних зв'язків: 
через пряме державне втручання і опосередко-
вану ринком, яка починає взаємодіяти в осно-
вному з недержавним сектором економіки, 
здійснюючи тим самим корегуючий вплив на 
структурні пропозиції виробництва і розподіл 
робочої сили. Заходи держави у цьому випадку 
спрямовуються на зближення пропозиції з по-
питом на робочу силу, що необхідно для досяг-
нення рівноваги на ринку праці [2, с. 42].

Регулюючи чинники попиту і пропозиції ро-
бочої сили, держава сприяє прогресивним пе-
ретворенням у сфері виробництва і зайнятості, 
підсилюючи цим дію ринкових регуляторів. По 
суті, це означає, що вона поступово нав'язує 
ринкові правила гри її учасникам.

Забезпечення відповідності між попитом 
на робочу силу та її пропозицією за обсягом і 
структурою для досягнення їх ефективної зба-
лансованості відбувається за допомогою регуля-
торів ринку праці, яких, як відомо, є чотири:

1) нормативно-правові акти держави, а та-
кож конвенції та рекомендації Міжнародної  
організації праці;

2) економічні закони, що характерні для всіх 
країн з ринковою системою (закон попиту, за-
кон пропозиції, закон конкуренції, закон ціно-
утворення);

3) рівень розвитку і впливу профспілкового 
руху та засобів масової інформації;

4) національні особливості, менталітет нації, 
кліматичні умови країни.

Основними функціями сучасного ринку пра-
ці є такі:

1) суспільний поділ праці;
2) інформаційна – дає інформацію про струк-

туру попиту і пропозиції робочої сили;
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3) посередницька – узгоджує економічні ін-
тереси між власниками робочої сили та власни-
ками робочих місць;

4) професійна консультація тих, хто шукає 
роботу, або власників засобів виробництва від-
носно правових аспектів використання найма-
ної робочої сили;

5) регулююча – профвідбір робочої сили та 
її профадаптація для формування оптимальної 
професійно-кваліфікаційної структури;

6) ціноутворююча – забезпечення конкурент-
ного середовища для суб'єктів трудових відно-
син;

7) пропорційність розподілу робочої сили від-
повідно до структури суспільних потреб і розви-
тку науково-технічного прогресу;

8) резервна – сприяє формуванню резерву 
трудових ресурсів для забезпечення нормально-
го процесу суспільного відтворення.

Указані функції тісно пов'язані між собою 
і доповнюють одна одну. Вони характерні для 
усіх видів ринку праці – внутрішнього, зовніш-
нього або потенційного, та для циркулюючого, 
що складають національний ринок праці.

Будь-яка країна формує свій ринок праці з 
урахуванням національної специфіки, стану і 
напрямів розвитку власної економіки. Кожній 
державі притаманні свої особливості формуван-
ня ринку праці, зумовлені ресурсними, геогра-
фічними, економічними, політичними та інши-
ми причинами.

Модель національного ринку формують сис-
теми підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації робітників; заповнення вакантних 
робочих місць; засобів регулювання трудових 
відносин тощо. У зв’язку з цим розрізняють три 
найбільш відомі моделі ринку праці [3].

Поки що про українську модель ринку пра-
ці не йдеться, тому що проходить процес його 
реформування. На відмінну від дуалістичної 
моделі західних ринків, українському ринку 
притаманна трисекторна модель, яка охоплює 
зайнятих в офіційній економіці, зайнятих в 
неофіційній економіці та зайнятих одночасно 
в офіційній та неофіційній економіках. Осо-
бливу тривогу викликають соціально вразливі 
складові ринку праці, представлені конкурен-
тоспроможними працівниками з нестійкою за-
йнятістю, спадним попитом на послуги праці, 
низькими та нестабільними доходами та вели-
ким масивом прихованого безробіття, яке ста-
новить значну частку від зайнятого населення 
країни. Сектор формальної зайнятості являє 
собою вкрай неоднорідний за економічними та 
соціальними показниками сегмент [4, с. 172].

Формування українського ринку праці су-
проводжується серйозними протиріччями:

• між попитом і пропозицією на ринку 
праці;

• між галузевими і територіальними дис-
пропорціями в розміщенні трудових ресурсів;

• невідповідність регулюючих механізмів 
потребам збалансованого ринку праці.

Найважливіша проблема функціонування 
ринку праці України – це, з одного боку, недо-
статній попит на робочу силу і, з другого боку – 
«непрозорість» трудової сфери, перевага в ній 
латентних процесів. Це стосується як структури 
зайнятості і незайнятості (високий рівень нере-
єстрованої зайнятості у тому числі повторного 
і прихованого безробіття, прихована зайнятість 
серед безробітних), так і оплати праці (з одно-
го боку, реальна невиплата офіційно нарахова-
ної зарплати, з другого – неофіційні виплати 
«чорною» готівкою, різного роду «спотвореної» 
форми оплати праці, починаючи з виплати за-
робітної платні чи її частини продукцією під-
приємства, створення умов для «лівої» роботи 
на обладнанні підприємства і т. ін.)

Виникнення такої ситуації обумовлено дією 
ряду чинників. По-перше, процес поширення 
«тіньових» економічних відносин призводить 
до зростання нереєстрованої зайнятості, по-
друге, збереження в основному старої системи 
трудового законодавства з високим формаль-
ним рівнем захисту прав робітника прийшло 
в протидію з новими соціально-економічними 
умовами.

Крім того, в умовах розпаду традиційної сис-
теми контролю додержання трудового законо-
давства і при фактичній відсутності санкцій за 
його порушення не могли не вплинути на по-
яву вищезазначеного протиріччя. Нарешті, ви-
сокий рівень податків, які пов’язані з працею, 
створює потужний стимул до економії на них 
за рахунок розвитку неформальних «тіньових» 
трудових відносин, навіть в реєстрованому сек-
торі економіки. Відсутність протидії з боку ро-
бітників можна пояснити перш за все низькою 
матеріальною зацікавленістю в юридичному 
оформленні трудових відносин [1, с. 142].

Загалом сучасному ринку праці в Україні 
притаманні такі ознаки:

• перевищення пропозиції робочої сили над 
попитом;

• низька ціна робочої сили, її невідповід-
ність реальній вартості;

• зниження зайнятості у сфері суспільного 
виробництва, зростання чисельності незайнято-
го населення;

• низька частка офіційно зареєстрованих 
безробітних при великих масштабах зростання 
прихованого безробіття;

• наявність значних масштабів нерегламен-
тованої зайнятості;

• зростання молодіжного безробіття;
• регіональні диспропорції між наявністю і 

потребою в робочій силі;
• низька професійна й особливо територі-

альна мобільність трудових ресурсів;
• відсутність або недостатня спрацьованість 

правових норм організаційно-економічних ме-
ханізмів, що регулюють трудові відносини, 
тощо;

• еміграція висококваліфікованої робочої 
сили [3].
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У сучасних умовах без проведення ефек-
тивної політики зайнятості, без реформування 
ринку праці оздоровлення ситуації на ньому 
є неможливим. І стратегічно, і тактично про-
ведення політики зайнятості, реформування 
ринку праці має бути підпорядковано (в умо-
вах трансформаційного періоду) у першу чергу 
вирішенню завдань збільшення внеску фактора 
робочої сили (трудового потенціалу, людсько-
го капіталу) в економічне зростання. В умовах 
структурної перебудови (панування структурно-
го, тривалого безробіття) найбільш надійним і 
ефективним засобом захисту безробітних грома-
дян є їх працевлаштування.

Структурна та технологічна перебудова галу-
зей економіки, як правило, з одного боку, веде 
до ліквідації робочих місць, а з іншого – до по-
яви вакансій. Проблеми виникатимуть у тому 
разі, якщо ці зміни не супроводжуються адек-
ватними змінами якості робочої сили. 

Тому на даному етапі розвитку економіки 
України основна увага політики зайнятості по-
винна приділятись не пасивній допомозі без-
робітним – грошовим виплатам, а напрямками 
активної політики – підвищенню рівня кваліфі-
кації та конкурентоспроможності робочої сили, 
активізації усіх зусиль на працевлаштування не-
працюючих; забезпеченню гідного існування на-
ших громадян; активізації роботи по створенню 
координаційних центрів в регіонах для оцінки 
та прогнозування розвитку галузей та підгалу-
зей з метою коригування системи підготовки та 
перепідготовки кадрів, що значно скортить кіль-
кість безробітних, дозволить цілеспрямовано го-
тувати кадри і забезпечувати їх роботою. Досвід 
таких центрів можна перейняти за кордоном, де 
навчальні заклади узгоджують свої обсяги набо-
рів з прогнозними розрахунками потреби в ка-
драх з урахуванням перспектив розвитку того чи 
іншого регіону або галузі [4, с. 141].

Економічне зростання створює передумови 
для створення нових та реконструкції вже існу-
ючих робочих місць. Метою такої реконструк-
ції має бути зменшення питомої ваги робочих 
місць з важкими та шкідливими умовами пра-
ці, забезпечення сучасного технологічного рів-
ня виробництва, захист навколишнього серед-
овища. Відповідно, необхідно:

Верховній Раді України забезпечити при-
йняття законів України:

• «Про затвердження Державної програми 
зайнятості населення на 2007–20010 роки»;

• «Про зайнятість населення» (у новій ре-
дакції);

Кабінету Міністрів України запровадити:
• механізм пільгового кредитування ство-

рення нових робочих місць на визначений тер-
мін та, відповідно, до кількості створених робо-
чих місць;

• систему дотацій підприємцям на створен-
ня нових робочих місць;

• систему дієвих субсидій підприємцям на 
працевлаштування безробітних, передусім із со-

ціально вразливих верств населення та тих, хто 
не має роботи понад шість місяців;

• організацію короткострокових безкоштов-
них курсів, семінарів з правових основ підпри-
ємництва, бухгалтерського та податкового облі-
ку, забезпечення безкоштовними методичними 
матеріалами;

• забезпечення консультаційного, інфор-
маційно-рекламного обслуговування новоство-
рених підприємницьких структур, зокрема, 
включення до місцевих рекламно-інформацій-
них довідників безкоштовної юридичної кон-
сультації, інформації про державні та громад-
ські установи, які працюють з підприємцями;

• сприяння об'єднанню підприємців у гро-
мадські організації, спілки для захисту своїх 
інтересів і здійснення спільних заходів;

• стимулювання розвитку фермерських гос-
подарств та інших підприємств, які займати-
муться сільським господарством на професійній 
основі з використанням сучасних індустріаль-
них технологій;

• законодавче врегулювання статусу і діяль-
ності особистих селянських господарств, в осно-
ву визначення яких має закладатися не лише 
розмір, а й переважний напрям використання 
землі;

• визначення прав членів домогосподарств 
на державний соціальний захист і допомогу, 
у т. ч. допомогу по безробіттю, з урахуванням 
демографічного складу сім'ї (чисельність пра-
цездатних осіб, дітей, людей похилого віку) та 
об'єктивних можливостей здати земельну ді-
лянку в оренду (наявність підприємств, згодних 
взяти землю в оренду, розмір орендної плати); 
Кабінету Міністрів України розробити механіз-
ми та віднайти необхідні фінансові ресурси для 
зацікавлення приватного інвестора у вкладен-
ні коштів відповідно до визначених пріорите-
тів [4, с. 143].

Необхідно створити передумови для істотно-
го підвищення мобільності робочої сили шля-
хом належної професійно-освітньої підготовки 
робочої сили відповідно до поточних та пер-
спективних вимог економіки та створення ре-
ального ринку праці. З цією метою:

Верховній Раді України забезпечити при-
йняття Закону України «Про професійний роз-
виток персоналу на виробництві»;

Кабінету Міністрів України та Національній 
академії наук України розробити довгостроко-
вий прогноз потреби економіки країни у робо-
чій силі за професійно-кваліфікаційними гру-
пами. Кабінету Міністрів України:

• розробити механізми збільшення масшта-
бів та розширення напрямів освіти дорослого 
населення, своєчасної підготовки та перепідго-
товки зайнятої робочої сили;

• забезпечити спрямовування частини ко-
штів, виділених на професійну освіту, на її мо-
дернізацію, належне технологічне оснащення і 
забезпечення методично-навчальною літерату-
рою;
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• забезпечити безпосередній зв'язок між 
стандартами оплати праці та освітньо-кваліфі-
каційним рівнем працівників;

• забезпечити трансформацію професійно-
технічної освіти, належну її відповідність по-
требам ринку праці;

• істотно збільшити масштаби професійної 
підготовки та перепідготовки безробітних;

• формувати державне замовлення на підго-
товку робочої сили, спираючись на результати 
прогнозу потреби економіки країни в робочій 
силі за професіями, і на тендерних засадах роз-
міщувати замовлення у навчальних закладах 
(вищих та середніх) [5, с. 15–21].

Висновки. Проведений аналіз показав, 
що ринок робочої сили у перехідний період 
характеризується глибоким кризовим ста-
ном. Неухильно погіршується вікова струк-
тура населення, збільшується демографічне 
та економічне навантаження на працюючих, 
підвищується ризик незайнятості, зростає рі-
вень безробіття, умови працевлаштування по-
гіршуються, стимули до високопродуктивної 
праці практично зникли, що призводить до 
деградації особистості, сім’ї, депопуляції, со-
ціального розшарування та нестабільності у 
суспільстві.

Деструктивні явища, які мають місце на 
ринку праці, практична недієвість ринкових 
важелів, що мають сприяти подоланню нега-
тивних тенденцій у сфері зайнятості, вимага-
ють віднесення існуючих проблем до головних 
пріоритетів соціально-економічної політики 
держави, вирішення яких повинно спиратися 
на глибоко обґрунтовані наукові розробки.

Сучасний ринок праці потребує посилення 
керованості процесами, які відбуваються на 
ньому На сьогодні практично відсутня прийнят-
на модель управління ринком праці та розви-
тком трудового потенціалу, позиція профспілок 
та громадських організацій не відіграє належ-
ної ролі у формуванні соціально-економічного 
партнерства, при якому має забезпечуватися 

відносний баланс інтересів усіх учасників рин-
ку праці.

Перехід економіки України до ринкових 
умов господарювання потребує створення відпо-
відної системи управління процесами на рин-
ку праці. В Україні до цього часу не створена 
комплексна, скоординована та ефективна сис-
тема управління ринком праці, яка б дозволи-
ла через дію існуючих та введення у практику 
нових ринкових механізмів відпрацювати елас-
тичний та дієвий механізм досягнення ефектив-
ної зайнятості населення. 

Стратегія розвитку України як незалежної 
і процвітаючої держави може здійснюватися 
лише за умови досягнення ефективного рів-
ня зайнятості населення шляхом посилення 
активної політики держави на ринку праці 
через запровадження економічного механіз-
му регулювання ринку праці, що дозволить 
знизити рівень безробіття, особливо прихова-
ного, зменшити нерегламентовану зайнятість, 
забезпечити робочими місцями непрацюючу 
молодь та підвищити рівень соціальної захи-
щеності безробітних та непрацездатних кате-
горій населення.
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КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

HUMAN RESOURCES COMPETITIVENESS COMPONENT STRUCTURES 

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сучасні особливості трактування люд-

ських ресурсів та їх конкурентоспроможності. Визначено сут-
нісні, структурні та ієрархічні характеристики конкурентоспро-
можності людських ресурсів. Запропоновано та обґрунтовано 
її компонентну структуру як сукупності показників, що характе-
ризують рівень розвитку соціально-демографічного, освітньо-
професійного, мотиваційного, інтелектуального, інноваційно-
креативного, культурного, духовно-інформаційного потенціалів 
та результатів їх реалізації.

Ключові слова: людські ресурси, конкурентоспромож-
ність, потенціали людських ресурсів, компоненти конкуренто-
спроможності, показники конкурентоспроможності. 

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты современные особенности трак-

товки человеческих ресурсов и их конкурентоспособности. 
Определены сущностные, структурные и иерархические ха-
рактеристики конкурентоспособности человеческих ресурсов. 
Предложена и обоснована ее компонентная структура как со-
вокупность показателей, характеризующих уровень развития 
социально-демографического, образовательно-профессио-
нального, мотивационного, интеллектуального, инновацион-
но-креативного, культурного, духовно-информационного по-
тенциалов и результатов их реализации.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, конкурентос-
пособность, потенциалы человеческих ресурсов, компоненты 
конкурентоспособности, показатели конкурентоспособности. 

АNNOTATION
The article deals with human resources and their competitive-

ness modern features interpretations. It is determined contents, 
structural and hierarchical characteristics human resources com-
petitiveness. Its component structure is proposed and justified as a 
set of indicators social-demographic, educational and profession-
al, motivational, intellectual, innovational and creational, cultural, 
spiritually-informational potentials and results of their use.

Keywords: human resources, competitiveness, human re-
sources potentials, competitiveness components, indicators of 
competitiveness.

Постановка проблеми. Тривалі вивчення 
проблем конкурентоспроможності в процесі 
еволюції наукових економічних досліджень не 
лише не вичерпали її актуальності, а й призве-
ли до виникнення нових об’єктів, підходів до 
трактування та методології визначення. Полі-
векторність та неоднорідність у означеній пред-
метній області є цілком логічними та виправ-
даними, оскільки обумовлені специфікою та 
контекстом досліджень, потребами їх суб’єктів, 
різними об’єктами та ієрархічними рівнями. 
Разом з тим загальними є базові основи, від-
повідно до яких у широкому розумінні конку-
рентоспроможність означає можливість вигра-
шу у змаганні, наявність характеристик, які 
створюють конкурентні переваги для суб’єктів 
змагання. 

Конкурентоспроможність людських ресур-
сів, як конкретна характеристика загальноеко-
номічної категорії, не є винятком з окреслено-
го. Більше того, наявність різних підходів до 
тлумачення категорії «людські ресурси» та їх 
складу обумовлюють необхідність уточнення 
категорійного апарату.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові дослідження за даною проблематикою 
виконували багато українських та зарубіжних 
вчених-економістів. Вивченню людських ре-
сурсів, їх структури, розвитку та забезпечен-
ню конкурентоспроможності присвячено праці 
М. Армстронга, Н. Глевацької, О. Грішнової, 
Е. Лібанової, Н. Ковтун, Л. Лазарєва, Л. Лісо-
гор, М. Ніколайчук, М. Семикіної, Л. Семів, 
Р. Фатхутдінова, Л. Шевченко та ін. Вони дово-
дили наявність кількісної та якісної компонент 
у структурі людських ресурсів; досліджували 
взаємозв’язок конкурентоспроможності люд-
ських ресурсів та підприємства, регіону, дер-
жави; обґрунтовували необхідність оцінки та 
забезпечення конкурентоспроможності. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У зв’язку з динамічністю 
соціально-економічних процесів у суспільстві, 
формуванням глобального конкурентного се-
редовища потребують поглибленого вивчен-
ня та актуалізації конкурентоспроможність 
людських ресурсів України та дослідження її 
структурних складових, стану та тенденцій роз-
витку.

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутнос-
ті конкурентоспроможності людських ресурсів 
та її складових з метою подальшої оцінки та 
аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Узагальнюючи підходи до тлумачення сутності 
людських ресурсів [1–3; 6–11], варто відмітити, 
що еволюція кількісно-змістового наповнення 
категорії залежить від рівня досліджень та змі-
ни поглядів на місце і роль людини у соціально-
економічному житті суспільства. 

В епоху індустріального суспільства прева-
лювали інструментальні, економіко-матеріалі-
зовані акценти, що зближувало цю категорію 
із традиційною категорією «робоча сила2 [8]. 
Людські ресурси розглядались як сукупність 
фізичних і розумових здібностей людини, які 
вона використовує для виробництва товарів і 
послуг. Сама ж здатність до праці всього сус-
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пільства трактувалась як трудові ресурси. «Уяв-
лення про трудові ресурси як про сукупність 
людей означає їх прирівнювання до звичайних 
матеріально-речовинних факторів, певна час-
тина яких не використовується в суспільному 
виробництві. При такому підході робоча сила 
і трудові ресурси розглядаються в економічній 
теорії як звичайні виробничі ресурси, а в ме-
неджменті – як пасивні суб’єкти зовнішнього 
управління, творчий потенціал яких до уваги 
не приймається» [3, с. 30]. 

З розвитком теорії людського капіталу люд-
ські ресурси трактують як вроджений, сформо-
ваний і накопичений у результаті інвестицій 
певний рівень знань, освіти, навичок, здібнос-
тей, мотивації, енергії, культурного розвитку 
як конкретного індивіда, групи людей, так і сус-
пільства в цілому, які доцільно використовува-
ти в тій чи інший сфері суспільного відтворен-
ня і чиє формування вимагає витрат індивіда, 
фірми, суспільства. З одного боку, домінуючим 
залишається ресурсний підхід до людини, бо 
навіть за умов переосмислення самої категорії 
«ресурс» від запасу, потужності до здатності 
справлятися з будь-якою ситуацією людина все 
ж розглядається як фактор виробництва, люди-
на-ресурс [4]. З іншого боку – акцентується на 
активній сутності людини. Ринковий підхід ви-
знає можливість капіталізації людини-ресурсу: 
«…людські ресурси можуть стати капіталом у 
тому випадку, коли вони даватимуть дохід та 
створюватимуть багатство, тобто тоді, коли лю-
дина має можливість знайти себе у суспільному 
виробництві» [8, с. 62].

У постіндустріальну епоху акценти зміщу-
ються на сутнісне навантаження у бік викорис-
тання всіх потенційних можливостей людини, 
тобто людського потенціалу економіки. У рам-
ках домінуючого соціального підходу значна 
увага приділяється людському потенціалу, а 
теорія людського розвитку обґрунтовує мож-
ливості розвитку людини – мети суспільства. 
Людські ресурси розглядаються не як засіб, а 
як мета. Відбувається усвідомлення ролі люд-
ського потенціалу як основного інструменту со-
ціально-економічного прогресу суспільства, а 
людські ресурси трактуються не просто як су-
купність людей, а як сукупність індивідуальнос-
тей, потенціалів [12]. При цьому відбувається 
не ототожнення людських ресурсів і людсько-
го потенціалу, а саме ідентифікація людини як 
притаманних їй якостей і можливостей участі 
у суспільних процесах, зокрема, освітньому, 
трудовому, культурному. Так, О.О. Левиць-
ка визначає людські ресурси як «сукупність 
кількісних та якісних параметрів (зокрема, 
потенціал людини, стан здоров'я, рівень осві-
ти, здібностей і культури, професійні знання, 
мотиваційні та інші особисті якості) кадрового 
складу організації, робочої сили або трудових 
ресурсів галузі, території, регіону чи країни в 
цілому» [6, с. 38]. В.Г Никифоренко [8, с. 63] 
трактує людські ресурси як сукупність трудо-

вого ресурсу й людського потенціалу. І.Р. Бод-
нарук [2] уважає, що людські ресурси – це 
«присвоєні» потенціали людей (соціально-демо-
графічні, освітньо-професійні, інтелектуальні, 
духовно-інформаційні, інноваційні, креатив-
ні, культурні, мотиваційні тощо), які стали 
реальною власністю. Л.К. Семів під поняттям 
«людські ресурси» розуміє сукупність якостей 
людей, а саме: соціально-демографічних, освіт-
ньо-професійних, мотиваційних, ментальних, 
інтелектуальних, духовно-інформаційних, ін-
новаційних, креативних, культурних, етносоці-
альних, соціалізаційних тощо, які визначають 
здатність людини до праці, споживання матері-
альних і духовних благ, саморозвитку, творен-
ня інновацій, примноження знань в усіх сферах 
людської діяльності [11, с. 21]. 

Поділяючи вищенаведені твердження, ак-
центуємо на специфічних особливостях люд-
ських ресурсів: вони діють свідомо, що, в свою 
чергу, обумовлює наявність і важливість духо-
вних, ідеологічних і культурних елементів у 
структурі їх якостей. 

Кількісно розрізняють людські ресурси під-
приємства, регіону, країни. У широкому розу-
мінні (макроекономічний підхід) під людськи-
ми ресурсами розуміють сукупність ресурсів, 
представлених на ринку праці, які є носіями 
фізичного, інтелектуального, творчого, психо-
логічного потенціалу, компетенцій, досвіду, на-
вичок, мотивів і цілей. Тобто людські ресурси – 
це не все населення, а лише та його частина, 
яка здатна реалізувати свої послуги на ринку 
праці (економічно активне населення у віці від 
15 до 70 років). У вузькому розумінні (мікро-
економічний підхід) категорія «людські ресур-
си» охоплює ресурси господарюючого суб’єкта 
(фірми, підприємця, організації) і характери-
зується тими навиками і здібностями, трудо-
вими і нетрудовими, які можуть бути корисні 
організації для досягнення її цілей. Сутнісно 
кількісна складова людських ресурсів дозво-
ляє, з одного боку, враховувати індивідуальні 
потенціали людей, з іншого – характеризуєть-
ся властивостями множинної цілісності, зокре-
ма, можливостями створювати синергетичний 
ефект, пов'язаний з можливостями групової ро-
боти, співробітництва, відповідальністю.

У цілому, враховуючи результати наукових 
досліджень, поділяємо думку В.Г. Никифо-
ренко [8] і вважаємо, що людські ресурси – це 
комплексна категорія, яка описує і характери-
зує певну соціально-демографічну сукупність 
людей як: 

– елемент процесу суспільного виробництва; 
– носія економічних відносин; 
– джерело економічних результатів; 
– особистість із потребами, мотивами, цін-

ностями, відносинами. 
Здатність та результативність реалізації цих 

характеристик указує на конкурентоспромож-
ність людських ресурсів. У широкому значенні 
під конкурентоспроможністю людських ресур-
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сів розуміємо можливості отримання соціаль-
но-економічних ефектів та задоволення потреб 
шляхом реалізації потенціалів людських ресур-
сів. Поділяючи думку Л.К. Семів [11, с. 74], 
В.Н. Лазарєва [5, с. 12] уважаємо, що конку-
рентоспроможність має розглядатися у різних 
аспектах, які піддаються лише опосередкованій 
оцінці через визначення ступеня задоволення 
потреб і реалізації потенціалів. Саме через по-
єднання структурних та результуючих компо-
нент, потенційних можливостей та досягнутих 
результатів розкривається соціально-економіч-
на сутність конкурентоспроможності.

З огляду на це основними характеристиками 
конкурентоспроможності людських ресурсів ви-
значимо:

– ступінь розвитку потенціалів людини, тоб-
то потенційні можливості, які можуть бути ре-
алізовані через трудову та суспільну діяльність 
людини;

– конкурентні переваги, які дозволяють 
успішно витримати конкуренцію і досягнути 
ефективності у трудовій та суспільній діяльності; 

– ступінь задоволення потреб, розвиток 
суб’єкта та об’єкта конкурентоспроможності.

Розуміння якісних параметрів конкуренто-
спроможності людських ресурсів визначається 

також кількісною специфікою об’єкта. Конку-
рентні переваги людських ресурсів не тільки 
включають усю суму індивідуальних конку-
рентних переваг, а й враховують ефект спіль-
ної дії, синергізм, який виникає внаслідок їх 
актуалізації, взаємодії, використання та роз-
витку в специфічних умовах конкуренції [3]. 
Так, конкурентоспроможність людських ресур-
сів регіону чи країни – це не лише сукупність 
безпосередніх та синергетичних можливостей 
населення цієї територіальної одиниці, а й 
здатність регіону чи країни створювати умови 
для успішної реалізації потенціалів людських 
ресурсів та використовувати конкурентні пере-
ваги. Тому сутнісно конкурентоспроможність 
людських ресурсів регіону (країни) визначимо 
як комплексну характеристику, яка відображає 
здатність об’єднаних можливостей людських 
ресурсів (потенціалів) до суспільної реалізації, 
ступінь задоволення індивідуальних та колек-
тивних потреб, досягнення соціально-економіч-
них ефектів. Основними базовими компонента-
ми конкурентоспроможності людських ресурсів 
виділимо: соціально-демографічну, освітньо-
професійну, мотиваційну, інтелектуальну, ін-
новаційно-креативну, культурну та духовно-ін-
формаційну.

Таблиця 1
Основний зміст компонент конкурентоспроможності людських ресурсів

Компоненти 
конкурентоспроможності Зміст компонент Критерії

Соціально-демографічна
Демонструє демографічні характе-
ристики людських ресурсів, обу-
мовлені соціальними факторами

Очікувана тривалість життя, рівень смерт-
ності, стан здоров’я, кількість інвалідів, 
рівень злочинності, міграційне сальдо, 
шлюбність та розлучення

Освітньо-професійна

Описує стан та можливості еконо-
мічної активності населення, рі-
вень освіти, професійного вдоско-
налення, зайнятості та безробіття

Рівень економічної активності населення, 
охоплення освітою та профпідготовкою, 
рівень працевлаштування, зайнятості та 
безробіття, безпека праці

Мотиваційна 

Сукупність показників, що роз-
кривають економічні, соціальні та 
психологічні мотиви, які впли-
вають на рівень конкурентоспро-
можності 

Середній дохід на 1 особу, середньомісяч-
на зарплата на 1 працюючого, співвідно-
шення зарплати та інших доходів, частка 
соцвиплат у загальних доходах, кількість 
оформлених субсидій, плинність кадрів, 
кількість працюючих пенсіонерів

Інтелектуальна

Демонструє здатності до розвитку 
науки, продукування нових знань 
та інновацій, міжнародної науко-
вої мобільності 

Кількість докторів і кандидатів наук, 
докторантів і аспірантів, фахівців, що 
виконують НДР, здійснюють міжнародну 
співпрацю, кількість виконаних НТР та 
створених передових технологій, друкова-
них праць

Інноваційно-креативна

Характеризує здатність та актив-
ність людських ресурсів щодо від-
стоювання активної громадської 
позиції, вираження нових ідей та 
їх реалізації 

Кількість впроваджених інновацій, чи-
сельність винахідників та раціоналізато-
рів, кількість політичних партій і органі-
зацій

Культурна
Відображає можливості та здат-
ності до сприйняття та накопичен-
ня духовно-практичних цінностей

Охоплення учнів позашкільною освітою, 
відвідування культурно-масових закладів, 
здоровий спосіб життя, злочинність

Духовно-інформаційна

Демонструє рівень духовності 
людських ресурсів, можливості 
отримання достовірної і актуаль-
ної інформації, доступ до засобів 
зв’язку та інформаційно-комуні-
каційних технологій

Кількість релігійних організацій, обсяг го-
дин телевізійного та радіомовлення, кіль-
кість друкованих видань, доступ до засобів 
зв’язку (мобільний зв'язок, Інтернет) та 
інформаційно-комунікаційних технологій 

Джерело: складено автором
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Структурно конкурентоспроможність люд-
ських ресурсів – це набір показників, які опи-
сують кількісні та якісні аспекти людських 
ресурсів і характеризують стан розвитку їх 
потенціалів, сформовані можливості для ефек-
тивної реалізації потенціалів людських ресур-
сів та досягнуті за цих умов результати. Ха-
рактерними особливостями такої структурної 
організації є можливість кількісної оцінки 
рівня конкурентоспроможності людських ре-
сурсів регіонів (країни); наявність елементів, 
що чинять як стимулюючу, так і дестимулюю-
чу дію на формування конкурентоспроможнос-
ті людських ресурсів; використання в якості 
показників конкурентоспроможності загально-
доступних статистичних даних, що дозволяє 
однозначно трактувати та порівнювати отри-
мані результати.

Ієрархічно конкурентоспроможність люд-
ських ресурсів є складною багатокомпонентною 
системою, в якій кожен показник має самостій-
не значення і водночас є складовою узагальню-
ючого показника.

На основі узагальнення та систематизації 
якісних складових людських ресурсів, потен-
ціалу та чинників, що їх формують [1–3; 5–7; 
11–12], у табл. 1 наведено узагальнену ком-
понентну структуру конкурентоспроможності 
людських ресурсів на макрорівні (рівень регі-
ону). 

Соціально-демографічну складову конку-
рентоспроможності описують показники, що 
демонструють можливості прожити життя у 
сприятливому середовищі і реалізовувати по-
тенціали впродовж усього періоду життєдіяль-
ності. Ключовим показником цього напрямку є 
середня очікувана тривалість життя. ПРОООН 
встановлено нормативи очікуваної тривалості 
життя в діапазоні 25–85 років. Цільового орієн-
тиру максимальної тривалості життя 85 років 
не досягла жодна країна світу та жоден регі-
он України. Середній для України термін варі-
ює від 67,65 р. у 2011 р. до 74,15 р. у 2013 р. 
Таким чином, потенціал життєдіяльності в 
Україні становить 80–87% цільового. Утрачені 
можливості потенційного життя описує рівень 
передчасної смертності. У дослідженні він оці-
нюється як показник «де стимулятор» і кіль-
кісно характеризує частку осіб, що померли у 
віці до 65 років у загальній кількості осіб, що 
дожили до цього віку. Іншими показниками- 
дестимуляторами, які свідчать про неможли-
вість повноцінно конкурувати у зв’язку з втра-
тами здоров’я та наявністю ознак інвалідності, 
є, відповідно, показники захворюваності насе-
лення та кількості інвалідів у регіоні. Нереалі-
зовані можливості, що обумовлені наслідками 
несприятливої криміногенної ситуації, демон-
струє показник кількості осіб, які постраждали 
і загинули від злочинів. На противагу міграцій-
ний приріст населення оцінюємо як показник-
стимулятор. Хоча додатковий аналіз зайнятос-
ті, криміногенної ситуації (кількість злочинів 

на одного мешканця області) та середньої зарп-
лати за регіонами, де спостерігається міграцій-
ний приріст населення, не дозволяє відслідку-
вати стійких тенденцій привабливості регіону 
для комфортного проживання чи зайнятості, 
але сам факт надання переваги населенням та-
ким регіонам свідчить про їх привабливість і, 
відповідно, більші можливості для реалізації 
потенціалів. 

Потенційно підвищує можливості реалізації 
трудових якостей чоловіків з одночасним зни-
женням їх у жінок (за рахунок перерозподілу 
пріоритетів) шлюб. Разом з тим, у сімейних пар 
зростають фінансові та мотиваційні потреби для 
облаштування повноцінного сімейного життя, 
народження, утримання і виховання дітей, що 
сприяє реалізації потенціалів не лише на профе-
сійному рівні, а й підтримання культурних тра-
дицій. Тому коефіцієнт шлюбності оцінюємо як 
показник-стимулятор конкурентоспроможності, 
а коефіцієнт розлучень – як дестимулятор. 

Освітньо-професійна складова конкуренто-
спроможності характеризується рівнем еко-
номічної активності населення, ступенем 
задоволення потреб у освіті та професійно-
кваліфікаційній підготовці, можливостями та 
умовами працевлаштування. Рівень економіч-
ної активності показує можливості економічно 
активного населення утримувати економічно 
неактивне населення. Чим вищим є це спів-
відношення, тим більшою є пропозиція праці і 
меншою –кількість населення з обмеженою пра-
цездатністю і конкурентоспроможністю. Освіта 
та професійна підготовка є ключовими елемен-
тами конкурентоспроможності, бо забезпечують 
не лише можливості матеріальної самостійнос-
ті і достатку, а й інтелектуального, духовного 
розвитку і свободи. Можливості здобуття освіти 
і професійно-кваліфікаційних навичок демон-
струють показники охоплення дітей дошкіль-
ною та середньою освітою, кількість учнів, що 
склали ЗНО, охоплення населення професій-
но-технічною та вищою освітою у ВНЗ ІІІ–ІV 
рівнів акредитації. Показник охоплення вищою 
освітою, по суті, визначає привабливість регіо-
ну для здобуття вищої освіти, оскільки пока-
зує можливості реалізації прагнення здобуття 
вищої освіти за місцем розташування ВНЗ без 
урахування фактичного місця проживання сту-
дентів.

Можливості підтримання і підвищення кон-
курентоспроможності зайнятого населення 
шляхом професійного вдосконалення і адаптації 
на ринку праці демонструє показник охоплен-
ня професійною підготовкою та підвищенням 
кваліфікації. На можливості реалізації під-
приємницької ініціативи та працевлаштування 
вказують показники кількості суб’єктів під-
приємницької діяльності, рівня зайнятості та 
працевлаштування незайнятих. Нереалізовані 
можливості працевлаштування, повної зайня-
тості та втрачені можливості прожити життя і 
в повній мірі реалізувати потенціали внаслідок 
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професійних травм, захворювань і нещасних 
випадків розкривають показники рівня безро-
біття, кількості працюючих у режимі неповної 
зайнятості та кількості потерпілих і загиблих 
на виробництві.

Економічні мотиви та можливості конкурен-
тоспроможності демонструють показники, що 
характеризують види доходів населення. Серед-
ній наявний дохід на одну особу, частка зарпла-
ти у загальних доходах, розмір середньомісячної 
зарплати на одного працюючого – це показни-
ки-стимулятори, які демонструють не просто 
активність людських ресурсів та результат ре-
алізації їх потенціалів, а й регіональні можли-
вості та ефективність використання трудового 
(у тому числі і підприємницького) потенціалу 
населення. На загальнодержавному рівні показ-
ники доходів населення ілюструють його купі-
вельну спроможність через витрати [1, с. 98], у 
тому числі і майбутні можливості збільшення 
конкурентоспроможності шляхом самоінвесту-
вання, розвитку і самовдосконалення. Психо-
логічну компоненту конкурентоспроможності 
з позицій задоволення потреб працівника щодо 
якісно-ергономічних характеристик місця робо-
ти, можливостей професійного росту розкриває 
показник плинності кадрів, який розцінюється 
як дестимулятор. Соціальну результативність 
конкурентоспроможності демонструють показ-
ники кількості осіб, які отримують субсидію, та 
частки соцвиплат у структурі доходів. Їх рівень 
та динаміка свідчать не лише про економіч-
но низький рівень доходів і неможливість по-
криття базових потреб, а й про низьку трудову  
активність населення, неефективну регіональну 
політику в сфері зайнятості. Ці показники чи-
нять дестимулюючий вплив на конкурентоспро-
можність. 

Показник кількості працюючих пенсіонерів 
є неоднозначним для трактування його впливу 
на конкурентоспроможність. У структурі пра-
цюючих пенсіонерів найбільш чисельними є 
пенсіонери за віком, в середньому 20% працю-
ючих пенсіонерів – інваліди, ще менше число – 
пенсіонери за вислугою років. З одного боку, 
довший період трудової активності збільшує 
конкурентні переваги працівника (досвід, пси-
хологічні якості), свідчить про високу самоор-
ганізованість та особисту відповідальність за 
своє здоров’я, прагнення додаткової реалізації 
трудових можливостей і є позитивним факто-
ром конкурентоспроможності. З іншого боку, 
зайнятість пенсіонерів – це вимушена реаліза-
ція трудового потенціалу населенням, яке вже 
має гарантовану державою виплату, обумовлена 
бажанням додаткового джерела доходів, в той 
час як працездатне населення, яке потенційно 
може претендувати на робочі місця, зайняті 
пенсіонерами, позбавлене можливості реалізу-
вати трудові здібності і заробляти. Тому показ-
ник кількості працюючих пенсіонерів з позицій 
конкурентоспроможності людських ресурсів 
оцінюємо як дестимулятор.

Інтелектуальна компонента конкурентоспро-
можності обумовлена освітньо-професійними 
можливостями і, в свою чергу, визначає інно-
ваційно-креативні здатності людських ресурсів. 
В рамках нашого дослідження інтелектуальна 
складова розглядається як сукупність інститу-
ційних можливостей та активність людських 
ресурсів щодо створення нових знань та іннова-
цій. Інноваційно-креативна складова – це поєд-
нання інноваційного середовища та інновацій-
них мереж, здатності людських ресурсів щодо 
впровадження інновацій (впроваджені НТР, 
передові технології) і відстоювання власних 
прав, свобод, ініціатив і побудову нових сус-
пільно-інноваційних мереж. Останні можливос-
ті опосередковано розкриваються через функці-
онування легалізованих політичних партій та 
громадських організацій, діяльність винахідни-
ків та раціоналізаторів. 

Інтелектуальний потенціал конкурентоспро-
можності описують показники, що характери-
зують якісні досягнення людських ресурсів: 
кількість докторів і кандидатів наук, аспірантів 
і докторантів, кількість фахівців, що викону-
ють НДР, кількість друкованих робіт. В умовах 
глобалізації актуальним показником конкурен-
тоспроможності є міжнародна наукова мобіль-
ність, що описується кількістю науковців, що 
працюють за кордоном, та кількістю грантів, 
отриманих від міжнародних організацій.

Культурний потенціал – це сукупність по-
тенційних можливостей, пов’язаних із самови-
раженням, проявами суб’єктивності характеру, 
ціннісних орієнтацій і потреб, вміння відпо-
відати культурним зразкам чи змінювати їх, 
особиста відповідальність. Визначається показ-
никами-стимуляторами, що демонструють від-
відуваність культурно-мистецьких заходів та 
закладів (кількість учнів шкіл естетичного ви-
ховання, читачів бібліотек, музеїв, демонстра-
торів фільмів, театрів, концертів), кількістю 
осіб, що займаються фізкультурно-оздоровчою 
роботою. Дестимулятором культурного рівня є 
число осіб, які вчинили злочини.

Духовно-інформаційна складова конкуренто-
спроможності характеризується сформованими 
можливостями задоволення духовних потреб та 
цінностей шляхом доступності віросповідання 
(кількість релігійних організацій), відкритості 
інформаційних ресурсів (кількість друкованих 
видань, кількість годин телевізійного та радіо-
мовлення), доступу до засобів зв’язку (абоненти 
мобільного зв’язку, доступ до мережі Інтернет) 
та інформаційно-комунікаційних технологій 
(кількість працівників, що постійно викорис-
товують комп’ютери, та кількість комп’ютерів, 
підключених до мережі Інтернет).

Висновки. Представлена у статті компонент-
на структура характеризує конкурентоспромож-
ність людських ресурсів двояко: по-перше, з по-
зицій наявності і можливостей для застосування 
потенціалів, по-друге, як соціально-економічну 
результативність їх використання. Такий підхід 
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дозволяє трактувати конкурентоспроможність 
людських ресурсів як комплексну характеристи-
ку, що відображає безпосередню та синергетич-
ну здатність об’єднаних можливостей людських 
ресурсів (потенціалів) до суспільної реалізації, 
ступінь задоволення індивідуальних та суспіль-
них потреб і досягнення соціально-економічних 
ефектів. Елементи структури впорядковані за 
приналежністю до виду потенціалу, є незалеж-
ними, але комплексно взаємодоповнюючими. 
Значне відхилення значень одного показника чи 
вилучення окремих показників у динаміці здат-
ні суттєво вплинути на загальний рівень конку-
рентоспроможності. 

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з оцінкою рівня конкурентоспромож-
ності людських ресурсів регіонів України та 
його детальним аналізом і на цій основі – роз-
робкою заходів щодо забезпечення конкуренто-
спроможності людських ресурсів.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ БЕЗДІТНОСТІ 
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ

SOCIO-PSYCHOLOGICAL IMPLICATIONS OF CHILDLESSNESS  
IN UKRAINE AND EUROPE

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано соціально-психологічний стан без-

дітного населення репродуктивного віку в Україні та країнах 
Європи. Дані ESS-3 (2006/07) засвідчили, що у розвинутих 
країнах Європи бездітні жінки більшою мірою відчувають де-
пресію, ніж ті, хто має дітей. У менш розвинутих, постсоціаліс-
тичних країнах жінки з дітьми більше потерпають від депресії 
та менше задоволені життям порівняно з бездітними жінками. 
Водночас дані соціологічного моніторингу Інституту соціоло-
гії НАН України за 2014 р. засвідчили, що респонденти обох 
статей, хто має дітей, порівняно з бездітними дещо більше за-
доволені життям, менше відчувають самотність та відчувають 
себе молодшими за свій вік. Водночас серед респондентів з 
дітьми обох статей фіксується більша частка тих, кому прита-
манні високий рівень тривожності та песимізму щодо соціаль-
но-економічної ситуації.

Ключові слова: бездітність, соціально-психологічний 
стан, задоволеність життям, депресія, адаптація.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано социально-психологическое 

состояние бездетного населения репродуктивного возраста 
в Украине и странах Европы. Данные ESS-3 (2006/07) пока-
зали, что в развитых странах Европы бездетные женщины 
в большей степени испытывают депрессию, чем те, у кого 
есть дети. В менее развитых, постсоциалистических странах 
женщины с детьми больше страдают от депрессии и меньше 
удовлетворены жизнью по сравнению с бездетными женщи-
нами. В то же время данные социологического мониторинга 
Института социологии НАН Украины за 2014 г. показали, что 
респонденты обоих полов, кто имеет детей, по сравнению с 
бездетными несколько более удовлетворены жизнью, мень-
ше испытывают одиночество и чувствуют себя моложе сво-
его возраста. В то же время среди респондентов с детьми 
обоих полов фиксируется большая часть тех, кому присущи 
высокий уровень тревожности и пессимизма по социально-
экономической ситуации.

Ключевые слова: бездетность, социально-психологичес-
кое состояние, удовлетворенность жизнью, депрессия, адап-
тация.

ANNOTATION
The paper analyzes the social and psychological state of the 

childless population of reproductive age in Ukraine and Europe. The 
data of ESS-3 (2006/07) showed that in the developed life satis-
faction childless women feel more depressed than those who have 
children. In less developed, post-socialist countries, women with 
children suffering from depression more or less life satisfaction com-
pared to childless women. Meanwhile, the 2014 Monitoring survey 
of Institute of Sociology of NAS of Ukraine showed that respondents 
of both sexes who have children compared to childless slightly more 
satisfied with their lives, feel less lonely and feel younger than their 
age. However, among respondents with children of both sexes re-
corded higher proportion of those who has high level of anxiety and 
pessimism about the socio-economic situation.

Keywords: childlessness, socio-psychological health, life 
satisfaction, depression, adaptation.

Постановка проблеми. Останнім часом молоді 
люди дедалі частіше відмовляються від того, щоб 
мати дітей. Крім цього, існують шлюбні пари, 
які хочуть мати дітей та в силу різних причин 
не можуть. За даними соціально-демографічних 
обстежень «Сім’я і діти, 2008» і «Сім’я і сімейні 
відносини, 2009», в Україні простежується тен-
денція зростання орієнтацій на користь однодіт-
ності й бездітності [1, с. 127]. І якщо для чолові-
ків, у яких фізіологічна можливість батьківства 
довша, цей виклик долі може бути вирішений 
банальним пошуком іншої супутниці життя, 
то для жінок у будь-якому разі бездітність несе 
психологічні ризики, оскільки відтермінування 
народження дитини обмежене віковими особли-
востями репродуктивних можливостей жінки. 
Незважаючи на те, що поширення феномена 
бездітності зростає, питання соціально-психоло-
гічних наслідків бездітності залишається недо-
статньо вивченим, а існуючі уявлення щодо цієї 
проблеми – дискусійними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Існує загалом дві точки зору на проблему со-
ціально-психологічних аспектів бездітності. 
Перша полягає в тому, що у більшості випадків 
ситуація бездітності призводить до негативних 
наслідків для самооцінки і соціального само-
почуття як одинаків, так і подружжя. Часто 
бездітність негативно позначається на сімейних 
відносинах та є причиною розлучення. Це по-
яснюється існуванням в суспільстві, особливо у 
традиційному, феномену «пронаталізму» – стій-
ких соціальних норм та цінностей, які ствер-
джують батьківство та дітність як обов’язок 
кожної людини. Так звані пронатальні ціннос-
ті включають засвоєння у процесі соціалізації 
рольові очікування щодо жінок як успішних 
реалізаторів репродуктивної функції. Тому без-
дітна жінка, особливо та, яка перебуває у шлю-
бі, через відповідні реакції громадськості буде 
гостро відчувати свою ущербність, неповно-
цінність, певну знедоленість. Подібним чином, 
хоча й меншою мірою, тиск громадськості від-
чувають і чоловіки. Усе це позначається на за-
гальному соціально-психологічному стані люди-
ни, її настрої, знижує самоповагу і самооцінку, 
призводить до негативних емоційних реакцій, 
конфліктів з оточуючими. Оточуючі часто ха-
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рактеризують бездітних людей як дратівливих 
і нестерпних із зіпсованим характером. Усі ці 
негативні наслідки психологічних переживань 
бездітних людей переносяться на їхні інші сфе-
ри життя, зокрема, зловживанням алкоголем і 
палінням, позначаючись на здоров’ї.

Водночас емпіричні дослідження не зафік-
сували статистичних відмінностей між дітни-
ми та бездітними людьми за показниками со-
ціальної адаптованості, задоволеності різними 
аспектами життя, тривожності, почуття про-
вини, рівня самоповаги тощо [2]. Більше того, 
дослідження свідчать, що у сучасній системі 
суспільних цінностей відсутні гіпертрофовані 
форми пронаталізму, особливо у великих міс-
тах. У мегаполісах на перший план виходять 
цінності матеріального успіху, професійної 
компетентності та кар’єрного зростання. Ці со-
ціальні стереотипи стосуються не тільки чоло-
віків, а й жінок. Більше того, усе частіше, осо-
бливо в країнах, що розвиваються, роботодавці 
надають перевагу бездітним жінкам, оскільки 
відпустки жінок з причини догляду за дитиною 
негативно впливають на ефективність підпри-
ємства. Часто спочатку вимушена бездітність 
у майбутньому набуває психологічного само-
виправдання. Тобто якщо людина перебуває у 
віці «сильно за 30» і у неї немає дітей, то вона 
все більше схильна думати, що вона і не хотіла 
цих дітей. Це ті люди, які свідомо відмовили-
ся мати дітей, у яких спочатку була фактична 
бездітність, потім вони підвели під неї ідеоло-
гічну установку [3]. Внаслідок цього можуть 
з’явитися претензії на уявну елітарність, ви-
никнути хворобливе бажання самоствердитися, 
показати свою винятковість порівняно з інши-
ми людьми, здатними лише «плодити собі поді-
бних» [4]. Отже, другий підхід вказує загалом 
на відсутність особливих соціально-психологіч-
них наслідків бездітності.

Постановка мети і завдань. Таким чином, пи-
тання про характер впливу ситуації бездітності 
населення репродуктивного віку на соціально-
психологічні аспекти їхньої життєдіяльності 
залишається відкритим. Крім цього, актуаль-
ність роботи визначається тим, що вітчизняних 
досліджень, спеціально присвячених науковій 
розробці проблеми соціально-психологічних 
наслідків бездітності, особливо у гендерному 
вимірі, немає. Отже, основна мета статті – по-
рівняти соціально-психологічні стани дітних і 
бездітних респондентів репродуктивного віку 
обох статей.

Реалізація мети статті вимагає виконання 
таких завдань: 1) проаналізувати соціально-
психологічні стани бездітних та дітних грома-
дян України репродуктивного віку; 2) визначи-
ти специфіку задоволеності своїм сьогоднішнім 
життям та тим, як натепер склалося життя, 
бездітних та дітних респондентів країн Європи 
віком до 40 років; 3) порівняти частки безді-
тних та дітних респондентів країн Європи віком 
до 40 років щодо відчуття депресії; 4) проаналі-

зувати особливості адаптації дітних і бездітних 
українських респондентів репродуктивного віку 
до теперішньої ситуації.

Опис даних. Емпіричну базу виявлення зміс-
ту і характеру соціально-психологічних наслід-
ків бездітності утворюють масиви наступних 
соціологічних досліджень. 

1. Масив емпіричних даних соціологічно-
го моніторинґу, проведеного Інститутом со-
ціології НАН України у 2014 році. Вибіркова 
сукупність кожного опитування у середньому 
становить 1800 осіб і репрезентує доросле на-
селення України (віком від 18 років). За типом 
побудови вибірка є триступеневою, стратифіко-
ваною, випадковою, із квотним скринінґом на 
останньому щаблі (автори вибірки: Н. Паніна, 
М. Чурилов). Для нашого аналізу були відібра-
ні чоловіки і жінки України репродуктивного 
віку (від 18 до 40 років). Це пов’язано з тим, що 
менша вікова сукупність відібраних респонден-
тів є статистично «ненаповненою» і не дозволяє 
проводити двовимірний аналіз.

2. Дані третьої хвилі Європейського соці-
ального дослідження (European Social Survey), 
яке було проведене у 2006–2007 рр. Респон-
дентам було запропоновано відповісти на за-
питання D8. «Чи народжували Ви коли-небудь 
або чи ставали батьком дитини?». Опитування 
в Україні здійснював Інститут соціології НАН 
України, використовуючи опитувальну мережу 
фірми «Соціс» за випадковою (районованою) 
вибіркою. Генеральну сукупність становило на-
селення України віком від 15 років. European 
Social Survey є загальновідомим у соціальних 
науках дослідженням на кшталт «Євробаро-
метра» чи «Світові цінності». До того ж після 
обробки національних даних загальноєвропей-
ський масив безкоштовно вивішується на сайті 
проекту – http://www.europeansocialsurvey.org/
data/. Кожен бажаючий може його використо-
вувати та аналізувати.

Отримані результати. Одним із важливих інди-
каторів соціально-психологічного стану людини є 
рівні задоволеності своїм життям та своїм стано-
вищем у суспільстві, які відображають тривалі і 
переконливі досягнення реалізації своїх потреб 
у соціумі. Аналіз показників задоволеності зага-
лом виявив відмінності між групами бездітних і  
дітних як серед чоловіків так і серед жінок (див. 
табл. 1). Виявилося, що дітні респонденти обох 
статей дещо більше задоволені життям. Подібна 
тенденція спостерігається і щодо інших показни-
ків психоемоційного тонусу – відчуття самотнос-
ті, коли дітні чоловіки і жінки більшою мірою не 
відчувають самотності, ніж бездітні респонденти. 
Водночас серед дітних респондентів обох статей 
фіксується більша частка тих, кому притаманні 
високий і надто високий рівень тривожності, ніж 
серед бездітних.

Щодо інших соціально-психологічних по-
казників простежуються гендерні відмінності. 
Так, зафіксовано більшу частку з чудовим і нор-
мальним, рівним настроєм серед бездітних чо-
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Таблиця 1
Соціально-психологічні стани бездітних та дітних респондентів 

віком від 18 до 40 років, %, 2014 р.

Соціально-психологічні стани

Чоловіки Жінки
Бездітні 

до 40 років
Дітні 

до 40 років
Бездітні 

до 40 років
Дітні 

до 40 років
N=176 N=201 N=129 N=267

Задоволені своїм життям загалом 33,0 41,6 34,9 40,3
Задоволені своїм становищем у 
суспільством 22,7 21,4 22,5 28,4

Чудовий та нормальний, рівний настрій 47,1 37,6 32,6 32,2
Високий і надто високий рівень 
тривожності 32,6 39,9 44,4 48,1

Вважають, що те, як складається їхнє 
життя, залежить здебільшого від них 
самих

30,7 28,6 28,7 22,4

Вважають, що у найближчий рік ніякого 
покращення не буде 36,4 41,6 34,9 36,0

Відчувають себе молодшими за свій вік 26,1 34,2 37,2 39,6
Практично ніколи не відчувають себе 
самотніми 44,0 50,0 34,1 44,0

Примітка. Двовимірні розрахунки робилися автором. Аналізувався масив даних соціологічного моніторинґу, 
проведеного Інститутом соціології НАН України у 2014 році за допомогою статистичного пакета SPSS.

Таблиця 2 
Задоволеність своїм сьогоднішнім життям 

бездітних та дітних респондентів 
країн Європи віком до 40 років включно, 
середній бал (0 – зовсім незадовлений, 

10 – повністю задоволений), 2006–2007 рр.

Країна

Чоловіки Жінки
Бездітні 

до 
40 років

Дітні 
до 

40 років

Бездітні 
до 

40 років

Дітні 
до 

40 років
Австрія 7,79 7,59 7,67 7,83
Бельгія 7,39 7,29 7,60 7,52
Болгарія 5,66 4,38 5,80 4,57
Велика 
Британія 7,26 7,32 7,28 7,07

Данія 8,35 8,20 8,49 8,49
Естонія 6,63 6,34 7,46 6,80
Ірландія 7,18 7,44 7,60 7,30
Іспанія 7,55 8,01 7,72 7,49
Кіпр 7,48 7,32 7,57 7,66
Нідерланди 7,60 7,60 7,67 7,70
Німеччина 6,75 6,47 7,10 6,88
Норвегія 7,84 8,00 7,49 8,11
Польща 7,38 6,95 7,54 6,88
Португалія 6,16 5,93 6,15 5,78
Росія 6,19 5,36 6,08 5,12
Словаччина 6,40 6,45 6,73 6,08
Словенія 7,44 7,41 7,79 7,62
Угорщина 6,17 5,33 6,54 5,23
Україна 5,11 5,14 6,23 4,77
Фінляндія 7,95 8,20 7,98 8,30
Франція 6,84 6,28 7,07 6,99
Швейцарія 7,86 7,97 8,23 8,26
Швеція 7,94 7,89 7,73 7,99
Примітка. Двовимірні розрахунки робилися автором. 
Аналізувався масив даних третьої хвилі European 
Social Survey (http://www.europeansocialsurvey.org/
data/) за допомогою статистичного пакета SPSS.

Таблиця 3 
Задоволеність тим, як на тепер склалося 
життя, бездітних та дітних респондентів  
країн Європи віком до 40 років включно, 
середній бал (0 – зовсім незадовлений, 

10 – повністю задоволений), 2006–2007 рр.

Країна

Чоловіки Жінки
Бездітні 

до 
40 років

Дітні 
до 

40 років

Бездітні 
до 

40 років

Дітні 
до 

40 років
Австрія 7,33 7,08 7,37 7,50
Бельгія 7,19 7,30 7,34 7,27

Болгарія 6,10 4,71 5,92 4,75

Велика 
Британія 7,48 7,41 7,26 7,21

Данія 7,63 7,99 7,93 8,14
Естонія 6,69 6,56 7,22 6,96
Ірландія 7,11 7,54 7,47 7,14
Іспанія 7,49 7,67 7,54 7,57
Кіпр 7,49 7,52 7,52 7,66
Нідерланди 7,16 7,26 7,29 7,29
Німеччина 6,88 6,77 6,99 6,90
Норвегія 7,58 7,81 7,53 8,03
Польща 7,46 7,40 7,53 7,26
Португалія 6,85 6,69 6,87 6,33
Росія 6,41 5,65 6,33 5,75
Словаччина 6,46 6,59 6,81 6,34
Словенія 7,33 7,22 7,39 7,70
Угорщина 6,78 6,43 6,62 6,45
Україна 6,12 6,33 6,56 5,89
Фінляндія 7,80 8,08 7,92 7,98
Франція 6,94 7,07 7,20 7,20
Швейцарія 7,70 7,74 7,85 7,97
Швеція 7,57 7,84 7,52 7,67
Примітка. Двовимірні розрахунки робилися автором. 
Аналізувався масив даних третьої хвилі European 
Social Survey (http://www.europeansocialsurvey.org/
data/) за допомогою статистичного пакета SPSS.
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ловіків порівняно з дітними. Серед жінок таких 
відмінностей не простежується. Натомість серед 
дітних чоловіків виявлено більші частки песи-
містів (вважають, що у найближчий рік ніякого 
покращення не буде) та тих, хто відчувають себе 
молодшими за свій вік, ніж серед бездітних. Се-
ред жінок за ознакою дітності/бездітності вияв-
лено відмінності щодо задоволеності своїм стано-
вищем у суспільстві: серед дітних жінок частка 
задоволених дещо більша, ніж серед бездітних. 

Такі риси, як відповідальність за своє жит-
тя, здатність його контролювати відобража-
ють важливий соціально-психологічний аспект 
життєдіяльності людини. Зазвичай, люди ви-
значають причини своїх життєвих успіхів або 
невдач двома способами. Якщо одні радше бе-
руть на себе відповідальність за те, що відбу-
вається з ними, шукаючи причини успіхів чи 
невдач в особливостях свого характеру та вчин-
ків, то інші схильні покладати відповідаль-
ність на долю, фатум, збіг обставин чи вплив 
оточуючих людей. Відповідно, тих, у кого рі-
вень суб’єктивного контролю (локус-контролю) 
є низьким, називають «екстерналами», а тих, у 
кого високий рівень суб’єктивного контролю, – 
«інтерналами». Виявилося, що показник локус-
контролю не проявив статистично значимих 
відмінностей серед бездітних і дітних чолові-
ків. Натомість серед бездітних жінок виявилося 
дещо більше «інтерналів».

Аналіз задоволеності своїм сьогоднішнім 
життям бездітних та дітних респондентів кра-
їн Європи віком до 40 років включно виявив 
свої особливості в контексті у соціально-еконо-
мічного розвитку певної європейської країни 
(див. табл. 2). Зазначені відмінності середніх 
значень показника рівня задоволеності жит-
тям між групами дітних і бездітних є значу-
щими на рівні 0,01.

У розвинутих країнах суттєвих відмінностей 
у задоволеності своїм життя між бездітними та 
дітними респондентами не простежується. Лише 
у деяких з цих країн рівень задоволеності своїм 
життям серед дітних респондентів дещо вищий, 
ніж серед бездітних. Натомість в менш економіч-
но розвинутих європейських країнах, особливо 
у постсоціалістичних, бездітні респонденти де-
монструють більшу задоволеність життям, ніж  
дітні. Цікаво, що ця тенденція більше виражена 
серед жінок. Примітно, що рівень задоволеності 
своїм життям бездітних жінок України віком до 
40 років включно майже на півтора бали вищий, 
ніж серед тих, хто має дітей.

У третій хвилі ESS респондентам європей-
ських країн було запропоновано відповісти на 
запитання щодо задоволеності тим, як на за-
раз склалося життя (див. табл. 3). Хоча це за-
питання подібне до попереднього, все ж воно 
відсилає респондента до ретроспективного по-
гляду на власне життя та певного його аналізу. 
Серед чоловіків більшості країн Європи віком 
до 40 років і включно істотних відмінностей у 
задоволеності тим, як натепер склалося життя, 

бездітних та дітних не спостерігається. Лише у 
Росії задоволеність вища серед бездітних, тоді 
як в Україні, Фінляндії та Швеції більш задово-
лених тим, як склалося їхнє життя, виявилося 
серед дітних респондентів. Натомість серед жі-
нок простежується чітке соціально-економічне 
розмежування європейських країн: у розвину-
тих країнах більш здоволеними виявилися ді-
тні респонденти, у менш розвинутих – бездітні.

Якщо проаналізувати частки бездітних та ді-
тних респондентів країн Європи віком до 40 ро-
ків і включно, які протягом останнього тижня 
відчували депресію, то вплив соціально-еконо-
мічного розвитку країн виявився не таким од-
нозначним серед чоловіків (див. табл. 4). Пе-
реважання часток депресивних респондентів 
серед бездітних простежується у таких країнах, 
як Бельгія, Кіпр, Португалія та Угорщина; пе-
реважання часток депресивних респондентів се-
ред дітних простежується у таких країнах, як 
Німеччина, Польща, Росія та Україна.

Натомість серед жінок знову ж таки просте-
жується чітке соціально-економічне розмеж-
ування: у розвинутих країнах переважання 

Таблиця 4 
Частки бездітних та дітних респондентів 

країн Європи віком до 40 років і включно, 
які протягом останнього тижня відчували 

депресію, %, 2006–2007 рр.

Країна

Чоловіки Жінки
Бездітні 

до 
40 років

Дітні 
до 

40 років

Бездітні 
до 

40 років

Дітні 
до 

40 років
Австрія 35,1 31,0 45,3 38,6
Бельгія 34,6 25,4 43,1 44,4
Болгарія 26,9 24.2 43,1 58,7
Велика 
Британія 34,6 33,1 37,8 36,8

Данія 20,3 22,3 26,5 15,0
Естонія 44,2 47,5 45,5 59,4
Ірландія 25,2 29,2 31,9 35,3
Іспанія 35,6 31,3 48,5 43,3
Кіпр 26,1 10,9 30,8 38,6
Нідерланди 26,5 23,2 40,2 34,8
Німеччина 33,4 41,9 44,6 43,5
Норвегія 23,0 18,2 33,3 21,5
Польща 31,3 43,8 38,6 52,7
Португалія 37,7 31,9 48,5 59,6
Росія 38,6 49,7 58,5 55,8
Словаччина 41,2 43,9 49,8 57,4
Словенія 31,3 32,4 34,1 32,8
Угорщина 70,4 63,3 65,9 81,5
Україна 32,7 38,7 28,1 48,9
Фінляндія 18,2 15,0 23,4 18,3
Франція 34,3 33,3 53,8 45,5
Швейцарія 34,5 38,5 46,6 39,4
Швеція 21,8 22,0 43,9 30,9
Примітка. Двовимірні розрахунки робилися автором. 
Аналізувався масив даних третьої хвилі European 
Social Survey (http://www.europeansocialsurvey.org/
data/) за допомогою статистичного пакета SPSS.
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часток депресивних респондентів фіксується пе-
реважно серед бездітних жінок; у менш розви-
нутих країнах (за винятком Данії) переважання 
часток депресивних респондентів простежується 
переважно серед жінок, які мають діти. Особли-
во в цьому сенсі вражають українські жінки: се-
ред бездітних виявилося 28,1% тих, хто протя-
гом останнього тижня відчували депресію, серед 
дітних таких виявилося вже 48,9%.

Повертаючись до даних моніторингового до-
слідження Інституту соціології НАН України 
2014 року, можна констатувати, що попередній 
гендерний тренд відтворюється щодо особли-
востей адаптації дітних і бездітних українських 
респондентів репродуктивного віку до теперіш-
ньої ситуації (див. табл. 5).

Частки чоловіків, хто зумів адаптуватися до 
нових умов у житті за ознакою дітності/безді-
тності, є загалом подібними. Однак якщо роз-
глядати інші варіанти адаптації, то серед без-
дітних чоловіків виявилося більше тих, хто не 
має бажання пристосовуватися до теперішньої 
ситуації або перебуває в постійному пошуку 
себе в теперішньому житті. Серед жінок також 
є подібними частки адаптованих. Водночас се-
ред бездітних найбільше (41,1%) тих, хто пере-
буває в постійному пошуку себе в теперішньому 
житті, натомість серед дітних жінок спостері-
гається велика частка (29,6%) неадаптованих.

Висновки. Європейське соціальне досліджен-
ня 2006–2007 рр. засвідчило, що у розвинутих 
країнах суттєвих відмінностей у задоволеності 
своїм життя чи тим, як склалося життя, між 
бездітними та дітними респондентами репро-
дуктивного віку загалом не простежувалося. 
Натомість у постсоціалістичних країнах безді-
тні респонденти, особливо жінки, демонстру-
вали більшу задоволеність життям, ніж ті, хто 
має дітей. Подібна тенденція спостерігалася і 
щодо часток бездітних та дітних жінок країн 
Європи віком до 40 років і включно, які про-
тягом останнього тижня відчували депресію: у 
розвинутих країнах частка депресивних є біль-
шою серед бездітних жінок, тоді як у менш роз-
винутих країнах, переважно у постсоціалістич-

них, депресію більше відчувають ті жінки, які 
мають дітей.

У менш розвинутих країнах, зокрема в Укра-
їні, через проблематичну соціально-економічну 
ситуацію жінкам з дітьми важче адаптуватися до 
ринкових умов. На їхні плечі лягає вся турбота 
за дітей, їм важче пристосовуватися до теперіш-
ньої ситуації. Водночас, на відміну від ситуації 
семирічної давності, результати аналізу обсте-
ження 2014 року показали, що бездітний статус 
населення репродуктивного віку вже не так одно-
значно впливає на їхній соціально-психологічний 
стан і є лише однією з його детермінант. Дітні 
респонденти обох статей порівняно з бездітними 
дещо більше задоволені життям, менше відчува-
ють самотність та відчувають себе молодшими за 
свій вік. Водночас серед дітних респондентів обох 
статей фіксується більша частка тих, кому при-
таманні високий рівень тривожності та песиміз-
му щодо соціально-економічної ситуації. Очевид-
но, що відсутність дітей сприяє надії на власні 
сили. Особливо це помітно щодо бездітних жінок, 
серед яких спостерігається дещо вищий рівень 
суб’єктивного контролю (локус-контролю). Без-
дітним жінкам легше будувати свою кар’єру та 
долати економічні труднощі – власне, тому безді-
тні жінки демонструють більшу адаптованість до 
сучасних непростих соціально-економічних умов.
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ленко // Дзеркало тижня. Україна. – 26 листопада 2010. – 
№ 44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 
gazeta.dt.ua/SOCIETY/psihologichni_riziki_bezditnosti.html.

Таблиця 5
Відповіді бездітних та дітних респондентів віком від 18 до 40 років на запитання 
«Якою мірою Ви пристосувалися до теперішньої життєвої ситуації?», %, 2014 р. 

Варіанти адаптації

Чоловіки Жінки
Бездітні 

до 40 років
Дітні 

до 40 років
Бездітні 

до 40 років
Дітні 

до 40 років
N=176 N=201 N=129 N=267

Активно включився у нове життя, ринкові 
відносини видаються мені природним способом 
життєдіяльності

20,5 23,9 20,2 17,6

Перебуваю в постійному пошуку себе в 
теперішньому житті 42,6 36,3 41,1 28,8

Не маю бажання пристосовуватися до 
теперішньої ситуації, живу як доведеться, 
чекаю змін на краще

19,3 16,9 20,9 29,6

Важко відповісти 17,6 22,9 17,8 24,0
Примітка. Двовимірні розрахунки робилися автором. Аналізувався масив даних соціологічного моніторинґу, 
проведеного Інститутом соціології НАН України у 2014 році за допомогою статистичного пакета SPSS.
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РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

THE DEVELOPMENT AND FORMATION  
OF THE STATE SOCIAL POLICY IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто передумови і принципи формування 

державної соціальної політики, визначено проблеми розвитку, 
протиріччя і завдання розробки державної соціальної політики. 
Надано оцінку поточного соціально-економічного стану Укра-
їни та обґрунтовано необхідність вдосконалення державної 
соціальної політики. Запропоновано механізм розробки та реа-
лізації державної соціальної політики.

Ключові слова: соціальна політика, механізм, держава, 
соціальна сфера, соціально-економічні процеси.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены предпосылки и принципы форми-

рования государственной социальной политики, определены 
проблемы развития, противоречия и задачи разработки го-
сударственной социальной политики. Дана оценка текущего 
социально-экономического состояния Украины и обоснована 
необходимость совершенствования государственной соци-
альной политики. Предложен механизм разработки и реализа-
ции государственной социальной политики.

Ключевые слова: социальная политика, механизм, го-
сударство, социальная сфера, социально-экономические 
процессы.

ANNOTATION
This article describes the background and principles of state 

social policy, development challenges, contradictions and prob-
lems of development of state social policy. The evaluation of the 
current socio-economic situation in Ukraine are rated and the ne-
cessity of improving the state social policy are substantiated. The 
mechanism of development and implementation of state social 
policy is developed.

Keywords: social policy, mechanism, state, social, socio-eco-
nomic processes.

Вступ. Одним із ключових напрямів держав-
ного регулювання економіки є соціальна сфера 
та її розвиток. Стан цієї сфери суттєво впливає 
на визначення процесів відтворення трудових 
ресурсів, їх кількість і якість, рівень науко-
во-технічного розвитку виробничих сил, куль-
турне і духовне життя суспільства тощо. Базо-
ві складові соціальної сфери виокремлюються 
такі [1; 2]: охорона здоров’я, освіта, культура, 
системи соціального забезпечення та соціально-
го захисту населення, житлово-комунальне гос-
подарство тощо.

Вплив соціальної сфери на розвиток держав-
ної економіки простежується на мікро- (під-
приємство), мезо- (регіон) і макрорівнях (за-
гальнодержавний рівень). У функціональній 
структурі державного управління провідне 
місце посідає соціальна політика, націлена на 
підвищення добробуту населення. Гуманна орі-

єнтація державного розвитку сприяє розкриттю 
творчих здібностей населення, вдосконалення 
суспільних відносин, зміцненню національної 
економіки. Соціальні пріоритети, проголошува-
ні урядом і закріплені нормативно-правовими 
актами, вимагають активної їх реалізації на 
всіх рівнях управління. Цьому значною мірою 
повинна сприяти соціальна політика [3].

Актуальність соціальної політики, що прово-
диться на всіх територіальних рівнях, обумовле-
на соціальною напруженістю в суспільних відно-
синах, зростанням негативних соціальних явищ, 
зниженням соціальної захищеності та цивільної 
безпеки. У багатьох регіонах почали загострюва-
тися протиріччя між [4]: очікуваним добробутом 
та реальним погіршенням економічного стану 
населення; проведеними реформами та інтереса-
ми людей; виробничими силами і суспільними 
відносинами; багатими і бідними верствами на-
селення; життєвими потребами та фінансовими 
можливостями їх задоволення та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемою розвитку соціальної політики займалися 
такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як М. Асжи-
на, Г. Чибриков, С. Івашковський, В. Ігнатов, 
О. Костіна, Т Стюарт, О. Чутчєва та ін.

Ситуацію, що нині склалася в соціальній 
сфері, не можна назвати задовільною. Украї-
на має негативну еластичність соціальних ви-
трат щодо номінального зростання ВВП. Так, 
у 2013 році, порівняно з 2012 роком, ВВП під-
вищився у 2,44 рази, а витрати на соціальний 
розвиток – у 2,36 рази. Коефіцієнт еластичності 
становив 3,3%.

Подолання застійних явищ у соціальній 
сфері відбувається повільними темпами. Дослі-
дження основних соціальних показників (освіта 
та соціальний захист) показує, що нині в Укра-
їні спостерігається їх відставання від динаміки 
зростання ВВП та зведеного бюджету [5; 6].

Подальше консервування ситуації, що скла-
лася, не дає можливості забезпечити протягом 
наступного десятиліття належний рівень життя 
населення України і відновити демографічний 
потенціал. Для досягнення поліпшення умов 
життя людей необхідно знаходити не тільки зо-
внішні інвестиції, а й відновлювати і приводити 
в дію внутрішні чинники соціального розвитку.
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Першочерговим завданням соціальної полі-
тики є необхідність удосконалення методології 
формування соціально орієнтованої бюджетної 
політики країни. Для цього необхідно [7; 8]:

– оптимізувати механізм регулювання со-
ціальних витрат завдяки розширенню поля со-
ціальних показників і включенню їх у систему 
макроекономічних індикаторів;

– перейти від роздільного визначення обся-
гів фінансування соціальних витрат за окреми-
ми напрямками до формування їх у соціально-
му блоці бюджету;

– складати проекти регіональних соціаль-
них бюджетів з урахуванням міжрегіональних 
зв’язків.

Таким чином, можна зробити висновок про 
те, що в соціальній політиці України на сучас-
ному етапі її розвитку існує низка проблем, 
вирішення яких вимагає застосування методо-
логії економіко-математичного моделювання, 
прогнозування та управління соціально-еконо-
мічними процесами.

Метою статті є розробка механізму реалі-
зації державної соціальної політики, який за-

 
 Рис. 1. Схема механізму розробки та реалізації державної соціальної політики
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безпечує підвищення ефективності соціаль-
ної політики на всіх рівнях її реалізації – від 
підприємства до держави, а також є основою 
для розробки економіко-математичної моделі 
управління соціальною політикою і сприяє під-
вищенню оперативності і точності прийняття 
рішень з управління соціально-економічними 
процесами.

Результати. Схему механізму розробки і реа-
лізації державної соціальної політики наведено 
на рисунку 1.

Цей механізм заснований на використан-
ні організаційного підходу і передбачає наяв-
ність чотирьох основних груп: входів, виходів, 
управління та виконавців.

Входи механізму розробки і реалізації дер-
жавної соціальної політики описуються таким 
математичним виразом:

INPUT = {i
1
,i

2
,i

3
},

де i1 – результати моніторингу соціального 
стану держави;

i2 – фінансові ресурси, що необхідні для ре-
алізації заходів та соціальних програм, які пе-
редбачені соціальною політикою;

i3 – соціальна стратегія минулого періоду.
Множина регламентів та управління меха-

нізму розробки і реалізації соціальної політики 
задається таким математичним виразом:

MANAGEMENT = { m
1
, m

2
, m

3
, m

4
, m

5
, m

6
},

де m
1
 – регламенти аналізу даних;

m
2
 – Закони України;

m
3
 – регламенти процедур прийняття рі-

шень;
m

4
 – інформаційне забезпечення;

m
5
 – нормативно-правові акти;

m
6
 – ресурсні обмеження.

Множина виходів механізму розробки та ре-
алізації соціальної політики задається таким 
математичним виразом:

OUTPUT = { o
1
,o

2
,o

3
,o

4
,o5,o6

,o
7
,o

8
},

де o
1
 – цілі соціального розвитку країни;

o
2 
– завдання соціального розвитку країни;

o
3 
– принципи реалізації соціальної політи ки 

держави;
o

4 
– напрями реалізації соціальної політи ки 

держави;
o

5 
– прогнози економічного ефекту від реа-

лізації соціальної політики держави;
o

6 
– плани реалізації соціальної політики 

держави;
o

7 
– соціальні програми;

o
8 
– поточна соціальна стратегія. Множина 

інструментів реалізації та виконавців механіз-
му розробки і реалізації соціальної політики за-
дається таким математичним виразом:

TOOLS = {t
1
,t

2
,t

3
,t

4
,t

5
,t

6
,t

7
,t

8
}

де t
1
 – аналітична група;

t
2
 – керівники розробки напрямів соціальної 

політики держави;
t

3
 – Президент України; 

t
4
 – міністр із соціальної політики України;

t
5
 – механізми оцінки ефективності соціаль-

ної політики держави;

t
6
 – концепція розвитку соціальної політики 

держави;
t

7
 – методи аналізу даних;

t
8
 – методи прийняття рішень.

Процес розробки та реалізації соціальної по-
літики складається з таких основних підпроцесів.

Аналіз та діагностика проблемної соціальної 
ситуації. На цьому етапі проводиться аналіз да-
них соціально-економічного становища держа-
ви, а також аналіз минулих соціальних стра-
тегій з метою формування переліку поточних 
проблем та проектів різноманітних сценаріїв 
їхньої реалізації для підготовки пропозицій до 
проектів державних цільових, галузевих та ре-
гіональних програм, заходів у сфері соціально-
го захисту населення тощо.

Визначення цілей та постановка завдань 
соціального розвитку. На цьому етапі прово-
диться визначення й обґрунтування пріоритетів 
соціального розвитку, цілей та завдань перспек-
тивної соціальної політики, що ґрунтується на 
результатах аналізу соціально-економічного 
стану держави.

Синтез принципів проведення соціальної по-
літики. На цьому етапі здійснюється розробка 
основних принципів проведення соціальної по-
літики держави, що визначає подальші пріори-
тетні напрями соціальної політики.

Синтез та обґрунтування пріоритетних 
напрямів проведення соціальної політики. На 
цьому етапі розробляються пріоритетні напря-
ми проведення соціальної політики, проводить-
ся сценарний аналіз та прогнозування еконо-
мічного ефекту, а також формується державна 
соціальна стратегія.

Реалізація соціальної політики. Основою 
цього етапу є забезпечення реалізації держав-
ної політики у сфері соціально-трудових відно-
син, оплати і належних умов праці, організація 
ефективного співробітництва місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування з профспілками та їх об’єднаннями, 
організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, 
організація соціального обслуговування насе-
лення, здійснення соціальної роботи та надання 
соціальних послуг шляхом розвитку спеціалізо-
ваних закладів та служб, які надають соціальні 
послуги.

Контроль за виконанням розробленої 
соціальної політики. На цьому етапі проводить-
ся здійснення координації діяльності і контролю 
за виконанням структурними підрозділами со-
ціального захисту населення завдань з питань 
реалізації державної соціальної політики у сфері 
соціального захисту населення, надання їм ор-
ганізаційно-методичної допомоги щодо правиль-
ності застосування законодавства у цій сфері.

Висновки. Таким чином, механізм розроб-
ки та реалізації державної соціальної політики 
дозволяє забезпечити підвищення ефективнос-
ті й обґрунтованості проведення державної со-
ціальної політики на всіх рівнях управління, 
зміцнити соціально-економічний стан держави, 
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а також зміцнити соціальне становище населен-
ня країни та, як наслідок, забезпечити еконо-
мічну стабільність.
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НОВІТНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ  
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL NEWEST FORMS  
OF INNOVATIVE LABOUR IN CONTEXT OF

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено розвиток людського капіталу у контек-

сті інноваційної праці. Запропоновано визначення категорії «ін-
новаційна праця». Розглянуто основні форми інноваційної пра-
ці. Доведено, що ефективне управління людським капіталом 
має базуватися не лише на ефективному його нагромадженні, 
але й на відтворенні шляхом стимулювання та розвитку інно-
ваційної праці.

Ключові слова: розвиток людського капіталу, інновацій-
на праця, особливості інноваційної праці, форми інноваційної 
праці.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано развитие человеческого капитала в 

контексте инновационной работы. Предложено определение 
категории «инновационная работа. Рассмотрены основные 
формы инновационной работы. Доказано, что эффективное 
управление человеческим капиталом должно базироваться не 
только на эффективном его накоплении, но и на воспроизведе-
нии путем стимулирования и развития инновационной работы.

Ключевые слова: развитие человеческого капитала, ин-
новационный труд, особенности инновационного труда, фор-
мы инновационного труда.

ANNOTATION
In the article investigational development of human capital in 

the context of innovative labour, determination of category is offered 
«innovative labour», the basic forms of innovative labour are consid-
ered. It is well-proven that an effective management a human capital 
must be based not only on his effective piling up but also recreation 
by stimulation and development of innovative labour.

Keywords: development of human capital, innovative labour, 
features of innovative labour, form of innovative labour.

Постановка проблеми. У 60-70-х роках XX 
століття в розвинутих країнах розгорнулася 
друга хвиля науково-технічного прогресу, що 
обумовила перехід від індустріального до ін-
формаційного способу розвитку. Сутність дано-
го переходу полягає в тому, що інформаційна 
технологічна парадигма охоплює усі сфери та 
галузі економіки, що змінює її масштаб, дина-
міку та внутрішній зміст. Такі структурні змі-
ни сучасної економіки розглядаються нині як 
глобальний структурний прорив, що обумовив 
перехід від «матеріальної» до «інтелектуаль-
ної» економіки та новітніх форм інноваційної 
діяльності.

Зростання значущості знань, умінь і творчо-
го потенціалу працівників зумовило появу кон-
цепції людського розвитку, яка стала найкра-
щим здобутком людської цивілізації. У рамках 
цієї концепції спостерігається тенденція погли-
блення досліджень проблеми людини від ана-

лізу особливостей використання людських ре-
сурсів до можливостей створення якісно нових 
людських продуктивних здібностей [12]. Інно-
ваційний вектор розвитку трансформує капітал 
через соціально-трудові відносини, а саме відбу-
ваються перетворення у змісті та соціально-еко-
номічній формі праці як діяльності, передусім 
творчої, інноваційної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Означені тенденції зумовили виникнення те-
орії людського капіталу, засновниками якої 
вважаються провідні вчені розвинутих країн: 
Т. Шульц [14], Г. Беккер [2], Дж. Кендрик [5] 
та ін. У вітчизняній практиці варто відзначити 
науковий внесок у дослідження цього питання 
таких авторів, як М. Долішній [4], С. Злуп-
ко [4], В. Данюк [4] та ін. Дослідженню різ-
них аспектів інноваційних процесів присвяче-
но праці вітчизняних та зарубіжних учених 
Ю. Бажала [1], П. Друкера, Й Шумпетера [15] 
та ін. Теоретичне підґрунтя сучасних уявлень 
про особливості праці творчого характеру за-
кладено у публікаціях Л. Коваль [6], В. Чер-
ненка [13] та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблеми відтворення люд-
ського капіталу залишаються в колі особливої 
уваги науковців. Проте проблема інноваційної 
праці та її новітні форми в системі розвитку 
людського капіталу залишаються слабо дослі-
дженими, а саме: не конкретизовано її зміст, 
процес, продукт, форми, відсутні системні на-
укові уявлення про цілісний механізм управ-
ління інноваційною працею. 

Необхідність пошуку нових підходів до 
управління людським капіталом в умовах за-
провадження інноваційної моделі розвитку ві-
тчизняної економіки підтверджує актуальність 
даної проблематики та зумовлює необхідність 
подальшого дослідження соціально-економічної 
природи людського капіталу та інноваційної 
праці.

Метою статті є дослідження розвитку люд-
ського капіталу у контексті інноваційної праці.

Виклад основного матеріалу. Категорію 
«людський капітал» можна вважати певним 
логічним продовженням розвитку ланцюга ка-
тегорій: робоча сила – трудові ресурси – тру-
довий потенціал – людський фактор. Вона зу-



919Глобальні та національні проблеми економіки

мовлює необхідність дослідження залежності 
між доходами людини, підприємства, фірми чи 
держави від природних здібностей, знань, осві-
ти, здоров’я, професійних навичок, мобільнос-
ті, комунікабельності та інших якостей людей, 
тобто тих складових трудового потенціалу, які 
забезпечують найбільший вплив на зростання 
продуктивності праці і доходів. І саме здатність 
приносити прибуток є найважливішою рисою, 
що пов’язує його з категорією капіталу. Ще 
Карл Маркс свого часу зазначав, що лише жива 
праця створює вартість і додаткову вартість. 
У сучасній термінології це виражається понят-
тями трудової активності, здатності до творчос-
ті, новаторства, участі в інноваціях. При цьому 
важлива увага приділяється процесам накопи-
чення якісних характеристик людських ресур-
сів, які давно перебувають у полі зору дослідни-
ків у рамках людського капіталу [12].

Іншими словами, людський капітал це не 
тільки запас, умінь, навичок, а й стан цього за-
пасу і його використання і, як правило, вико-
ристання запасу знань для задоволення потреб 
клієнтів ставати на перше місце. Саме людський 
капітал, або людський потенціал, є ресурсом, 
що містить найбільші резерви для підвищення 
ефективності функціонування сучасної органі-
зації. Людський чинник став розглядатися як 
об’єкт інвестицій більш важливий, ніж облад-
нання і технологія.

Однією з основоположних проблем розвитку 
країни нині є приведення у відповідність рівня 
розвитку людського капіталу та інноваційної 
праці до рівня розвитку сучасних технологій. За 
умов досягнення збалансованого розвитку цих 
факторів можливе реальне економічне зростан-
ня. Дослідники, які вивчають роль людського 
капіталу у діяльності підприємств, окремо виді-
ляють інноваційну працю як каталізатор соці-
ального, економічного та інноваційного розви-
тку. Інноваційна праця відіграє величезну роль 
в інноваційному розвитку підприємства, вона є 
результатом розвитку людського капіталу під-
приємства. З одного боку, для створення інно-
вацій необхідна інноваційна праця персоналу, 
яка відповідає вимогам ринку в сенсі створен-
ня нововведень, а з іншого – самі нововведення 
вимагають зміни якісних характеристик люд-
ського капіталу підприємства. Таким чином, це 
підтверджує той факт, що частиною розвитку 
людського капіталу підприємства є не лише 
розвиток персоналу, його якісних характерис-
тик: знань, умінь, навичок, кваліфікації, але й 
організація стимулювання інноваційної праці.

Дослідження проблеми інноваційної праці у 
рамках людського капіталу знаходяться поки 
що на початковій стадії. Передусім, необхідно 
визначити та дослідити зміст інноваційної пра-
ці як економічної категорії та її форми.

О. Герасименко стверджує, що термін «інно-
ваційна праця» є похідним від терміна «іннова-
ція», та наводить характерні риси інноваційної 
праці, що полягають у такому [3]:

- застосування складних засобів праці у тру-
довій діяльності;

- мультиопераційність трудових процесів, 
їхня багатоаспектність, різноплановість на від-
міну від монодіяльності за технократичною сис-
темою;

- обізнаність працівників у специфіці тех-
нологічних процесів у цілому, а не лише їхніх 
окремих етапів та операцій;

- підвищення частки контрольних операцій, 
які вимагають особливого зосередження уваги, 
підвищеного психологічного навантаження;

- необхідність самостійного прийняття рі-
шень, що забезпечують створення якісного кін-
цевого продукту праці.

Враховуючи вищенаведене, автор вважає за 
доцільне в якості критерію інноваційної пра-
ці враховувати не структурно-рівневі характе-
ристики, а деякі специфічні властивості, що 
пов’язані з результатом діяльності. Таким осо-
бливим результатом може виступати наявність 
якісної новизни у будь-якому вигляді відтворю-
вальної діяльності незалежно від конкретного 
прояву та характеру призначення – продукт, 
технологія, послуга, управлінська раціоналіза-
ція, наукове або культурне досягнення, що вно-
сить елемент новизни в процес виробництва або 
інший аспект життя в цілому.

Е. Лутохіна визначає інноваційну працю як 
активність суб’єкта, при якій свій особовий 
трудовий потенціал він використовує як осно-
вний засіб практичного впровадження якихось 
новацій, внаслідок чого створюється інновацій-
ний продукт і забезпечується зростання соці-
ально-економічної ефективності [8].

На нашу думку, інноваційна праця – це про-
цес перетворення людського капіталу окремою 
особистістю, групою людей, колективом (інди-
відуально-інтелектуальною системою) за допо-
могою посередників (технічних систем) метою 
якого є створення новинок та запровадження 
інновацій, діяльність як самореалізація, вироб-
ництво матеріальних та духовних благ, що за-
довольняють нові потреби споживача.

Суб’єктами інноваційної праці є працівники, 
які здатні створювати нові знання й активно їх 
використовувати, адже результатом такої праці 
є нові ідеї, образи, що визначаються насампе-
ред творчими здібностями до певного виду ді-
яльності, активністю людини, умовами реалі-
зації цих здібностей у суспільстві. Такі кадри 
повинні бути спроможними та схильними до 
інновацій [7].

Глибина радикального процесу перетворен-
ня людського капіталу в інноваційну працю 
полягає в тому, що в умовах ринкових пере-
творень недостатньо володіти певним запасом, 
уміннями та навичками постає необхідність їх 
залучення в практичну переробку ресурсів як 
джерело інноваційного розвитку. Трудова те-
орія вартості заміщується теорією «вартості, 
що створюється знаннями» (knowledge-value).  
Як підкреслює засновник цієї теорії Т. Сакайя, 
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«…ми вступаємо в новий етап цивілізації, на 
якому рушійною силою є цінності, створювані 
знаннями» [11].

Із заміщенням праці знаннями на перший 
план в діяльності підприємств, організацій ви-
ходить задача акумулювання людського капіта-
лу, виявлення та розповсюдження інформації 
та досвіду, створення передумов для розподі-
лу та передачі знань [9]. Серцевиною розвитку 
людського капіталу стає механізм управління 
інноваційною працею, що перетворює підпри-
ємства та організації в систему, що використо-
вує передовий досвід та залучає у процес пошу-
ку інноваційних рішень весь колектив.

До основних форм інноваційної праці автор 
вважає за доцільне віднести такі:

- суспільна;
- ринкова.
До суспільної форми інноваційної праці на-

лежать результати, які не мають безпосередньої 
ринкової оцінки. Це інформація про нові зако-
номірності, властивості досліджуваних об’єктів 
тощо, які людиною не створюються, а лише 
підтверджуються як об’єктивно існуючі, а та-
кож духовні цінності.

До ринкової форми інноваційної праці нале-
жать результати, які є об’єктом ринкової оцін-
ки та купівлі-продажу. Це сформовані елемен-
ти інтелектуального капіталу (інтелектуальної 
власності, людського капіталу, ринкових та 
інфраструктурних активів), продукція та по-
слуги інноваційного характеру [3]. Суспільна 
та ринкова форми у сукупності утворюють со-
ціально-економічну (рис. 1).

Соціально-економічна форма інноваційної 
праці відтворює систему економічних відносин, 
що виникають з приводу здійснення різних ви-
дів праці у сфері науково-технічної діяльності 
та використання її результатів у процесі вироб-
ництва продукції та надання послуг [3]. У цьо-
му аспекті варто відзначити певні особливості 
інноваційної праці в системі розвитку людсько-
го капіталу (рис. 2).

У процесі формування інноваційної праці як 
пріоритетного напряму відтворення та розви-
тку людського капіталу підприємств не менш 
важливим чинником є створення системи сти-
мулювання інноваційної праці, що пов’язане 
із накопиченням досвіду, розумінням процесів, 
методик і операцій організації та обміну досві-
дом і знаннями. Стимулювання інноваційної 
праці має вирішуватися з урахуванням специ-
фіки та внутрішньої суперечливості цього виду 

 

Праця як засіб життя 
 

Праця як внутрішня потреба в 
самореалізації та самоствердженні 

Мета діяльності – виробництво 
матеріальних благ; 
Засоби виробництва - машинні 
технологічні системи виробництва 
Домінуючий вид праці – шаблонна, 
репродуктивна 

Мета діяльності носіїв людського 
капіталу – виробництво 
матеріальних благ та самореалізація; 
Засоби виробництва – інформаційні 
системи та технології, персональні 
комп’ютери, автоматизовані 
технологічні системи виробництва; 
Домінуючий вид праці – творча,  
продуктивна 

ІННОВАЦІЙНА ПРАЦЯ 

Праця як форма самореалізації та саморозвитку, як засіб отримання життєвих благ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 

технічне і програмне забезпечення, патенти 
та товарні знаки, організаційна структура 

Формує 

Відтворює РОБОЧУ СИЛУ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

Мета діяльності – створення новинок та запровадження інновацій, діяльність як 
самореалізація, виробництво матеріальних та духовних благ, що задовольняють нові 
потреби споживача 
Засоби виробництва – інформаційні системи та технології, персональні комп’ютери, 
автоматизовані технологічні системи виробництва; 
Домінуючий вид праці  – творча,  продуктивна, інтелектуальна, новаторська 

Відтворює  
та розвиває 

Рис. 2. Інноваційна праця як можливість відтворення та розвитку людського капіталу

 

Новітні форми інноваційної праці 

Суспільна -  
результати, які не мають 
безпосередньої ринкової 
оцінки. Це інформація про 
нові закономірності, 
властивості досліджуваних 
об’єктів тощо, які людиною 
не створюються, а лише 
підтверджуються як 
об’єктивно існуючі, а також 
духовні цінності 

Ринкова –  
результати, які є об’єктом 
ринкової оцінки та купівлі-
продажу. Це сформовані 
елементи інтелектуального 
капіталу (інтелектуальної 
власності, людського 
капіталу, ринкових та 
інфраструктурних активів), 
продукція та послуги 
інноваційного характеру 

Соціально-економічна форма 
відтворює систему економічних відносин, що 
виникають з приводу здійснення різних видів 
праці у сфері науково-технічної діяльності та 
використання її результатів у процесі 
виробництва продукції та надання послуг 

Рис. 1. Новітні форми інноваційної праці
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діяльності: по-перше, необхідно домогтися під-
вищення творчої активності, стимулювати по-
шук нестандартних рішень, створити і підтри-
мувати атмосферу новаторства і винахідництва; 
по-друге, в умовах ринкової економіки необ-
хідно забезпечити комерційний результат інно-
ваційної праці, що виражається в конкретних 
показниках ефективності: зростанні прибутку, 
зниженні витрат, підвищенні якості продук-
ції [10].

Висновки та пропозиції. В умовах формуван-
ня стратегії інноваційного розвитку економіки 
необхідно приділяти належну увагу ефектив-
ному управлінню найбільш цінним людським 
капіталом та сприяти не лише ефективному 
його нагромадженню, але й відтворенню шля-
хом стимулювання та розвитку інноваційної 
праці. Окрім того, збереження і примноження 
людського капіталу має бути основним завдан-
ням функціонування кожного підприємства, 
організації, фірми. Адже саме він є генерато-
ром інноваційної праці й гарантом забезпечен-
ня конкурентоспроможності, економічної та 
інформаційної безпеки і ефективності розвитку 
економіки.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено практичні аспекти функціонування між-

народного ринку фінансових послуг у контексті розвитку гло-
бальної економіки. Проаналізовано існуючі погляди науковців 
щодо класифікації ризиків, які притаманні суб’єктам господа-
рювання при здійсненні факторингових операцій. Проаналі-
зовано цілісну систему факторингових ризиків, яка включає 
зовнішні ризики. Розглянуто питання сутності факторингу в 
умовах глобальних економічних реалій.

Ключові слова: факторинг, глобальна економіка, ризики 
факторингу, факторингові операції, факторант.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы практические аспекты функцио-

нирования международного рынка финансовых услуг в кон-
тексте развития глобальной экономики. Проанализированы 
существующие взгляды ученых на классификацию рисков, 
присущих субъектам хозяйствования при осуществлении 
факторинговых операций. Проанализирована целостная сис-
тема факторинговых рисков, которая включает внешние рис-
ки. Рассмотрены вопросы сущности факторинга в условиях 
глобальных экономических реалий.

Ключевые слова: факторинг, глобальная экономика, рис-
ки факторинга, факторинговые операции, факторант.

ANNOTATION
The article is examines the practical aspects of the functioning 

of the international financial services market in the context of the 
global economy. Scientists analyzed the existing views on the 
classification of the risks inherent in the business entities in the 
implementation of factoring transactions. Analyzed is an integrated 
system of factoring risk, which includes external risks. The question 
is essentially factoring in the context of global economic realities.

Keywords: factoring, global economy, risks, factoring, 
factoring operations, faktorant.

Постановка проблеми. Післякризові еко-
номічні реалії роблять дедалі популярнішими 
фінансові продукти, альтернативні класичному 
заставному банківському кредитуванню. Одним 
із таких продуктів у міру зростання як роздріб-
ного, так і зовнішньоторговельного товарообігу 
стає факторинг.

Відповідно до опублікованих наприкінці 
квітня даних обсяг загальносвітового ринку 
факторингу збільшився на 22,3%, значно ви-
передивши темпи зростання світової еконо-
міки. Причому у лідерів – Китаю (1,8) і Тай-

ваню (1,2) – обсяги наданих послуг зросли. 
Щодо України міжнародні оцінки поки що не 
реєструють таких вражаючих показників: за 
підрахунками, ринок тільки почав відновлю-
ватися від посткризового шоку. Проте світові 
тенденції от-от почнуть виявлятися і в нашій 
країні – найбільші оператори ринку вже зна-
чно поліпшили умови, які вони готові надавати 
своїм клієнтам [1, с. 24].

Метою статті є дослідження перспектив роз-
витку світового ринку банківських послуг в 
умовах сучасних економічних реалій.

Відповідно до опублікованих даних Factors 
Chain International (FCI – одна із найбільших 
міжнародних асоціацій факторів) загально-
світовий оборот факторингової індустрії торік 
сягнув 2,015 трлн євро, перевищивши рекорд-
ні докризові показники 2008 року (1,324 трлн 
євро). Майже 2/3 загальносвітового показника 
(63,4%) припадає на Європу, далі йдуть Азія 
(22%) і американські континенти (11%). Укра-
їнські показники поки що значно скромніші.

На жаль, єдиного центру збору статистики 
щодо факторингу в нашій країні поки що не-
має, та й якість звітності має бути кращою. 
Тому щодо України FCI доводиться покладати-
ся на експертні оцінки своїх учасників, за яки-
ми обороти факторингу в Україні у 2011 році 
становили 955 млн євро.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині дослідженням факторингу займаються 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед 
них: С.Л. Береза, О.Г. Веренич, В.М. Костю-
ченко, О.М. Левченко, О.І. Пальчук, І.Є. По-
камєстов, Ф. Салінджер, Я.О. Чапічадзе та ін. 
У своїх працях науковці акцентують увагу на 
правовому регулюванні, відображенні в обліку 
господарських операцій, пов’язаних з факто-
рингом, їхньому аналізі.

Виклад основного матеріалу. Факторингові 
операції – це сукупність операцій, пов’язаних 
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з управлінням оборотним капіталом шляхом 
інкасування дебіторської заборгованості, за 
якою одна сторона – факторант – поступаєть-
ся або зобов’язується поступитися фактору 
своїм правом грошової вимоги до третьої осо-
би (боржника), а фактор (банк або фінансова 
установа) передає або зобов’язується передати 
грошові кошти в розпорядження другої сторо-
ни (факторанта) за плату і додатково, залежно 
від угоди, передбачає надання бухгалтерського, 
інформаційного, страхового, юридичного обслу-
говування факторанта), що дає змогу забезпе-
чити єдиний підхід до його облікового розумін-
ня [10, с. 15].

Зарубіжний досвід свідчить про те, що ко-
мерційні банки, які надають клієнтам більше 
різноманітних послуг високої якості, звичайно, 
мають перевагу над банками з обмеженим на-
бором послуг. Останнім часом дедалі більше ве-
ликих комерційних банків переходять на комп-
лексне обслуговування клієнтури. Це означає, 
що крім кредитно-розрахункового і касового 
обслуговування банки надають своїм клієнтам 
і низку інших послуг.

Аналітичне вивчення досліджень учених по-
казало різноманітність підходів авторів до ви-
значення видів ризиків факторингових опера-
цій.

Одним із перших науковців, який приді-
лив увагу дослідженню ризиків, пов’язаних із 
факторинговими операціями, був М.І. Трейвіш. 
Так, автор [12, с. 99] пропонує класифікува-
ти ризики факторингових операцій як: ризик 
делькредере, валютний і політичний ризики. 
У банківській діяльності концепцію інтегрова-
ного фінансового обслуговування безпосередньо 
реалізують у ході створення великих банків-
ських холдингів, що діють у сфері фінансових 
послуг, а не в конкретній вужчій галузі, яку 
традиційно вважають сферою банківської ді-

яльності. Розглянемо характеристику окремих 
видів ризиків факторингових операцій, які 
представлені в наукових джерелах (табл. 1).

Ризик делькредере обумовлений можливістю 
неповернення кредиту або його неповним або 
несвоєчасним поверненням внаслідок недобро-
совісності або неплатоспроможності покупця, 
або порушенням експортером умов контракту у 
разі міжнародного факторингу.

Результати групування, наведені в таблиці 
1, дозволили виділити ряд видів факторинго-
вих ризиків. На основі проведеного теоретич-
ного аналізу визначено, що найбільш пошире-
ними видами ризиків є: валютний (ризик зміни 
валютних курсів), процентний (ризик різкої 
зміни ринкової вартості ресурсів), кредитний 
(ризик несплати дебітором поставки з розстроч-
кою платежу) та ризик ліквідності (ризик не-
своєчасної оплати боргу покупцем). Тобто саме 
ті ризики, які бере на себе постачальник при 
здійсненні поставки з відстрочкою платежу.

На думку М.І. Трейвіша [12, с. 99], кредит-
ний ризик – це ризик того, що учасники угоди 
не отримають оплату на неврегульовану вимогу. 
Кредитний ризик, як правило, виникає, коли 
один із учасників стає неплатоспроможним.

Ризик ліквідності – це ризик, коли боржник 
не зможе виконати свої зобов’язання своєчасно, 
погіршивши, таким чином, ліквідне становище 
одержувача коштів.

Валютні ризики пов’язані з ризиками зміни 
курсів валют при міжнародному факторингу.

Політичні ризики пов’язані з неможливістю 
виконати експортний контракт або провести 
розрахунки по ньому із-за зміни політичної си-
туації в країні продавця або в країні покупця.

Результати аналізу існуючих класифікацій 
ризиків, пов’язаних з факторинговими опера-
ціями, показали, що більшість підходів не від-
повідають загальним вимогам побудови класи-

Таблиця 1
Підходи авторів до класифікації ризиків при факторингових операціях

Автори Види ризиків при факторингових операціях

С.В. Волосович [1, с. 27]

Валютні, політичні, ліквідності, ризики неплатежу дебіторів, 
ризик неплатоспроможності клієнта, шахрайство, втрата ван-
тажу при перевезенні, повернення товару покупцем внаслідок 
невиконання постачальником умов контракту.

А.М. Герасимович, І.А. Герасимович, 
Морозова- Н.А. Герасимович [2, с. 211] Валютні, кредитні, ліквідності, процентні.

В.В. Гриценко [3, с. 255]
Ризики клієнта: валютні, кредитні, ліквідності, процентні; 
Ризики фактора: валютні, процентні, політичні, зовнішні, 
галузеві, ризики неплатежу, системні.

Л.М. Заєма [4, с. 13] Валютні, кредитні, ліквідності, процентні.
О.С. Звонарьова [5, с. 29-30] Валютні, кредитні, ліквідності, процентні.
М.С. Кісєльова [6] Процентні, ризики, що пов’язані з предметом факторингу.

Л.М. Кожина [7, с. 15] 

Внутрішні: ризик невиконання постачальником договору по-
ставки, невиконання постачальником договору факторингу, 
кредитні, ліквідності, операційні, ризики шахрайства; зовніш-
ні: валютні; процентні; політичні; законодавчі; інфляційні та 
інші.

Н.М. Левченко, Г.В. Кравченко [9, с. 247] Валютні, кредитні, ліквідності, процентні.
М.І. Трейвиш [12, с. 89] Ризик делькредере (кредитні і ліквідності).
С. Шевченко [14, с. 13] Валютні, кредитні, ліквідності, процентні.
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фікації та є недостатньо обґрунтованими, що 
зумовлює складність та неефективність застосу-
вання їх на практиці (рис. 1).

З метою вирішення цієї проблеми на осно-
ві досліджених підходів проаналізовано цілісну 
систему ризиків факторингу для цілей їх оцін-
ки та ефективності управління.

Дослідження світового фінансового ринку 
послуг набуває в сучасних умовах особливої 
актуальності у результаті поглиблення інтер-
націоналізації галузевих ринків, посилення 
взаємозв’язку і взаємозалежності розвитку на-
ціональних економік. При цьому світова еко-
номіка в цілому й за галузями неспроможна 
стабільно функціонувати без певних загальних 
для всіх країн механізмів координації та управ-
ління.

У більшості країн із перехідною економікою, 
окрім Угорщини і Польщі, іноземний капітал 
контролює основну частину банків, зокрема й 
ощадні та роздрібні банківські установи, які 
працюють із населенням. Власниками най-
більших роздрібних та ощадних банків є такі 
стратегічні іноземні власники: у Чехії та Сло-
ваччині – австрійський Erste, у Хорватії – іта-
лійський UniCredito, Болгарії – угорський ОТР, 
Литві – шведський SEB, Естонії – шведський 
Swedbank, у Словенії – бельгійський КВС. Іно-
земні банки, які розвивалися на власній основі 
та орієнтувалися спочатку на велику корпора-

тивну клієнтуру, надалі, як правило, також по-
чали працювати з коштами фізичних осіб. 

Отже, ступінь іноземної участі у цьому сег-
менті ринку спів розмірний частці у банків-
ському секторі країни в цілому.

Варто зазначити, що, за даними журналу The 
Вanker, сукупні активи 1 000 найбільших ТНБ 
на 01.01.2014 становили 75 855 млрд дол. При 
цьому на частку найбільших 25 банків припа-
дало 42,80% (рис. 3) і це насамперед банки зі 
США, Великобританії, Франції, Японії, Німеч-
чини та ін. [7, с. 27]. Не менш важливий для 
банків показник ринкової вартості. Лідерами за 
даною категорією є такі транснаціональні бан-
ки, як Citigroup (США), Bank of America (США) 
та HSBC Holdings (Великобританія), ринкова 
вартість яких відповідно 261,270, 220,379 та 
214,934 млрд дол. США представлені у цьому 
рейтингу 5 банками, Китай та Великобрита-
нія – 4, Японія, Франція, Італія – 2, у рейтингу 
2009 р. також є банк Росії – Сбербанк [4, с. 17].

Факторинг є ефективним інструментом за-
лучення необхідних для розвитку підприємства 
фінансових засобів; він не вимагає заставного 
забезпечення або кредитної історії, – необхідна 
тільки історія роботи з дебіторами; факторинго-
ве фінансування надається незалежно від отри-
маних кредитів.

 Факторинг [4, с. 17] – перспективний фінан-
совий інструмент, тому що в процесі діяльності 

 

Рис. 1. Ризики, пов’язані з факторинговими операціями [10, с. 12]
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підприємств часто виникає дефіцит оборотних 
засобів, який не завжди можна покрити за до-
помогою кредиту.

Факторингові операції можна визначити як 
гнучкий інструмент в розрахунково-платіжних 
відносинах покупців та постачальників, який 
максимально враховує інтереси сторін і є пер-
спективним напрямом розвитку як для фінан-
сових компаній, що ним займаються, так і для 
їх клієнтів.

В реаліях сьогодення конкурентною пере-
вагою ведення бізнесу є можливість постачаль-
никами надавати покупцям товарний кредит. 
Переваги товарного кредиту для покупця оче-
видні: немає необхідності виводити з обігу зна-
чні грошові кошти, як у разі попередньої оплати 
або оплати по факту; покупець може планувати 
графік погашення заборгованості і звести до мі-
німуму ризик отримання неякісного товару.

Проте згода постачальників на надання то-
варного кредиту призводить до скорочення 
їхніх обігових коштів і погіршення поточної 
ліквідності, виникнення касових розривів і 
зниження фінансової стійкості у цих компані-
ях, що в результаті негативно впливає на рента-
бельність і обсяги отриманого прибутку.

Висновки. Варто зазначити, що на сучасно-
му етапі розвиток світового ринку фінансових 
послуг супроводжується еволюцією якісних 
характеристик самого ринку. Звичайно, вплив 
таких ключових факторів, як інформаційні 
технології, послаблення контролю та зростан-
ня лібералізаційних процесів, викликав значні 
зміни у функціонуванні міжнародного ринку 
фінансових послуг.

У сучасних умовах функціонування госпо-
дарюючих суб’єктів все більшого значення на-
буває управління фінансовими потоками і, зо-
крема, швидкістю обороту капіталу. Одним із 
можливих варіантів підвищення останнього є 
факторинг.

Факторинг створює основу стійкого економіч-
ного розвитку бізнесу. Його перевагою є збіль-
шення ліквідності, що у свою чергу призводить 
до зростання прибутковості підприємства.

Здійснення факторингових операцій супро-
воджується ризиками різного роду, які зачі-
пають усіх учасників факторингового процесу. 
Виходячи з того, що подібні операції є новими 
для українського ринку, фахівцями остаточно 
не сформовані класифікація ризиків факторин-
гових операцій, методика і необхідний інстру-
ментарій щодо їх оцінки та попередження, що у 
свою чергу зумовлює необхідність поглибленого 
дослідження цього аспекту.
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СТАН БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ 
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ НА ПРАКТИЦІ

THE FISCAL EQUALISATION IN UKRAINE AND PROBLEMS  
OF APPLICATION MEBUTATE TRANSFERS IN PRACTICE

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена виявленню впливу міжбюджетних 

трансфертів на наповненість доходної частини бюджетів ор-
ганів місцевого самоврядування. Досліджено статистичні по-
казники, що характеризують стан міжбюджетних відносин в 
частині трансфертів, задля цього розглянуто виконання до-
ходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні об-
сягу міжбюджетних трансфертів за 2012–2014 рр. Здійснено 
аналіз обсягів міжбюджетних трансфертів та їх видів за остан-
ні п’ять років. Досліджено процес передачі коштів як механізм 
бюджетного вирівнювання. Виявлено основні проблеми, що 
спіткають бюджети при бюджетному вирівнюванні. Надано ре-
комендації щодо покращення стану бюджетів регіонів у часи 
економічних трансформацій в Україні.

Ключові слова: міжбюджетні відносини, бюджетні транс-
ферти, вирівнювання, місцеві бюджети, фінансова незалеж-
ність, перерозподіл податків, бюджети місцевих громад. 

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена выявлению влияния межбюджетных 

трансфертов на наполняемость доходной части бюджетов 
органов местного самоуправления. Исследованы статисти-
ческие показатели, характеризующие состояние межбюджет-
ных отношений в части трансфертов, для этого рассмотрено 
выполнение доходов местных бюджетов, которые учитыва-
ются при определении объема межбюджетных трансфертов 
за 2012–2014 гг. Проведен анализ объемов межбюджетных 
трансфертов и их видов за последние пять лет. Исследован 
процесс передачи средств как механизм бюджетного выравни-
вания. Выявлены основные проблемы, с которыми сталкива-
ются бюджеты при бюджетном выравнивании. Даны рекомен-
дации по улучшению состояния бюджетов регионов в период 
экономических трансформаций в Украине.

Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджет-
ные трансферты, выравнивание, местные бюджеты, финан-
совая независимость, перераспределение налогов, бюджеты 
местных громад.

ANNOTATION
The article is devoted to revealing the impact of intergovern-

mental transfers to filling the budget revenue of local governments. 
Studied statistical indicators that characterize the state of inter-
governmental relations regarding transfers, this is considered to 
execution of local budgets, which are relevant to the equalization 
transfers for 2012-2014 years. The analysis of intergovernmental 
transfers and their species in the past five years. The process of 
transfer of funds as a mechanism of financial equalization. The 
basic problems that come upon budgets in fiscal equalization. The 
recommendations for improvement of regional budgets in times of 
economic transformations in Ukraine.

Keywords: intergovernmental relations, fiscal transfers, align-
ment, local budgets, financial independence, tax redistribution, the 
budgets of local communities.

Постановка проблеми. Міжбюджетні від-
носини є важливим чинником вирівнювання 
можливостей адміністративно-територіальних 
одиниць України, забезпечення однакових умов 

доступу громадян до державних послуг неза-
лежно від їхнього місцезнаходження, оскільки 
рівень економічного розвитку областей, міст 
обласного значення та районів завжди був нео-
днаковим.

У часи трансформаційних процесів, що на 
разі відбуваються в нашій країні, однією з важ-
ливих передумов забезпечення комплексного 
розвитку бюджетної системи є формування ді-
євого фінансового механізму регулювання між-
бюджетних відносин, що і обумовлює актуаль-
ність обраної теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням сутності міжбюджетних трансфер-
тів присвячено велику кількість періодичної 
літератури, наукових праць та інших видань 
таких вітчизняних вчених, як Буряченко М., 
Гапонюк Є., Глущенко Ю., Легкоступ І., Лука-
шова В., Огонь Ц. та ін. Але доцільним є більш 
детальний розгляд слабких сторін бюджетно-
го вирівнювання та на підставі цього розробка 
шляхів покращення механізму міжбюджетних 
трансфертів.

Мета статті полягає у наданні рекомендацій 
щодо покращення стану регіонів країни внаслі-
док розробки ефективного та дієвого механізму 
бюджетного вирівнювання.

Задля вирішення мети слід вирішити такі 
завдання: розкрити вплив міжбюджетних 
трансфертів на наповненість доходної частини 
бюджетів органів місцевого самоврядування; 
дослідити процес передачі коштів як механізм 
бюджетного вирівнювання; виявити основні 
проблеми, що спіткають бюджети при бюджет-
ному вирівнюванні; надати рекомендації щодо 
покращення стану бюджетів регіонів у часи 
економічних трансформацій в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У період трансформаційних соціально-еконо-
мічних перетворень в Україні виникає необхід-
ність у створенні стабільної бюджетної системи 
та дієвих і ефективних механізмів державного 
регулювання міжбюджетних відносин. Особли-
вої ваги набуває питання забезпечення само-
стійності місцевих бюджетів та удосконалення 
економіко-правових відносин всередині бю-
джетної системи.

Механізм бюджетного регулювання – це су-
купність методів, інструментів, фінансових тех-
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нологій і правил, за допомогою яких державні 
й інші уповноважені інститути та органи влади 
впливають на процеси формування і викорис-
тання бюджетних фондів для досягнення цілей, 
визначених соціально-економічною політикою 
держави. 

Механізм бюджетного регулювання являє 
собою процес розподілу і перерозподілу коштів 
між бюджетами різного рівня, результат якого 
безпосередньо впливає на соціальну й еконо-
мічну ситуацію в суспільстві. Необхідно знайти 
такий механізм регулювання міжбюджетних 
відносин, який стане основою ефективності бю-
джетів усіх рівнів у частині забезпечення до-
бробуту громадян України. 

Згідно з Бюджетним кодексом України, між-
бюджетні трансферти – це кошти, які безоплат-
но і безповоротно передаються з одного бюдже-
ту до іншого [1].

Ст. 96 Бюджетного кодексу України перед-
бачено такі види між бюджетних трансфертів:

• дотація вирівнювання;
• субвенція;
• кошти, що передаються до Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів з ін-
ших місцевих бюджетів;

• інші дотації.
Ст. 2 Бюджетного кодексу України проголо-

шує, що дотація вирівнювання – міжбюджет-
ний трансферт на вирівнювання доходної спро-
можності бюджету, який його отримує.

Згідно з Бюджетним кодексом України, суб-
венції – міжбюджетні трансферти для викорис-
тання на певну мету в порядку, визначеному 
тим органом, який прийняв рішення про надан-
ня субвенції [1].

Вона виділяється з бюджету вищого рівня 
для бюджету нижчого рівня і має виключно 
цільове призначення для здійснення фінансу-
вання певного заходу та підлягає поверненню у 
випадку порушення її цільового використання. 
Субвенція здебільшого зумовлюється необхід-
ністю балансування бюджету.

У Державному бюджеті України затверджу-
ється обсяг дотації вирівнювання та субвенції 
для обласного бюджету, міст обласного значен-
ня та районних бюджетів, а також коштів, що 
передаються до Державного бюджету України з 
місцевих бюджетів, якщо є підстава для надан-
ня та отримання відповідних міжбюджетних 
трансфертів.

Дотація вирівнювання бюджетам міст облас-
ного значення і районним бюджетам визнача-
ється як перевищення обсягу видатків, перелік 
яких визначено ст. 89 Бюджетного кодексу і 
які розраховуються із застосуванням фінансо-
вих нормативів бюджетної забезпеченості та 
коригуючих коефіцієнтів, над прогнозними по-
казниками доходів цих бюджетів.

Розподіл обсягу між бюджетних трансфер-
тів, згідно з Бюджетним кодексом та Законом 
України «Про Державний бюджет України на 
відповідний рік», між бюджетами міст облас-

ного значення і районними бюджетами визна-
чається на основі формули, яка затверджується 
Кабінетом Міністрів України і повинна врахо-
вувати такі параметри:

• фінансові нормативи бюджетної забезпе-
ченості та коригуючи коефіцієнти до них;

• кількість мешканців та кількість спожи-
вачів соціальних послуг;

• індекс відносної податкоспроможності 
відповідного міста або району;

• прогнозний показник кошика доходів бю-
джетів місцевого самоврядування для бюджетів 
міст обласного значення і прогноз доходів, ви-
значених ч. 2 ст. 66 Бюджетного кодексу, – для 
районних бюджетів;

• коефіцієнт вирівнювання [4].
Дотація вирівнювання по обласному бюдже-

ту визначається як перевищення обсягу видат-
ків, перелік яких визначено ст. 90 Бюджетного 
кодексу і який обраховано з застосуванням фі-
нансових нормативів бюджетної забезпеченості 
та коригуючих коефіцієнтів, над прогнозними 
показниками доходів обласного бюджету, що 
зараховуються відповідно до ч. 1 ст. 66 Бю-
джетного кодексу.

Обсяг доходів обласного бюджету обчислю-
ється на основі прогнозних показників доходів, 
що зараховуються до бюджету відповідно до 
частини першої ст. 66 Бюджетного кодексу, із 
застосуванням індексу відносної податкоспро-
можності з дотриманням умов його обчислення, 
визначених ч.ч. 5, 7 та 8 ст. 98 Бюджетного 
кодексу [1].

Оскільки обсяг міжбюджетних трансфертів 
визначають за допомогою єдиного формульного 
розрахунку, то сума таких надходжень визна-
чається об’єктивно і не може бути предметом 
переговорів [2].

Дотація вирівнювання та субвенції з Дер-
жавного бюджету України місцевим бюджетам 
перераховуються з рахунків Державного бюдже-
ту України органами Державного казначейства 
України бюджету Автономної Республіки Крим 
(до 2014 р.), обласним бюджетам, бюджетам міст 
Київ і Севастополь (до 2014 р.), міст республі-
канського Автономної Республіки Крим та міст 
обласного значення і районним бюджетам. Пере-
рахування коштів, що передаються до Держав-
ного бюджету України з бюджету Автономної 
Республіки Крим, бюджетів міст Київ і Севасто-
поль, бюджетів міст республіканського значення 
Автономної Республіки Крим (до 2014 р.).

Безпосереднє надання дотацій вирівнювання 
та субвенцій з бюджету вищого рівня до нижчо-
го здійснюють органи Державного казначейства 
України.

Порядок перерахування дотації вирівнюван-
ня та субвенцій з Державного бюджету України 
місцевим бюджетам, коштів, що передаються 
до Державного бюджету України з місцевих бю-
джетів, а також порядок перерахування міжбю-
джетних трансфертів між місцевими бюджета-
ми визначаються Кабінетом Міністрів України 
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і мають забезпечувати своєчасність, рівномір-
ність, гарантованість та повноту перерахування 
трансфертів [3].

Міські (міст обласного значення) та районні 
ради можуть передбачати у відповідних бюдже-
тах дотації вирівнювання бюджетам районів, бю-
джетам сіл, селищ, міст районного значення, а 
також кошти, що передаються до цих бюджетів.

Відповідні ради можуть передбачати у бю-
джетах такі види міжбюджетних трансфертів: 
субвенції на виконання власних повноважень 
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх 
об’єднань; субвенції на утримання об’єктів 
спільного користування чи ліквідацію негатив-
них наслідків діяльності об’єктів спільного ко-
ристування; субвенції на виконання інвестицій-
них проектів; інші субвенції.

Субвенції на виконання власних повнова-
жень територіальних громад можуть передбача-
тися у складі їх бюджетів у разі, якщо інший 
орган державної влади чи місцевого самовряду-
вання може виконати цю функцію ефективні-
ше. Умови та порядок надання цієї субвенції 
визначаються відповідною угодою сторін [4].

Субвенція на утримання об’єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслід-
ків діяльності об’єктів спільного користування 
надається з одного місцевого бюджету іншому 
для компенсації цих видатків. Умови утриман-
ня об’єктів спільного користування чи лікві-
дації негативних наслідків діяльності об’єктів 
спільного користування та надання субвенції 
визначаються на договірних засадах між нада-
вачем субвенції та її отримувачем.

Субвенції на виконання інвестиційних про-
ектів надаються з Державного бюджету Укра-
їни бюджету Автономної Республіки Крим, 
обласним бюджетам, бюджетам міст Київ та 
Севастополь з їх подальшим перерозподілом 
для бюджетів місцевого самоврядування. Такі 
субвенції надаються на засадах конкурентнос-
ті між бюджетами місцевого самоврядування 
та передбачають фінансову участь бюджету 
отримувача субвенції у здійсненні програми чи 
проекту [5].

Основні засади надання субвенцій визнача-
ються окремими законами, порядок та умови 
їх надання визначаються Кабінетом Міністрів 
України, а обсяг субвенцій на наступний бю-
джетний період – Законом «Про державний 
бюджет України». З метою всеохоплюючо-
го аналізу міжбюджетних відносин в частині 
трансфертів доцільним є розгляд виконання до-
ходів місцевих бюджетів, що враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 
за 2012–2014 рр., який можна побачити у та-
блиці 1. Дані було отримано з офіційного сайту 
Міністерства фінансів України [7].

З таблиці 1 можна побачити, що відсоток ви-
конання планових показників у 2014 р. значно 
більший, аніж у 2013 р., а саме 98,6% у звітно-
му році в порівнянні з 93,4% у попередньому. 
Усе ж таки виконання плану не є стовідсотко-

вим, на що вплинула череда негативних проце-
сів, що на даний момент відбуваються в нашій 
країні. Виконання показнику за Донецькою та 
Луганською областями складає 83,8% та 74,6% 
відповідно у 2014 р. У 2013 р. виконання до-
ходної частини місцевих бюджетів, що врахо-
вуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів, за Донецькою та Луганською об-
ластями складало 95,4% та 89,2% відповідно. 
За іншими областями (окрім АР Крим та м. Се-
вастополь) простежуються позитивні зрушення 
у відсотковому виконанні запланованих показ-
ників. У 2013 р. в порівнянні з 2012 р. темп 
росту доходів місцевих бюджетів, що врахову-
ються при визначенні обсягів міжбюджетних 
трансфертів, складав 104,9%, в той час як цей 
показник по 2014 р. порівняно з 2013 р. дорів-
нює 101,3%. Вважаємо, що це досить припус-
тимо в зв’язку з несприятливими часами для 
економіки нашої країни, бо навіть за роботою 
в неповному обсязі деяких областей в частині 
складання бюджету, все ж таки простежується 
приріст доходної частини бюджету. Аналіз об-
сягів міжбюджетних трансфертів та їх видів за 
останні п’ять років наведено у таблиці 2. 

Дослідження зміни обсягів міжбюджетних 
трансфертів протягом 2009–2014 рр. дозволяє 
казати наступне. Субвенція на оплату енергоно-
сіїв протягом 2009–2012 рр. мала тенденцію до 
збільшення, лише в 2013 р. кількість даних суб-
венцій була скорочена з 7 150 540,1 тис. грн. у 
2012 р. до 6 468 075,8 тис. грн. у 2013 р., що 
складає зменшення на 682 464,3 тис. грн. Обсяг 
субвенцій на оплату твердого та рідкого пали-
ва зменшувався лише у 2011 р. в порівнянні з 
2010 р., а саме на 77 844,2 тис. грн. За іншими 
роками простежується збільшення за цим по-
казником, а саме у 2013 р. відбулося підвищен-
ня даних субвенцій на 29 038,5 тис. грн. в по-
рівнянні з 2012 р. 

Скорочення субвенцій на надання пільг з по-
слуг зв’язку та компенсацію за пільговий про-
їзд відбулося лише у 2010 р. у порівнянні з 
2009 р., а саме на 80 740,1 тис. грн. За іншими 
роками показник мав тенденцію до збільшен-
ня, а у 2013 р. перевищував показник 2012 р. 
на 9 410,0 тис. грн. Субвенції на допомогу 
сім’ям з дітьми за весь досліджуваний період 
лише збільшувалися. За 2012–2013 рр. просте-
жується підвищення кількості даних субвенцій 
на 6 370 655,7 тис. грн. У 2012 р. було введе-
но субвенцію на утримання дітей-сиріт, зміни 
якої у 2013 р. в порівнянні з попереднім пері-
одом дорівнюють 105 014,9 тис. грн. Загалом 
за весь досліджуваний період з 2009 по 2013 р. 
субвенції соціального значення тільки зроста-
ли, зміни за останні досліджувані роки скла-
ли 5 831 654,8 тис. грн. Дотації вирівнювання 
дещо зменшувались у 2011 р. порівняно з попе-
реднім 2010 р., а саме на 10 510,7 тис. грн. За 
іншими досліджуваними роками кількість дота-
цій вирівнювання збільшувалася. Перевищення 
даного показника у 2013 р. над 2012 р. складає 
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4 045 477,3 тис. грн. Скорочення обсягів до-
даткових дотацій припадає на період 2010 р. 
в порівнянні з 2009 р. та на період 2013 р. в 
порівнянні з 2012 р. і складає, відповідно, 
2 148 363,0 тис. грн. та 3 726 084,7 тис. грн. 
Обсяги трансфертів загального фонду за період 
2009–2012 рр. збільшувалися, лише у 2013 р. в 
порівнянні з 2012 р. відбулося їх скорочення на 
2 636 613,0 тис. грн.

Трансферти спеціального фонду зменшували-
ся у 2010, 2012, 2013 рр. в порівнянні з переду-
ючими роками у кількості 642 964,3 тис. грн., 
85 607 867,5 тис. грн., 4 227 873,0 тис. грн. від-
повідно.

Як наслідок, у 2009–2012 рр. простежувало-
ся зменшення кількості коштів, що надходять 
з місцевих бюджетів до Державного бюджету, у 
2013 р. в порівнянні з 2012 р. мало місце зрос-
тання даного показника на 451 924,8 тис. грн. 
а у 2014 р. в порівнянні з 2013 р. – на 
363 457,1 тис. грн.

Як можна побачити з рис. 1, у 2011 р. від-
булося швидке підвищення трансфертів спе-
ціального фонду в порівнянні з іншими дослі-
джуваними роками. Найбільша ж частка за 
2009–2014 рр. припадає на трансферти загаль-
ного фонду.

Графічно дані зрушення можна побачити на 
рис. 1.

На рис. 2 наведено частку 
міжбюджетних трансфертів з за-
гальної суми видатків місцевих 
бюджетів за 2009–2013 рр.

Простежується, що за період 
з 2009 по 2011 р. міжбюджетні 
трансферти мали незначну кіль-
кість серед інших позицій доход-
ної частини бюджету, тоді як у 
2012–2013 рр. їх частка значно 
збільшилася.

Проаналізувавши дані з офі-
ційних джерел, було виявлено ряд 
факторів, що мають негативний 
вплив на бюджет нашої країни, а 
саме: низький рівень обґрунтова-
ності й прогнозованості дохідної 
частини місцевих бюджетів; не-
врегульованість відносин на рівні 
«район – місто районного значен-
ня – селище – село»; нерівномір-
не співвідношення «дотація – суб-
венція» у структурі трансфертів; 
невнесення до місцевих бюджетів 
коштів, необхідних на утримання 
об’єктів соціальної інфраструкту-
ри, що переходять у комунальну 
власність; значна кількість пара-
метрів та багаторівневість пара-
метрів у формулі, складності у їх 
тлумаченні; невирішеність питань 
подолання заборгованості між бю-
джетами різних рівнів за взаєм-
ними розрахунками. 

Головна проблема подальшого становлення 
міжбюджетних відносин в Україні полягає в їх 
нерозвиненості і невідповідності швидким змінам, 
що відбуваються в системі перетворення функцій 
управління та їх слабкій корегованості із еконо-
мічними реаліями. А як інструмент трансформації 
економічної структури, міжбюджетні відносини 
мають відповідати меті економічних трансформа-
цій – всебічному сприянню людського розвитку, 
що означає орієнтацію їх більшою мірою на задо-
волення соціальних потреб громадян [5].

Висновки. Розглянуті у статті проблеми слід 
вирішувати таким чином.

Для зниження рівня фінансової залежності 
місцевих бюджетів основний акцент необхідно 
зробити в проведенні бюджетно-податкової по-
літики не тільки пошуком оптимальної фор-
мули перерозподілу податків між бюджетами 
різних рівнів, але й розширення податкового 
потенціалу регіону на основі стимулювання роз-
витку реального сектора економіки як базового 
податкоутворюючого джерела. Для вирішення 
даної проблеми доцільно також проводити роз-
межування видаткових повноважень і дохідних 
джерел, збільшення місцевих податків для на-
повнення місцевих бюджетів. 

Збільшення частки трансфертів у доходах 
місцевих бюджетів, а в структурі трансфертів – 
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 Рис. 1. Динаміка міжбюджетних трансфертів за 2009–2014 рр.

Рис. 2. Частка міжбюджетних трансфертів в загальній кількості 
надходжень до бюджету за 2009–2013 рр.



932

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

зростання частки дотацій вирівнювання свід-
чать на користь того, що у фінансовій політиці 
держави акценти робляться на надання можли-
вості місцевим органам влади і самоврядуван-
ня проводити власну стратегію витрачання ко-
штів. Натомість є ризик витрачання коштів на 
вирішення некритичних суспільних проблем і 
незадоволення у повній мірі соціальних потреб 
громадян. 

З метою раціоналізації видатків та підви-
щення контролю за використанням переданих з 
Державного бюджету коштів у вигляді міжбю-
джетних трансфертів у структурі трансфертів 
має зрости питома вага субвенцій як цільових 
коштів, використання яких пов’язане з необ-
хідністю фінансування конкретних об’єктів, 
пріоритетних у поточному бюджетному році, 
причому питома вага субвенцій на соціально-
економічний розвиток має зростати. 

Щодо формули, то вона не враховує скла-
дену у попередній період мережу бюджетних 
установ, вкрай необхідну для життєдіяльнос-
ті громади, щодо збереження якої докладають 
зусиль органи місцевої влади. При визначенні 
рівня потреб у додаткових коштах формула та-
кож не враховує фінансову достатність чи не-
стачу фінансових коштів окремих територіаль-
них одиниць [6]. 

Також пропонується використовувати у роз-
рахунках формули абсолютні видаткові потре-
би, що ґрунтуються на видатках на первинну 
медико-санітарну допомогу, і показники чи-
сельності населення. З метою усунення недолі-
ків щодо неадекватного відображення потреб у 
додаткових ресурсах (міжбюджетних трансфер-
тах) доцільніше було б обраховувати відносні 
видаткові потреби, які б враховували територі-
альні особливості. 

В Україні з метою вдосконалення міжбю-
джетних відносин необхідно запровадити од-
нозначні критерії ефективності використання 
трансфертів стосовно різних галузей і сфер. 

Подальші дослідження методологічних засад 
міжбюджетних відносин доцільно проводити на 
основі обґрунтування необхідності горизонталь-
ного вирівнювання між бюджетами місцевого 
самоврядування, розроблення моделей таких 
відносин та визначення ролі такого вирівнюван-
ня у формуванні дієздатних громад у контексті 
узгодження інтересів громад з регіональними 
та державними інтересами. Одним із факторів 
забезпечення ефективного використання між-
бюджетних трансфертів має стати планування 
бюджету на коротко-, середньо- і довгострокову 
перспективи на трьох рівнях – загальнодержав-
ному, галузевому та регіональному. 
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ПРО МЕХАНІЗМ НАДАННЯ КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ  
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ОНЛАЙН

ABOUT THE TECHNIQUE FOR CREDIT UNION  
TO PROVIDE FINANCIAL SERVICES ONLINE

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено передумови та обставини для надання 

кредитною спілкою фінансових послуг у онлайн-режимі. Запро-
поновано та детально описано алгоритм, за яким фінансова 
послуга може бути надана через мережу Інтернет. Здійснено 
аналіз позитивних та негативних аспектів впровадження кре-
дитною спілкою механізму надання фінансових послуг онлайн.

Ключові слова: кредитна спілка, фінансова послуга, 
онлайн-послуга, Інтернет, механізм.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы предпосылки и обстоятельства 

для предоставления кредитным союзом финансовых услуг в 
онлайн-режиме. Предложен и подробно описан алгоритм, по 
которому финансовая услуга может быть предоставлена по 
сети Интернет. Проведен анализ позитивных и негативных ас-
пектов внедрения кредитным союзом механизма предоставле-
ния финансовых услуг онлайн.

Ключевые слова: кредитный союз, финансовая услуга, 
онлайн-услуга, Интернет, механизм.

ANNOTATION
The article presents some preconditions and circumstances 

for credit unionto provide financial services online. There is an 
algorithm offered with its detailed description of providing financial 
service via Internet. An analysis was made to consider positive 
and negative aspects of implementation of technique to provide 
financial services online.

Keywords: credit union, financial service, online-service, 
Internet, technique.

Постановка проблеми. Кредитні спілки в 
Україні підійшли до межі неминучих змін, 
наслідком яких може бути лише варіанти: за-
безпечити своє подальше функціонування ви-
користанням інноваційних рішень у наданні 
фінансових послуг або припинити свою діяль-
ність назавжди. Підставами саме для визначен-
ня таких радикально протилежних альтернатив 
є останні тенденції та очікувані зміни на ринку 
фінансових послуг України, а також вектор роз-
витку конкурентного середовища. Отже, одним 
із актуальних напрямків для розвитку кредит-
них спілок на сьогодні є можливість надання 
фінансових послуг своїм членам у онлайн-ре-
жимі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У концепції «Шлях до процвітання» [1], пред-
ставленою Міністерством економічного роз-
витку і торгівлі України у липні 2015 р. [2], 
одним із важливих напрямків реформуван-
ня визначено технології, інновації та цифрові 
комп’ютерні технології. Окремим елементом, 
який Мінекономрозвитку пов’язує із зменшен-

ням витрат на інфраструктуру, є фінансові по-
слуги онлайн. Загалом ідея розвитку фінансово-
го сектору економіки у напрямку електронних 
цифрових систем відома вже давно і, у той чи 
інший спосіб, досліджується науковцями [3–8]. 
Розглядалися, зокрема, можливості розвитку 
фінансових послуг на основі систем електро-
нного бізнесу [3], роль на ринку фінансових 
послуг Інтернет-банкінгу та Інтернет-трейдин-
гу [4], фінансові операції онлайн (онлайн-бан-
кінг), мобільний банкінг та онлайн-платежі [5], 
перспективи та можливості інтеграції ринків 
інфокомунікацій та фінансових послуг [6], різ-
ні прояви та перспективність віртуалізації фі-
нансових ринків [7], а також питання переходу 
до онлайн-торгівлі та вплив систем електронної 
комерції на сучасні економічні відносини [8]. 
Окремо варто виділити появу нових способів 
надання фінансових послуг та фактичний вихід 
нових типів організацій, що ці послуги пропо-
нують, а також характер і міру впливу подібної 
трансформації на ринку фінансових послуг на 
існуючі фінансові інститути в Україні [9].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Практично у жодній із робіт, 
присвячених проблемам надання фінансових 
послуг у онлайн-режимі, не згадуються кредит-
ні спілки. У більшості дослідники акцентують 
увагу на банківському секторі і онлайн-послу-
гах банків, онлайн-послугах у страхуванні, по-
слугах мобільних сервісів та операторів мобіль-
ного зв’язку, можливостях Інтернет-сервісів 
сплати платежів онлайн. Проте кредитні спілки 
залишаються поза увагою.

Мета статті полягає у визначенні механізму, 
за яким кредитна спілка може надавати фінан-
сові послуги онлайн, а також описі алгоритму 
надання окремої фінансової послуги через мере-
жу Інтернет.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найперше, що варто зробити системі кредитних 
спілок – це налагодити механізми забезпечення 
інформаційних потоків у мережі Інтернет. Най-
простіший шлях – почати реально використо-
вувати як інформаційний ресурс свої веб-сайти, 
відкрито подаючи там оперативну та цікаву ін-
формацію не лише для ринку, а й для простих 
споживачів фінансових послуг. Тут, на жаль, 
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ситуація доволі плачевна: значна частина кре-
дитних спілок не має чи не належно користу-
ється власними веб-сторінками та веб-сайтами, а 
веб-сайти асоціацій кредитних спілок або мають 
обмежений доступ до власних інформаційних 
продуктів, або мають непрезентабельний (у су-
часному розумінні) формат подачі цієї інформа-
ції. Наприклад, і НАКСУ, і ВАКСУ приділяють 
увагу інформаційній підтримці кредитних спі-
лок, що є їх членами – вони регулярно готують 
збірки новин і публікацій, важливих для ринку 
фінансових послуг та кредитних спілок, проте ці 
матеріали залишаються недоступними пересіч-
ному користувачу мережі Інтернет (обидві асо-
ціації роблять інформаційні розсилки електро-
нною поштою, проте вільно отримати той самий 
матеріал на сайтах самих асоціацій виявляється 
обмежено можливим або й неможливим), на-
слідком чого є його непоінформованість такого 
пересічного Інтернет-серфера про існування рин-
ку кредитних спілок як такого. Натомість біль-
шість інформації про кредитні спілки надходить 
з публікацій у мас-медіа і, як не дивно, увагу 
журналістів привертає лише негатив.

Водночас паралельно із нарощуванням ін-
формаційної присутності у мережі Інтернет, 
кредитним спілкам варто розвиватися у на-
прямку надання фінансових послуг онлайн. Фі-
нансові послуги, що надають кредитні спілки, 
мають зазвичай обмежений характер, оскіль-
ки надаватися можуть лише членам кредитної 
спілки. Проте якщо навіть не розглядати мож-
ливість внесення якихось змін у законодавчу 
базу, кредитні спілки усе ж можуть надавати 
фінансові послуги у онлайн-режимі. Переважно 
кредитні спілки займаються кредитуванням та 
залученням коштів у вигляді депозитів або у 
вигляді додаткових пайових внесків. Інші фі-
нансові послуги, як, наприклад, надання га-
рантій, не мають необхідного попиту, або через 
відсутність належної урегульованості, як, на-
приклад, переказ коштів, не використовуються 
кредитним спілками. Тому у контексті послуг 
надання кредиту чи залучення депозиту розгля-
немо дві ключові фінансові операції для кре-
дитних спілок – отримання коштів від члена 
КС та переказ коштів на користь члена КС.

Щоб отримати кошти від свого члена, оче-
видно, кредитній спілці особливого нічого не 
потрібно – достатньо, щоб кошти були перека-
зані на рахунок КС від імені цього члена КС. 
Для цього потрібні такі аспекти:

• сума платежу;
• ідентифікатор члена КС (його номер у ре-

єстрі членів КС);
• опис призначення платежу у вигляді тек-

стового коментаря.
Реалізувати таку послугу для сплати по кре-

диту, внесення додаткового пайового внеску чи 
поповнення існуючого депозиту досить просто. 
Трошки складніше може бути оформлення де-
позитного внеску, оскільки це потребуватиме 
додатково оформлення депозитного договору. 

Проте кредитні спілки щодо депозитних вне-
сків можуть реалізувати такий механізм: роз-
робити спеціалізований депозитний продукт 
для онлайн-взаємодії із вкладниками, що пе-
редбачатиме право поповнення – наприклад, 
визначити уніфіковану «плаваючу» процентну 
ставку за депозитом з правом поповнення і ав-
томатично відкривати такий депозит кожному 
члену спілки у мінімальній сумі 0,01 грн. (це 
можна робити при вступі до спілки, а також за 
заявою для існуючих членів).

Технічно реалізувати внесення коштів на ра-
хунок кредитної спілки можна у вигляді функ-
ції онлайн-платежу з банківського карткового 
рахунку члена КС. Тут, звичайно, можуть стати 
у пригоді як послуги банків, так і спеціалізо-
вані онлайн-сервіси для проведення платежів. 
Втім, на заваді ефективному користуванню сто-
ронніми сервісами можуть стати непривабливі 
комісійні платежі. Тому краще було б, щоб кре-
дитна спілка могла самостійно реалізувати таку 
послугу без прямої участі у цьому додаткового 
посередника.

Що стосуватиметься онлайн-кредиту, то 
тут усе буде складніше, оскільки кредитній 
спілці не лише потрібно буде переказати ко-
шти на користь свого члена (на його рахунок, 
чи при оплаті за придбання товарів/послуг на 
рахунок продавця), але й мати необхідне об-
ґрунтування на випадок стягнення боргу з по-
зичальника у судовому порядку. Позитивним 
тут може бути досвід банківської системи у 
частині надання овердрафтів за кредитними 
картками, на якій зможуть спертися кредитні 
спілки. Мабуть, за таких умов для кредитних 
спілок буде перевагою перехід функцій регуля-
тора до Національного банку України. Банки 
зазвичай оформляють усі необхідні договірні 
умови щодо користування банківським креди-
том одразу ж при оформленні кредитної карт-
ки. Таким чином, усі клієнти банків охоплені 
можливістю, принаймні потенційно, викорис-
тання послуг кредитування. Кредитній спілці, 
відповідно, потрібно передбачити аналогічний 
варіант, наприклад, коли при вступі у спілку 
член кредитної спілки принаймні формально 
погодиться користуватися усіма видами фінан-
сових послуг, що їх надає кредитна спілка, та 
отримає персональний доступ до управління 
послугами і рахунками у спілці за аналогі-
єю з онлайн-банкінгом у банківській системі. 
Звичайно, можливий і варіант автоматичного 
відкриття кредитної лінії для кожного члена 
кредитної спілки. Проте це може не сподоба-
тися вкладникам, тому умови такої кредитної 
лінії мають бути вкрай нейтральними (напри-
клад, у разі користування кредитними ресур-
сами, гарантоване нарахування лише на зали-
шок боргу та відсутність будь-яких комісійних 
чи штрафних платежів). Бажаним для члена 
кредитної спілки, звичайно, було б визначення 
можливості дистанційно переводити послуги 
кредитної лінії чи депозитної лінії у активний 
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чи неактивний стан, якщо, наприклад, зали-
шок коштів на відповідних рахунках складає 
0,00 (нуль) грн.

Іншим способом вирішення проблеми із кре-
дитуванням могло б стати спільне рішення кре-
дитної спілки і банку шляхом випуску банку 
спеціалізованої кредитної картки під гарантії 
кредитної спілки. Діяти цей механізм міг би, 
наприклад, таким чином, що банк надає без-
оплатний кредитний ліміт за платіжною карт-
кою для члена кредитної спілки. Водночас 
кредитна спілка може гарантувати погашення 
заборгованості за кредитним лімітом свого чле-
на на першу вимогу банку. Ймовірно, що тут 
у відносинах банку і кредитної спілки повинні 
існувати чітко обумовлені договірні відносини 
та розміщення кредитною спілкою деякого по-
стійного залишку коштів на рахунку у банку. 
Можливо, достатньо буде домовленості про те, 
що кредитна спілка розміщує визначену суму 
коштів у банк на умовах депозитної лінії, а по-
криття боргу члена КС по своєму кредитному 
ліміту із коштів такої кредитної лінії може бути 
автоматичним – таким чином вдасться уника-
ти проблеми платності послуги (за винятком, 
можливо, порівняно невеликої фіксованої комі-
сії банку за проведену операцію). В свою чергу, 
кредитна спілка повинна забезпечити себе укла-
данням договору гарантії за зобов’язаннями 
свого члена. Можливо, такий договір може бути 
тристороннім (банк, кредитна спілка, член кре-
дитної спілки) у рамках спільного кредитного 
продукту банку і кредитної спілки.

Отже, досить простим і зрозумілим є меха-
нізм для послуги із залученням коштів на депо-
зит чи у вигляді додаткового пайового внеску, 
а також є принаймні два алгоритми надання 
кредиту у онлайн-режимі – кредитна лінія та 
гарантія за зобов’язаннями.

Важливим питанням щодо можливості за-
мовити розробку необхідних програмних про-
дуктів, яка, очевидно, буде досить дорогою, є 
пошук джерел фінансування такого проекту. 
Зрозуміло, що окрема кредитна спілка, по-
перше, не зможе власними коштами оплатити 
розробку IT продукту належної якості, а, по-
друге, його впровадження може не мати пози-
тивного інформаційного впливу та необхідно-
го розголосу. Тут є два можливих шляхи: 1) 
долучитися до існуючих онлайн-сервісів, що 
надають або є віртуальними посередниками у 
наданні фінансових послуг; 2) консолідувати 
зусилля в рамках потужних загальнодержав-
них асоціацій кредитних спілок (як НАКСУ чи 
ВАКСУ). Перший варіант матиме один принци-
повий недолік – система кредитних спілок не 
контролюватиме розроблений (чи запропонова-
ний) IT продукт і залишатиметься залежною 
від комерційних інтересів чи впливу власників 
такого продукту. Другий варіант є більш при-
вабливим, оскільки кредитні спілки – члени 
асоціацій отримають саме такий продукт, який 
потрібен ринку кредитних спілок, та матимуть 

змогу самостійно встановлювати «правила гри» 
із використанням цього IT продукту. Також 
можна вважати перевагою наявність принай-
мні двох великих асоціацій кредитних спілок, 
кожна із яких може замовити розробку власно-
го IT продукту, і ці продукти зможуть вдоско-
налюватися на умовах конкурентної боротьби. 
Зрештою, за необхідності, на основі створених 
асоціаціями IT продуктів, після деякого пері-
оду експлуатації і виявлення їх переваг і не-
доліків, можна буде говорити про створення 
спільної та єдиної для усієї системи кредитної 
кооперації глобальної IT платформи із надання 
фінансових послуг онлайн. Перевага саме та-
кого підходу дозволить залучити, у якості за-
цікавленої сторони, до фінансування якщо не 
розробки, то, принаймні, супроводу глобальної 
IT-платформи, наприклад, бюро кредитних іс-
торій чи власне банк-партнера кредитної спіл-
ки. У підсумку можна говорити про потенціал 
створення потужної і розвиненої системи на-
дання фінансових послуг у онлайн-режимі та 
реалізації мережевої моделі забезпечення стій-
кості ринку фінансових послуг [10].

Висновки. Кредитні спілки України мають 
змогу забезпечити власне виживання шляхом 
впровадження новітніх інформаційних техно-
логій та інноваційних IT продуктів. Можли-
вості для дистанційного надання фінансових 
послуг із кредитування та залучення коштів 
можуть забезпечити такі інструменти, як де-
позитна лінія та кредитна лінія і гарантія за 
зобов’язаннями члена КС. Зважаючи на від-
носну фінансову слабкість системи кредитних 
спілок в цілому, єдиним ефективним рішенням 
є консолідація наявних ресурсів для системної 
розробки та впровадження універсального IT 
продукту. Платформою для консолідації задля 
замовлення розробки такого продукту можуть 
бути загальнодержавні асоціації кредитних 
спілок (НАКСУ, ВАКСУ). Враховуючи можли-
вість розробки двох альтернативних продуктів, 
залишається можливість для створення ефек-
тивного і конкурентного продукту кожною із 
двох конкуруючих асоціацій кредитних спілок. 
Більш того, впровадження подібних IT-рішень 
дозволить кредитним спілкам на основі асоці-
ацій вийти на утворення загальнодержавних 
фінансових мереж, що забезпечать передумови 
для створення стійкого і стабільного ринку фі-
нансових послуг для населення в Україні.
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АНОТАЦІЯ
У статті наведено ключові фактори депозитної політики 

банку. Проаналізовано етапи формування та реалізації стра-
тегії банку на ринку депозитних послуг. Визначено економічну 
сутність депозитної політики у сучасних економічних умовах як 
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мерційного банку, яка ґрунтується на дослідженні досягнутого 
рівня розвитку депозитних відносин банку з клієнтами і націле-
на на їх вдосконалення та розвиток. 
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены ключевые факторы депозитной поли-

тики банка. Проанализированы этапы формирования и реали-
зации стратегии банка на рынке депозитных услуг. Определена 
экономическая сущность депозитной политики в современных 
экономических условиях как для банков, так и для основной 
группы потребителей этих банковских продуктов – населения. 
Осуществлен анализ депозитной политики коммерческого 
банка, основанной на исследовании достигнутого уровня раз-
вития депозитных отношений банка с клиентами и нацеленной 
на их совершенствование и развитие.

Ключевые слова: банковское учреждение, депозитные 
услуги, депозитная политика, депозитная стратегия, 
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ANNOTATION
These key factors of bank deposit policy. Stages of formation 

and implementation of the strategy of the bank in the market 
deposit services. The economic is essence of the deposit policy in 
the current economic environment both for banks and for the main 
group of consumers of banking products – population. Analysis of 
the commercial bank deposit policy based on the study reached 
the level of bank deposit relationships with customers and aims at 
their improvement and development.

Keywords: banking institution, deposit services, deposit 
policy, strategy deposit, and the deposit portfolio.

Постановка проблеми. Даній темі сьогодні 
приділяють багато уваги спеціалісти і науковці, 
друкуються статті та виступи в періодичних ви-
даннях, проблемні питання обговорюються на 
різноманітних семінарах та конференціях, які 
проводяться у вищих навчальних закладах та 
банківських структурах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значну увагу темі депозитів приділяли такі ви-
датні зарубіжні вчені, як А. Маршалл, А. Сміт, 
П. Роуз, а також вітчизняні науковці М. Алек-

сєєнко, О. Барановський, О. Дзюблюк, А. Мо-
роз, О. Огієнко, М. Савлук. У своїх працях вони 
розглядали економічне значення депозитних 
операцій, їх вплив на ресурсну базу банку, тех-
нологію проведення депозитних операцій із фі-
зичними та юридичними особами.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Депозитна політика є склад-
ним багатофакторним явищем. Сьогодні не іс-
нує єдиної думки стосовно визначення даного 
поняття. Так, Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, 
Л.М. Хміль, О.І Лаврушин визначають депозит-
ну політику як стратегію і тактику банку щодо 
залучення грошових коштів вкладників та ін-
ших кредиторів і визначення найефективнішої 
комбінації її джерел [1, с. 56].

А.С. Шульков розглядає депозитну політику 
в широкому та вузькому значеннях. У широ-
кому значенні депозитна політика характери-
зується як стратегія і тактика банку при здій-
сненні його діяльності щодо залучення ресурсів 
із метою повернення, а також при організації та 
управлінні депозитним процесом [2]. 

Депозитна політика у вузькому значенні яв-
ляє собою стратегію і тактику банку в частині 
організації депозитного процесу з метою забез-
печення його ліквідності. 

О.І. Лаврушин вважає, що депозитна політи-
ка у вузькому значенні поєднує в собі дії, які 
направлені на задоволення потреб банку в лік-
відності шляхом активного пошуку та залучен-
ня коштів, зокрема і запозичених [3, с. 219]. 

На думку Г.С. Панової, депозитна політика 
банку у вузькому сенсі є складовою кредитної 
політики [4, с. 87]. 

Також існує таке визначення депозитної по-
літики, яке запропоноване І.М. Мельниковою: 
комплекс заходів щодо формування асортимен-
ту високоякісних депозитних послуг, різно-
манітних форм і методів залучення коштів з 
метою забезпечення стійкості та надійності де-
позитної бази для забезпечення конкурентних 
переваг банку на фінансовому ринку [5, с. 2].

Проаналізувавши вищенаведені визначення, 
слід сформулювати сутність депозитної політи-
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ки таким чином: це стратегія і тактика форму-
вання ресурсної бази за допомогою залучення 
оптимального обсягу коштів через продаж депо-
зитних продуктів задля підтримання вимог лік-
відності, дохідності й ризику та забезпечення 
конкурентних переваг банку. 

Для подальшого розгляду депозитної політи-
ки також доцільно з’ясувати сутність поняття 
«депозит». 

Депозит (вклад) – це грошові кошти в на-
ціональній та іноземній валютах, передані їх 
власником або іншою особою за його доручен-
ням у готівковій чи безготівковій формі на ра-
хунок власника для зберігання на певних умо-
вах [6, с. 80].

Мета статті полягає у визначенні сучасного 
розуміння щодо розробки депозитної політики, 
виявленні ключових факторів депозитної полі-
тики та гнучкості депозитного портфеля. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розробка депозитної політики полягає у ви-
значенні пріоритетних напрямків розвитку та 
удосконалення банківської діяльності в про-
цесі залучення й акумулювання ресурсів, роз-
витку депозитних операцій та підвищення їх 
ефективності. Саме тому потребують уточнення 
механізми диверсифікації депозитного портфе-
ля, гнучкості формування депозитної політики 
банку в їх комплексі із кредитною політикою, 
що, своєю чергою, залежить від якості форму-
вання банком оптимальних стратегічних на-

прямків розвитку на ринку депозитних послуг. 
Актуальність цієї теми спричинена складністю 
та проблемністю її вирішення за сьогоднішніх 
не дуже сприятливих умов як в економіці, так 
і в банківській системі.

Депозитна політика комерційного банку 
ґрунтується на дослідженні досягнутого рівня 
розвитку депозитних відносин банку з клієнта-
ми і націлена на їх вдосконалення та розвиток. 

Комерційному банку важливо розробляти 
депозитну політику насамперед тому, що це 
дає можливість регулювати, управляти, раціо-
нально організовувати взаємини між банком і 
його клієнтами щодо зворотного руху коштів. 
У процесі розробки депозитної політики комер-
ційного банку слід враховувати рівень розвитку 
суспільства, банківської системи держави і кон-
кретного банку.

Кожен банк визначає свою власну депозит-
ну політику з огляду на економічну, політичну, 
соціальну ситуацію в регіоні своєї діяльності. 
Якщо банк не має власної депозитної політики 
або має депозитну політику невисокої якості, 
або не зміг довести її основні положення до ві-
дома конкретних виконавців, ставлячи тим са-
мим під сумнів можливість її реалізації, значно 
підвищується сукупний ризик його діяльності. 

Головною передумовою успішного довгостро-
кового розвитку банку є наявність та ефективна 
реалізація системи стратегічного менеджменту, 
який являє собою процес прийняття та реалі-

 
Рис. 1. Фактори, що впливають на депозитну політику банківської установи
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зації стратегічних рішень, зміст яких полягає 
у виборі, заснованому на порівнянні наявного 
потенціалу банку з можливостями та загрозами 
його зовнішнього середовища.

Нижче розглянемо фактори, що впливають 
на депозитну політику комерційного банку 
(рис. 1).

З метою ефективного проведення депозитної 
політики банку доцільно розробляти відповід-
ний стратегічний план, призначенням якого є 
планування депозитних послуг у встановленні 
граничних розмірів депозитної бази, її місця 
в ресурсному потенціалі банку та засобах його 
реалізації щодо цільових ринків та клієнтів, 
обсягів, структури депозитів юридичних і фі-
зичних осіб, форм та пріоритетів депозитної ді-
яльності.

При розробці стратегії банку на ринку де-
позитних послуг необхідно враховувати такі 
принципи:

– максимізація прибутку;
– забезпечення стійкості ресурсної бази та 

рівня ліквідності;
– гнучкість асортиментної та цільової полі-

тики й пристосування окремих параметрів збу-
ту до вимог клієнтів.

Висновки. Різноманіття депозитних операцій 
є важливою складовою стратегії банку в управ-
лінні активами та пасивами, оскільки сприяє 
формуванню коштів для проведення активних 
операцій з метою отримання прибутку. Тому 
можна стверджувати, що банківський прибуток 
починає формуватися на етапі реалізації депо-
зитної стратегії комерційного банку. 

Таким чином, виявлено, що депозитна діяль-
ність банків в першу чергу пов’язана із забез-
печенням стабільної ресурсної бази на вигідних 
для банків умовах та захисту інтересів вклад-
ників та кредиторів.

Головними перевагами банківських депо-
зитів є фіксований відсоток та надійність збе-
реження вкладів, адже банківська діяльність 

жорстко регулюється законодавством: банки 
мають фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб, що дає ще більшу впевненість населенню 
при вкладанні коштів.

 З точки зору ризику деякі альтернативи де-
позитам є більш ризикованими, ніж депозити, 
але й прибутки прямо пропорційні ризикам не-
повернення коштів. 

Усе це призводить до виникнення жорсткої 
конкурентної боротьби за потенціальні фінансо-
ві ресурси не тільки між банківськими устано-
вами, а й серед інших фінансових інститутів. За 
таких обставин прогноз, який можна зробити, 
для банківської системи невтішний – населення 
буде обирати альтернативні види вкладень, які 
хоч і не завжди приносять високі прибутки, але 
дають інші переваги у разі їх використання.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто підходи щодо визначення дефініції «фі-

нансова безпека». Всі складові фінансової безпеки згруповані 
в три сектори: грошово-кредитний, бюджетний та небанків-
ський. Виявлено, що бюджетну безпеку доцільно розглядати з 
точки зору податкової та митної складових. У зв’язку з цим на-
ведено індикатори податкової та митної складових бюджетної 
безпеки держави. 

Ключові слова: фінансова безпека, структура, індикато-
ри, бюджетна безпека, загроза. 

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к определению дефиниции 

«финансовая безопасность». Все составляющие безопасности 
сгруппированы в три сектора: денежно-кредитный, бюджетный 
и небанковский. Выявлено, что бюджетную безопасность це-
лесообразно рассматривать с точки зрения налоговой и тамо-
женной составляющих. В связи с этим приведены индикаторы 
налоговой и таможенной составляющих бюджетной безопас-
ности государства.

Ключевые слова: финансовая безопасность, структура, 
индикаторы, бюджетная безопасность, угроза. 

ANNOTATION
In the article has been considered the approaches of the 

definition «financial security» determining. All components of the 
financial safety have been grouped into three sectors: monetary, 
fiscal and financial and credit organizations. There has been 
revealed that the security bud gets hould be considered in terms 
of tax and customs component. In this regard, there has been 
presented indicators of tax and customs component of bud get 
security.

Keywords: financial security, structure, indicators, bud get 
security, threat.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
розвитку економіки, посилення внутрішніх та 
зовнішніх загроз дуже актуальним є питання 
економічної безпеки. Фінансова безпека є най-
важливішою її складовою, без якої не можна 
вирішити жодне завдання, яке стоїть перед дер-
жавою. Постійний дефіцит бюджету призводить 
до нездатності фінансової системи забезпечува-
ти державу фінансовими ресурсами, достатніми 
для ефективного виконання покладених на неї 
функцій, що становить загрозу економічній без-
пеці. Фінансова система на сьогодні не має пев-
ного запасу міцності на випадок непередбаче-
них і надзвичайних обставин, а тому державні 
органи влади не можуть своєчасно відреагувати 
на виникнення загроз і по можливості запо-
бігти або звести до мінімуму потенційні еконо-
мічні втрати. Тому об’єктивною необхідністю є 
активізація досліджень фінансової безпеки дер-
жави через її структуризацію, що дозволить ви-
значити економічну природу, значення і вплив 
структурних елементів на її рівень.

Фінансова безпека є забезпеченням такого 
розвитку фінансової системи і фінансових від-
носин, а також процесів в економіці, при якому 
створюються необхідні фінансові умови для со-
ціально-економічної та фінансової стабільності 
країни, збереження цілісності та єдності фінан-
сової системи, успішного подолання внутрішніх 
і зовнішніх загроз України у фінансовій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблеми фінансової безпеки на 
рівні держави присвячено дуже багато праць 
вітчизняних науковців: О. Ареф’євої, О. Бара-
новського, М. Білик, І. Бланка, М. Єрмошен-
ка, Я. Жаліло, В. Мунтіяна, В. Предборського 
та ін. Можна стверджувати, що на сьогодні в 
Україні існує дуже широка методологічна база, 
на яку можна покластися. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте аналіз робіт доводить, 
що у вітчизняній науковій літературі бракує 
системного дослідження окремих питань, при-
свячених цій тематиці, зокрема, ще не виробле-
но єдиного підходу до трактування сутності фі-
нансової безпеки. Лишаються нерозробленими і 
неприйнятими концепція і стратегія формуван-
ня системи фінансової безпеки, відсутній меха-
нізм забезпечення, не окреслені системоутворю-
ючі компоненти її регулювання і контролю.

Мета статті полягає у аналізі наукових по-
глядів на зміст і структуру фінансової безпеки 
держави та обґрунтуванні можливих напрямів 
її зміцнення в умовах динамічного економічно-
го середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день забезпечення фінансової безпе-
ки відбувається на основі Закону України «Про 
основи національної безпеки України», прийня-
того у 2003 р. Цей Закон визначає основні засади 
державної політики, спрямованої на захист наці-
ональних інтересів і гарантування в Україні без-
пеки особи, суспільства, держави від зовнішніх 
та внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяль-
ності [1]. В проекті Концепції фінансової безпе-
ки України визначено, що «фінансова безпека – 
складова економічної безпеки, яка характеризує 
стан захищеності життєво важливих (ключових) 
інтересів держави, регіонів, підприємницьких 
структур та громадян у фінансовій сфері від 
впливу широкого кола негативних чинників (за-
гроз)» [2]. Однак даний проект так і залишився 
проектом і, на жаль, вже втратив свою актуаль-
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ність. Цей термін також ужито й у Методиці роз-
рахунку рівня економічної безпеки України як 
«…такий стан бюджетної, грошово-кредитної, бан-
ківської, валютної системи та фінансових ринків, 
який характеризується збалансованістю, стійкіс-
тю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, 
здатністю забезпечити ефективне функціонування 
національної економічної системи та економічне 
зростання» [3]. В новітній редакції методичних ре-
комендацій фінансову безпеку визначено як стан 
фінансової системи країни, за якого створюються 
необхідні фінансові умови для стабільного соціаль-
но-економічного розвитку країни, забезпечується 
її стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, 
створюються умови для збереження цілісності та 
єдності фінансової системи країни [4, с. 16]. Ви-
вчивши зміст нормативно-правових актів, в яких 
урегульовано окремі аспекти фінансової безпеки 
держави, можна стверджувати, що в чинному за-
конодавстві відсутній єдиний підхід щодо визна-
чення цієї категорії. 

В науковій літературі фінансова безпека та-
кож розглядається як багатофакторна категорія 
(табл. 1).

Аналізуючи визначення, надані провідними 
науковцями, можна зробити висновок, що фі-
нансова безпека:

– є умовою існування та розвитку будь-якого 
об’єкта економічних відносин та гарантує його 
здатність ефективно формувати, зберігати від 
надмірного знецінення та раціонально викорис-
товувати фінансові ресурси;

– характеризується збалансованістю, захи-
щеністю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
загроз;

– ґрунтується на незалежності, ефективності 
та конкурентоспроможності фінансово-кредит-
ної сфери;

– повинна забезпечувати розширене відтво-
рення, ефективне функціонування економіки 
і збалансоване задоволення потреб держави, 
суб’єктів господарювання та населення як в да-
ний момент часу, так і в майбутньому.

Для розробки засад фінансової безпеки необ-
хідна не лише чіткість у визначенні зазначеної 
категорії, а й оптимальна її структура. Слід за-
значити, що складові фінансової безпеки, ви-
кладені в Методичних рекомендаціях щодо роз-

Таблиця 1 
Визначення категорії «фінансова безпека держави»

№ 
з/п Автор Зміст категорії

1 О. Барановський [5]

Фінансова безпека розглядається як ступень захищеності фінансових 
інтересів; рівень забезпеченості суб’єктів усіх рівнів управління фінансо-
вими ресурсами; стан складових фінансового ринку; якості фінансових 
інструментів і послуг; стан фінансових потоків в економіці, що дозволяє 
вважати її одним з найважливіших системоутворюючих елементів еконо-
мічної безпеки держави

3 О. Василик [6] Фінансова безпека – це надійна захищеність фінансової системи від вну-
трішніх та зовнішніх загроз

4 О. Власюк [7]
Фінансова безпека стає основним економічним гарантом стабільності, за-
безпечуючи виробничий базис інфраструктурними інститутами розподілу 
фінансових та інвестиційних ресурсів

5 В. Геєць [8]
Фінансова безпека – це стабільний розвиток фінансової системи країни 
та її стійкість до потенційно негативного впливу зовнішніх і внутрішніх 
шоків

6. М. Єрмошенко [9]

Фінансова безпека – це такий стан фінансово-кредитної сфери, який ха-
рактеризується збалансованістю та якістю системної сукупності фінансо-
вих інтересів, достатністю обсягів фінансових ресурсів для всіх суб’єктів 
господарювання населення в цілому, що забезпечує ефективне функціону-
вання національної економічної системи і соціальний розвиток

7 А. Миколайчук [10]

Фінансова безпека – це сукупність соціально економічних і правових від-
носин, що забезпечують такий фінансовий стан, при якому виявляється 
стійкість до зовнішніх загроз і ризиків при раціональному використанні 
своїх фінансових ресурсів 

8 В. Сенчагов [9]

Фінансова безпека – це створення таких умов функціонування фінансової 
системи, за яких, по-перше, гранично мала можливість переспрямування 
фінансових потоків до незакріплених законодавчими нормативними акта-
ми сфери їх використання і, по-друге, до мінімуму знижено можливість 
явного зловживання фінансовими коштами

9 А. Сухоруков [11]

Фінансова безпека – це захищеність інтересів держави у фінансовій сфері 
або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, що 
гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберігати від над-
мірного знецінення та раціонально використовувати фінансові ресурси 
країни для забезпечення її соціально-економічного розвитку і обслугову-
вання фінансових зобов’язань

10
В. Шлемко І. Бінько [12], 
В. Мунтіян [13], 
М. Білик [14]

Фінансова безпека – такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, 
банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується зба-
лансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, 
здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економіч-
ної системи та економічне зростання
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рахунку рівня економічної безпеки України, 
потребують певного уточнення. Зокрема, їх роз-
гляд свідчить, що вони стосуються лише трьох 
напрямів: грошово-кредитної безпеки, безпеки 
небанківського фінансового сектору та бюджет-
ної безпеки. 

У той же час не зосереджена увага на деяких 
складових безпеки. Так, до складу грошово-кре-
дитного сектору можна включити банківську 
та валютну безпеку. Дослідження банківської і 
валютної безпеки дозволяє виокремити з кола 
загальних проблем специфічні аспекти функ-
ціонування банківського сектору та валютного 
ринку [15, с. 10].

Аналогічною є ситуація з співвідношенням 
економічного змісту бюджетної та боргової без-
пеки. З одного боку, основні правові засади утво-
рення і погашення державного та місцевого боргу 
викладено в рамках бюджетного законодавства, 
а управління державним і місцевим боргом вхо-
дить до сфери управління державними фінанса-
ми. Оскільки в методичних рекомендаціях бю-
джетна безпека розглядається як безпека всієї 
системи державних фінансів, елементами якої є 
державний і місцеві бюджети (в тому числі сфе-
ра управління державним та місцевим боргом), 
позабюджетні фонди, фінанси державного кор-
поративного сектору, з теоретичної точки зору 
боргова безпека може розглядатися як складова 
бюджетного сектору держави.

З цих же міркувань в структурі бюджетної 
безпеки можна виділити податкову і митну 
складові. На користь даного підходу свідчить і 
той факт, що не дивлячись на те що фіскальна 
система відноситься до сфери державних фінан-
сів, жодного індикатора податкової та митної 
складових в Методичних рекомендаціях не міс-
титься. 

Отже, за внутрішньою будовою фінансова 
безпека являє собою сукупність відносно ві-
дособлених взаємопов’язаних складових, дія 
яких спрямована на виявлення, попередження, 
нейтралізацію, уникнення та ліквідацію загроз 
в сфері грошово-кредитних, бюджетних відно-
син, сфері небанківського фінансового сектору 
економіки (рис. 1).

Рівень фінансової безпеки характеризує 
ступінь збалансованості, стійкості фінансової 
системи до внутрішніх і зовнішніх загроз, її 
конкурентоспроможність у світовій фінансовій 
системі і визначається конкретними показни-
ками. Слід зазначити, що перелік індикаторів, 
викладений в Методичних рекомендаціях [4], 
не може бути вичерпним, оскільки стан фі-
нансової безпеки характеризується безліччю 
показників. Все залежить від об’єкта аналізу, 
вагомості впливу певних ризиків на фінансову 
безпеку, ступеня деталізації дослідження та ба-
гатьох інших чинників. 

Наприклад, Ю.М. Харазішвілі пропонує роз-
ширити базу індикаторів деяких видів безпеки 
через:

– додаткові індикатори грошово-кредитної 
безпеки: рівень монетизації економіки (моне-
тарні засоби, % до ВВП); рівень інфляції (при-
ріст інфляції споживчих цін за рік, %); вар-
тість банківських кредитів за рік, %; рівень 
кредитування реального сектору економіки, % 
до ВВП; частка кредитів у переробну промисло-
вість в кредитуванні економіки, %;

– додаткові індикатори бюджетної безпеки: 
рівень зовнішнього боргу, % до ВВП; рівень 
внутрішнього боргу, % до ВВП; рівень транс-
фертів з державного бюджету, % до ВВП; рівень 
видатків зведеного бюджету до середньорічної 
чисельності населення, тис. грн. на 1 особу; рі-
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вень втрачених бюджетних надходжень внаслі-
док тінізації, % до ВВП [16].

У зв’язку з введенням в структуру бюджет-
ної безпеки митної та податкової складових при 
розробці аналітичного інструментарію оцінки 
стану безпеки пропонуємо застосовувати:

– індикатори податкової складової бюджет-
ної безпеки: відношення обсягу сплачених по-
датків і зборів, що входять у податкову систе-
му, до ВВП, %; відношення обсягу сплачених 
податків і зборів, що входять у податкову систе-
му та обов’язкових платежів до позабюджетних 
фондів, до ВВП, %; відношення обсягу спла-
чених окремими галузями економіки податків 
і зборів, що входять у податкову систему, та 
обов’язкових платежів до позабюджетних фон-
дів, до доданої вартості, створеної в цих галу-
зях, %; відношення обсягу податку з доходів 
фізичних осіб та обов’язкових платежів до по-
забюджетних фондів, нарахованих на фонд 
оплати праці та утриманих з оплати праці, до 
загального розміру фонду оплати праці, %; за-
гальні втрати бюджету від надання податкових 
пільг, %; сума фінансових санкцій за порушен-
ня податкового законодавства, розподіл її за ви-
дами порушень, грн., відношення суми фінан-
сових санкцій до суми сплачених податків, %;

– індикатори митної складової бюджетної 
безпеки: номінальний та реальний рівні мит-
ного навантаження на економіку; митне на-
вантаження на імпорт; митне навантаження на 
суб’єктів ЗЕД; частка оподаткованого товароо-
бігу в його загальній сумі; частка митних дохо-
дів в зведеному (державному) бюджеті країни; 
частка митних доходів у податкових доходах 
країни; рівень збираності митних платежів; ко-
ефіцієнт справляння мита, %.

Висновки. Таким чином, створення дієвого ме-
ханізму забезпечення фінансової безпеки, який 
враховуватиме особливості і перспективи функ-
ціонування всіх складових фінансової системи, 
буде сприяти розвитку економіки України та по-
кращенню стану її національної безпеки. Загалом 
же державна політика у сфері фінансової безпеки 
України повинна включати єдиний збалансова-
ний комплекс заходів, спрямованих на забезпе-
чення стабільності фінансової системи, запобіган-
ня відпливу капіталів, раціональне використання 
фінансових ресурсів. Кабінету Міністрів спільно 
з Національним банком та Міністерством фінан-
сів доцільно розробити Концепцію фінансової 
безпеки держави, яка б враховувала орієнтацію 
зовнішньої політики на інтеграцію в європейські 
структури і специфіку функціонування фінансо-
вої системи держави. Основною метою політики 
у сфері фінансової безпеки має бути стабільний 
розвиток фінансової системи країни в напрямі 

нагромадження фінансових ресурсів для еконо-
мічного розвитку та забезпечення її стійкості до 
потенційно негативного впливу зовнішніх і вну-
трішніх ризиків і загроз. 
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито особливості формування інформаційної 

парадигми в сучасній економічній науці. Проаналізовано на-
укові підходи до поняття «інформаційна економіка», їх транс-
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Визначено вплив наукових досліджень інформаційної економі-
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты особенности формирования инфор-

мационной парадигмы в современной экономической науке. 
Проанализированы научные подходы к понятию «информа-
ционная экономика», их трансформация вследствие про-
цессов глобализации и информатизации. Определено влия-
ние научных исследований информационной экономики на 
научные положения в сфере корпоративных финансов.
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ANNOTATION
This article deals with features of formation of information 

paradigm in the modern economic science. The scientific 
approaches to the definition of «information economy» and 
their transformation due to the globalization and informatization 
processes are analyzed. The impact of scientific researches of 
information economy on the scientific statements in the field of 
corporate finance is determined.
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Постановка проблеми та її зв’язок із важ-
ливими науковими або практичними завдання-
ми. Будь-яка наука розвивається під впливом 
рушійних сил, які зазвичай обумовлені форму-
ванням суспільних потреб у дослідженні тих чи 
інших явищ і процесів. Це цілком стосується 
і науки про корпоративні фінанси. Якщо ще 
кілька століть тому ці питання фактично ігно-
рувалися дослідниками, то вже зараз неможли-
во уявити наукових шкіл та напрямів, які тією 
чи іншою мірою не досліджували б корпорацій. 
Дефініція «корпорація» набула широкого вжит-
ку відносно недавно. Теоретичний же базис фі-
нансової науки становлять праці і тих учених, 
у яких немає прямих посилань на корпорації та 
їх фінансову діяльність.

Розвиток науки про корпоративні фінанси 
прямо пов’язаний із розвитком самої корпо-

рації як особливого суб’єкта підприємництва, 
принципи організації фінансів якого є специ-
фічними порівняно з принципами інших орга-
нізаційно-правових форм.

Аналогічним чином змінювалися і погляди 
на інформацію та її роль в економічних про-
цесах. Класична економічна школа (А. Сміт, 
Д. Рікардо, Л. Вальрас та інші) взагалі не брали 
її до уваги. У їхніх працях поведінка суб’єктів 
господарювання визначалась як результат ра-
ціонального вибору на основі наявності повної 
та достовірної інформації про необхідні змін-
ні. Пізніше вчені почали досліджувати вплив 
як кількості, так і якості інформації в цілому 
та корпоративної зокрема на процеси виробни-
цтва.

Зважаючи на стрімкі процеси інформатиза-
ції, дослідження ролі інформації як корпора-
тивного ресурсу є одним із найбільш актуаль-
них напрямів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання інформації, інформаційного суспіль-
ства та інформаційної економіки досліджували-
ся в роботах багатьох учених – Д. Акерлофа, 
С. Гроссмана, К. Ерроу, Е. Маймінаса, Ф. Най-
та, М. Спенса, Д. Стігліца, Дж. Стіглера, 
Ю. Фами, К. Шеннона та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Разом з тим донині недо-
статньо вивченими залишаються питання щодо 
трансформації наукових положень у сфері кор-
поративних фінансів під впливом розвитку ін-
формаційної парадигми в економічній науці.

Постановка завдання. Мета статті – визначи-
ти вплив інформаційної парадигми на розвиток 
досліджень у сфері корпоративних фінансів.

Виклад основного матеріалу. «Золотий 
фонд» сучасної економічної науки становлять 
праці, відзначені Нобелівською премією в галу-
зі економіки. Починаючи з 1969 р., коли впер-
ше було вручено цю відзнаку Раґнару Фрішу з 
Норвегії та Яну Тінбергену з Нідерландів, саме 
дослідження нобелівських лауреатів, відзна-
чених Банком Швеції, привертають увагу на-
уковців усього світу і часто є поштовхом для 
нових пошуків. Саме з таких позицій треба роз-
глядати й окремі праці цих учених – вони не 
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завжди мають суто прагматичне спрямування, 
але завжди по-новому підходять до вирішення 
тих чи інших теоретичних чи практичних про-
блем економіки.

Навряд чи можна стверджувати, що протя-
гом останніх 44 років, протягом яких прису-
джувалася ця премія, саме корпорація була в 
центрі досліджень, проте це не заперечує того, 
що значна кількість з них тією чи іншою мірою 
була присвячена економічним процесам, що 
прямо чи опосередковано стосуються корпора-
цій та їхніх фінансів.

В аналізі праць нобелівських лауреатів у га-
лузі економіки становить інтерес питання про 
їх структурування з позиції належності до тих 
чи інших наукових шкіл. У цьому контексті 
спиратимемося на думку російського дослідни-
ка О. Лібмана, який вважає, що за цим крите-
рієм можна, зокрема, виділити:

1) мейнстрим;
2) неоортодоксальну економічну теорію;
3) дослідження економіки неекономістами;
4) комплекс наук про менеджмент [1].
Наочно концепція О. Лібмана може бути зо-

бражена так (рис. 1).
Окремі автори розглядають присудження 

Нобелівської премії в галузі економіки з по-
зиції міжкраїнових порівнянь. Зокрема, такий 
аналіз проведений російським дослідником О. 
Худокормовим [2]. Він наголошує, що на су-
часному етапі розвитку економічної теорії спо-
стерігається домінування вчених зі США, яким 
присуджено близько 70% Нобелівських премій 
з економіки.

При цьому вчений вважає, що питання щодо 
національної належності є надзвичайно важли-
вим, оскільки таке підґрунтя по суті є базисом 
для наукового дослідження автора в тому чи ін-
шому періоді його наукової роботи. 

На наш погляд, такий поділ є певною мірою 
«штучним», оскільки, незважаючи на те, що 
праці низки нобелівських лауреатів засновані 
на аналізі теоретичних та практичних проблем 

окремих національних економік, насамперед 
США, це не знімає питання щодо вибору ме-
тодології дослідження, а також екстраполяції 
отриманих результатів на глобальному рівні.

У ХХ ст. якісні зміни в технологіях, нако-
пичення знань відбувалися пришвидшеними 
темпами, привертаючи дедалі більшу увагу на-
уковців. У 1950-1960-х рр. серед учених, які 
досліджували якісні зміни в суспільстві під 
впливом інформатизації та розвитку техноло-
гій, насамперед варто назвати Д. Белла, Е. Тоф-
флера, З. Бжезинського. Саме у цей час для 
відображення відмінностей нового етапу вико-
ристовувалися різні назви: «постіндустріаль-
не суспільство», «суперіндустріальне суспіль-
ство», «технотронна ера» тощо.

Зокрема, можна виділити такі найбільш по-
ширені підходи до визначення сутності інфор-
маційного суспільства: по-перше, за економіч-
ною складовою – як частка інформаційного 
(нематеріального) сектора в зростанні ВВП [3]; 
по-друге, виходячи з теорії «інформаційного ви-
буху», за якою кількість інформації, доступної 
суспільству, збільшується, що веде до якісної 
зміни економіки [4]; по-третє, як процесу роз-
повсюдження інформаційно-комунікаційних 
технологій [5].

Важливою підсистемою інформаційного сус-
пільства можна назвати інформаційну економі-
ку. Акцентуючи увагу на значущості інформа-
ції та її передавання, американський економіст 
К. Келлі писав: «…комунікації – це не просто 
сектор економіки. Комунікації – це сама еконо-
міка» [6, с. 5].

Зустрічаються й інші визначення: «Кон-
цепція інформаційної економіки включає себе 
фундаментальне визначення інформаційного 
суспільства як системи зв’язків і відносин між 
індивідами, що утворюється в процесі обміну 
інформацією з приводу соціальної та економіч-
ної діяльності; інформаційної економіки як сис-
теми суспільних відносин, в якій інформація є 
основним виробничим ресурсом» [7, с. 112].

Інші автори вважають, що інформа-
ційна економіка – фундамент постінду-
стріального суспільства – філософсько-
економічний термін, який позначає 
особливий тип економіки, в якому ін-
формація є визначальним виробничим 
ресурсом, а в структурі зайнятих біль-
шу частину складають працівники ро-
зумової праці [8].

Зрештою, нині інформація досить 
часто описується як один із найваж-
ливіших факторів виробництва. Її 
особливістю є те, що інформація, на 
відміну від матеріальних ресурсів, не 
переносить своєї вартості на продукт 
і не зникає у процесі виробництва. 
Проте її цінність, як уже зазначало-
ся, значно залежить від можливостей 
її використання в конкретний момент 
часу.

 СТРУКТУРА ЗАХІДНОГО НАУКОВОГО 
СПІВТОВАРИСТВА 

 

Мейнстрим Неоортодоксальна 
економічна теорія 

Економічна 
теорія в 

неекономічних 
дослідженнях 

•  сучасна 
неокласика; 
• теорії, 

дотичні до 
неокласики 

та погра-
ничні з нею 

• порівняльна полі-
тична економія; 
• міжнародна полі-
тична економія; 
• економічна соціо-
логія; 
• соціоекономіка; 
• мікросистемний 
аналіз; 
• економічна 
історія 

Традиційна 
неоортодоксія 
• «старий» ін-
ституціоналізм; 
• соціальна 
економіка; 
• австрійська 
школа; 
• теорія регуля-
ції; 
тощо 
 

Найновіша 
неоортодоксія 
• еволюційна 
економіка; 
• екологічна 
економіка; 
• біоекономіка; 
• поведінкова 
економічна 
теорія; 
• екофізика 

 
 

Рис. 1. Структура західного наукового співтовариства 
(економістів та неекономістів, які вивчають економіку)
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Разом з тим на ринку може скластися така 
ситуація, коли в одних суб’єктів буде більше 
даних, ніж в інших. Для її характеристики 
було введено поняття інформаційної асиме-
трії. Уперше цю проблему почав досліджувати 
К. Ерроу [9]. Найвизначнішими науковцями в 
даному напрямі можна вважати лауреатів Но-
белівської премії з економіки Д. Акерлофа, 
М. Спенса та Д. Стігліца.

На наш погляд, у цьому контексті насам-
перед необхідно звернути увагу на праці аме-
риканського вченого Дж. Акерлофа, які вва-
жаються класикою інформаційного напряму в 
сучасній науці [10].

Учений підкреслив необхідність розвитку 
поведінкової мікроекономіки, яка використо-
вувала б уявлення, засновані на психологічних 
та соціологічних дослідженнях. Водночас і про-
блеми макрорівня він розглядав крізь призму 
інформаційної асиметрії. 

З позиції корпоративних фінансів станов-
лять інтерес дослідження Дж. Акерлофом вза-
ємовідносин між фірмою та найманими праців-
никами. Учений вважав, що взаємовідносини 
між корпораціями та найманими працівниками 
нагадують обмін подарунками – корпорації ви-
плачують підвищену заробітну плату в обмін 
на «вірність» їхнім інтересам. Разом з тим аси-
метрія інформації щодо рівня заробітної плати 
може породжувати опортуністичну поведінку з 
боку окремих найманих працівників.

Найповніше інформаційна парадигма реа-
лізована в працях американського економіста 
Дж. Стігліца [11]. Сам учений вважав результа-
ти своїх досліджень у цьому напрямі «сучасною 
теорією фірми», яка базується на трьох скла-
дових:

1) теорія фінансування корпорацій;
2) теорія корпоративного управління;
3) теорія організаційних схем.
Щодо першого блоку питань у «теорії фір-

ми» Дж. Стігліц ставив під сумнів висновки 
теорії М. Міллера та Ф. Модільяні щодо від-
сутності різниці у виборі між акціонерним та 
борговим капіталом під час прийняття рішень 
стосовно корпоративного фінансування. Зокре-
ма, будь-який випуск цінних паперів на ринку 
він вважав сигналом для інвесторів, який впли-
ває на їхню поведінку.

Додатковий випуск акцій у такому підхо-
ді є негативним сигналом, оскільки найбільш 
прийнятним періодом для розміщення є той, 
у якому акції переоцінені. Якраз цим можна 
пояснити зниження капіталізації корпорації у 
відповідь на оголошення про додатковий ви-
пуск акцій. Саме через це, вважав Дж. Стігліц, 
додатковий випуск акцій, як метод корпора-
тивного фінансування, використовується дуже 
рідко.

У другій частині «теорії фірми» Дж. Стігліца 
досліджувалися проблеми, пов’язані з корпора-
тивним управлінням, зокрема з можливостями 
збагачення менеджерів за рахунок акціонерів, 

а також мажоритарних акціонерів за рахунок 
дрібних власників акцій. По суті, йдеться про 
прояв агентського конфлікту, який істотно 
впливає на прийняття фінансових рішень на 
рівні окремої корпорації.

На думку Дж. Стігліца, велике значення в 
умовах асиметрії інформації має вибір організа-
ційної схеми. Неправильний вибір організацій-
ної схеми та асиметрія інформації в сукупності 
призводять до того, що перспективні проекти 
відхиляються, тоді як малопривабливі – реа-
лізуються. Звернемо увагу на те, що зазначені 
процеси автор аналізує і з позиції діяльності 
корпоративного сектору в США, що значно під-
вищує прагматичну значимість зроблених ним 
висновків.

Доволі революційними з позиції сучасної 
науки стали дослідження, проведені Нобелів-
ським лауреатом 2002 р. В. Смітом у царині 
прийняття рішень економічними агентами [12]. 
Зокрема, він доводив, що в найпростіших і 
найпримітивніших варіантах побудови ринку 
справджувалися висновки базових теоретичних 
моделей, які описують поведінку економічних 
агентів. Однак ускладнення ринку призводило 
до того, що він починав діяти інакше, ніж це 
описувалося в моделі. 

На підставі цього В. Сміт зробив надзвичай-
но важливий висновок, який можна використа-
ти і для характеристики процесів у корпоратив-
ному секторі та на ринку капіталів, – поведінка 
індивідуумів визначається інституційною ком-
позицією окремого ринку.

Не можна забувати і про важливість праць 
іншого вченого – Дж. Канемана – для розви-
тку теорії «поведінкової економіки». Саме цей 
учений здійснив цілий ряд експериментів, у ре-
зультаті яких були підтверджені постулати тео-
рії «обмеженої раціональності» [13]. Його праці 
значно збільшили кількість прихильників тео-
рії «поведінкової економіки», утім на сучасно-
му етапі розвитку цей напрям поступово «вклю-
чається» до загальних теоретичних положень 
економічної науки. По суті, цим визнається, що 
поведінкова економіка та її антологія перестали 
сприйматися як напрям, що є антагоністичним 
до постулатів класичної та неокласичної теорії.

У 60-х роках ХХ ст. почала активно роз-
виватися також і гіпотеза ефективного ринку, 
яка тісно пов’язує корпоративну інформацію та 
вартість компанії. Її автором є американський 
економіст Ю. Фама. Ефективним він вважав та-
кий ринок, який «швидко пристосовується до 
нової інформації» [15].

Пізніше це визначення дещо змінилося, і 
зараз інформаційна ефективність реалізується 
через «повне відображення всієї наявної інфор-
мації». Ефективний ринок характеризується 
врахуванням у цінах всіх суттєвих даних та 
відсутністю помилок.

Підкреслюючи особливе значенням інфор-
мації для розвитку економічної науки і сус-
пільства в цілому, все-таки не варто перебіль-
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шувати масштаби її впливу на визначення 
напрямів розвитку суспільства. Е. Маймінас 
вважає, що по-перше, у світі відбувається пе-
рехід від «матеріального» до «інформаційно-
го» суспільства, а по-друге, що увага до ви-
добутку нафти і випуску сталі, виробництва 
взуття і м’яса є наслідком того, що людство 
ще неповною мірою опанувало можливості ін-
формаційного суспільства, і, по-третє, про не-
обхідність зміни парадигми економічної теорії 
і суспільства в цілому [15].

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Сучасна теорія корпоративних фі-
нансів формувалася протягом тривалого пері-
оду. Наукові вчення та течії, що розвивалися 
до ХХ ст., служать базисом для формування 
концептуальних підходів до розуміння кор-
порації та її функціонування найчастіше по-
біжно. А вже у ХХ–ХХІ ст. виникли науко-
ві школи, які безпосередньо розглядали як 
об’єкт дослідження корпоративні утворення, 
їхню фінансову діяльність, управлінські ас-
пекти функціонування.

На наш погляд, сучасний теоретичний ба-
зис функціонування корпорацій та корпоратив-
них фінансів можна подати у вигляді кількох 
взаємопов’язаних блоків, що включають:

- аналіз економічних відносин мікрорівня, 
насамперед «теорії фірми» як базового напря-
му, що досліджує причини виникнення фірм, 
принципи їх діяльності тощо;

- аналіз макросередовища, в якому функціо-
нує будь-яка корпорація. У цьому напрямі вар-
то особливо виділити праці, що обґрунтовують 
оптимальні механізми державної економічної 
політики та її вплив на економічні відносини 
на макрорівні;

- теорії, що вивчають специфічні напрями 
діяльності корпорацій, зокрема теорії трансна-
ціоналізації, міжнародного руху капіталу, між-
народної торгівлі.

Таким чином, можна зробити висновок, що 
в основі формування інформаційної парадигми 
лежить перехід до постіндустріального суспіль-
ства. У свою чергу інформаційна парадигма 
суттєво впливає на дослідження у сфері корпо-
ративних фінансів, зважаючи на той факт, що 
інформація перетворилася на вагомий ресурс 
у конкурентній боротьбі. Виходячи з того, що 
інформація є обмеженим ресурсом, а інформа-
ційна асиметрія – об’єктивним явищем, по-
дальший розвиток теоретичних концепцій в 

корпоративних фінансах буде ґрунтуватися 
саме на врахуванні означених факторів.
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ФОНДОВІ БІРЖОВІ ІНДЕКСИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИ 
РОЗРАХУНКУ, ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

STOCK EXCHANGE INDICES IN UKRAINE AND THE WORLD: THE ESSENCE, 
METHODS OF CALCULATION, TRENDS AND PROBLEMS OF FORMATION

АНОТАЦІЯ
У статті визначено сутність, функції, значення та види фон-

дових індексів. Проведено аналіз методів розрахунку фондо-
вих індексів у світі та в Україні. Охарактеризовано світові тен-
денції формування фондових індексів. Визначено проблеми 
у формуванні фондових індексів в Україні та запропоновано 
заходи по їх вирішенню.

Ключові слова: фондова біржа, фондовий ринок, фондо-
вий індекс, індексна корзина, індекс ПФТС, індекс UX.

АННОТАЦИЯ
В статье определены сущность, функции, значение и 

виды фондовых индексов. Проведен анализ методов расчета 
фондовых индексов в мире и в Украине. Охарактеризованы 
мировые тенденции формирования фондовых индексов. 
Определены проблемы в формировании фондовых индек-
сов в Украине и предложены меры по их решению.

Ключевые слова: фондовая биржа, фондовый рынок, 
фондовый индекс, индексная корзина, индекс ПФТС, ин-
декс UX.

ANNOTATION
The essence, function, value and type of stock indices were 

identified in the article. Analysis of methods of calculation of 
stock indices in the world and in Ukraine was developed. Global 
trends of formation stock indices were described. The problems 
of formations of stock indices in Ukraine were identified and 
measures on their decision were proposed.

Keywords: stock exchange, stock market, stock index, index 
card, PFTS Index, UX Index.

Постановка проблеми. Фондовий ринок є 
важливим елементом економіки розвинутих 
країн світу. На даний час виникає багато про-
блем та питань щодо механізму функціонуван-
ня бірж, системи оцінки стану та перспектив 
розвитку біржового ринку, який має певні осо-
бливості у вітчизняній економіці. У сучасних 
умовах більшість розвинених країн використо-
вує системи біржових індексів для аналізу та 
прогнозування розвитку окремих ринків та га-
лузей, але для України біржові індекси є новим 
та недостатньо вивченим інструментом з цієї 
позиції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми становлення, функціонування та роз-
витку біржового фондового ринку досліджують 
відомі вітчизняні та зарубіжні дослідники, зо-
крема, Т. Берднікова, Б. Бітюк, Е. Бредлі, 
В. Гниляк, А. Грищенко, С. Еш, К. Калинець, 
М. Козоріз, О. Мозговий, І. Пилипенко та ін. 
Аналізом проблем біржової діяльності в Укра-
їні та шляхами їх вирішення займалися такі 
вчені, як В. Бралатан, Л. Грищенко, В. Діден-

ко, О. Жилякова, А. Приступко, О. Савицька 
та багато інших. Питанням ролі біржових ін-
дексів як інструменту оцінки розвитку галузей 
та ринків, способів їх розрахунку, проблемам 
формування приділяли увагу К. Бєгун, Р. Бо-
брович, Л. Долінський, М. Запорожець, К. Ка-
линець, О. Кремень, О. Нечипорук, Т. Пімонен-
ко, В. Ратинський, С. Сукачов та ін.

Мета статті полягає в аналізі методів розра-
хунку біржових індексів в Україні та розвину-
тих країнах світу, визначенні тенденцій і про-
блем у їх формуванні та розробці пропозицій 
щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для якісної оцінки стану фондового ринку і 
грубої кількісної оцінки його динаміки зручно 
використовувати одновимірний показник. Та-
ким показником є індекс фондового ринку.

Біржовий фондовий індекс – це показник, 
який визначає зведений курс певної групи цін-
них паперів (як правило, акцій) і використову-
ється для визначення поточного стану та дина-
міки фондового ринку.

Група цінних паперів, що використовується 
для розрахунку біржового фондового індексу, 
називається «індексною корзиною».

Фондовий індекс не є єдиним цінним папе-
ром, тому зазвичай говорять про «значення» 
або «рівень» індексу, але не про його «ціну».

Використання біржових індексів засновано 
на обґрунтованому припущенні, що коливання 
цін на акції декількох десятків провідних ком-
паній відповідають коливанням цін на всі інші 
акції, що засновані на загальному коливанні та 
зміні у попиті та пропозиції цінних паперів у 
цілому на фондовому ринку.

Абсолютне значення біржового фондового ін-
дексу в конкретний момент часу саме по собі не 
несе ніякої істотної інформації. Важливе значення 
має сукупність біржових фондових індексів, яка 
дозволяє виявити зміни індексу з плином часу та 
визначити загальний напрямок руху ринку. 

Фондовий індекс також є індикатором до-
ходу, який може бути отриманий утримувачем 
конкретного набору акцій.

Кожен індекс має такі характеристики:
– склад індексу (набір акцій-представників, 

що входять до «індексного кошику»);
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– базисне значення індексу – це значення на 
початок розрахунку індексу, тобто на початок 
базисного періоду, який береться за початок 
відліку;

– статистична база для розрахунку індексу 
(дані про кількість акцій, показники фінансо-
вої звітності підприємств, емітентів тощо);

– види ваг до курсових вартостей акцій, що 
входять до складу індексу. Це вид зважування, 
яке може проводитись за ринковою вартістю 
акцій або за ринковою капіталізацією корпора-
цій, що входять до бази індексу;

– метод зведення до середнього (метод усе-
реднення) – це метод використання середніх 
арифметичних та середніх геометричних вибра-
них значень.

Для того щоб фондові індекси могли успішно 
застосовуватися, вони мають бути:

– повними, тобто відображати стан акцій, 
які реально доступні учасникам ринку за нор-
мальних ринкових умов;

– стабільними, тобто акції, що представля-
ють кошик цін, не повинні мінятися занадто 
часто, а якщо такі зміни все ж відбуваються, 
інвесторам мають бути зрозумілі їх причини;

– відтворювальними, тобто учасники ринку, 
використовуючи інформацію, на основі якої був 
розрахований індекс, повинні отримувати те ж 
його значення.

Згідно з даними агентства Dow Jones & Co. 
Inc., на кінець 2003 р. в світі налічувалося 
2 315 фондових індексів [1].

У використані індексів є ряд негативних мо-
ментів:

– демонструють лише кількісні зміни, але не 
відображають якісних аспектів, тобто не роз-
кривають причин, що стоять за зміною цін;

– не зберігають вартості утриманих сум (не 
враховують дивіденди);

– потребують періодичного коригування 
компонентів;

– індексами можна маніпулювати;
– зміни в ринкових цінах акцій, які фіксу-

ються фондовими індексами, приблизно відобра-
жають інтенсивність торгівлі акціями на ринку.

Біржові індекси мають 
подвійне значення на фон-
довому ринку:

– по-перше, вони вико-
нують роль інформаційного 
індикатора;

– по-друге, вони слу-
гують основою для фі-
нансових інструментів 
(ф’ючерсних та опціонних 
контрактів).

Як індикатор біржовий 
індекс використовується:

– органами державного 
управління та великим біз-
несом для визначення ста-
ну економіки;

– професійними учас-

никами ринку цінних паперів для аналізу і 
прогнозування кон’юнктури ринку, для оцін-
ки ефективності управління портфелями ак-
цій та ін.

Як основа для фінансових інструментів бір-
жовий індекс використовується:

– професійними учасниками ринку цінних 
паперів, а саме інвесторами і спекулянтами, 
для проведення операцій з хеджування;

– професійними учасниками ринку цінних 
паперів, а саме спекулянтами, для проведення 
короткострокових операцій купівлі-продажу з 
метою отримання доходу на різниці цін.

На сучасному етапі місце біржових індексів 
у моделі фондового ринку, як правило, виділя-
ється через їх функції. В науковій літературі 
існують різні підходи до визначення функції 
біржових індексів [2–5].

Ми підтримує підхід [4; 5] і вважаємо, що 
біржові індекси виконують три функції, до 
яких слід віднести такі:

– діагностична. Біржові індекси характе-
ризують стан та динаміку розвитку однієї або 
кількох національних економік загалом та 
окремих їх складових зокрема. Так, зміна рен-
табельності виробництва в галузі миттєво відо-
бражається на котирувальній ціні відповідних 
акцій, що, у свою чергу, позначається на рівні 
біржового індексу галузі;

– індикативна. Біржовий індекс слугує ін-
струментом для аналізу та оцінки змін на рин-
ку цінних паперів. Він дозволяє: провести ана-
ліз і спрогнозувати як короткострокові, так і 
довгострокові зміни на ринку цінних паперів; 
вибрати інвестиційні стратегії; оцінювати ефек-
тивність управління портфелем цінних папе-
рів);

– спекулятивна. Біржовий індекс виконує 
роль фінансового інструменту при використан-
ні його як базового активу для похідних цінних 
паперів (ф’ючерсів та опціонів).

Біржові індекси класифікуються за різними 
ознаками (рис. 1): за способом розрахунку, за 
суб’єктом розрахунку, за об’єктом розрахунку, 
за територіальною ознакою.

 
 

Види фондових 
біржових індексів 

За способом розрахунку: 
- капіталізовані; 
- цінові 

За суб’єктом розрахунку: 
- розраховані фондовими біржами; 
- розраховані рейтинговими компаніями; 
- розраховані інформаційними агентствами 

За територіальною ознакою: 
- інтернаціональні; 
- національні; 
- секторні; 
- субсекторні 

За об’єктом розрахунку: 
- індекси акцій; 
- індекси облігацій; 
- інші 

Рис. 1. Класифікація фондових біржових індексів
Джерело: складено за даними [3; 4; 6]
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За способом розрахунку виділяють:
– капіталізовані індекси. Це тип індексів, 

які вимірюють загальну капіталізацію під-
приємств, цінні папери яких використовують-
ся для розрахунку індексу на конкретну дату. 

(Капіталізація – це добуток ринкової вартості 
цінних паперів та їх чисельності, що перебуває 
в обігу.) До капіталізованих індексів належать 
індекси Standart and Poors, зведений індекс 
Нью-Йоркської фондової біржі тощо;

Таблиця 1
Найбільш відомі фондові індекси світу

Назва індексу Країна 
походження

Вид за способом 
розрахунку

Кількість 
компаній Коментарій

Dow Jones Ind. Avg. США По ціні 30

«Блакитні фішки» бірж США. 
Включає акції всіх галузей 
за винятком транспортної та 
комунальних послуг

S&P 500 США Вільна 
капіталізація 500

500 найбільших компаній 
NYSE і NASDAQ, що покриває 
за капіталізацією 75% всього 
фондового ринку США

NASDAQ США Вільна 
капіталізація 2512 Всі компанії, що торгують на 

NASDAQ

S&P/TSX Канада Вільна 
капіталізація 244

Компанії високої капіталізації, 
що торгуються на Фондовій біржі 
Торонто

Mex IPC Мексика Вільна 
капіталізація 35

Компанії високої капіталізації, 
що торгуються на Мексиканської 
фондовій біржі

BOVESPA Бразилія Вільна 
капіталізація 71

Компанії високої капіталізації, 
що торгуються на Фондовій біржі 
Сан-Паулу

Euro Stoxx 50 Європа Вільна 
капіталізація 50 Європейські «блакитні фішки». 

12 країн Єврозони

Euro Stoxx 600 Європа Вільна 
капіталізація 600

Компанії високої, середньої і 
низької капіталізації. 18 країн 
Єврозони

FTSE 100 Великобританія Вільна 
капіталізація 100 «Блакитні фішки» Лондонської 

фондової біржі

CAC 40 Франція Вільна 
капіталізація 40 «Блакитні фішки» Euronext Paris

DAX Німеччина Вільна 
капіталізація 30 «Блакитні фішки» 

Франкфуртської фондової біржі

IBEX 35 Іспанія Вільна 
капіталізація 35 «Блакитні фішки» Мадридській 

фондовій біржі

FTSE MIB Італія Вільна 
капіталізація 40 «Блакитні фішки» Італійської 

фондової біржі

AEX Нідерланди Вільна 
капіталізація 25 «Блакитні фішки» Euronext 

Amsterdam

ATX Австрія Вільна 
капіталізація 20 «Блакитні фішки» Віденської 

фондової біржі

OMX STKH30 Швеція Вільна 
капіталізація 30 «Блакитні фішки» Стокгольмської 

фондової біржі

SMI Швейцарія Вільна 
капіталізація 20 «Блакитні фішки» Швейцарської 

біржі

Індекс ММВБ Росія Вільна 
капіталізація 50 «Блакитні фішки» ММВБ. 

Розрахунок у рублях

RTSI Росія Вільна 
капіталізація 50 «Блакитні фішки» ММВБ. 

Розрахунок в доларах

Nikkei 225 Японія По ціні 225 Найбільші 225 компаній 
Токійської фондової біржі

TOPIX Японія Вільна 
капіталізація 1797

Всі компанії, що торгуються на 
першій секції Токійської фондової 
біржі

Hang Seng Гонконг Вільна 
капіталізація 50 «Блакитні фішки» Гонконгської 

фондової біржі

S&P/ASX 200 Австралія Вільна 
капіталізація 200

Компанії високої капіталізації, 
що торгуються на Австралійській 
фондовій біржі

Джерело: складено за даними [6; 7]
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– цінові індекси. Це тип індексів, які ви-
раховуються як середнє арифметичне вартості 
акцій компанії, що входять у базовий список 
індексу. До цінових індексів відносять індекс 
Доу-Джонса (Dow-Jones), індекс фондової бір-
жі у м. Токіо (Японський індекс Nikkey-225), 
базовий індекс Американської фондової біржі 
(АМЕХ) тощо.

За суб’єктом розрахунку:
– індекси, розраховані фондовими біржами;
– індекси, розраховані рейтинговими компа-

ніями;
– індекси, розраховані інформаційними 

агентствами.
За об’єктом розрахунку:
– індекси акцій;
– індекси облігацій;
– індекси іноземної валюти та ін.
За територіальною ознакою:
- інтернаціональні. Характеризують стан 

світового фінансового ринку або його певні гео-
графічні сектори (Європу, Північну Америку, 
Далекий Схід тощо);

- національні. Відображають активність на-
ціонального ринку акцій;

- секторні. Відображають стан певного вну-
трішнього ринку, наприклад, ринку акцій, що 
котируються на певній біржі, ринку державних 
цінних паперів, ринку облігацій і т. д.;

- субсекторні. Характеризують активність у 
певній галузі економіки (транспорту, телекому-
нікацій, нафтогазового комплексу і т. д.). Зі-
ставлення динаміки поведінки цих індексів дає 
можливість спостерігати за змінами стану будь-
якої галузі стосовно економіки в цілому.

Серед найбільших груп індексів можна на-
звати національні (загальноринкові) та субсек-
торні (галузеві) індекси.

Загальноринкові індекси, як правило, охо-
плюють від 70 до 90% обсягу капіталізації рин-
ку, за даними якого вони обчислюються.

Важливе значення мають також індекси 
«блакитних фішок», що являють собою показ-
ники змін цін на акції невеликої кількості най-
більших компаній, обсяг торгівлі якими скла-
дає левову частку того чи іншого ринку.

Важливим є те, хто розраховує біржовий ін-
декс: чи біржа, чи рейтингові та інформаційні 
компанії. Кожен із цих варіантів має свої пере-
ваги та недоліки. 

Перевагою першого підходу є прямий та без-
посередній доступ до первинних даних торгів, 
на основі яких розраховуються індекси. Продаж 
інформації про хід торгів дозволяє працювати з 
нею також й іншим зацікавленим організаціям, 
проте біржі мають перевагу в швидкості отри-
мання, обробки та публікації даних. Це важли-
во за умови розрахунку індексу в режимі реаль-
ного часу паралельно з торгами.

Перевагою другого підходу є можливість не 
обмежуватись одним біржовим ринком. Напри-
клад, найбільш популярний індекс S&P 500 
розраховується на базі даних про торги акція-

ми, які входять у лістинг як біржі NYSE, так 
і NASDAQ. Це дозволяє більш повно показати 
зміну ситуації на всьому ринку, а не лише його 
сегменті, контрольованому тим чи іншим торго-
вельним майданчиком.

На сьогоднішній день у країнах з ринковою 
економікою функціонують понад 200 фондових 
бірж. Практично кожна з них має власну сис-
тему біржових індексів, що пов’язано з особли-
востями проведення торгів (табл. 1) [6; 7]. Ін-
формація про біржові індекси значної кількості 
бірж регулярно публікується у засобах масової 
інформації, що формує значну частину їх до-
ходів.

Найбільшого поширення у світі набули ін-
декси, розроблені в США. Це пов’язано з тим, 
що денний оборот тільки Нью-Йоркської фон-
дової біржі (NYSE) складає половину світового 
обороту цінних паперів.

Кожна біржа використовує власні методи 
розрахунку індексів. 

Загалом у світовій системі господарювання 
існує два основні способи визначення індексів:

– за допомогою середньої арифметичної про-
стої та зваженої;

– за допомогою середньої геометричної про-
стої та зваженої.

В разі використання середньоарифметичної 
простої при розрахунку біржового індексу ціни 
складають і ділять на число акцій в кошику. 
Цей індекс розраховується за формулою [6]: 
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де Іt – курсова вартість на момент часу t;
Рjt – курсова вартість акцій j-ї компанії, цін-

ні папери якої використовуються для розрахун-
ку фондового індексу, на момент часу t;

N – загальна кількість компаній, акції яких 
беруть участь при розрахунку фондового індексу;

К – узгоджувальний коефіцієнт.
За цим підходом розраховуються фондові ін-

декси DJIA (індекс Dow Jones) та Nikkei 225 
Average.

В процесі усереднювання зазвичай викорис-
товують індекси, що розраховані за допомогою 
середньоарифметичної зваженої. Зважування 
відбувається за ціною, за вартістю відбору та 
шляхом прирівнювання вагомості акцій. До ін-
дексів, у процесі обчислення яких використову-
ється прийом зважування, належать S&P-500, 
зведений NYSE, FT-100, NASDAQ, DAX, CAC 
та ін.

Зважений середньоарифметичний індекс за 
ціною акції розраховується за формулою [6]:
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де Рj0 – курсова вартість акцій j-ї компанії, 
цінні папери якої використовуються для обра-
хунку індексу в момент часу t;
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К
1
 – базове значення індексу на початковий 

момент часу.
Зважений середньоарифметичний індекс за 

вартістю відбору (за капіталізацією) має такий 
вигляд [6]:
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де njt і nj0 – чисельність акційні компанії, 
цінні папери якої використовуються для обра-
хунку індексу на момент часу t.

В результаті такого підходу до розрахун-
ку індексу зміна цін на акції більш великих 
корпорацій буде, як правило, чинити більший 
вплив на значення індексу, ніж коливання вар-
тості цінних паперів дрібних компаній. Дана 
формула використовується для розрахунку ін-
дексу S&P-500.

Індекс, зважений шляхом прирівнювання 
часток акцій компаній, розраховується за фор-
мулою [6]:
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При розрахунку біржового індексу за допо-
могою середньої геометричної відбувається пе-
ремножування цін з подальшим витяганням 
кореня n-го степеня.

Незважений середньо геометричний індекс 
визначається за наступною формулою [6]:
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За цією формулою розраховується найстарі-
ший із використовуваних в сьогодні фондових 
індексів Великобританії – індекс ФТ-30 (FT-30 
Share Index, Financial Times Industrial Ordinary 
Index), який став публікуватись з 1935 р. 

Зважений середньогеометричний індекс ви-
значається за такою формулою [6]:
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де Рj(t-1)
 – це курсова вартість акції j-ї ком-

панії, цінні папери якої використовуються для 
обрахунку індексу, у попередній день.

За такою формулою розраховується компози-
тивний індекс Value Line Composite Average, що 
використовується на фондовому ринку США.

Арифметичний і геометричний індекси для 
одних і тих же акцій, що мають однакове по-
чаткове значення, при русі цін на акції пово-
дяться по-різному. Геометричний індекс росте 
повільніше, а падає швидше, ніж арифметич-
ний, що обумовлено методом його розрахунку.

Арифметичні індекси краще відображають 
приріст або зниження вартості акцій.

Для оцінки кон’юнктури ринків в цілому 
частіше використовують арифметичні індекси, 
хоча нерідко можна зустріти індекси, визначені 

обома методами. Так, індекс FT 30-геометрич-
ний, а актуарні індекси Financial Times, напри-
клад FTSE 100, – арифметичні.

Вимоги до розрахунку індексів [8]:
– кількість акцій-представників в «індексно-

му кошику» має бути достатньо великим. Чим 
більший обсяг вибірки, тим більш адекватно ін-
декс показує стан економіки чи окремої галузі;

– репрезентативність. Тобто коливання цін 
на дану акцію мають відображати загальні ко-
ливання цін усього ринку цінних паперів або 
коливання цін на акції емітентів того сектору 
економіки, представником якого виступає емі-
тент обраної акції;

– вага. Бажано, щоб інформація про цінні 
папери компаній мала свою вагу, пропорційно 
впливу цінних паперів цих компаній на фондо-
вий ринок загалом;

– індекс не повинен залежати від самих вар-
тостей акцій, а залежати перш за все або тільки 
від зміни вартостей акцій;

– для розрахунку індексів потрібні періо-
дичні коригування списку індексу, оскільки до 
нього зазвичай входять акції підприємств, які 
посідають лідерські позиції за обсягами прода-
жів акцій на фондовому ринку, а їхній перелік 
з часом змінюється.

В Україні фондові індекси регулюються На-
ціональною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку (НКЦПФР). НКЦПФР, відповідно 
до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та покладе-
них на неї завдань, здійснює регулювання ді-
яльності уповноважених рейтингових агентств, 
зокрема, видає уповноваженим рейтинговим 
агентствам свідоцтво про включення до Дер-
жавного реєстру уповноважених рейтингових 
агентств, визначає перелік міжнародних рей-
тингових агентств, які мають право визначати 
обов’язкові за законом рейтингові оцінки емі-
тентів та цінних паперів, встановлює порядок 
ведення та веде Державний реєстр уповноваже-
них рейтингових агентств, встановлює правила 
визначення уповноваженим рейтинговим агент-
ством рейтингової оцінки за національною шка-
лою, встановлює порядок подання Рейтинговим 
агентством інформації до НКЦПФР, встанов-
лює відповідність рівнів рейтингових оцінок 
за шкалою міжнародних рейтингових агентств 
рівням за національною шкалою та узагаль-
нює досвід та практику діяльності рейтингових 
агентств і забезпечує публічність визначених 
рейтингових оцінок.

В Україні фондовий біржовий ринок на кі-
нець 2014 р. представлений 10 біржами: «Ки-
ївською міжнародною фондовою біржею» 
(КМФБ); «Придніпровською фондовою біржею» 
(ПФБ); «Українською міжбанківською валют-
ною біржею» (УМВБ); «Українською міжнарод-
ною фондовою біржею» (УМФБ); «Українською 
фондовою біржею» (УФБ); «Східно-Європей-
ською фондовою біржею» (СЄФБ); «Укра-
їнською біржею» (УБ); «Фондовою біржею 
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Таблиця 2
Загальна характеристика індексів фондових бірж в Україні

Назва індексу Дата початку 
розрахунку
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розрахунку 

індексу

Частота 
розрахунку

Індекс ІННЕКС 
(i-INNEX) 22.07.2013 р. 100 99,89 5 -

середньо- 
арифметичний 
зважений за 
ціною

на кінець 
кожного 
торговельного 
дня

Індекс УМФБ 
(UISE Index) 8.07.2013 р. 1000 1032,43 4 30

середньо- 
арифметичний 
зважений за 
капіталізацією

на кінець 
кожного 
торговельного 
дня

Індекс 
корпоративних 
облігацій УФБ 
(UKRSE CBI)

5.07.2013 р. 100 114,27 10 -

середньо- 
арифметичний 
зважений за 
капіталізацією

на кінець 
кожного 
торговельного 
дня

Індекс СЄФБ 
(SEFB Index) 15.07.2013 р. 100 106,1153 8 25

середньо- 
арифметичний 
зважений за 
капіталізацією

на кінець 
кожного 
торговельного 
дня

Індекс UX (UX 
Index) 26.03.2009 р. 500 972,39 10 20

середньо- 
арифметичний 
зважений за 
капіталізацією

протягом 
торгової сесії 
кожні 15 секунд

Індекс КМФБ 
(КISE Index) 8.07.2013 р. 1000 1109,65 6 20

середньо- 
арифметичний 
зважений за 
капіталізацією

на кінець 
кожного 
торговельного 
дня

Індекс ПФБ 29.03.2013 р. 1000 1709,27 10 17

середньо- 
арифметичний 
зважений за 
капіталізацією

на кінець 
кожного 
торговельного 
дня

Індекс ПФТС 
(PFTS Index) 1.10.1997 р. 100 329,48 20 15

середньо- 
арифметичний 
зважений за 
капіталізацією

на кінець 
кожного 
торговельного 
дня

Джерело: складено за даними фондових бірж України

«ІННЕКС»; «Фондовою біржею «ПФТС»; «Фон-
довою біржею «Перспектива».

Вісім із 10 бірж проводять розрахунок власно-
го індексу. Лише «Українська міжбанківська ва-
лютна біржа» та «Фондова біржа «Перспектива» 
не визначають біржовий індекс. Із восьми біржо-
вих індексів сім розраховуються на основі курсу 
акцій, а на «Українській фондовій біржі» – на 
основі корпоративних облігацій (табл. 2).

До біржових списків фондових бірж входять 
невелика кількість компаній, тому біржові ін-
декси розраховуються на основі незначної кіль-
кості акцій-представників. Так, на трьох біржах 
«індексний кошик» включає не більше шести 
компаній (УМФБ – 4, ІННЕКС – 5, КМФБ – 6), 
на інших трьох – він в межах 8–10 компаній 
(СЄФБ – 8, УФБ – 10, УБ – 10), лише на біржі 
ПФТС кількість компаній становить 20 (табл. 2). 

Всі індекси розраховуються як середньо-
арифметичні зважені. Сім із них зважуються за 
капіталізацією, і лише індекс ІННЕКС зважу-
ється за ціною (табл. 2, 3). 

Майже на всіх біржах (окрім ІННЕКС та УФБ) 
розрахунок індексів відбувається за найбільш по-
ширеними методиками світу: індекс зважується 
за капіталізацією, відбувається корегування капі-

талізації на кількість акцій у вільному обігу, про-
водиться обмеження впливу окремих компаній із 
значною капіталізацією (табл. 3).

Сім із восьми індексів визначаються на кі-
нець кожного торговельного дня. В частішому 
розрахунку індексів на даних біржах немає 
потреби, оскільки торги на них не інтенсивні. 
Лише на Українській біржі індекс розрахову-
ється протягом торговельного дня. Потреба в 
розрахунку індексу кожні 15 секунд на УБ по-
лягає також в наявності фінансових інструмен-
тів (ф’ючерсів та опціонів), які базуються на 
ньому (табл. 2).

Індекси ПФТС та Української біржі є за-
гальновизнаними з боку професійних учасни-
ків ринку цінних паперів України та світового 
співтовариства.

Індекс ПФТС став відомим у всьому світі в 
2007 р., коли він зайняв з приросту за рік друге 
місце серед біржових індексів світу. Наступно-
го року на фоні рецесії в Україні він виявився 
вже в числі лідерів падіння.

Індекс українських акцій, що розраховуєть-
ся Українською біржею, – перший в Україні 
онлайн-індекс, значення якого публікується 
кожні 15 секунд і транслюється усім учасникам 
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розраховують різні інформаційні та рейтингові 
агентства: L-індекс газети «Фінансова Украї-
на»; індекс IPI-U агентства «Інтерфакс-Украї-
на» і компанії «Полар-інвест»; індекс Wood-15 
компанії Wood & Co; індекс ProU-50 компанії 
«Проспект інвестментс»; індекс Іndex-SGU ком-
панії Socіete Generale; індекс ІnekoDEX компа-
нії «Інеко»; індекс Business Partners компанії 
Business Partners та ін. [9; 10].

В Україні вже існують усі передумови широ-
кого застосування індексного інструментарію. 
Незважаючи на певну ризикованість вкладання 
коштів у фондові активи, дедалі більше людей 
розглядають це як спосіб примноження своїх 
капіталів. Україна увійшла до індексу Міжна-
родної фінансової корпорації IFC Frontier, який 
існує з 1996 р. Головними умовами внесення 
країни до списку IFC Frontier є наявність «при-
стойного» переліку підприємств, які відповіда-
ють певним вимогам щодо капіталізації, ліквід-
ності, а також щоденне проведення торгівлі на 
якому-небудь організованому ринку та наявність 
мінімальної активності на торговому майданчи-
ку. Внесення України до індексу Міжнародної 
фінансової корпорації слід розглядати як значне 
досягнення, хоча це лише перший крок назу-
стріч іноземним інституційним інвесторам.

За кордоном інвестори все частіше розгля-
дають політики і практики компаній у галузі 
сталого розвитку як один з факторів прийнят-
тя інвестиційних рішень. Світові фондові біржі 
слідують вимогам інвесторів і досить активно 
беруть участь в різноманітних ініціативах зі 
сталого розвитку.

Дослідження Всесвітньої федерації бірж 
(WFE’s Sustainability Working Group) показало, 
що членами WFE були впроваджені принаймні 
22 індекси зі сталого розвитку та ESG (інфор-
мація про екологічну і соціальну діяльність та 
питання, пов’язані з корпоративним управлін-
ням) як реакція на зростаючий попит з боку 
інвесторів. Чотири нові індекси ESG були запу-
щені в 2014 р. Додатково п’ять бірж планують 
розробку таких індексів.

На жаль, жоден з індексів фондових бірж 
України не враховує ефективність КСВ-
діяльності компаній, що включені до «індек-
сного кошику». Тому, на наш погляд, фон-
довим біржам України доцільно слідувати 
світовим практикам та створювати індекси, до 
бази розрахунку яких входили б акції україн-
ських емітентів, які відібрані на основі аналізу 
їх соціальної звітності за наступними крите-
ріями: екологічна стійкість; дотримання прав 
людини; виконання соціальних зобов’язань; 
протидія корупції; ставлення до зміни клімату. 

Таблиця 3
Методи розрахунку індексів фондових бірж в Україні

Назва індексу Формула розрахунку Розшифровка позначень

Індекс ІННЕКС
(i-INNEX)
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n – кількість цінних паперів, що внесені до «індексного 
кошика»;
P – розрахункова ринкова ціна відповідного цінного папе-
ра;
s – коефіцієнт масштабу для відповідного цінного папера;
k – поправочний коефіцієнт

Індекс УМФБ
(UISE Index);
Індекс СЄФБ
(SEFB Index);
Індекс КМФБ
(КISE Index);
Індекс ПФТС
(PFTS Index)
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Index(T-1) – значення біржового індексу, розраховане за по-
передній торговий день (T-1);
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 – ціна i-ої акції, розрахована в момент часу t поточної 
доби (день T);
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 – остання ціна i-ї акції, розрахована в день T-1;
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 – обсяг акцій i-го емітента, що знаходяться в обігу, 
шт.;
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 – ваговий коефіцієнт i-ї акції;
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 – коефіцієнт free-float, який визначає частку i-х ак-
цій, що перебуває у вільному обігу;
М – кількість емітентів акцій в «індексному кошику»

Індекс 
корпоративних 
облігацій УФБ
(UKRSE CBI)
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 – загальна ринкова вартість облігацій (без вра-
хування НКД), включених до бази розрахунку на дату t;
Pi,t – ціна облігації i-го випуску (серії) на дату t (в грн.);
Ni – обсяг i-го випуску (серії) облігацій (в шт.);
Zi – корегуючий коефіцієнт, який застосовується на дату t 
при змінах бази розрахунку;
It–1

 – значення індексу на попередню дату

Індекс UX
(UX Index);

Індекс ПФБ
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Wi – корегуючий коефіцієнт, що враховує кількість акцій 
у вільному обігу (коефіцієнт free-float);
Сi – коефіцієнт, що обмежує частку капіталізації i-ї акції 
(ваговий коефіцієнт);
Qi – загальна кількість i-х акцій;
Pi – середньозважена ціна i-ї акції в гривнях на момент 
розрахунку n;
Zn – корегуючий коефіцієнт;
I

1
 – значення індексу на початкову дату;

N – кількість акцій в «індексному кошику»
Джерело: складено за даними фондових бірж України
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Доречним було б створити загальний фондовий 
індекс на рівні Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку України, «індек-
сний кошик» якого формувався б виключно з 
компаній, що проводять КСВ-діяльність. Ін-
декс, розрахований таким чином, буде врахову-
вати сучасні світові тенденції на фондових рин-
ках та об’єктивніше відображувати ситуацію на 
українському фондовому ринку загалом.

Важливим кроком у розвитку фондового 
ринку України було б впровадження системи 
індексів на рівні Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку України, до якої 
доцільно віднести: індекс за найбільш ліквід-
ними акціями українських компаній (так зва-
ними «блакитними фішками»); індекс за менш 
ліквідними акціями українських компаній; ін-
декс за акціями компаній, що проводять КСВ-
діяльність; галузеві індекси. Створення даної 
індексної системи дозволить інвесторам глибше 
та достовірніше аналізувати стан і тенденції 
фондового ринку України.

Висновки. Фондові біржові індекси є індика-
торами розвитку економіки країни, окремої її 
галузі та фондового ринку. В світі їх нарахову-
ється більше 2 тис. Для їх розрахунку викорис-
товують різні методи, але найбільш поширеним 
в світі та Україні є визначення індексу за допо-
могою середньоарифметичної зваженої за капі-
талізацією. Фондові індекси в Україні врахову-
ють сучасні світові практики і корегуються на 
кількість акцій у вільному обігу та обмежуєть-
ся вплив компаній із значною капіталізацією.

Важливим в подальшому розвитку фондово-
го ринку України загалом та вдосконаленням 
біржових індексів зокрема є створення системи 
індексів на рівні Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку України та враху-

ванні КСВ-діяльності компаній при розрахунку 
біржових індексів.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ 
ВНЕСКІВ У СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF IMPLEMENTING DIFFERENTIATED 
CONTRIBUTIONS TO THE DEPOSITINSURANCE SYSTEM

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається міжнародний досвід диференційо-

ваних внесків у системі страхування вкладів; підходи та крите-
рії оцінки ризиків, що сприятимуть оздоровленню банківської 
системи через посилення нагляду за банками, збільшення 
довгострокових депозитів, підвищення довіри вкладників до 
системи гарантування вкладників та банківської системи в ці-
лому. Виділено основні переваги та недоліки підходів, засно-
ваних на критеріях оцінки ризиків, з врахуванням світового до-
свіду, що дозволить банківському ринку стати більш зрілим та 
конкурентоспроможним. Визначено критерії ефективності ди-
ференціювання ризиків, переваги та недоліки кожного підходу.

Ключові слова: оцінка ризиків, депозит, диференційова-
ні внески, фінансування, система страхування, страхування 
вкладів.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается международный опыт 

дифференцированных взносов в системе страхования вкла-
дов; подходы и критерии оценки рисков, которые будут способ-
ствовать оздоровлению банковской системы благодаря усиле-
нию надзора за банками, увеличение долгосрочных депозитов, 
повышение доверия вкладчиков к системе гарантирования 
вкладов и банковской системы в целом. Выделены основные 
преимущества и недостатки подходов, основанных на критери-
ях оценки рисков, с учетом мирового опыта, что позволит бан-
ковскому рынку стать более зрелым и конкурентоспособным. 
Определены критерии эффективности дифференцирования 
рисков, преимущества и недостатки каждого подхода.

Ключевые слова: оценка рисков, депозит, 
дифференцированные взносы, финансирование, система 
страхования, страхование вкладов.

АNNOTATION
Іn the article the international experience of differentiated 

contributions to the deposit insurance system; approaches and 
risk assessment criteria that will facilitate recovery of the banking 
system by strengthening supervision of banks, the increase in long-
term deposits, increased confidence of depositors in the system 
guaranteeing depositors and the banking system as a whole. The 
main advantages and disadvantages of approaches based on 
risk criteria, taking into account international experience that will 
allow the banking market to become more mature and competitive. 
The criteria of efficiency differentiation of risks, advantages and 
disadvantages of each approach.

Keywords: riskassessment, deposit, differentiated 
assessments, financing, insurance, depositinsurance.

Постановка проблеми. Комплексний підхід 
до організації фінансування критично важли-
вий для ефективної роботи системи страхування 
вкладів. Адже система страхування вкладів по-
винна мати всі механізми фінансування, потріб-
ні для проведення негайних виплат за застрахо-
ваними вкладами у разі необхідності. Система 
повинна включати такі механізми, що сприяють 
швидкому задоволенню вимог вкладників. Не-

адекватність фінансування призводить до по-
дорожчання процедури відшкодування, втрати 
довіри до всього механізму [2]. Існує ряд ризи-
ків при забезпеченні фінансування, а саме такі, 
як одержання кредитів під гарантії, отриманих 
відрахувань банків за допомогою запозичень на 
ринку або поєднанням кількох способів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням проблематики підходів і критеріїв 
диференціювання ризиків займаються провід-
ні вітчизняні та закордонні вчені-економісти, 
зокрема: Аш. Демиргук-Кунт, Джо Хортон, 
Люк Лэйвен, Т.С. Смовженко, В.І. Огієнко, 
А.В. Турбанов та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на існування 
широкого набору підходів і критеріїв для ди-
ференціювання ризиків у банках та розрахунку 
премій на основі аналізу ризиків, обрання під-
ходу буде ефективним за умови диференціації 
банків за категоріями ризиків, використання 
різних джерел інформації, більшою мірою орі-
єнтованості на майбутнє.

Мета статті полягає у визначенні підходів, 
заснованих на якісних, кількісних або на по-
єднанні цих критеріїв, що забезпечить ефек-
тивність фінансування системи страхування в 
цілому. У даному дослідженні вирішується за-
вдання відобразити переваги та недоліки підхо-
дів до забезпечення ефективності фінансування 
системи страхування вкладів, заснованих на 
критеріях оцінки ризиків, з врахуванням між-
народного досвіду.

Методологічною основою дослідження стали 
теоретико-методологічні підходи, засновані на 
якісних, кількісних або на поєднанні кількіс-
них та якісних критеріїв, необхідних для сис-
теми диференційованих премій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Диференційована система вкладів – це система, 
в якій розрахунок розміру диференційованого 
збору проводиться шляхом зважування базової 
річної ставки збору за ступенем ризику [2]. Біль-
шість систем страхування спочатку приймають 
систему з єдиною ставкою відрахувань для всіх 
банків, так як такі системи простіше розроби-
ти, впровадити, і вони не складні в управлінні. 
Однак такі системи часто критикують, оскільки 
вони не відображають рівень ризику в окремих 
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банках, який може загрожувати всій системі в 
цілому. Системи з єдиною ставкою відрахуван-
ня частіше всього називають несправедливими, 
так як банки з низьким рівнем ризиків повинні 
платити такі самі страхові премії, як і устано-
ви, що приймають на себе високий рівень ри-
зиків.

Перший етап у розробці системи диферен-
ційованих премій полягає у визначенні цілей 
і завдань, які необхідно виконати. Головне за-
вдання більшості диференційованих систем – 
надати банкам стимули уникати надмірних 
ризиків і впровадити більш досконалий процес 
розрахунку страхових премій. Важливо також 
забезпечити послідовність та відповідність ці-
лей диференціальної системи публічно заявле-
ним завданням системи страхування вкладів.

Вперше система диференційованих страхо-
вих премій була введена Федеральною корпо-
рацією страхування депозитів (FDIC) у 1993 р. 
В подальшому кількість таких систем постійно 
зростала і на даний час функціонує приблизно 
в 15 країнах. Серед країн, в яких впровадже-
но і успішно функціонують зазначені систе-
ми, Аргентина, Канада, Колумбія, Фінляндія, 
Франція, Перу, Португалія, Румунія, Тайвань 
і Туреччина. Також багато країн, мають намір 
про прийняття або зміцнення існуючої системи 
страхування вкладів, проявивши інтерес до по-
ступового переходу до системи диференційова-
них страхових премій.

Необхідно врахувати, що диференційовані 
системи не обов'язково є придатними для всіх 
систем страхування вкладів у всі часи. Адже 
важко знайти правильні й прийнятні способи 
диференціювання ризиків, отримати достовірну, 
послідовну та своєчасну інформацію і гаранту-
вати, що критерії рейтингу прозорі. Також для 
належного управління системою диференційова-
них страхових премій будуть потрібні ресурси.

Тому перш ніж впроваджувати систему ди-
ференційованих страхових премій, важливо 
провести аналіз стану економіки, організації 
банківської системи, суспільних очікувань і від-
ношення до даного питання, стану пруденцій-
ного нагляду і регулювання, законодавчої бази, 
надійного бухгалтерського обліку та режиму 
розкриття інформації. У розробників процедур 
є широкий набір варіантів для розробки систе-
ми диференційованих премій, якщо зазначені 
показники стабільні. В деяких випадках стан 
економіки може не бути ідеальним, тому важ-
ливо визначити прогалини між існуючим ста-
новищем і бажаним, а потім провести ретель-
ну оцінку наявних варіантів, так як введення 
системи диференціальних страхових премій не 
є універсальними ліками від головних хвороб і 
недоліків.

Наприклад, для ефективної роботи систе-
ми страхування та системи диференційованих 
страхових премій необхідно мати надійний бух-
галтерський облік і фінансову звітність. Точна, 
надійна і своєчасна інформація, представлена у 

звітності, може бути використана страховиком 
депозитів та іншими учасниками системи для 
прийняття рішень щодо видів ризику в банку. 
Надійний облік включає точну і значущу оцін-
ку інформації в галузі вартості активів, оцін-
ки кредитного ризику, резервів під втрати від 
позик, оцінки непрацюючих позик, позабалан-
сових ризиків, достатності капіталу, а також 
прибутковості та рентабельності банківських 
операцій.

Важливо розуміти: навіть якщо прийнято 
рішення про те, що умови підходять для вве-
дення диференційованих премій, такі систе-
ми будуть найбільш ефективними, якщо вони 
стимулюють банки для управління ризиками і 
підтримуються ефективною системою раннього 
реагування і негайних наглядових заходів коре-
гування для врегулювання проблем.

При розробці систем диференційованих 
страхових премій найбільшою проблемою є ви-
значення способу диференціювання ризиків у 
банках. Є цілий ряд підходів, які в основному 
охоплюють методики, що виділяють завдання 
або кількісні фактори і/або більш суб'єктивну 
або якісну інформацію. Незважаючи на труд-
нощі здійснення, підходи диференціювання ри-
зиків і обчислення премій повинні бути макси-
мально зорієнтовані на майбутнє.

Підходи, засновані на використанні кількіс-
них критеріїв, зазвичай використовують фак-
тичні вимірники або базуються на звітності для 
класифікації банків в цілях розрахунку премій. 
Деякі кількісні системи базуються на одному 
параметрі оцінки ризику, інші системи вико-
ристовують поєднання декількох параметрів. 
Інформація зазвичай з’являється в ході пере-
вірки банку на основі наглядових даних. Для 
зазначених систем зазвичай беруть до уваги на-
ступні фактори:

- дотримання банком вимог центрального 
банку щодо капіталу та інших параметрів оцін-
ки якості, кількості та достатності;

- якість і диверсифікація портфеля активів в 
балансі банку та поза балансом; 

- достатність, волатильність та якість дохо-
дів банку;

- грошові потоки банку (балансові і позаба-
лансові) та здатність залучати достатнє фінан-
сування своєчасно і за розумною ціною;

- стабільність і диверсифікація джерел фі-
нансування; 

- схильність до ризику зміни процентної 
ставки і, де це можливо, курсового та валютно-
го ризиків.

Зазвичай один або поєднання декількох 
кількісних факторів використовують для дифе-
ренціювання ризиків у банках. Найбільш ваго-
мий – достатність капіталу. Капітал є первин-
ною подушкою, яка реагує на негативні зміни 
в якості активів і доходів банку. Хоча капітал 
дуже важливий фактор, інші кількісні критерії 
також приймаються до уваги, наприклад, при-
бутковість, яка вносить свій вклад у здатність 
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банку підтримувати необхідну достатність. Ін-
формація часто з’являється безпосередньо від 
банків на основі загальноприйнятих у галузі 
принципів бухгалтерської звітності, і банкам 
присвоюються рейтинги на основі різних кри-
теріїв або зіставлень з групою рівних.

Інший кількісний підхід, який використо-
вується для розрахунку премій, заснований на 
оцінці прогнозованих втрат. Прогнозовані втра-
ти залежать від ймовірності банкрутства банку, 
загального ризику для всієї системи страхуван-
ня вкладів і розміру втрат, які можуть пере-
кластися на страховика депозитів у разі бан-
крутства банку.

Переваги використання в основному кількіс-
них підходів для диференціювання банківських 
ризиків полягають у тому, що вони базуються 
на об'єктивних факторах і даних і вважаються 
прозорими і менш схильні до розбіжностей у по-
рівнянні з більш суб'єктивними підходами. Їх 
головний недолік в тому, що їх ефективність за-
лежить від своєчасної, високоякісної, послідовної 
і надійної інформації, яку важко одержати в ба-
гатьох фінансових системах. Наприклад, у разі 
використання моделі оцінки прогнозованих втрат 
у багатьох країнах просто відсутній достатній іс-
торичний досвід банкрутств і втрат для точного 
розрахунку параметрів. Інший недолік – біль-
шість кількісних методів надають інформацію 
про фінансовий стан банку в минулому, і вони 
менш ефективні у наданні головних показників 
прогнозу банківських ризиків на майбутнє.

Підходи, що базуються на якісних критері-
ях, зазвичай залежать від декількох факторів, 
на основі яких проводиться класифікація бан-
ків на різні групи для оцінки рівня страхової 
премії. Основний метод базується на рейтинго-
вій оцінці та інформації, такій як: дотримання 
нормативних документів, стандартів, внутріш-
ніх регламентуючих документів, інших вимог 
наглядового органу або страховика депозитів. 
Зазначені оцінки призначаються для отриман-
ня думки про поточний фінансовий стан банку, 
його ключових бізнес-практик, а також деякому 
прогнозі майбутнього фінансового стану ризи-
ків. Перевірки включають зовнішній і внутріш-
ній моніторинги або поєднання обох способів, а 
отримана інформація вважається конфіденцій-
ною для всіх учасників процесу для забезпечен-
ня фінансової стабільності.

Критерії оцінок в різних країнах різні, але 
найбільш поширеною у світі вважається мето-
дика CAMEL. 

За методикою CAMEL кожен банк проходить 
внутрішню перевірку, та оцінка відбувається 
на основі п'яти загальних показників: капітал, 
якість активів, управління, прибутковість і 
ліквідність. У спробі зосередити більшу увагу 
системи на аналізі ризиків був доданий шостий 
показник, що відноситься до аналізу чутливос-
ті кон'юнктури, – CAMEL(S). Кожен компонент 
оцінюється за шкалою від 1 (кращий) до 5 (най-
гірший). 

Методика, яка прийнята у 1997 р. у Фран-
ції для оцінки фінансових установ, так звана 
система «організація посилення превентивних 
заходів» (ORAP), являє собою багатофакторний 
аналіз стану окремого банку. Система працює 
в рамках стандартної і формалізованої струк-
тури, рейтинги 14 компонентів: коефіцієнти 
пруденційного нагляду, балансові та позаба-
лансові операції, прибутковість та різні кри-
терії оцінки якості (акціонери, менеджмент і 
внутрішній контроль). Кожен компонент оці-
нюється за шкалою від 1 (кращий) до 5 (най-
гірший). Компонентні рейтинги конвертуються 
у композитний рейтинг з аналогічною шкалою 
від 1 до 5. Хоча зазначені критерії включають 
кількісні складові, вони мають високий рівень 
суб'єктивного судження при визначенні якіс-
них факторів, таких як якість менеджменту.

Система диференційованих премій може ви-
користовувати додаткові дані за якістю, імено-
вана як «інша інформація». До неї відноситься: 
інформація, отримана від наглядового органу 
банку або споріднених компаній, рейтинги не-
залежних агентств, точка зору аналітиків бан-
ківської галузі та інших експертів, рейтинги 
материнської компанії, процентні ставки бан-
ків та міжбанківського ринку, ринкові індек-
си, такі як зміни цін на акції і будь-яка інша 
інформація. Проте використання «іншої інфор-
мації» для допомоги в класифікації банків має 
суб'єктивний характер. Страховик повинен ви-
носити своє судження про те, чи може той чи 
інший факт мати серйозний вплив на операції і 
стабільність банку. Крім того, послідовна і по-
дібна інформація може бути в наявності не для 
всіх банків.

Перевага підходів, заснованих на якісних 
критеріях, полягає в тому, що вони можуть 
надати важливу інформацію за поточними і 
майбутніми видами ризику, оскільки немож-
ливо визначити їх за допомогою одних кількіс-
них факторів. Проте недоліком таких систем 
є їх менша прозорість і необхідність викорис-
товувати судження в більшій мірі порівняно з 
кількісними методами. Це часто призводить до 
апеляцій з приводу присвоєного рейтингу, і в 
разі заперечення банком можуть бути труднощі 
в захисті правильності рішення. Також якісні 
системи самі по собі не враховують належною 
мірою важливі кількісні фактори (наприклад, 
достатність капіталу).

Для присвоєння рейтингів використовують-
ся також комбіновані підходи, що базуються 
на поєднанні кількісних і якісних параметрів. 
Комбінований метод використовувався най-
більш часто. Наприклад, Аргентина, Канада, 
Франція, Тайвань і США використовували та-
кий підхід у своїх системах диференційованих 
премій.

В Аргентині всі установи сплачують базові 
відрахування страховику депозитів, а також 
здійснюють додаткові відрахування, які визна-
чаються на основі комбінованої якісної та кіль-
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кісної методики розрахунку диференційованих 
премій. Додаткова диференційована премія, 
розрахована для кожної установи, бере до уваги 
такі фактори, як: присвоєний наглядовим орга-
ном рейтинг CAMEL і показники надлишковос-
ті або нестачі капіталу в порівнянні з встанов-
леними вимогами щодо її мінімального рівня, а 
також якості кредитного портфеля.

Корпорація страхування депозитів Канади 
(CDIC) запровадила систему диференційова-
них страхових премій у 1999 р., вона вклю-
чає близько 14 окремих якісних і кількісних 
параметрів оцінки. Кількісні індекси, такі як 
достатність капіталу, волатильність доходів і 
коефіцієнти концентрації, становлять до 60% 
рейтингу, в той час як якісні параметри – рей-
тинги наглядового органу – становлять решту 
40%. Система має чотири категорії страхових 
премій, де 1 – кращий і 4 – для установ з най-
нижчим рейтингом.

Система диференційованих страхових пре-
мій Франції, введена в 1999 р., заснована на 
комбінації коефіцієнтів пруденційного і фінан-
сового аналізу ризиків, які застосовуються по 
відношенню до суми депозитів кожної установи. 
Додатково використовується показник «синте-
тичного ризику», який заснований на чотирьох 
критеріях – платоспроможність, рентабель-
ність, диверсифікація ризиків та трансформа-
ція строків погашення. Чотири критерії мають 
рейтинги – від 1 (кращий) до 3 (найгірший), і 
премії розраховуються за окремою формулою.

В деяких системах кількісний критерій має 
однакову вагу з більш суб'єктивним критерієм, 
таким як рейтинги перевірок. В інших країнах 
якісний критерій має меншу вагу в порівнянні 
з кількісним. У результаті банки, що отримали 
суб'єктивні оцінки, можуть почувати себе менш 
комфортно навіть у ситуації, коли суб'єктивна 
або якісна оцінка (наприклад, якість управлін-
ня), може стати одним з найбільш ефективних 
показників ризику.

Переваги комбінованої системи полягають у 
тому, що вона може бути ефективним і всео-
хоплюючим методом оцінки ризиків банків. З 
усіх розглянутих критеріїв тільки комбінована 
система враховує широкий діапазон інформа-
ції, що допомагає провести оцінку видів ризи-
ку. Головний недолік – вона передбачає висо-
кий рівень вимог до інформації, тому більше 
схильна до негативних викликів порівняно з 
кількісним критерієм.

Прийняття системи диференційованих стра-
хових премій вимагає від розробників стратегії 
забезпечити орган страхування депозитів необ-
хідними правами, ресурсами та інформацією 
для належного й ефективного управління сис-
темою.

Існують підходи, в яких необхідна інфор-
мація обмежується тим об'ємом, який вже є в 
наявності в учасників системи. Однак зазначе-
них обсягів може бути недостатньо для потреб 
ефективної системи диференційованих страхо-

вих премій. Очевидно, що необхідно зберігати 
баланс між вимогою надати необхідну інформа-
цію для класифікації банків за рівнем страхо-
вих премій і створенням додаткового непотріб-
ного тягаря на установи підвищеним попитом 
на інформацію.

У випадках, коли установа по страхуванню 
вкладів не отримує інформацію безпосередньо 
від установ, а спирається на дані наглядового 
органу, необхідно мати чинні угоди, згідно з 
якими органу страхування надається отримана, 
підтверджена аудитом і своєчасна інформація, 
необхідна для управління системою диференці-
йованих страхових премій.

Слід також звернути увагу на те, щоб інфор-
мація системи була перевірена на точність і по-
слідовність для всіх банків і в часі. Для цього, 
можливо, буде необхідно розробити стандарти 
звітності, а також може знадобитися верифіка-
ція інформації в процесі внутрішніх перевірок. 
Використання перевіреної аудитом інформації 
може сприяти високій точності системи дифе-
ренційованих премій, а також зниження над-
лишкового адміністративного тягаря на бан-
ки – учасників системи страхування. 

Що стосується своєчасності інформації, 
вона, по можливості, повинна відображати по-
точні види ризиків у банках. Враховуючи, що 
ризики банків постійно змінюються, було б іде-
ально проводити оцінку параметрів на постій-
ній основі. Однак вимоги до ресурсів і витрати 
на адміністрування та підготовку звітності та-
кої системи роблять завдання для її здійснення 
практично нереальним. Тому багато систем ди-
ференційованих страхових премій засновані на 
єдиному періоді визначення видів ризику, на-
приклад, датою відліку можна вважати фінан-
сову інформацію, завірену аудитором на кінець 
фінансового року.

При розробці системи диференційованих 
страхових премій важливо прийняти рішення 
про кількість категорій. Використання великої 
кількості категорій має перевагу в тому, що 
відмінності між окремими категоріями нівелю-
ються і дозволяють в результаті провести більш 
значне диференціювання ризиків. Це полегшує 
диференціювання банків у відповідності з при-
своєним рейтингом і має переваги в ситуації, 
коли потрібно класифікувати велику кількість 
різних банків. Крім того, використання великої 
кількості категорій може призвести до змен-
шення кількості запитів від банків про пере-
гляд рішення. З іншого боку, велика кількість 
категорій може ускладнити систему, а також 
привести до зниження значущості стимулів для 
банків переходити з однієї категорії в іншу. 

При визначенні ставок страхових премій 
у відповідності з присвоєною категорією слід 
звернути увагу на те, щоб встановлені ставки 
забезпечували потреби фінансування системи 
страхування вкладів і стимулювали стабільну 
практику ризик-менеджменту в банках. Пер-
шим кроком має стати визначення загальних 
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потреб фінансування страховика депозитів і до-
ходів від відрахувань. В більшості випадків кра-
їни, що впроваджують систему диференційова-
них страхових премій, в якості своєї первинної 
мети вказували введення більш серйозних сти-
мулів для банків, а не збільшення загальних до-
ходів від премій. Фактично загальні доходи від 
страхових премій в рамках системи диференці-
йованих внесків можуть бути згодом нижче за-
вдяки позитивним стимулам, наданими банкам 
для вдосконалення практики ризик-менедж-
менту. В якості частини процесу стимулювання 
всі банки повинні платити премії, навіть якщо 
вона дуже низька, так як всі банки зобов'язані 
покривати вартість страхування вкладів. Банки 
та їх клієнти безпосередньо отримують вигоду 
від участі в ефективній системі страхування 
вкладів, так як кожен банк незалежно від ста-
більності його положення представляє певний 
ризик для страховика.

Для оцінки рейтингу в цілях нарахування 
кожної категорії премій різні системи диферен-
ційованих премій провели стимуляцію процесу 
присвоєння категорій для визначення впливу 
на загальну суму отриманих внесків, а також 
щоб дізнатися, яким чином це відбивається на 
загальних результатах фінансування страхови-
ка депозитів. Слід мати на увазі, що спред між 
різними категоріями премій повинен бути як 
можна більший, щоб стимулювати банки вдо-
сконалювати практику ризик-менеджменту.

Запровадження системи диференційованих 
страхових премій може підняти питання про 
потенційний ефект дестабілізації у зв'язку з 
нарахуванням більш високих премій на банки, 
які вже мають проблеми. Одним з підходів до 
вирішення зазначеного питання може бути по-
етапне впровадження системи з попереднім по-
відомленням банків про те, коли і яким чином 
будуть реалізовані окремі етапи. Для адаптації 
банків з низьким рейтингом можна передба-
чити перехідний період, в якому фактично всі 
банки отримують переважне право опинитися в 
категорії з низькою премією. Зазначений спосіб 
дає перевагу зменшити вплив на слабкі банки 
шляхом первісного збільшення премій, але в 
той же час зберігає для них стимули поліпшити 
свої рейтинги через певний період часу.

Так, наприклад, для полегшення процесу 
впровадження своєї системи диференційованих 
премій корпорація страхування Канади (СDIC) 
ввела перехідний механізм на перші два роки 
свого плану. У перший рік перехідного періоду 
сумарний кількісний рейтинг кожного банку 
був скорегований шляхом підвищення на 20%. 
Протягом другого року – сумарний рейтинг був 
скорегований підвищенням на 10%. Протягом 
третього і наступних років зазначені коригу-
вання відсутні.

При розробці системи диференційованих 
премій необхідно приділити увагу питанням 
прозорості інформації, ступеня її відкритості 
для суспільства і конфіденційності рейтингів. 

У різних країнах зазначена практика різна, на 
неї можуть впливати рівень культури, законо-
давча система, розмір, стан і рівень розвитку 
фінансової системи і попередній досвід з про-
блемними банками. 

Прозорість означає, що інформація про сис-
тему та її операціях надається її учасникам і 
зрозуміла для них. Якщо система диференційо-
ваних страхових премій максимально прозора 
і надана інформація має своєчасний, послідов-
ний і точний характер – це сприяє зміцненню 
звітності, стабільності управління і функціону-
вання системи.

Рівень відкритості інформації для суспіль-
ства за категоріями премій або рейтингам може 
зробити істотний вплив на ефективність систе-
ми. Розкриття для суспільства інформації про 
результати присвоєння банку рейтингу допо-
може зміцнити дисципліну і буде додатково 
стимулювати банки до поліпшення результатів 
у майбутньому. Однак відкритість інформації 
може мати негативні наслідки, пов'язані з на-
данням специфічної інформації по конкретному 
банку про присвоєний рейтинг і категорії пре-
мії. У разі якщо банк зіткнувся з серйозними 
проблемами (тобто і це відображено в оцінці 
присвоєної премії), таке розкриття може погір-
шити зусилля по врегулюванню проблем і пі-
дірвати довіру до фінансової системи. Хоча у 
застрахованих вкладників може і не бути сер-
йозних стимулів використовувати дану інфор-
мацію, незастраховані вкладники та інші кре-
дитори можуть забрати свої кошти з установи 
з низьким рейтингом. Слід визнати той факт, 
що інформація, яка використовується для при-
своєння рейтингу, зазвичай базується за певний 
проміжок часу. Звідси було б несправедливим 
по відношенню до банку і не зовсім правильною 
інформацією по відношенню до вкладників та 
інших кредиторів мати на увазі, що присвоєна 
категорія, що мала місце кілька місяців тому, 
є точним відображенням стану банку, який 
вже, можливо, зумів виправити недоліки і під-
вищити рейтинг в подальшій оцінці. Нарешті, 
відкритість інформації змогла б посилити юри-
дичну відповідальність органів нагляду, регу-
лювання і страхування вкладів.

З іншого боку, банки з високим рейтингом 
можуть використовувати розкриття інформації 
про свою категорію для залучення додаткових 
вкладників і бізнесу взагалі. Також якщо бан-
ки стоять перед фактом, що їх рейтинг і його 
окремі компоненти можуть бути розкриті, вони 
можуть бути стриманими щодо підтримки впро-
вадження такої системи премій. 

Крім того, більшість органів страхування 
вкладів не отримують необхідну для системи 
диференційованих премій інформацію безпо-
середньо, тому повинні покладатися на інфор-
мацію наглядового чи регулюючого органу. 
У таких випадках у рішенні про розкриття ін-
формації слід враховувати політику відомств і 
будь-які положення про конфіденційність, що 
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відносяться до відкритості інформації, отрима-
ної від банків.

Висновки. Аналіз міжнародного досвіду ди-
ференційованих внесків у системі страхування 
вкладів свідчить, що підвищення рівня відкри-
тості інформації для суспільства за категоріями 
премій або рейтингам може зробити істотний 
вплив на ефективність системи. Жодна систе-
ма диференційованих премій не є досконалою, 
і набутий досвід її операцій може дозволити 
проводити подальше вдосконалення. Проведене 
дослідження свідчить, що розробникам системи 
диференційованих страхових премій необхідно 
встановити баланс між бажанням просувати 
звітність, дисципліну і здоровий менеджмент 
шляхом відкритості й забезпечення необхідної 
конфіденційності. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ МАЙНА  
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

WORLD EXPERIENCE OF PROPERTY TAXATION  
AND OPPORTUNITIES OF ITS’ USING IN UKRAINEІ

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено досвід зарубіжних країн щодо справ-

ляння майнових податків та визначено особливості оподат-
кування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, 
транспортного податку та плати за землю для покращення 
ефективності справляння вищезазначених податків в Україні.

Ключові слова: майно, зарубіжний досвід, податок на не-
рухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

АННОТАЦИЯ
В статье исследован опыт зарубежных стран относительно 

взыскания имущественных налогов и определены особенно-
сти налогообложения недвижимого имущества, отличного от 
земельного участка, транспортного налога и платы за землю 
для улучшения эффективности взыскания вышеупомянутых 
налогов в Украине.
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АNNOTATION
In the article investigational experience foreign country in re-

lation the production of property taxes and the features of taxation 
of real property other than land, vehicle tax and land tax for the 
improvement of efficiency of production of aforementioned taxes 
in Ukraine.

Keywords: property, foreign experience, real estate tax, dis-
tinct from land.

Постановка проблеми. На сьогодні в умовах 
фінансової кризи Україна потребує соціально-
економічного перетворення. Одним з пріоритет-
них напрямів подолання якої є реформування 
Податкового кодексу України. Серед всіх на-
прямів особливого значення набуває підсилен-
ня ролі та ефективності оподаткування майна. 
Актуальність цих податків пояснюється мож-
ливістю збільшення надходжень до бюджетів 
та цільових фондів. Майнові податки характе-
ризуються такими позитивними сторонами, як 
складність зменшення об’єкта оподаткування, 
можливість стимулювання розвитку виробни-
цтва та вирішення фінансових проблем держави 
та органів місцевого самоврядування. Але по-
ряд із позитивними сторонами існує тенденція 
невиправданого звільнення від оподаткування 
заможних власників майна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню проблематики особливостей встанов-
лення та реформування майна присвячені нау-
кові роботи відомих зарубіжних та вітчизняних 
науковців та економістів: А. Сінга, Е. Волфа, 
Н. О’Коннора, Н.М. Бобох, А.С. Овчаренка, 
В.П. Мартиненко, О.К. Терентьєвої, О.А. Фра-
динськогота інші.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відсутність наукових робіт по 
дослідженню майнових податків, стає наслідком 
того, що загальні принципи регулювання подат-
кової системи вивчені недостатньо повно. Від-
повідно все вищевикладене зумовило до вибору 
теми дослідження, її актуальність та значення.

Мета статті полягає у вивченні й аналізі пер-
спектив та напрямів реформування оподатку-
вання майна в контексті міжнародного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Досвід справ-
ляння податку на майно в Україні за останні 
роки показує багато погрішностей, які обумов-
лені невирішеністю як суто теоретичних про-
блем, так і невизначеністю багатьох технічних 
процедур – механізму обчислення, переваги у 
наданні пільг та плануванні.

Основною перевагою цього виду оподатку-
вання є практично повна неможливість його 
уникнення, що робить його одним з найкращих 
податків з точки зору держави, але в той же 
час це один з найгірших податків з точки зору 
платників податків. Дивлячись на обережні 
кроки українського уряду з обмеженого вико-
ристання податків на майно, оскільки саме ці 
податки сплачує переважна більшість населен-
ня країни і при значному податкову можуть ви-
кликати значне соціальне обурення.

Пріоритетними задачами податкової рефор-
ми, що проводиться сьогодні, стає послідовне 
зниження податкового тиску. Податкова систе-
ма стає більш раціональною, скорочується чис-
ло податків та зборів, знижуються податкові 
ставки. З урахуванням податкових змін систе-
ма майнового оподаткування значно видозмі-
ниться, тобто податки на майно стануть одними 
з основних джерел доходів держави. [3, с. 169].

Більшість країн світу практикують майнове 
оподаткування. Така практика показала, що 
податки на майно стають вагомим джерелом 
наповнення місцевих бюджетів, забезпечуючи 
значну частину їх надходжень. Зарубіжний до-
свід системи майнового оподаткування платни-
ків податків виділяє чотири основних підходи 
до сплати податків[8, с.348-349]:

– податки на окремі види майна –засто-
сування окремого податку – плати за землю, 
транспортний податок, податку на нерухомість. 
Подібна схема оподаткування діє в Україні;
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– чистий податок на майно -оподаткування 
комерційного та промислового майна, яке пере-
буває у власності платника податку. Такий по-
даток застосовують у США, Німеччині, Канаді, 
Данії, Нідерландах, Франції;

– податки на перехід права власності на 
майно –характерною ознакою є наявність про-
гресивної податкової шкали, яка диференцію-
ється залежно від родинних зв’язків та розга-
луженої системи податкових пільг. Даний вид 
обов’язкового платежу активно застосовується 
у Швеції;

– податок на приріст капіталу – являє со-
бою податок на доходи від реалізації активів, 
що перебувають у власності платника податку. 
При цьому такий дохід може оподатковувати-
ся як у складі податку на доходи чи прибутки 
платника податку (Україна) так і шляхом засто-
сування окремого виду обов’язкового платежу 
(Австрія, Великобританія, Ірландія, Португа-
лія).Порівняємо в контексті даної класифікації 
чинні податки на майно в економічно розвину-
тих країнах та в Україні.

Оподаткування майна справляється приблиз-
но в 130 країнах світу. В Нідерландах надхо-
дження від податку на нерухомість досягають 
до 95% в загальному обсязі доходів місцевих 
бюджетів, 81% – в Канаді, 52% – у Франції, 
в США рівень доходів від цього податку коли-
вається в широкому діапазоні від 10 до 70% в 
залежності від території.

Сучасна податкова система України виділяє 
такі податки на об’єкти майна, як податок на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки, транспортний податок та плата за землю. 
Водночас у світі набули поширення майнові по-
датки, серед яких можна виділити податок на 
приріст капіталу, податок на майно юридичних 
осіб чи податок на предмети розкоші, що не 
знайшли відображення у національному зако-
нодавстві.

В міжнародній практиці склад структури 
податків на нерухоме майно є одним з супер-
ечливих питань оподаткування майна. Запро-
вадження податку на нерухоме майно відмін-
не від земельної ділянки в державі викликало 
багато запитань серед платників податків та 
зборів. Ясно, що введення даного податку на 
нерухомість потребує великої підготовчої ро-
боти, яка проведена в країні неналежно. Ви-
гідним варіантом для України буде зверну-
тися до досвіду західних країн, де подібний 
податок з успіхом застосовується протягом 
багатьох років.

На сьогодні актуальною є модель ринкової 
вартості в контексті використання оподатку-
вання нерухомості. Тому в перспективі варто 
здійснити перехід до системи оподаткування 
об’єктів нерухомого майна на основі такого 
підходу, замінивши діючу систему на основі 
площі. Такий досвід успішно застосовується в 
Великобританії, Німеччині, Голландії, Іспанії, 
Швеції [5].

Зарубіжна практика справляння аналізо-
ваної податкової форми свідчить, що податок 
на нерухомість є надійним джерелом доходів 
місцевих бюджетів у федеративних державах 
(США, Канада, Німеччина, Австралія) так і в 
ряді унітарних держав (Великобританія, Япо-
нія, Корея, Польща) [5].

Актуальним для України з цього приводу є 
досвід Франції, де не оподатковуються на про-
тязі перших двох років новобудови в сільській 
місцевості та на строк до 5 років будівлі, збудо-
вані за технологією раціонального збереження 
енергії.

Переважна більшість країн світу стягує по-
даток на нерухоме майно з забезпечених верств 
населення. В Україні навпаки, зовсім проти-
лежна схема оподаткування громадян, яка 
справляється переважно з порівняно небагатих 
верств населення. Тому негативною стороною 
справляння податку на нерухомість в Україні 
є то, що майже 80% населення України має 
рівень матеріального забезпечення значно ниж-
чий від середнього його розміру [1, с. 31].

Провівши паралелі між нормами Податко-
вого кодексу України стосовно оподаткуван-
ня нерухомого майна та зарубіжної практики 
справляння податку на нерухомість вагомого 
значення для вирішення більшої кількості про-
блем варто: застосувати пільги при оподатку-
ванні податком на нерухоме майно, відмінне 
від земельних ділянок, впровадити прогресивні 
ставки податку на нерухомість, розміри яких 
повинні зростати залежно від площі об’єктів 
нерухомості. Для подальшого розвитку системи 
оподаткування нерухомості слід звернутися до 
практики світових країн, де базою оподатку-
вання є ринкова вартість об’єкта нерухомості, 
а не його загальна площа.

На сьогодні поширеним серед забезпеченого 
населення є придбання нерухомості. Актуаль-
ність та корисність такого придбання дозволяє 
власнику надійно зберігати свої заощадження, 
а також отримувати певний дохід. Така ситуа-
ція є наслідком росту необґрунтовано рівня цін 
на нерухомість в Україні, а в деяких випадках 
є можливість провести паралель зі міжнародни-
ми цінами.

Світова фіскальна практика податку на ру-
хоме майно у більшості випадків представлена 
оподаткуванням транспортних засобів (вантаж-
ні і легкові автомобілі, мотоцикли, моторні чов-
ни, літаки тощо), а також устаткування та об-
ладнання для цілей отримання прибутку. Так, 
податки на рухоме майно включають рухомі 
речі: витвори мистецтва, автомобілі, літаки, 
водні судна, гроші, цінні папери, майнові права 
тощо. 

В Україні цей податок, згідно з розділом VII 
Податкового кодексу України, був представле-
ний у формі збору за першу реєстрацію тран-
спортного засобу. Так, як розділ VII виключено 
на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014 р., 
то з 01.01.2015 року почав діяти вперше введе-
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ний транспортний податок, який є складовою 
податку на майно. Відповідно, платниками цьо-
го податку є фізичні та юридичні особи, у тому 
числі нерезиденти, які мають зареєстровані в 
Україні згідно з чинним законодавством власні 
легкові автомобілі, які є об’єктом оподаткуван-
ня (п. 267.1 ПКУ) [2].

Так, у європейській практиці оподаткуван-
ня транспортних засобів є певні тенденції, у 
яких відображається прагнення законодавця 
реалізувати принцип соціальної справедливості 
майнового оподаткування та вдалого поєднання 
фіскальної й стимулюючої функцій майнових 
податків. Головна з цих тенденцій – стимулю-
вати власників транспортних засобів придба-
вати автомобілі з найменшим впливом на на-
вколишнє середовище або дорожнє покриття, у 
зв’язку із чим як база оподаткування викорис-
товуються такі параметри транспортного засо-
бу, як обсяг викидів вуглекислого газу, об’єм 
або потужність двигуна, маса.

Особливістю правового механізму цього по-
датку є високий рівень деталізації об’єктів і 
баз оподаткування (термін використання, типи 
транспортних засобів, потужність, обсяг цилін-
дрів двигуна, довжина, маса тощо). Наприклад, 
у Франції, Італії, Бельгії – потужність двигуна 
автомобіля, у Нідерландах, Китаї та Японії – 
вага автомобіля, у Німеччині – об’єм робочих 
циліндрів двигуна [6].

Необґрунтованим залишається той факт, що 
законотворець поєднує об’єкт обкладення тран-
спортним податком та час використання авто-
мобіля, що немає ніякого логічного пояснення. 
Саме цей спосіб є дуже складним для обчислен-
ня. Тому слід відштовхуватися від часу реєстра-
ції автомобіля, а не року його випуску.

Інша тенденція оподаткування транспортних 
засобів – прогресивне оподаткування власників 
транспортних засобів за умови використання 
як бази оподаткування вартості транспортного 
засобу. У цьому випадку оподаткування влас-
ників має не природоохоронні та стимулюючої 
функції, а має на меті поповнення дохідної час-
тини бюджету за рахунок оподаткування «пред-
метів розкоші», володіння товарами не масово-
го попиту.

З огляду на те, що український законодавець 
вибрав як об’єкт оподаткування лише певний 
вид транспортного засобу з конкретними пара-
метрами двигуна і строку використання, мож-
на зробити висновок, що метою запроваджен-
ня зазначеного податку є поповнення дохідних 
частин місцевих бюджетів за рахунок оподат-
кування власників «предметів розкоші». Адже 
поза об’єктами цього податку залишилася низ-
ка транспортних засобів, які є більш коштов-
ними за автомобілі, крім того, такий критерій 
автомобіля, як об’єм циліндрів двигуна і строк 
його використання, не є об’єктивним показни-
ком цінності автомобіля.

Логічно, що єдиним об’єктивним показником 
цінності транспортного засобу є його оцінна вар-

тість. Проте використання вартості як бази опо-
даткування ускладнює адміністрування податку. 
Якщо законодавець відійшов від використання 
вартості як бази оподаткування транспортного 
засобу, утілення ідеї оподаткування «предметів 
розкоші» та прагнення до втілення принципу 
справедливості в майновому оподаткуванні, вар-
то реалізовувати за рахунок розширення перелі-
ку видів об’єктів оподаткування транспортного 
податку й відповідним корегуванням ставок по-
датку залежно від виду транспортного засобу та 
його технічних характеристик. 

Варто зазначити, що ідея оподаткування 
«предметів розкоші» в Україні не нова, адже в 
Верховній Раді Україні ще з 2012 р. було зареє-
стровано низку законопроектів, що передбачали 
оподаткування окремих транспортних засобів, 
які можуть бути зарахованими до «предметів 
розкоші», проте всі вони були зняти з розгляду 
й відхилені. 

У 2015 р. Постановою Верховної Ради Украї-
ни був відхилений проект Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу Украї-
ни щодо оподаткування окремих транспортних 
засобів, що можуть бути віднесеними до пред-
метів розкоші» [2]. Проектом була запропоно-
вана формульна система визначення розміру 
податку, з застосуванням таких баз податку, як 
вартість (установлену по каталогу чи в салоні), 
об’єм двигуна, потужність, вік, довжина (для 
човна, яхти). Такий формульний метод нараху-
вання податку має на меті оподаткування ко-
штовних транспортних засобів (вартістю більше 
ніж 40 тис. євро) з прогресивним збільшенням 
суми податку пропорційно вартості транспорт-
ного засобу, об’єму й потужності двигуна. За-
значений проект має низку недоліків у частині 
юридичної техніки та невизначеності у проце-
дурі адміністрування [6].

Розробка подальших шляхів удосконалення 
адміністрування транспортного податку немож-
лива без звернення до міжнародного досвіду з 
урахуванням позитивних та негативних тенден-
цій у його справлянні. Тому ретельне вивчення 
реформаторського досвіду зарубіжних країн та 
його адаптування до вітчизняних умов поспри-
яє підвищенню ефективності й результативнос-
ті роботи податкових органів щодо наповнення 
місцевих бюджетів. Соціальний принцип та по-
датковий тиск на населення країн з розвиненою 
економікою (Данія, Ізраїль, Австралія, Японія) 
у яких транспортний податок обчислюється за-
лежно від вартості автомобіля, розприділяється 
пропорційно доходам населення.

Міністерство фінансів України розробило 
проект Податкової реформи, де вагомі ново-
введення стосуються змін відносно чинного 
податку на авто з об’ємом двигуна більше 3 
літрів, так відбудеться заміна на більш спра-
ведливе оподаткування розкішних авто класу 
«люкс» молодше п’яти років (вартістю понад 
1 млн. грн.), перелік яких буде складено Кабі-
нетом міністрів [4].
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Причинами несправедливості транспортного 
податку з власників авто середнього класу про-
являється в тому, що: 

по-перше, не обкладається податком більша 
кількість авто преміям – класу, яка має двигу-
ни меншого об’єму, ніж 3 000 см3, завдяки но-
вітнім технологіям, але вони залишаються вва-
жатися елітними, адже коштують дуже дорого;

по-друге, відсутність обкладання транспорт-
ним податком яхт та літаків. 

Неефективність нового податку полягає в 
тому, що ніде у світі не нараховується податок 
на об’єм двигуна, а береться – з потужності. Від 
так об’єм двигуна автомобіля абсолютно не є по-
казником розкоші або достатку його власника.

Таким чином, оподаткування транспортних 
засобів в Україні стане можливістю для більшо-
го наповнення бюджету з заможних власників 
авто, зробивши цим крок до більш справедли-
вого перерозподілу багатства в українському 
суспільстві. 

Варто сказати, що питання оподаткування 
землі в Україні є досить дискусійним. Світова 
практика відносить земельний податок до по-
датків на власність. Натомість в Україні він на-
лежить до майнових податків. Однак земельні 
ділянки мають значні відмінності в порівнянні 
з іншими природними ресурсами, адже вони 
можуть надаватися у приватну власність, а не 
лише у користування [1, с. 34].

Оподаткування землі в розкинутих країна 
світу має свою систему земельного оподатку-
вання з певними відмінностями. Враховуючи 
це можливо виділяють критерієм методики 
його нарахування три основні моделі зарубіж-
ного регулювання земельного податку. Так, в 
одних країнах він справляється окремо (Есто-
нія, Латвія, Сінгапур, Тайвань), в інших – як 
складова податку на нерухомість (Болгарія, 
Чехія, Латвія, Угорщина, Канада, Фінляндія, 
Японія, Кіпр, Гонконг, Німеччина, Нідерлан-
ди, Ірландія) або як складова навіть декількох 
податків (Китай, Польща, Франція) [7].

Наприклад, досвід Канади у визначенні став-
ки податку показує що, в першу чергу визнача-
ються місцеві потреби, а потім фіксується ставка 
податку на землю. При чому земля оцінюється 
із ринкової вартості і зазвичай ставки можуть 
суттєво відрізнятися. Такий розрахунок ставок 
є цілком правильний і тому викликає довіру 
до місцевих органів влади і зменшує ухилення 
від сплати податку [5]. А у Чехії ставки подат-
ку залежать від типу і призначення земельної 
ділянки, які можуть коригуватися місцевими 
органами влади поправочним коефіцієнтом за-
лежно від заселеності муніципалітету. Що сто-
сується оподаткування землі в Китаї, то воно 
здійснюється декількома податками залежно 
від: місцезнаходження земельної ділянки (по-
даток на використання міської землі), призна-
чення (податок на володіння сільськогосподар-
ською землею) та форми власності (податок на 
міську нерухомість).Не звертаючи увагу на різ-

номанітність податків, їх граничні ставки ви-
значаються на центральному рівні з місцевим 
коригуванням. 

Україна, реформуючи власну систему опо-
даткування спирається на досвід Польщі, від-
повідно до якого для оподаткування землі 
використовують три податки: податок на не-
рухомість (земля, будинки, споруди), сільсько-
господарський податок та лісовий податок. 
Особливістю обчислення податку на землю в 
цій країні є площа земельної ділянки, а не її 
ринкова вартість. Застосування такого підходу 
викликає певні сумніви, оскільки не врахову-
ється розвиток ринкової економіки і нерівно-
мірно розподіляється податковий тиск, хоча він 
досить прозорий і простий при адмініструванні. 
Що стосується застосування такого досвіду в 
нашій країні, то він використовується тільки в 
частині обчислення площі.

Також досить важливим для України є бол-
гарський досвід оподаткування. При чому в 
Болгарії податок на нерухоме майно найниж-
чий в Європі. Базою оподаткування служить 
оцінка нерухомого майна та визначається для 
кожного муніципалітету відповідною радою. 
Застосування земельного податку у зарубіжних 
країнах стимулює власника чи користувача до 
економічно ефективного використання землі. 
Наприклад, у випадку не оброблення земельних 
ділянок у Болгарії їх власники оподатковують-
ся за підвищеними ставками земельного подат-
ку, що надає економічний стимул для постійної 
її обробки. А в Італії використання земельної 
ділянки не за призначенням, оподатковується 
за збільшеними коефіцієнтами максимально до 
300%. 

Проаналізувавши вище наведене, можна ді-
йти до висновку, що: 

1. Міжнародний досвід в організації оподат-
кування землі досить розгалужений і склада-
ється з таких трьох моделей оподаткування: 
земельний податок справляється окремо, зе-
мельний податок визначається як складова по-
датку на нерухомість або навіть як складова 
декількох податків. У більшості країн земельне 
оподаткування здійснюється в межах податку 
на нерухомість.

2. В переважна кількість зарубіжних країн 
оподаткування землі, посідає значне місце на-
повненні місцевих бюджетів. 

3. Механізм плати за землю на сьогодні діє 
недосконало. Запропоновані зміни здатні поси-
лити значення плати за землю в просторі зе-
мельних відносин. 

Висновки. Як відомо, Україна характери-
зується найбільш обтяжливою податковою 
системою у світі. Тому терміновим завданням 
реформування українського податкового за-
конодавства є зниження податкового наванта-
ження, оскільки податкова система повинна за-
безпечувати акумуляцію фінансових ресурсів, 
достатніх для виконання конституційно закрі-
плених функцій держави.
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Тому, враховуючи проаналізовані в дослі-
дженні особливості оподаткування майна в 
Україні та за рубежем можна підвести логічний 
підсумок спостережень, які є вагомими інстру-
ментами перспективного розвитку оподаткуван-
ня майна.

По-перше, можна підкреслити, що в нашій 
державі система майнового оподаткування пе-
ребуває на стадії становлення і в порівнянні з 
іншими країнами, кількість майнових податків 
є незначною. 

По-друге, оподаткування нерухомості є пер-
спективним напрямом подальшого реформуван-
ня системи оподаткування. 

По-третє, порівнявши підходи щодо засто-
сування транспортного податку в зарубіжних 
країнах та в Україні, можна стверджувати, що 
податок з транспортних засобів слід стягувати 
з власників дорогих автомобілів шляхом запро-
вадження прогресивної шкали оподаткування. 
Тому прийняті зміни до Податкового кодексу є 
не обґрунтованими, таке оподаткування авто не 
принесе додаткових коштів до бюджету нашої 
держави, а лише посилить соціальне обурення 
серед населення.

По-четверте, для подальшого реформування 
плати за землю в Україні варто опиратися на 
болгарський досвід оподаткування, оскільки ба-
зою оподаткування служить оцінка нерухомого 
майна та визначається для кожного муніципа-
літету відповідною радою. 

По-п’яте, слід зазначити те, що існують слаб-
кі місця у чинному в Україні порядку справ-
ляння податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельних ділянок. Для ефективного розвитку 
системи оподаткування нерухомості слід звер-
нутися до практики світових країн, де базою 
оподаткування є ринкова вартість об’єкта не-
рухомості, а не його загальна площа. 

В цілому досвід зарубіжних країн свідчить 
про ефективність податкової та бюджетної сис-
темами, розробленої в кожній країні відповідно 
до відповідних особливостей розвитку.

Таким чином, щоб забезпечити стале еконо-
мічне зростання необхідно удосконалювати по-
даткову політику, за основу взявши підвищен-
ня соціальної справедливості серед населення. 
Перспективами для подальшого визначення по-

даткового потенціалу земельних ділянок, тран-
спортних засобів, та вдосконалення алгоритму 
оподаткування майна нерухомості.

Адаптуючи податкове законодавство України 
у відповідність до світового досвіду не слід брати 
за основу законодавство та систему справляння 
податку якоїсь однієї із країн, краще запозичити 
найкращий досвід інших держав під час рефор-
мування вітчизняної системи оподаткування.
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тку страхового ринку України все більше набу-
ває значення утримання конкурентних позицій 
страховика за рахунок концентрації на окремих 
видах страхування. Це значно знижує можли-
вості мінімізації ризику та забезпечення фінан-
сової стійкості портфеля страхової компанії.

Вибір видів страхування, необхідних для 
формування збалансованого страхового портфе-
ля, подібний до процесу управління асортимен-
том продукції звичайного підприємства. Так, 
обмежений асортимент продукції може бути 
причиною зменшення частки ринку, а занад-
то широкий – спричиняти невиправдано високі 
витрати, які не покриваються. Тому в процесі 
управління страховим портфелем страховика 
виникає необхідність вибору і акцентування 
уваги на ті види страхування, які за визначе-
ним критерієм приносять найбільшу цінність 
страховику. Одним із найбільш ефективних ін-
струментів управління асортиментом продукції 
є АВС-аналіз, який дозволяє проводити моніто-
ринг і контроль руху товарних та інших матері-
альних запасів на підприємстві; крім цього, його 
застосовують в логістиці, оптимізації систем за-
хисту інформації, ранжування завдань менедж-
менту тощо. Тобто методика АВС-аналізу за-
стосовується у різних сферах підприємницької 
діяльності, у тому числі її можливо адаптувати 
для використання у страхуванні при управлінні 
страховим портфелем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
укові дослідження у сфері управління страхо-
вим портфелем страхової компанії представлені 
у працях А.Л. Баранова [2; 3], Н.М. Яшиної [14; 
15], А.А. Супрун [11], О.Ю. Широкова [13], 
Н.Н. Нікуліної, С.В. Березіної [7] та ін. Однак 
їх дослідження направлені переважно на вже 
існуючий асортимент страхових послуг, пред-
ставлених компанією, і, відповідно, усі етапи 
управління страховим портфелем передбачають 
роботу з даним набором послуг. Тобто питан-
ня аналізу асортименту видів страхування для 
формування комплексу страхових послуг відпо-
відно до ринкових потреб на даний момент не 
є досліджуваним, хоча на практиці управлін-
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены возможности использования АВС- и 

XYZ-анализов и их интегрированного подхода в страховании. 
На основе исследований в области управления страховым 
портфелем и практического опыта применения данных ана-
лизов в других сферах предпринимательской деятельности 
предложено адаптировать данные подходы в процессе пла-
нирования состава и структуры страхового портфеля путем 
структуризации, ранжирования и отбора эффективных видов 
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ANNOTATION 
This paper determines the possibility of using ABC and XYZ 

analysis and their integrated approach to insurance. Based on 
researches in the insurance portfolio management and practical 
experience of this analysis in other areas of business activity it 
was suggested to adapt this analysis in the planning of insurance 
portfolio composition by structuring, ranking and selection of 
efficient insurance methods.

Keywords: insurance company, the management of insurance 
portfolio, ABC-analysis, XYZ-analysis, risk.

Постановка проблеми. Головною задачею 
управління страховим портфелем є формування 
та підтримка його оптимальної структури в за-
лежності від цілей, поставлених власниками і 
менеджментом компанії, при цьому доцільності 
набуває комплекс видів страхування, що про-
понуються страховиком на ринку. По-перше, 
представлені види страхування повинні бути 
актуальними для конкретного страхового поля; 
по-друге, сформований асортимент послуг пови-
нен бути конкурентоспроможним на страхово-
му ринку; по-третє, необхідно зменшувати за-
гальний ризик страхового портфеля за рахунок 
диверсифікації видів страхування. В той же час 
варто відзначити, що в умовах сучасного розви-
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ня асортиментом продукції широкого застосу-
вання набули методи АВС- та XYZ-аналізів, що 
висвітлюються, зокрема, у працях О.П. Чукур-
ної [12], О.М. Соляник [10], Т.А. Репіч [9] і т. д. 
Таким чином, виникає потреба у застосуванні 
даних видів аналізу при формуванні асортимен-
ту страхових послуг страховика.

Мета статті полягає в адаптації методик 
АВС- та XYZ-аналізів до особливостей вітчиз-
няного ринку страхування та обґрунтуванні їх 
практичної корисності при виборі комплексу 
видів страхування, що забезпечують формуван-
ня оптимального і збалансованого страхового 
портфеля.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
АВС-аналіз – це метод, який групує за певни-
ми критеріями досліджувану сукупність. Тобто 
це інструмент визначення частки певних груп 
у сукупності. Він базується на використанні 
принципу Парето, згідно з яким п’ята частина 
(або 20%) від всієї кількості об’єктів або пев-
них зусиль дають 80% результату, інші ж 80% 
об’єктів або зусиль дають лише 20% результа-
ту [9]. Зважаючи на це, вважається за доцільне 
працювати з тією групою об’єктів, які дозволя-
ють досягти найбільшої ефективності. 

Алгоритм проведення АВС-аналізу із враху-
ванням специфіки формування складу страхо-
вого портфеля представимо на рис. 1.

Таким чином, результатом проведення АВС-
аналізу є сортування аналізованої сукупності 
на групи А, В і С. До групи А відносяться ті 
елементи сукупності, що дають до 80% резуль-
тату, до групи В – 10–15%, у групу С вклю-
чаються елементи, які дають не більше 5–10% 
кінцевого результату. Слід зазначити, що ви-
ділення такої кількості груп та їх обмеження 
не є чітким правилом у здійсненні класифіка-
ції за методом АВС-аналізу (це залежить від 

галузі економіки і динаміки її розвитку), але 
обов’язково та істотно відрізняється від 50:50. 
Найбільш поширеним є розподілення 80:15:5, і 
саме його доцільно використовувати при плану-
ванні страхового портфеля страхової компанії, 
оскільки відведення до групи А більшого числа 
видів страхування забезпечить диверсифікацію 
ризику портфеля саме в даній групі. 

Ранжування видів страхування у страхово-
му портфелі страховика за даними групами дає 
змогу удосконалити управління страховим порт-
фелем на стадії його формування. Так, основна 
увага менеджменту страховика повинна бути 
орієнтована на види страхування групи А – 
основні страхові продукти, оскільки вони забез-
печують 80% отримання кінцевого результату 
(валових страхових премій, кількості договорів 
тощо). До цієї групи повинні застосовуватись 
першочергові заходи із забезпечення достат-
ності страхових резервів, автоматизованість 
політики врегулювання страхових випадків, 
постійний моніторинг і забезпечення заходів 
щодо мінімізації страхових ризиків, встанов-
лення пріоритету перед страховими агентами 
та менеджерами в укладанні договорів саме за 
даними видами страхування, відведення осно-
вного блоку роботи маркетингового відділу за 
даною групою.

До групи В відносяться стійкі середньо-
результативні види страхування – допоміжні 
страхові продукти. Як правило, до даної групи 
включається невелика кількість видів страху-
вання та визначене за ними страхове покрит-
тя, тим не менш, вони забезпечують стабіль-
ний результат у розмірі 15%. На дану групу 
менеджмент страховика може звертати увагу 
в останню чергу. Проте у разі необхідності на-
рощення результативного значення за даною 
групою страхового портфеля більш доцільни-

ми будуть заходи із розши-
рення клієнтської бази та 
укладання нових договорів 
страхування на відміну від 
підвищення страхових та-
рифів, які, навпаки, мо-
жуть призвести до скоро-
чення отриманих валових 
страхових премій.

Група С є найбільш 
проблемною у страховому 
портфелі. Вона забезпе-
чує найменший кінцевий 
результат – до 5%, од-
нак до даної групи від-
носиться найбільша кіль-
кість видів страхування 
та забезпечене за ними 
страхове покриття. Тому 
можна стверджувати, що 
диверсифікація страхово-
го портфеля забезпечуєть-
ся саме за рахунок цієї 
групи видів страхування. 

 

1. Визначення мети аналізу (формування оптимального складу страхового 
портфеля з метою забезпечення зростання його прибутковості; з метою 

захоплення більшого сегменту ринку; з метою збереження існуючого капіталу) 

2. Визначення об’єкту аналізу (види страхування; конкретні страхові продукти) 

3. Визначення параметру (чинників), згідно з яким буде проводитись аналіз 
об’єкту (валові страхові премії; кількість укладених договорів страхування; 

загальна страхова сума; валові страхові виплати тощо) 

4. Сортування об’єктів аналізу у порядку убування значення параметру 

5. Оцінка внеску (частка) кожного об’єкта аналізу у загальній сумі параметру  
з накопичувальним підсумком 

6. Присвоєння групи А, В, С. 

Рис. 1. Схема проведення АВС-аналізу складу  
страхового портфеля страхової компанії

Джерело: розроблено автором на основі [5; 9; 12]
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Дану групу можна ще визначити як страте-
гічні страхові продукти, оскільки сюди, як 
правило, відносяться такі види страхування, 
як страхування відповідальності власників 
водного транспорту, страхування відповідаль-
ності оператора ядерної установки та інші 
специфічні види страхування, тобто ті, які у 
перспективі передбачають надходження вели-
ких обсягів страхових премій і в той же час 
характеризуються високим ступенем ризику. 
Тобто, формуючи страховий портфель, стра-
ховик повинен оцінити свої можливості щодо 
пропозиції страхових продуктів саме за дани-
ми видами страхування, оскільки виникає су-
перечність між кількістю прийнятого ризику 
та рівнем прибутковості за ним.

Для більш поглибленого дослідження резуль-
татів АВС-аналізу, у тому числі у розрізі кожної 
з груп виділеної у ході попередньої методики, на 
практиці часто застосовують комбінування АВС- 
та XYZ-аналізів, що доцільно для використання 
і в ході формування страхо-
вого портфеля.

Сутність XYZ-аналізу 
полягає в структуризації 
видів страхування страхо-
вого портфеля за фактором 
стабільності надходжень 
страхових премій і можли-
вості його прогнозування. 
Згідно з даним аналізом, 
складові частини страхо-
вого портфеля поділяються 
на три групи, де: категорія 
X має стабільний характер 
і передбачуваність реалі-
зації даної послуги скла-
дає понад 90%; до катего-
рії Y відносяться ті види 
страхування, на які попит 
коливається і рівень над-
ходжень є середнім, при 
цьому їх передбачуваність 
становить більше 75%; ка-
тегорія Z – надходження 
премій має епізодичний 
характер, передбачува-
ність – менше 75% [4; 9]. 

Групування складових 
страхового портфеля за да-
ним видом аналізу відбува-
ється за допомогою коефіці-
єнта варіації. Так, розподіл 
на групи X, Y і Z відбува-
ється таким чином: група 
X – об’єкти, коефіцієнт 
варіації за якими складає 
не більше 10%; група Y – 
об’єкти, коефіцієнт варіації 
за якими складає від 10 до 
25%; група Z – об’єкти, ко-
ефіцієнт варіації за якими 
перевищує 25% [1; 4; 9]. 

Алгоритм проведення XYZ-аналізу із специ-
фічними особливостями формування страхового 
портфеля представимо на рис. 2.

Поєднання результатів застосування ABC- 
i XYZ-аналізів відображується у матричній 
проекції із дев’яти груп сукупності [9]. Інтер-
претацію груп отриманої матриці відповідно 
до видів страхування, що входять до складу 
страхового портфеля страховика, надамо на 
рис. 3.

Матрицю, зображену на рис. 3, можна роз-
ділити на три сегменти, що потребують різних 
зусиль з боку управління страховим портфелем. 
Так, групи AX, AY і BX є основними у форму-
ванні доходів страховика і є першочерговими 
при формуванні оптимального страхового порт-
феля, оскільки мають стабільний характер над-
ходжень.

Види страхування, які потрапляють в кате-
горії AZ, BY i CX також є важливими при фор-
муванні оптимального страхового портфеля, ме-

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Визначення мети аналізу (ідентифікація стабільних джерел надходження – 
валових страхових премій) 

2. Визначення об’єкту аналізу (види страхування; конкретні страхові продукти) 

3. Визначення параметру (чинника), згідно з яким буде проводитись аналіз 
об’єкту (валові страхові премії) 

4. Визначення періоду, за яким буде проводитись аналіз 

5. Розрахунок коефіцієнта варіації за кожним об’єктом аналізу 

6. Присвоєння категорії X, Y, Z 
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AX 
високий рівень страхових 

премій; стабільність 
надходжень; висока 
імовірність прогнозу 

AY 
високий рівень страхових 
премій; середній рівень 

прогнозу внаслідок 
коливань попиту 

AZ 
високий рівень страхових 

премій; низька 
прогнозованість через 
епізодичний характер 

попиту 

 

BX 
середній рівень страхових 

премій; стабільність 
надходжень; висока 
імовірність прогнозу 

BY 
середній рівень страхових 

премій; середній рівень 
прогнозу внаслідок 

коливань попиту 

BZ 
середній рівень страхових 

премій; низька 
прогнозованість через 
епізодичний характер 

попиту 

 

CX 
низький рівень страхових 

премій; стабільність 
надходжень; висока 
імовірність прогнозу 

CY 
низький рівень страхових 
премій; середній рівень 

прогнозу внаслідок 
коливань попиту 

CZ 
низький рівень страхових 

премій; низька 
прогнозованість через 
епізодичний характер 

попиту 
 

Рис. 2. Схема проведення XYZ-аналізу складу  
страхового портфеля страхової компанії

Рис. 3. Матрична інтерпретація інтегрованого ABC- та XYZ-аналізів  
для прийняття ефективних рішень в процесі управління  

страховим портфелем страхової компанії
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тою якого є отримання певної норми прибутку. 
Проте вони потребують уваги з боку менедж-
менту, по-перше, у пошуках можливостей роз-
ширення клієнтської бази та укладання нових 
договорів, а, по-друге, знаходження можливос-
тей розумного підвищення тарифів, що стосу-
ється добровільного страхування. 

Ті види страхування, які потрапляють в 
категорії BZ, CY та CZ, викликають сумніви 
щодо доцільності їх розміщення в оптималь-
ному страховому портфелі. Якщо це складові 
групи BZ, то в даному випадку можливість 
включення їх в оптимальний страховий порт-
фель існує, оскільки за ними забезпечується 
середній обсяг валових страхових премій, про-
те виникає необхідність пошуку можливостей 
вирівнювання динаміки укладання договорів 
за даними видами страхування. Групи CY та 
CZ мають обтяжливий характер для страхо-
вого портфеля, оскільки прийнятий ризик не 
виправдовується відповідним надходженням 
премій, тому з точки зору нівелювання ризи-
ків дані види страхування необхідно виключи-
ти із страхового портфеля страховика, окрім 
обов’язкового страхування. Однак з точки зору 
зростання прибутків та утримання клієнтської 
бази пропозиція даних видів страхування ви-
правдовується: по-перше, існує висока імовір-
ність, що, користуючись видом страхування 
із груп CY та CZ, потенційний страхувальник 
скористується й страховими послугами, що 
мають масовий характер, тобто забезпечать до-
даткове нарощення страхових премій за група-
ми-лідерами; по-друге, вони самі є джерелом 
додаткових премій і потенційних клієнтів. 

Спираючись на реалії українського стра-
хового ринку, на якому простежується чітка 
тенденція до концентрації в страховому порт-
фелі діючих страховиків транспортних видах 
страхування (ОСЦПВ ВНТЗ, КАСКО) та чіткої 
цілі – нарощення страхових премій і отриман-
ня прибутків, слід зазначити, що саме другий 
варіант щодо доцільності пропозиції видів стра-
хування, які потрапляють в групи CY та CZ, є 
найбільш актуальним.

Тому, переходячи до практичного втілення 
вищенаведених методів аналізу на основі да-
них страхового портфеля ТДВ СК «Альфа-Га-
рант», відзначимо, що дана компанія не вхо-
дить до складу провідних страховиків України, 
має середні позиції щодо обсягів активів, влас-
ного капіталу та страхових премій (за даними 
Фориншурер, станом на кінець 2014 р. займає 
30-е, 23-є та 43-є місця відповідно [8]). Виходя-
чи з цього, найпростіший шлях її розвитку та 
отримання позитивних фінансових результатів 
полягає не у надзусиллях щодо реклами з при-
воду продажу специфічних страхових продук-
тів, а у слідуванні ринковим потребам та попи-
ту потенційних страхувальників. Даний факт 
підтверджує проведений АВС-аналіз за період 
2010–2014 рр., результати якого відображені 
на рис. 4 і 5.
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Рис. 4. Кумулятивна крива страхових премій  
ТДВ СК «Альфа-Гарант» за видами страхування

де 1 – ОСЦПВ ВНТЗ (за звичайними договорами); 2 – 
КАСКО; 3 – страхування цивільної відповідальності 
оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 
може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; 
4 – страхування майна; 5 – страхування від вогневих 
та ризиків стихійних явищ; 6 – ОСЦПВ ВНТЗ (за до-
датковими договорами); 7 – страхування медичних 
витрат; 8 – страхування відповідальності перед тре-
тіми особами; 9 – медичне страхування; 10 – стра-
хування від нещасних випадків; 11 – страхування 
цивільної відповідальності власників наземного 
транспорту; 12 – страхування цивільної відповідаль-
ності суб’єктів господарювання за шкоду, заподіяну 
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небез-
пеки; 13 – страхування вантажів та багажу; 14 – осо-
бисте страхування від нещасних випадків на тран-
спорті; 15–23 – інші види страхування.

На основі даних, наведених на рис. 4, заува-
жимо, що практично більше 45% страхових пре-
мій надходить від страхування відповідальності 
власників транспортних засобів (за звичайними 
договорами), і близько 13-ти із 23-х запропоно-
ваних видів страхування забезпечують майже 
100% надходження страхових премій. 
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На рис. 5 простежується чітка відповідність 
принципу Парето «20:80», у нашому випадку 
18,6% загальної страхової відповідальності за-
безпечує отримання 83,4% валових страхових 
премій, до складу яких включено лише чотири 
види страхування: ОСЦПВ ВНТЗ (за звичайни-
ми договорами), КАСКО, страхування цивільної 
відповідальності оператора ядерної установки і 
страхування майна. А відповідно, у групах В і С 
зосереджено 81,4% страхових ризиків (страхо-
вої суми), що забезпечують надходження стра-
хових премій лише на 16,4% разом. При цьому 
найбільш чисельнішою є група С, до складу якої 
входять 14 видів страхування і розмір відпові-
дальності за якою є найбільшим – 72,3%.
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Результати проведеного АВС-аналізу страхо-
вого портфеля ТДВ СК «Альфа-Гарант» у поєд-
нанні з розподілом на групи X, Y, Z представи-
мо на рис. 6.

Отже, більша частина представлених стра-
хових послуг ТДВ СК «Альфа Гарант» по-
трапляють в групи CY та CZ, що вказує на їх 
другорядний характер при формуванні доходів 
страховика від операційної діяльності. Тому у 
ході управління страховим портфелем на стадії 
розробки моделі, а саме відбору страхових по-
слуг, основні елементи портфеля, що забезпе-
чують оптимізаційну умову – норма прибутку, 
включатимуть види страхування, які потрапля-
ють в А-ті та В-ті групи і групу CX. 

Висновки. Таким чином, застосування АВС- 
та XYZ-аналізів як самостійних методик, так 
і в їх інтегрованому вигляді дозволяє упоряд-
кувати та структуризувати види страхування, 
які включаються в страховий портфель по від-
повідному параметру. Причому основна від-
мінність застосування даних методик аналізу в 
страхуванні від інших сфер діяльності полягає 
не у відсіюванні неефективних видів страху-
вання, які пропонує компанія, а у ранжуванні 
їх значимості на стадії розробки моделі стра-
хового портфеля та першочергового застосуван-
ня заходів, що передбачає комплексний процес 
його управління, у тому числі що стосується 
підтримки попиту на дані види страхування, а 
саме у питаннях реклами конкретного страхово-
го продукту, роботи страхових агентів у точках 
продажу обслуговування об’єктів страхування, 
застосування операцій перестрахування тощо.
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МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ

THE ROLE OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN PROVIDING  
THE COMPETITIVE POSITION OF UKRAINIAN BANKS

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемі впливу соціальної відпові-

дальності банків на їхню конкурентну позицію. Обґрунтовано, 
що забезпечення конкурентної позиції банків передбачає за-
стосування певного інструментарію та методів. Мета статті по-
лягає у визначенні місця соціальної відповідальності банків у 
забезпеченні їхньої конкурентної позиції на ринку фінансових 
послуг. Визначено основні положення формування соціальної 
відповідальності банків у системі забезпечення конкурентної 
позиції банків, а саме: ініціативи соціально-відповідальної ді-
яльності банків, рівні управління соціальною відповідальністю, 
принципи.

Ключові слова: банк, конкурентна позиція, соціальна від-
повідальність, заощадження, банківські послуги.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме влияния социальной ответ-

ственности банков на их конкурентную позицию. Обосновано, 
что обеспечение конкурентной позиции банков предусматри-
вает применение определенного инструментария и методов. 
Цель статьи заключается в определении социальной ответ-
ственности банков в обеспечении их конкурентной позиции на 
рынке финансовых услуг. Определены основные положения 
формирования социальной ответственности банков в сис-
теме обеспечения конкурентной позиции банков, а именно: 
инициативы социально-ответственной деятельности банков, 
уровень управления социальной ответственностью, принципы.

Ключевые слова: банк, конкурентная позиция, социаль-
ная ответственность, сбережения, банковские услуги.

ANNOTATION
The article is dedicated to an issue of the influence of social 

responsibility of the banks on their competitive position. The 
author has determined that providing the competitive position for 
the banks consists in application of particular instruments and 
methods. The article purpose is to determine the place of social 
responsibility of the banks in providing their competitive position in 
the market of financial services. The author has indicated the main 
frameworks of formation of social responsibility of the banks within 
the system of providing the competitive position of the banks, 
namely: incentives of the socially responsible activity of the banks; 
social responsibility levels; principles.

Keywords: bank, competitive position, social responsibility, 
savings, banking services.

Постановка проблеми. В умовах сучасної 
еволюції економічної системи необхідно по-
новому осмислювати сутність багатьох катего-
рій, у тому числі і поняття «банк» крізь призму 
функцій та завдань, що повинен він виконувати 
для підтримки соціально-економічного розви-
тку України.

Сучасний банк – це не тільки інститут фі-
нансового ринку, який формує та розподіляє 
кредитні ресурси для отримання максималь-
ного прибутку, а також фінансова установа на 

ринку фінансових послуг, для якої соціальна 
роль та репутація у суспільних економічних 
відносинах стають першочерговими критеріями 
забезпечення їхньої конкурентної позиції.

Забезпечення конкурентної позиції банків 
передбачає застосування певного інструмента-
рію та методів. Одним із них виступає забезпе-
чення соціальної відповідальності банків. Соці-
альна відповідальність банків підвищує довіру 
до них з боку клієнтів та конкурентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема соціальної ролі банків на ринку фінансо-
вих послуг останніми роками усе частіше зу-
стрічається у працях вітчизняних авторів, зо-
крема: С.Б. Єгоричєва обґрунтовує наявність 
соціальних аспектів банківського бізнесу, що 
поступово стають факторами його розвитку та 
збагачення сутності банківської діяльності [1]; 
Н.А. Супрун досліджує засади корпоративної 
соціальної відповідальності як чинника стало-
го розвитку та зростання конкурентоспромож-
ності підприємницького та суспільного секто-
рів [2]; І.П. Малик визначає роль соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні, а також сту-
пінь її впровадження в бізнес-практику корпо-
рацій [3]; О.М. Діденко ідентифікувала вплив, 
який здійснюють соціальні ініціативи на діяль-
ність банк [4]; Т.В. Башинським доведено важ-
ливість соціальної відповідальності банків в ре-
алізації соціальної політики держави [5].

Поряд із вищезазначеним актуальним пи-
танням залишається дослідження місця соці-
альної відповідальності банків у забезпечення 
їхньої конкурентної позиції на ринку фінансо-
вих послуг.

Мета статті полягає у визначенні місця со-
ціальної відповідальності банків у забезпеченні 
їхньої конкурентної позиції на ринку фінансо-
вих послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблематика соціальної відповідальності бан-
ків істотно актуалізується в умовах кризових 
явищ та системних нестабільностей в економіч-
ній сфері країни. І, як зазначає І.М. Польова, 
соціальна відповідальність банківського бізнесу 
означає дотримання засад якісного управління 
та ефективного ведення діяльності, орієнтова-
ної на довгострокову перспективу, тобто враху-
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вання не лише економічної вигоди при веденні 
банківського бізнесу, а й чинників соціальної 
стабільності, корисності для території присут-
ності та місцевого населення [6, с. 121].

З цією думкою погоджується автор статті, 
визначаючи, що конкурентна позиція перед-
бачає визначення основних індикаторів, за до-
помогою яких можна оцінити досягнутий рі-
вень стабільності ринкової кон’юнктури щодо 
капіталізації, збалансованості залучених і роз-
міщених ресурсів банку та їхньої достатнос-
ті [7, с. 52]. При цьому автор наголошує, що 
збалансованість залучених і розміщених ресур-
сів банку та їхньої достатності можлива тільки 
за умови встановлення у банку програми соці-
альної відповідальності.

Варто зазначити, що Організація економічної 
співпраці та розвитку (OECD) розглядає соціаль-
ну відповідальність як сталий розвиток і перед-
бачає збалансованість економічних, соціальних 
та екологічних цілей суспільства, інтеграцію їх 
у взаємовигідні принципи та підходи [8].

Корпоративна соціальна відповідальність 
(КСВ) Банку – це відповідальне ставлення 
Банку до свого продукту (послуги), працівни-
ків, споживачів, партнерів, акціонерів, актив-
на соціальна позиція, яка полягає в гармоній-
ному співіснуванні, взаємодії та постійному 
діалозі з представниками комерційного сек-
тору і суспільства, державної влади, зацікав-
леними сторонами для надання ефективного 
сприяння рішенню гострих економічних, со-
ціальних, гуманітарних та екологічних про-
блем [9].

Соціальна відповідальність передбачає до-
бровільні дії банку, спрямовані на те, щоб 
у своїй діяльності враховувати інтереси сус-
пільства, працівників, партнерів та інших 
стейкхоулдерів. Корпоративна етика банку 
являє собою певну культуру взаємодії керів-
ництва і персоналу між собою і з зовнішніми 
стейкхоулдерами, часто на основі «кодексу 
честі», від неформальних правил і етичних 
норм до офіційної місії компанії, слідування 

Таблиця 1
Концентрація активів, зобов’язань і капіталу за групами банків України у 2014 р., %

Група
Загальні активи Зобов’язання Капітал

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2014 01.01.2015
І група 64,9 73,3 65,3 72,8 58,4 74,5
ІІ група 17,4 14,3 16,5 15,0 22,0 10,2
ІІІ група 7,8 7,3 8,4 7,4 6,7 6,9
ІV група 9,9 5,1 9,8 4,8 12,9 8,4

Джерело: розраховано автором за матеріалами [11]

Таблиця 2
Аналіз змісту офіційних сайтів банків І групи  

відповідно до соціальної відповідальності за 2014 рік
Назва банку Назва рубрики Сутність рубрики

ПАТ «Приватбанк» Соціальна позиція

Один із найбільших роботодавців України; Приватбанк – зеле-
ний банк;
Приватбанк навчає фінансовій грамотності;
Приватбанк займається благодійністю

ПАТ «Дельта банк» Банк і суспільство Сприяння благоустрою місць відпочинку, паркових зон, покра-
щення якості життя тощо

ПАТ «Райффайзен 
банк Аваль»

Соціальна 
відповідальність

Відповідальність банківської установи перед суспільством зна-
ходить відображення в надійності фінансового інституту, про-
зорому веденні бізнесу забезпеченні високої якості продуктів 
і послуг, пропозиції достойних робочих місць для українців, 
гарантії належних умов праці власному персоналу, а також в 
екологічній відповідальності та активній благодійній і спонсор-
ській діяльності.

ПАТ «Альфа-банк» Банк і суспільство
Благодійні програми в галузі здоров’я та екології; підтримка 
мистецтва та культури; підтримка талановитої молоді; підтрим-
ка соціальних проектів.

ПАТ ВТБ-банк Соціальна 
відповідальність

Соціальна корпоративна відповідальність – така ж невід’ємна 
частина політики групи ВТБ, як фінансова ефективність і на-
ціленість на комерційний успіх. Адже результатом роботи групи 
повинні стати не лише успішні проекти і прибуткові операції, 
але і процвітаюче і гармонійне суспільство.
Прагнучи сприяти стійкому розвитку суспільства і зрештою під-
вищувати якість життя людей, група ВТБ на постійній основі 
надає підтримку охороні здоров’я, спорту, освіті і науці, куль-
турі і мистецтву, соціально незахищеним верствам населення на 
територіях присутності ВТБ.

ПАТ «Надра банк» Соціальна 
відповідальність Інформація відсутня.

Джерело: складено автором на основі офіційних сайтів банків [12-17]
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яким допомагає бізнесу змогу міцнити свої 
конкурентні позиції у довгостроковій пер-
спективі [10].

Автор розглядає систему соціальної відпові-
дальності банків повинна являти собою сукуп-
ність принципів її взаємодії із суспільством, 
зацікавленими сторонами, такими як співробіт-
ники, партнери, акціонери, інвестори, місцеві 
громади, органи влади, інші стейкхоулдери, і 
основою метою повинно бути забезпечення ін-
тересів вкладників та кредиторів з метою до-
сягнення конкурентної позиції на рику банків-
ських послуг.

Основними проблемами банківського секто-
ру України протягом 2014 року були значний 
відплив ресурсів з банківської системи, погір-

шення якості кредитних портфелів банків та 
збиткова діяльність. Зростання основних показ-
ників діяльності банківського сектору за під-
сумками 2014 року відбулося лише за рахунок 
курсової переоцінки активів та зобов’язань бан-
ків через зниження курсу гривні до основних 
іноземних валют (табл. 1).

За даними щорічного групування банків за 
розміром активів, у 2014 році до І групи від-
несено 15 банків, до ІІ групи – 20 банків, до 
ІІІ групи – 23 банки та до ІV групи – 122 банки. 
У 2014 році тривав процес концентрації акти-
вів, капіталу та зобов’язань у банках І групи, 
де на 01.01.2015 було сконцентровано 73,3% 
загальних активів банків України, 74,5% ка-
піталу та 72,8% загального обсягу зобов’язань.

Таблиця 3
Основні положення формування соціальної відповідальності банків  

у системі забезпечення конкурентної позиції банків 
Напрям Видові характеристики Зміст

Ін
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ві
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ал
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ої

 д
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л
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ос
ті

 б
ан

к
ів

Благодійні справи залучення уваги суспільства до певної соціальної потреби або 
допомога в зборі коштів, залучення учасників та волонтерів

Благодійний маркетинг зобов’язання робити внески або відраховувати відсотки від об-
сягів продажу на благодійну справу

Корпоративний соціальний 
маркетинг

підтримка кампаній покращення суспільного здоров’я або без-
пеки, та сприяння захисту навколишнього середовища

Корпоративна філантропія
пожертвування безпосередньо благодійній організації, як пра-
вило у вигляді грошових грантів, подарунків та / або товарів і 
послуг

Волонтерська робота в 
інтересах суспільства

підтримка та заохочення працівників допомагати місцевим 
громадським організаціям та ініціативам

Соціально-етичні підходи до 
ведення бізнесу

впровадження практики ведення бізнесу та інвестиції, що 
сприяють росту добробуту суспільства та збереженню навко-
лишнього середовища

Р
ів

н
і 
у
п
р
ав

л
ін

н
я
 с

оц
і-

ал
ьн

ою
 в

ід
п
ов

ід
ал

ьн
іс

тю

Внутрішній

реалізація банком соціальної відповідальності перед персона-
лом (створення сприятливих умов праці, соціальний розвиток 
колективу, сприятливий психологічний клімат, підвищення 
кваліфікації персоналу, можливість працівників приймати 
участь в управлінні банком)

Зовнішній реалізація соціальної відповідальності перед клієнтами банку 
(задоволення потреб клієнтів на найвищому рівні)

Соціальний

реалізація соціальної відповідальності перед громадою, суспіль-
ством (в межах території, на якій працює банк сприяння стій-
кому розвитку суспільства через участь у вирішенні соціальних 
проблем, підвищення рівня культурного розвитку населення, 
стимулювання ділової активності)

П
р
и
н
ц
и
п
и

Відкритість та прозорість 
діяльності 

банк має прозоро та об’єктивно здійснювати підготовку 
обов’язкової фінансової звітності по національним та міжнарод-
ним стандартам, а саме: результати фінансової та операційної 
діяльності; власність на великі пакети акцій та розподіл прав 
голосу; фактори ризику, що прогнозуються; питання, пов’язані 
з працівниками та зацікавленими особами; структура та полі-
тика управління та організаційна структура банку; розкриття 
системи ціноутворення на банківські послуги та продукти 

Спрямованість діяльності 
на побудову доброзичливих 
і взаємовигідних відносин з 

усіма зацікавленими 

ґрунтується на безперечному додержані принципів корпоратив-
ного управління і ділової етики, прийнятих у світовій фінансо-
вій практиці 

Неухильне виконання вимог 
законодавства та протидія 

усім видам корупції 

чітке дотримання законодавства України: банківського, адміні-
стративного, податкового та іншого

Стимулювання формування 
громадянського суспільства 

через благодійні та 
спонсорські програми 

реалізовується в процесі проектування нових продуктів і по-
слуг банку, в рамках процесу внутрішніх консультацій, з ура-
хуванням фінансової безпеки банку та потреби суспільства 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів [18; 19, с. 289]
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Проведений аналіз змісту офіційних сайтів 
банків першої групи висвітлює власну соціаль-
ну зорієнтованість, що наведено у таблиці 2.

Таким чином, із досліджуваних банків 
І групи станом на 01.01.2015 тільки шість з 
них мають рубрику про соціальну відповідаль-
ність. Окрім цього, державні банки, такі як 
ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Ощадбанк», її не 
мають.

Виходячи із вищезазначеного, доходимо ви-
сновку про те, що кожна банківська установа 
повинна мати таку рубрику з метою підвищен-
ня довіри до неї та ефективності управління 
конкурентною позицією банку. Формування 
рубрики соціальної відповідальності банків 
повинно виходити із позицій встановлення 
ініціатив соціально-відповідальної діяльнос-
ті, дотримання принципів, визначення рів-
нів управління соціальною відповідальністю 
(табл. 3). 

Висновки. Таким чином, сучасний стан бан-
ків України вимагає прийняття трансформацій-
них заходів щодо покращення їхньої конкурент-
ної позиції, а саме: вирішення питання якості 
активів та капіталізації банків; стимулювання 
структурних перетворень у банківській системі; 
вирішення структурних дисбалансів у балансах 
банків задля стимулювання сталого розвитку 
банківській системи, розвиток корпоративного 
управління в банках, підвищення соціальної 
відповідальності банків.

Стратегічним завданням у контексті ство-
рення передумов для забезпечення конкурент-
ної позиції банків повинна стати побудова такої 
моделі соціальної відповідальності, яка б від-
дзеркалювала та враховувала як національний, 
так і інтернаціональний зрізи. Норми соціаль-
ної відповідальності мають формуватися на 
фундаменті вітчизняного законодавства та бути 
адаптованими до специфіки історичних, соціо-
культурних особливостей національного ринку 
банківських послуг. Використання західного 
досвіду у цій сфері повинно ґрунтуватися на 
використанні методів компаративного аналізу, 
основною метою яких є ознайомлення зі світо-
вою та вітчизняною практикою соціально відпо-
відального банку.

Банки, приймаючи від приватних осіб вкла-
ди, повинні захищати їх від тиску інфляції. 
Здійснюючі кредитування населення, банки 
створюють нову форму економічних відносин, 
які повинні сприяти піднесенню соціального 
рівня життя населення.

У сучасних умовах банки повинні трансфор-
муватися відповідно до виконання ними ролі 
ефективного, різнопланового діючого елементу 
системи забезпечення соціальної стабільності 
суспільства. При зростанні суспільних вимог 
банкам, щоб досягти певного рівня конкурент-
ної позиції, необхідно враховувати моральні, 
етичні, релігійні цінності та особливості розви-
тку культури регіону, в якому він здійснює ді-
яльність.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано світову банківську практику в сфе-

рі управління кредитним ризиком. Розглянуто основні цілі та 
завдання банківської діяльності, а також напрями забезпечен-
ня стабільного функціонування банківських установ в сучасній 
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована мировая банковская прак-

тика в сфере управления кредитным риском. Рассмотрены 
основные цели и задания банковской деятельности, а также 
направления обеспечения стабильного функционирования 
банковских учреждений в современной экономической ситуа-
ции, определены основные риски и проблемы кредитной дея-
тельности банка.

Ключевые слова: кредит, кредитный риск, кредитная по-
литика, кредитный портфель банка, кредитные операции.

ANNOTATION
It is analysed the global banking practices in credit risk 

management. Describes the main objectives and tasks of banking 
activities, as well as measures for provision of stable functioning 
of banking institutions in today’s economic situation, identifies the 
main risks and issues of credit activity of the Bank.

Keywords: credit, credit risk, credit policy, credit portfolio, 
credit operations.

Постановка проблеми. Запорукою стабіль-
ного функціонування банківських установ є 
забезпечення належного рівня якості кредит-
ного портфеля банку. Приділення недостатньої 
уваги управлінню кредитним портфелем банку 
може привести до зниження прибутковості бан-
ку і навіть до його банкрутства. Природно, що в 
структурі активних операцій банківських уста-
нов найбільша частка належить саме кредит-
ним операціям, що засвідчує принципову важ-
ливість теоретичного обґрунтування комплексу 
заходів, спрямованих на забезпечення ефек-
тивної організації банківського кредитування 
клієнтів. Відтак, саме від їхньої якості й здат-
ності банків оптимальним чином організувати 
кредитні операції залежать можливості ефек-
тивного розвитку банківської системи з точки 
зору забезпечення належного рівня стабільності 
і прибутковості діяльності комерційних банків.

Характеристика основних цілей діяльності 
комерційного банку визначається його місцем 

у системі ринкових відносин та функціонуван-
ням саме як ринкового інституту, а їх конкрет-
не формулювання має збігатися із певними ви-
могами і факторами впливу.

Ключові аспекти конкретизації умов діяль-
ності комерційного банку можуть передбачати 
виокремлення наступних його стратегічних ці-
лей:

1) максимізація прибутку, що випливає із 
природи банківської справи як одного із видів 
бізнесу та функціонування банку як комерцій-
ного підприємства, метою якого є отримання 
доходу;

2) забезпечення ліквідності банку як здат-
ності своєчасно і в повному обсязі виконувати 
свої зобов’язання у грошовій формі, що витікає 
із завдання забезпечення збереження залучених 
коштів і своєчасного їх повернення кредиторам 
і вкладникам;

3) мінімізація ризиків, що супроводжують 
основні види банківських операцій і загрожу-
ють платоспроможності банку та фінансовим 
інтересам його акціонерів, вкладників і креди-
торів;

4) досягнення стабільної конкурентної пе-
реваги на ринку, що визначає наявність у ко-
мерційного банку постійної клієнтської бази та 
надійних перспектив її розширення у всіх сек-
торах економіки;

5) забезпечення зростання вартості банку, 
що знаходить відображення у рості ринкової 
вартості його капіталу, виходячи із позитивних 
показників банківської діяльності;

6) найбільш повне задоволення потреб клі-
єнтів, що означає надання широкого і якісного 
набору необхідних їм послуг із постійним за-
провадженням новітніх технологій банківських 
операцій;

7) сприяння розвитку економіки, що перед-
бачає вкладення банками ресурсів у виробничу 
сферу, перспективні галузі і розвиток регіонів, 
що є засобом ув’язки банківської діяльності із 
загальним господарським розвитком і, як на-
слідок, – зміцнення ресурсної основи і подаль-
шого розширення власних операцій банку.
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Очевидно, що при постановці завдань фор-
мування кредитного портфеля загальні, страте-
гічні цілі діяльності банку потребують певної 
конкретизації й обрання пріоритетів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У низці праць [2, с. 87; 3, с. 38; 4, с. 15;  
5 с. 205; 6 с. 187] справедливо підкреслюєть-
ся, що немає якоїсь єдиної кредитної політи-
ки для всіх комерційних банків. Кожен банк 
визначає власну кредитну політику, беручи до 
уваги всю множину ризиків (внутрішніх і зо-
внішніх), якими він обтяжений, і враховуючи 
стратегію щодо основних напрямків кредитного 
процесу, яка включає пріоритети, принципи та 
цілі окремого банку на кредитному ринку; так-
тику банку щодо організації кредитування, що 
містить фінансовий та інший інструментарій, 
який використовується банком при здійсненні 
кредитних угод; контроль і моніторинг щодо 
здійснення обраної стратегії і тактики. По суті, 
кредитна політика встановлює письмові прави-
ла і процедури щодо обробки кожної кредитної 
заявки. Вона повинна містити інформацію про 
те, які види кредитів та умови кредитування 
найкраще захищають стійкість банку та дозво-
ляють задовольнити потреби регіону, що він об-
слуговує. Документ про кредитну політику по-
винен визначати перелік відповідальних осіб та 
рішень, що приймаються кредитним управлін-
ням, а також перелік документації, якою пови-
нна супроводжуватись кожна кредитна заявка. 
Інші характеристики банківської кредитної по-
літики повинні містити вказівки з прийняття, 
оцінки й реалізації кредитного забезпечення, 
процедури встановлення процентних ставок та 
опис тих видів кредитів, які банк визнає за кра-
ще не надавати. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Виходячи із тих завдань, які 
постають при здійсненні кредитних операцій 
банку, і розгляду їх як головного структурного 
компонента активів і джерела доходів, цілком 
очевидно, що кредитний портфель формується з 
метою отримання комерційним банком доходів. 
Однак водночас у зв’язку із тією ж обставиною 
ключового місця у загальній величині активів 
кредитні вкладення справляють вирішальний 
вплив на ліквідність і фінансову стійкість ко-
мерційного банку, що визначається передусім 
рівнем кредитного ризику і може найбільшою 
мірою вплинути на здатність банку виконувати 
свої платіжні зобов’язання, тобто на його плато-
спроможність. Платоспроможність у цьому кон-
тексті слід розуміти як здатність комерційного 
банку своєчасно і в повному обсязі виконувати 
свої платіжні зобов’язання, які враховуються 
як у балансі, так і в позабалансовому обліку. 
При цьому платоспроможність у контексті фор-
мування банком кредитного портфеля потрібно 
розуміти у широкому сенсі слова – не лише як 
здатність відповідати за зобов’язаннями у па-
сивах, а й здатність видавати кредит в міру 
надходження заявок від клієнтів на отримання 

позичок, тобто, по суті, формувати кредитний 
портфель.

Таким чином, обрання трьох пріоритетів се-
ред загальних цілей діяльності банку – забез-
печення належної дохідності, мінімізація кре-
дитного ризику, підтримання необхідного рівня 
платоспроможності – можна вважати ключови-
ми завданнями кредитної діяльності банку, а 
відтак, і цілями формування ним власного кре-
дитного портфеля.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кредитування є однією з найризикованіших 
операцій комерційного банку. Це пояснюється 
як самою природою кредиту, так і тим, що ця 
операція посідає чільне місце в балансах пере-
важної кількості комерційних банків. Все це 
вимагає від менеджерів банку розробки вива-
женої, з погляду ризику, кредитної політики.

Кредитна політика створює необхідні за-
гальні передумови для ефективної праці персо-
налу банку, знижує ймовірність помилок при 
прийнятті рішень. Вона передбачає створення 
й функціонування відповідної організаційної 
структури – кредитного департаменту комер-
ційного банку. В ньому доцільно виокремити 
підрозділ управління кредитним ризиком.

Управління кредитним ризиком має здій-
снюватися за такою концептуальною схемою: 
якісний аналіз – кількісна оцінка – врахування 
в прийнятті рішень.

У світовій банківській практиці та науковій 
літературі існує низка підходів до управління 
кредитним ризиком. Але разом з тим основна 
проблема полягає в тому, що наукові дороб-
ки потребують адаптації або модифікації, яка 
б враховувала особливості сучасного стану ві-
тчизняної економіки. Так, зокрема, у світовій 
практиці аналізу кредитного ризику практич-
но не враховується юридичний чинник, який є 
досить суттєвим для вітчизняних комерційних 
банків у сучасних умовах.

Для кількісної оцінки ступеня кредитного 
ризику західними банками широко використо-
вуються класифікаційні моделі, найбільш ві-
домими з яких є Z-модель Альтмана і модель 
нагляду за кредитами Чессера. Але ці моделі 
відповідають умовам розвинутої ринкової еко-
номіки. Для умов перехідної економіки Укра-
їни необхідно розробити адекватні моделі, які 
враховували б, зокрема, галузеві особливості 
позичальників та строки кредитування.

Проблеми вдосконалення управління кре-
дитним ризиком пов’язані з розбудовою адек-
ватних економіко-математичних методів і на-
лежать до інтенсивно опрацьовуваних, однак 
постійно змінювані умови господарювання ви-
магають корекції в підходах до вирішення пи-
тань і проблем, ставлять нові задачі.

Інноваційна модель розвитку, що є на сьо-
годнішній день стратегічним вибором україн-
ської економіки, вимагає для її успішної реа-
лізації використання банківських ресурсів для 
фінансування економічного розвитку. Але у 
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структурі джерел інвестицій підприємств бан-
ківські позики займають лише біля 4%, і хоча 
в динаміці питома вага капіталовкладень за ра-
хунок кредитів банків зростає, вона залишаєть-
ся на декілька порядків нижчою, ніж у країнах 
Західної Європи [1, с. 237].

Таким чином, кредитна політика банку ви-
значається, по-перше, пріоритетами у виборі 
клієнтів і кредитних інструментів (сегментації 
ринку); по-друге, нормами та правилами, що 
регламентують практичну діяльність банків-
ського персоналу, який реалізує ці пріоритети 
на практиці. Вона допомагає банку сформува-
ти такий кредитний портфель, який дозволить 
забезпечити прибутковість діяльності банку, 
контроль рівня ризику та відповідність норма-
тивним вимогам, що висуваються регулюючими 
органами. Отже, кредитна політика відображає 
фактичний склад кредитного портфеля банку 
та вибір його структури. 

Орієнтація кредитного портфеля банку на 
довгострокове інвестиційне кредитування зале-
жить від багатьох факторів, основними з яких є 
наступні. По-перше, можливість надавати дов-
гострокові кредити обумовлюється здатністю 
управляти ризиком (зокрема, кредитним) і за-
лежить від компетентності керівництва банку, 
фахової підготовки та досвіду персоналу та осіб, 
що займаються відбором конкретних кредитних 
заяв і формують умови кредитних договорів, а 
також офіційної кредитної політики банку, яка 
визначає пріоритетні види кредити. 

По-друге, реалізація інвестиційних проектів 
потребує відвернення з обігу банку значних гро-
шових коштів на досить тривалі терміни 3–5 ро-
ків, а з іпотечного кредитування – від 7 до 30 ро-
ків. Саме тому одним із основних факторів, що 
впливає на структуру кредитного портфеля бан-
ку, можна вважати розмір банку, особливо роз-
мір його власного капіталу, який визначає мак-
симальну суму кредиту, що надається одному 
позичальнику та, відповідно, можливість нада-
вати великі довгострокові інвестиційні кредити. 
Тим самим розвиток довгострокового інвести-
ційного кредитування в Україні значною мірою 
стримується невисоким рівнем капіталізації 
банків, проблема підвищення якої, незважаючи 
на позитивні тенденції, залишається однією з 
найактуальніших. Зокрема, відношення капіта-
лу банків до ВВП на початок 2003 р. становило 
лише 4,5%, а темпи його зростання були нижчи-
ми, ніж активів та зобов’язань. Про невисокий 
рівень капіталізації українських банків свідчить 
і наявність значної кількості низькокапіталізо-
ваних банків IV групи [7, с. 90]. 

Одним з важливих факторів, що визначає 
структуру банківського кредитного портфеля, 
можна також вважати потреби в позичкових 
коштах клієнтів сегменту ринку, що обслуго-
вується даним банком. Зокрема, банки чи філії 
банків, які обслуговують сільську місцевість з 
великою кількістю односімейних будинків та 
маленьких роздрібних магазинів, можуть на-

давати іпотечні кредити під заставу житлових 
приміщень. На той час як банки, розташовані 
у великих містах, спрямовуватимуть більшість 
довгострокових кредитів на фінансування будів-
ництва та придбання обладнання промислови-
ми підприємствами. Наступним досить значним 
фактором, від якого значною мірою залежить 
частка довгострокових інвестиційних кредитів 
в портфелі активів банку, є очікуваний чистий 
доход банку, рівень якого порівнюється з дохо-
дами за іншими видами активів, які може при-
дбати банк. За інших рівних умов банк зазвичай 
вважає за доцільне надавати ті види кредитів, 
очікувані доходи за якими (за мінусом усіх ви-
трат з урахуванням ризиків) є максимальними. 
При цьому важливу роль відіграє інформація 
про рівень витрат і збитків за даним видом 
позик у минулому. Вважається, що найбільш 
прибуткові довгострокові кредитні проекти є і 
найбільш ризикованими: реалізація довгостро-
кового проекту, який кредитується банком, 
може затримуватись внаслідок погодних умов 
чи дефіциту необхідних будівельних матеріа-
лів; закони і правила можуть змінюватися в не-
сприятливий бік, що потягне за собою важкості 
в завершенні будівництва чи збільшення його 
вартості; можуть змінюватися процентні став-
ки, що веде до негативних наслідків або для 
кредитора (якщо подібний кредит надавався за 
фіксованою процентною), або для позичальника 
(якщо кредит надавався за плаваючою процент-
ною ставкою). Саме тому довгострокові інвести-
ційні кредити можуть надаватися: декількома 
банками-кредиторами (банківським консорціу-
мом); на умовах використання права регресу, у 
відповідності з яким кредитор може повернути 
надані кошти, якщо позичальник неспромож-
ний погашати кредит відповідно до встановле-
ного графіку, або ж за інших подібних умов.

Для того щоб кредитна політика найкраще 
захищала стійкість банку та допомагала задо-
вольняти потреби регіону, що ним обслугову-
ється в кредитних коштах, вона повинна місти-
ти інформацію про такі умови довгострокового 
інвестиційного кредитування, які дозволять 
контролювати ризики та забезпечать захист ре-
сурсної бази банку від втрат. До таких умов, 
на нашу думку, можна віднести наступні. По-
перше, це використання прийнятних конкурен-
тоспроможних цін на основі «плаваючих» про-
центних ставок для кредитів, що дозволяють 
компенсувати витрати кредитора, зумовлені 
знеціненням основного боргу та впливом інших 
ризиків. При цьому, оскільки макроекономічні 
кредитні ризики, які не пов’язані з конкретним 
позичальником та довгостроковим кредитом, 
враховуються певною мірою загальним рів-
нем кредитних ставок на ринку, така кредит-
на ставка повинна враховувати і компенсувати 
ризики, зумовлені кредитуванням конкретного 
позичальника в індивідуальному порядку. До 
ризиків, які необхідно враховувати, визначаю-
чи кредитну ставку, слід насамперед віднести: 
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- нестабільність національної валюти, інфля-
ційний та ціновий ризики; 

- ризики, зумовлені фінансовим станом по-
зичальника; 

- ризики, пов’язані з реалізацією бізнес-пла-
ну (бізнес-проекту); 

- невизначеність майбутнього, яка здатна по-
силити вплив перелічених вище ризиків. 

У цілому зміна значення плаваючої процент-
ної ставки залежить перш за все від ситуації 
на міжбанківському ресурсному ринку та вар-
тості залучених банком коштів. Першочерго-
вим завданням банку є встановлення такої ціни 
за довгостроковими кредитами, щоб збільшити 
чисту процентну маржу в рамках встановлених 
кредитною політикою банку параметрів ризику. 
При цьому одним із досить поширених методів 
страхування від невизначеності процентних 
ставок в майбутньому є укладання ф’ючерсних 
контрактів та використання інших похідних 
інструментів. Зокрема, за останні десятиріч-
чя значного розвитку набули процентні свопи, 
що використовуються більшістю зарубіжних 
банків. Такі процентні свопи укладаються як 
контрактна угода між комерційним банком та 
його клієнтом про обмін процентними плате-
жами на раніше визначену фіксовану суму. За 
угодою одна сторона платить іншій фіксований 
процент на обумовлену суму, а отримує від неї 
платіж за плаваючою процентною ставкою на 
визначену дату в майбутньому. Призначенням 
процентного свопа є удосконалення управлін-
ня ризиком процентної ставки та зниження 
загальних витрат за позикою та, відповідно, 
стабілізація цін на банківські продукти та по-
слуги, а також збільшення прибутку. По-друге, 
це розвиток заставного права. Зокрема, це сто-
сується питань ведення державного реєстру за-
став та захисту прав кредитора у роботі із за-
ставою, оскільки у вітчизняному Законі «Про 
заставу» відсутнє забезпечення виключних 
прав вимоги кредитора на закладене майно; діє 
заборона на оформлення застави на майбутню 
(споруджувану) нерухомість без наступного пе-
реоформлення договору застави; відсутні юри-
дично прописані процедури вибору кредитором 
способу реалізації відчуженого за борги майна 
і відселення неплатоспроможного боржника з 
відчуженого житла тощо [8]. Тим самим най-
більш складним питанням в кредитуванні під 
заставу є визначення того, які активи вважати 
прийнятною заставою, а які – ні з урахуванням 
наступних їх характеристик: 

- відносна легкість оцінки застави як до при-
йняття рішення про надання кредиту, так і 
протягом його терміну (щоб забезпечити відпо-
відне покриття позички); 

- можливість продажу застави на ринку у ви-
падку відмови чи неспроможності позичальни-
ка погасити борг за кредитом; 

- ліквідність, чи легкість, з якою застава 
може бути оцінена та перетворена у грошові ко-
шти без розривів у часі; 

- підконтрольність: спроможність кредитора 
визначити місцезнаходження застави та всту-
пити у володіння нею; 

- амортизація, чи моральне старіння. 
Але у цілому, на нашу думку, використан-

ня застави для забезпечення кредиту не знімає 
ризику невиконання зобов’язань позичальника. 
По суті, сама по собі застава не впливає на ри-
зик: вона просто надає кредитору можливість 
збільшити шанси щодо отримання грошових 
коштів за своїми фінансовими вимогами у ви-
падку несплати боргу. Для банку доцільнішим 
є погашення кредиту не за рахунок реалізації 
активів позичальника чи спрямування на ці 
цілі всіх отриманих ним доходів чи прибутку, 
а за рахунок спрямування прийнятних грошо-
вих потоків, обсяги яких залежать від стабіль-
ності надходжень грошових коштів на рахунки 
позичальника та отримуваних ним доходів за 
попередні п’ять років. Тим самим банк біль-
ше повинен спиратися на здатність позичаль-
ника ефективно управляти своїми борговими 
зобов’язаннями та отримувати більш високий 
прибуток при реалізації продукції за середньо-
галузевими цінами. По-третє, це участь банку 
у прибутках позичальника. А саме, якщо по-
зичальник неспроможний забезпечити своєчас-
не повернення довгострокового інвестиційного 
кредиту через повільне нарощування прибутку, 
доцільно розглянути варіант кредитної політи-
ки, який передбачає зниження ставки банків-
ського проценту за таким кредитом з тією умо-
вою, що банк отримає можливість приймати 
участь у прибутках підприємства вже після по-
гашення кредиту. Для визначення параметрів 
кредитної політики у цьому випадку можуть 
бути запропоновані два підходи. Перший підхід 
полягає в тому, що процентна ставка буде змен-
шена до величини, за якої повернення кредиту 
буде забезпечене динамікою прибутку. Тобто 
сума коштів, внесених банком та не повернених 
повністю (з урахуванням початкової процент-
ної ставки), компенсується відрахуваннями 
від прибутку після погашення кредиту. Інший 
підхід передбачає, що величина неповернених 
банку коштів розглядається як внесок банку 
до статутного фонду підприємства-боржника. 
У цьому випадку банк може розраховувати на 
визначену частку прибутку, що належить йому 
як одному з акціонерів (учасників). Зацікавле-
ність банку в такій формі фінансування інвес-
тиційного проекту буде визначатися на основі 
зіставлення динаміки виплат за кредитом та 
відрахувань від прибутку позичальника. 

По-четверте, це розширення лізингових опе-
рацій, які вважаються одним із засобів активі-
зації інвестиційної діяльності, пов’язаної з тех-
нологічним розвитком, реалізацією продукції 
та науково-технічних досягнень. Він широко 
розповсюджений в усьому світі і визнається од-
ним з найефективніших та надійніших методів 
одержання інвестицій у вигляді сучасного ви-
робничого устаткування. Наприклад, у США 
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майже половина кредитів надходить через лі-
зинг. У багатьох країнах з використанням лі-
зингу залучається понад чверть усього устатку-
вання. 

Перспективними сферами лізингових бан-
ківських операцій в Україні вважається сіль-
ське господарство, будівництво, переробна 
галузь, харчова промисловість, лізинг автотех-
ніки, комп’ютерів, поліграфічного обладнання 
та інші види економічної діяльності, які потре-
бують введення нових технологій. При цьому 
основними причинами, що стримують розвиток 
лізингу в Україні, є наступні: 

- відсутність державної програми розвитку 
лізингу; 

- недостатня кваліфікація кадрів на ринку 
лізингових послуг; 

- нерозвиненість механізму реєстрації та ви-
лучення об’єктів лізингу; 

- відсутність сформованого вторинного ринку 
обладнання; 

- недорозвиненість механізмів страхування 
лізингових операцій та захисту лізингодавця на 
державному рівні; 

- відсутність статистичних форм обліку лі-
зингових операцій. 

Нині вітчизняні банківські установи мають 
можливість працювати на ринку лізингових 
операцій як самостійно, так і за посередництва 
лізингових компаній. Причому є два варіанта 
такого посередництва: банк може створити лі-
зингову компанію як власне дочірнє підприєм-
ство, у статутному фонді якого йому належить 
контрольна частка, або стати одним із засно-
вників лізингової компанії, котра є акціонер-
ним товариством, створеним спільно з іншим 
банком (банками), з виробником обладнання, 
з лізингоодержувачем або за участі іноземного 
інвестора (міжнародного фінансового інститу-
ту). У цілому механізм лізингу дає змогу бан-
ківським установам усунути низку негативних 
явищ, передусім вирішити питання, пов’язані 
з несвоєчасним поверненням кредитів і нако-
пиченням у кредитних портфелях банків про-
блемних та майже безнадійних довгострокових 
кредитів. 

По-п’яте, це участь позичальника у фінансу-
вання довгострокових інвестиційних проектів, 
перш за все будівництва житла, яке здійсню-
ється частково за рахунок коштів позичальни-
ка, а частково – за рахунок довгострокового 
кредиту банку. При цьому понесені витрати 
компенсуються в процесі будівництва, що до-
зволяє звести величину комерційного ризику 
практично до нуля; на той час, коли витрати 
на фінансування будівництва тільки за рахунок 
кредитних ресурсів банку, що компенсуються 
після продажу побудованого житла, обумовлю-
ють велику невизначеність щодо фінансового 
результату. Очевидно, що за великих обсягів 
будівництва протягом тривалого часу доцільні-
ше використовувати спосіб фінансування, який 
ще називають виробництвом (будівництвом) під 

замовлення, яке є рентабельним за умови рів-
номірного завантаження потужностей протягом 
усього робочого часу. Тобто такий спосіб фінан-
сування повинен забезпечувати, по-перше, сво-
єчасне одержання замовлень на будівництво чи 
виготовлення товару і, по-друге, поточне над-
ходження коштів у розмірах, необхідних для 
своєчасної закупівлі матеріалів та рівномірного 
завантаження протягом усього робочого часу. 

Зазначений спосіб фінансування знайшов 
своє відображення в Законі «Про фінансово-
кредитні механізми і управління майном при 
будівництві житла та операціях з нерухомістю» 
і полягає у реалізації банком майнових прав на 
житло, ціна яких зростає по мірі наближення 
дати завершення будівництва. Якщо ж у клі-
єнта не вистачає коштів на купівлю таких май-
нових прав, банк надає кредит під їх заставу 
з наступним переоформленням застави прав на 
заставу майна. Кошти, зібрані від реалізації 
майнових прав, перераховуються будівельній 
організації [9, с. 11]. 

По-шосте, як уже зазначалося, це застосу-
вання технології інвестиційних фондів, що є 
специфічним способом сек’ютиризації іпотеч-
них кредитів шляхом випуску іпотечних цін-
них паперів, передбачених українським законо-
давством [9, с. 11]. 

По-сьоме, це встановлення довгострокових 
партнерських стосунків між банком та пози-
чальником, яке дозволить мінімізувати кредит-
ні ризики. Зокрема, як свідчить досвід банків 
Японії, якщо клієнт зацікавлений у встанов-
ленні постійних взаємовідносин з даним бан-
ком, у тому числі в отриманні довгострокових 
інвестиційних кредитів, він дозволяє банку 
проводити глибоку фінансову ревізію його ді-
яльності. При цьому такий банк стає головним 
діагностом компанії та неформальним гарантом 
її кредитоспроможності для інших банків, на-
даючи своєму клієнту рекомендацію солідного 
позичальника. Як правило, він стає одним з 
головних акціонерів свого клієнта (і при цьо-
му володіє часткою акцій, яка на перевищує 
встановлену законодавством межу 5%). Маю-
чи головний обслуговуючий банк та стабільних 
акціонерів, компанії Японії забезпечують собі 
фінансову підтримку, що дозволяє їм займа-
тися новими видами діяльності з високим рів-
нем ризику. З іншого боку, згідно з законами 
про банкрутство (1922 р.) та про реорганізацію 
компаній (1956 р.), суд, який веде справу про 
банкрутство, завжди надає пріоритет в реорга-
нізації компанії-банкрута чи в реалізації його 
майна головному обслуговуючому банку. Відо-
мі випадки, коли головні банки підтримували 
своїх клієнтів, не доводячи справу до банкрут-
ства: організовували купівлю продукції фірми 
за завищеними цінами і т. д. Наприклад, банк 
«Сумітомо» протягом 1975–1980 рр. провів по-
вну реорганізацію третьої в Японії автомобіль-
ної компанії «Мазда», що знаходилася на межі 
банкрутства [11, с. 151]. 
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Висновки. Підсумовуючи викладене вище, 
поняття кредитного портфеля можна, на наш 
погляд, визначити як сукупність наданих бан-
ком позичок, сформовану з метою отримання 
прийнятного рівня доходу та забезпечення 
платоспроможності банку при мінімальному 
рівні кредитного ризику. У даному визначен-
ні відтворені три ключові взаємопов’язані між 
собою аспекти банківської діяльності – до-
хідність, ліквідність і ризик. Це означає, що 
дані параметри найбільш доцільно аналізува-
ти, прогнозувати й управляти ними не так з 
точки зору окремих наданих банком позичок 
у взаєминах із конкретними клієнтами, а як 
із позицій усієї сукупності виданих кредитів 
в рамках кредитного портфеля комерційного 
банку. Тому кредитний портфель має розгля-
датися банком як єдиний об’єкт управління зі 
своєю структурою, класифікованою за типами 
позичальників, напрямами вкладень, видами 
кредитів і умовами кредитування, а також із 
відповідним рівнем дохідності та кредитного 
ризику.

Надаючи довгострокові інвестиційні кредити 
усім категоріям клієнтів, банки допомагають 
регіонам, які вони обслуговують, розвивати-
ся та покращувати в них життєвий рівень на-
селення. Але даний вид кредиту пов’язаний зі 
значними ризиками, оскільки вплив як зовніш-
ніх (головним чином, економічних умов), так і 
внутрішніх факторів (включаючи управлінські 
помилки) може призвести до збитків від такої 
діяльності. Для того щоб контролювати даний 
фактор ризику, банки повинні мати відповід-
ну кредитну політику з довгострокового інвес-
тування, орієнтовану на формування такого 
кредитного портфеля банку, який допоможе їм 

підвищити прибутковість кредитної діяльності 
та забезпечить відповідність нормативним ви-
могам регулюючих органів.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються питання організації та функціону-

вання вітчизняного біржового ринку товарних деривативів на 
сільськогосподарську продукцію. Встановлено, що в Україні 
практично відсутня ефективна система біржової торгівлі похід-
ними фінансовими інструментами. Розроблено рекомендації, 
спрямовані на впровадження практики хеджування за допомо-
гою похідних фінансових інструментів у діяльність вітчизняних 
аграрних підприємств. 

Ключові слова: біржа, біржовий товарний ринок, товар-
ний дериватив, товаровиробник, спот, форвард, ф’ючерс.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы организации и функци-

онирования отечественного рынка товарных деривативов на 
сельскохозяйственную продукцию. Определено, что в Украи-
не практически отсутствует эффективная система биржевой 
торговли производными финансовыми инструментами. Разра-
ботаны рекомендации, направленные на внедрение практики 
хеджирования с помощью производных финансовых инстру-
ментов в деятельность отечественных аграрных предприятий.

Ключевые слова: биржа, биржевой товарный рынок, 
товарный дериватив, товаропроизводитель, спот, форвард, 
фьючерс. 

АNNOTATION
This article deals with issues of organization and functioning 

of domestic exchange market of commodity derivatives on 
agricultural products. It is established, that in Ukraine is almost 
absent effective system of exchange trade of derivative financial 
instruments. Recommendations aimed at implementation of 
practice of hedging using derivatives financial instruments in the 
practice of domestic agricultural enterprises are developed.

Keywords: exchange, stock commodity market, commodity 
derivatives, spot, forward, futures.

Постановка проблеми. Економічний розви-
ток аграрного сектору в Україні на сучасному 
етапі гостро потребує запровадження та засто-
сування прогресивних видів біржових інстру-
ментів. Насамперед мова йде про товарні дери-
вативи на сільськогосподарську продукцію, які 
б дозволили досягти успішного функціонування 
всіх суб’єктів АПК, захистили власного товаро-
виробника від впливу негативних факторів.

Актуальність обраної проблематики зумовле-
на тим, що особливості української економіки 
на сьогодні не сприяли створенню відповідних 
умов для становлення і розвитку повноцінної 
біржової індустрії, зокрема – біржового ринку 
товарних деривативів. Окрім того, нагальність 
дослідження зумовлена гострою необхідністю у 

науковому підході до вирішення питань щодо 
удосконалення вітчизняного біржового товарно-
го ринку з метою забезпечення його адекватнос-
ті при повномасштабній інтеграції до світового 
економічного простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В Україні значний внесок у дослідження про-
блем, що пов’язані з розвитком біржового 
товарного ринку, зробили такі вчені: В. Го-
рьовий, Б. Дмитрук, Р. Дудяк, О. Лактіонов, 
Г. Машлій, О. Мограб, Л. Примостка, В. Сав-
ченко, П. Саблук, М. Солодкий, О. Сохацька, 
Г. Шевченко, О. Шпичак.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В той же час не існує єдиних 
підходів щодо вирішення питання розбудови 
біржового ринку товарних деривативів в Укра-
їні, що вимагає подальших досліджень у цьому 
напрямку.

Мета статті полягає у науковому обґрунту-
ванні теоретичних положень та розробці прак-
тичних рекомендацій щодо удосконалення 
вітчизняного біржового ринку товарних дери-
вативів на сільськогосподарську продукцію.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Насамперед зазначимо, що до цього часу серед 
науковців відсутній єдиний підхід до визначен-
ня сутності похідних фінансових інструментів. 
Похідні (або деривативи, від англ. derivative) 
носять таку назву, так як їх вартість залежить 
(походить) від вартості іншого активу, який є 
базовим. 

Згідно із Законом України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок», «похідні цінні папери – 
цінні папери, механізм випуску та обігу яких 
пов’язаний з правом на придбання чи продаж 
протягом строку, встановленого договором, цін-
них паперів, інших фінансових та/або товарних 
ресурсів» [1].

Згідно з Дж. Халлом, «дериватив може бути 
визначений як фінансовий інструмент, вартість 
якого залежить (або походить) від вартості ін-
ших, більш базових змінних» [2, с. 1–2].

Із врахуванням наведених вище визначень, 
можна стверджувати, що товарний дерива-
тив – це біржова або позабіржова угода, яка 
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укладається на строк і передбачає реалізацію 
зобов’язання (форвард, ф’ючерс, своп) або пра-
ва (опціон) щодо прийняття або здійснення 
поставки певного виду активу чи проведення 
офсетного розрахунку по укладеній угоді на 
обумовлених умовах у майбутньому.

Більшість фахівців зосереджують свою ува-
гу на аналізі біржового фінансового ринку, не 
приділяючи достатньої уваги біржовому рин-
ку товарних деривативів. На наш погляд, така 
ситуація штучно стримує розвиток біржового 
сегменту. Цілком можна погодитися з тим під-
ходом, що біржовий ринок товарних дерива-
тивів на сільськогосподарську продукцію – це 
механізм економічних відносин учасників ор-
ганізованих ринків (товарних бірж, біржової 
інфраструктури) та суб’єктів аграрного ринку, 
що виникають у процесі їх взаємодії при купів-
лі-продажу товарних деривативів на сільсько-
господарську продукцію щодо перерозподілу 
елементів ризиків на основі забезпечення транс-
ферту товарно-грошових потоків [3, с. 32].

Виходячи з аналізу літератури та біржової 
практики, можна навести такі особливості де-
ривативів на реалізацію сільськогосподарської 
продукції:

1. Сільськогосподарська продукція реалізу-
ється через аграрні біржі, тобто спеціалізовані 
біржові установи.

2. Учасниками біржових операцій (сторона-
ми договорів) на аграрній біржі є сільськогоспо-
дарські товаровиробники та оптові закупівель-
ники продукції.

3. Базовим активом (предметом) деривативів 
є сільськогосподарська продукція.

В той же час становлення біржового ринку 
товарних деривативів на всіх етапах його ево-
люційного розвитку вимагає уникнення хаотич-
ності даного процесу. Досягнення цього можли-
ве за наявності ефективного регулювання, яке 
у нашій країні не має чітко викристалізуваного 
механізму.

Для того щоб обґрунтувати найбільш ефек-
тивну систему регулювання вітчизняного бір-
жового ринку товарних деривативів на сіль-
ськогосподарську продукцію, слід здійснити 
аналіз існуючих у світовій практиці типів ре-
гулювання даного сегменту ринкової економіки 
на основі використання двох критеріїв [4]:

1) за кількістю суб’єктів здійснення конт- 
ролю;

2) за організаційними формами регулюван-
ня.

Разом з тим такий аналіз вкрай складно екс-
траполювати на вітчизняні реалії, адже що сам 
ринок похідних фінансових інструментів, що 
сегмент товарних деривативів знаходяться в за-
родковому стані.

Окремі показники вітчизняного ринку дери-
вативів наведено на рис. 1.

У нашій державі цілковито відсутня система 
біржової торгівлі товарними деривативами, не 
існує досконалого законодавчого й регулятор-

ного середовища у цій сфері, не сформувалося 
засад державної політики сприяння розвитку 
біржової діяльності. 

Фактично сьогодні в Україні в системі ринку 
продовжує домінувати модель хижацької еконо-
міки, за якої працюють одні, а переважна біль-
шість винагороди за працю у вигляді прибутку 
дістається іншим. Для створення стимулів під-
приємницької праці необхідно насамперед реалі-
зувати принцип економічної справедливості [5].

У першу чергу звернемо увагу на кількісні 
показники вітчизняного біржового ринку. За-
галом для товарного ринку України характер-
ною ознакою є надзвичайно велика кількість 
бірж – на початок 2014 р. всього функціонувало 
586 бірж, з них 23 було зареєстровано як агро-
промислові (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка кількості бірж в Україні  

станом на початок року, од.
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2000 339 88 146 28 77
2001 359 97 157 31 74
2002 402 113 176 32 81
2003 432 118 201 31 82
2004 464 119 227 34 84
2005 439 115 244 30 50
2006 448 114 258 29 47
2007 461 114 272 30 45
2008 482 118 293 30 41
2009 484 103 318 26 37
2010 510 106 341 25 38
2011 537 106 368 25 38
2012 562 107 391 25 39
2013 574 108 400 24 42
2014 586 107 415 23 41

Джерело: складено автором за даними [6]

Як свідчить багатовіковий досвід ринкових 
відносин, біржі є ключовими економічними ін-
струментами, що забезпечують прозорість і від-
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Рис. 1. Показники розвитку ринку деривативів  
в Україні у 2004–2014 рр.

Джерело: розраховано автором за даними [4]
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критість товарних ринків та середовище конку-
ренції й вільного пересування товарів і послуг. 

Сьогодні біржі в країнах з розвиненим рин-
ком виконують такі основоположні для еко-
номіки функції, як забезпечення прозорого 
ціноутворення, страхування цінових ризиків, 
трансферт товарних і фінансових потоків, забез-
печення прогнозування та планування виробни-
чої діяльності, отримання прибутків, стабіліза-
ція економіки на макроекономічному рівні [5].

Завдяки системі біржової торгівлі будь-який 
товаровиробник отримує можливість продати 
свій товар за реальну ринкову й максимально 
можливу ціну, а також спланувати своє вироб-
ництво, адже торги на біржах проводяться в 
термін до 15 місяців до можливого постачання 
товару, що створює можливість прогнозування 
ситуації на ринку. Тож, наприклад, сільгосп-
виробник, залежний від багатьох факторів ри-
зику, отримує реальну картину того, що йому 
вигідно вирощувати й виробляти та в яких саме 
кількостях.

Біржовий продовольчий ринок України 
представлений в основному спотовими угодами. 
Зокрема, реалізація продовольчих зернових 
культур відбувалась за внутрішніми контрак-
там виключно на умовах спот. За експортни-
ми контрактами 64,5 % зернових продовольчих 
культур було продано на умовах форвард, ре-
шта – на умовах спот.

Зростання частки форвардних контрактів у 
структурі біржової торгівлі продукцією є пози-
тивним явищем, проте існування централізова-
ного ринку підкреслює потребу в удосконаленні 
торговельних процедур. Нині у світовій прак-
тиці все частіше орієнтиром для прийняття рі-
шень щодо купівлі-продажу, виробництва чи 
зберігання товарів є ф’ючерсні ціни.

Ф’ючерсні контракти є одним із найбільш 
гнучких механізмів ціноутворення в історії ко-
мерції. Завдяки ф’ючерсним контрактам біржі 
сприяють її членам у формуванні ціни їх про-
дукції, просуванню продукції, а також забезпе-
ченню фінансовими ресурсами до відвантажен-
ня продукції. Ф’ючерсні угоди укладаються 
між покупцем і продавцем з метою страхування 
від можливого росту цін на нього на реальному 
ринку [3].

Недосконала система організації біржового 
товарного ринку у нашій країні має прямий 
вплив і на функціонування та розвиток аграр-
ного ринку, про що свідчить висока цінова во-
латильність на основні види сільськогосподар-
ської продукції.

В Україні є підстави говорити про дві складні 
тенденції: з одного боку, недостатньо ефективна 
система нагляду призвела до надзвичайно висо-
кої фрагментарності біржового товарного ринку, 
з іншого – частка торгів на біржовому сегменті 

свідчить, що на сучасному етапі вітчизняні то-
варні біржі не в змозі ефективно виконували по-
кладені на них функції. Для ефективної роботи 
ринку сільськогосподарської продукції та його 
строкового сегменту важливим є максимально 
повне забезпечення інформацією всіх учасників 
ринку та подолання асиметрії у її розподілі.

Висновки. На сучасному етапі організація та 
регулювання вітчизняного біржового товарного 
ринку не відповідає встановленим вимогам рин-
кової економіки. Проведений аналіз свідчить, 
що становлення даного сегменту ринкової інф-
раструктури в Україні в першу чергу гальму-
ється через відсутність стабільного загальноеко-
номічного середовища та недосконалої системи 
його регулювання. 

В контексті подальшого розвитку законодав-
ства України щодо використання хеджування 
учасниками АПК неможливо обійти увагою 
процес, пов’язаний з прийняттям спеціального 
законодавства у сфері похідних цінних паперів. 

Законом України «Про цінні папери та фон-
довий ринок» визначено, що особливості емісії 
(видачі), обігу та обліку заставних, іпотечних 
сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів 
ФОН, приватизаційних, похідних, товаророз-
порядчих цінних паперів та порядок розкриття 
інформації щодо них визначаються законодав-
ством [1]. 

Проте спеціальне законодавство щодо похід-
них цінних паперів до цього часу не прийнято.

Доцільно також надавати фінансову та іншу 
всебічну ресурсну підтримку (пільгове, спроще-
не кредитування й мікрокредитування тощо) 
тим виробникам сільськогосподарської продук-
ції, які здійснюють реалізацію зерна, насіння 
соняшнику із застосуванням механізму біржо-
вого ринку.
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АНОТАЦІЯ
Україна стоїть на початку шляху європейських реформ. 

Перші кроки стосуються розбудови і переосмислення ролі міс-
цевого самоврядування, реформування якого вбачається у 
децентралізації місцевої влади. Але власний розвиток немож-
ливий без детального вивчення передового досвіду демокра-
тичних країн, який ми пропонуємо використати для розвитку 
місцевого самоврядування України.
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ські реформи, держава добробуту, деконцентрація, субсидіар-
ність.

АННОТАЦИЯ
Украина стоит в начале пути европейских реформ. Первые 

шаги касаются развития и переосмысления роли местного са-
моуправления, реформирования которого усматривается в де-
централизации власти. Но собственное развитие невозможно 
без детального изучения передового опыта демократических 
стран, который мы предлагаем использовать для развития 
местного самоуправления Украины.

Ключевые слова: децентрализация, местные власти, ев-
ропейские реформы, государство благосостояния, деконцен-
трация, субсидиарность.

АNNOTATION
Ukraine stands at the beginning of European reforms. First 

steps related to the development and recognition of the role of 
local government, reform is seen in the decentralization of local 
government. But its development is impossible without a detailed 
study of best practices in democratic countries, we propose to use 
for local government development in Ukraine.

Keywords: decentralization, local government, European 
reforms, welfare state, deconcentration, subsidiarity.

Постановка проблеми. Становлення і розви-
ток державного управління та органів місцево-
го самоврядування є одним з найважливіших 
напрямів будівництва демократичної держави, 
утвердження громадянського суспільства. Про-
блема вибору моделі управління в України, що 
прагне стати демократичною, правовою і со-
ціальною державою, є надзвичайно складною, 
оскільки потребує поєднання двох протилежних 
начал – державного (централізованого) управ-
ління і управління в децентралізованій формі, 
тобто розвитку самоврядування. Перед держа-
вою стоїть завдання досягти рівноваги між цен-
тральною і місцевою владою, між центральним 
і місцевим управлінням, рівноваги політично-
інституційних повноважень у державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Треба зазначити, що дана тематика розгляда-
ється широким колом дослідників з різних ви-
мірів регіонального управління: політичного, 

економічного, культурного тощо. Зокрема до-
слідженнями цієї сфери займаються В.С. Куй-
біда [1; 2], що займається місцевою складовою 
формування економічної політики, П.І. На-
долішній [3], який займається культурним, 
етнічним аспектами та розробляє шляхи вдо-
сконалення взаємодії органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, О.Ю. Лялюк [4], 
В. Нудельман [5], які займаються розробкою 
реформування адміністративно-територіально-
го устрою України. Також у статті використано 
аналіз нормативно-правових документів, які є 
однією з основ функціонування органів, що роз-
глядаються.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття, полягає в тому, що в Україні не 
можна повторити успішний чи не досить досвід 
країн Європи в загальному вигляді, адже регі-
ональне самоврядування у контексті розбудови 
«держави добробуту» не підтвердило своєї уні-
версальності. Тому для нашої країн необхідно 
шукати інші шляхи реформування, досконало 
вивчивши передовий досвід.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Після закінчення Другої світової війни демо-
кратичні країни обрали шлях розбудови так 
званої «держави добробуту». Це було до пев-
ної міри реакцією на банкрутство попередніх 
підходів до державного будівництва, які мали 
наслідком економічний занепад і злидні часів 
Великої депресії 1930-х років та власне саму 
війну, яка була сприйнята як трагедія всього 
людства.

Післявоєнний економічний розвиток, який 
значною мірою базується на використанні кейн-
сіанської економічної стратегії, у поєднанні з 
державною політикою соціального забезпечен-
ня, надав можливість перейти до розбудови 
держави загального добробуту. Нині науковці, 
як-от Г. Еспін-Андерсен, вирізняють консер-
вативну (католицькі країни Європи), соціал-
демократичну (скандинавську) і ліберальну 
(англосаксонську) моделі держави загального 
добробуту, засновані на дещо відмінних прин-
ципах. Наприклад, консервативна модель побу-
дована на традиції патріархальної сім’ї, тоді як 
скандинавська модель заохочує жінок до актив-
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ної участі на ринку праці та забезпечує догляд 
за дітьми, аби вони мали змогу працювати. Од-
нак, незважаючи на існування якісно різних 
моделей «держави добробуту», Г. Еспін-Андер-
сен довів, що можна виділити низку їх спіль-
них загальних рис: принцип рівності і перероз-
поділу; вирівнювання якості державних послуг 
на всій території держави; право, а разом з тим 
і обов’язок держави втручатися у суспільні та 
економічні процеси з метою досягнення зазна-
чених цілей. Виконання таких стратегічних 
завдань вимагало високого рівня централізації 
влади і бюрократії [3, с. 123].

Говорячи про роль і місце регіонального 
самоврядування в «державі добробуту», побу-
дованій на основі кейнсіанської економічної 
стратегії, можна виділити також певні загаль-
ні особливості територіального управління, які 
були спільними для всіх зазначених держав, 
незалежно від їх унітарного чи федеративного 
устрою та обраної моделі «держави добробуту». 
Насамперед, територіальне управління і політи-
ка в таких державах розробляються головним 
чином з огляду на пріоритети та потреби на-
ціонального/центрального, а не регіонального/
місцевого рівня. Такий підхід базується на ідеї 
«соціального громадянства», яка була запропо-
нована Т. Маршаллом на початку 1950- х і яка 
ґрунтується на концепції соціальної солідар-
ності та забезпечення належної участі громадян 
у житті суспільства [2, с. 234]. Він передбачає 
реалізацію програм перерозподілу ресурсів від 
успішніших територій і регіонів до менш роз-
винутих. Більшість систем планування (на-
приклад, у таких країнах як Франція, Італія 
чи Велика Британія) побудовано довкола цих 
програм перерозподілу і розглядаються як ви-
раження територіального урядування в рамках 
кейнсіанської «держави добробуту». У ФРН, 
Італії існувала та існує нині конституційно за-
тверджена вимога щодо забезпечення вирівню-
вання розвитку всіх територій країни. Хоча за 
часів розбудови кейнсіанської «держави добро-
буту» між різними країнами Європи існувала 
значна відмінність у стосунках між централь-
ними та регіональними органами влади, все ж 
М. Голдсміт і П. Пейдж зазначили: в цей пе-
ріод такі стосунки можна охарактеризувати як 
«замовник–виконавець» [2, с. 265]. Регіональні 
і місцеві органи урядування розглядалися як 
«агенти» центрального уряду, що покликані за-
безпечити належне виконання програм, які роз-
робляються і контролюються їх «патронами», 
центральними органами. Цей тип відносин був 
характерним як для високо-централізованих 
унітарних держав (Велика Британія чи Фран-
ція), так і для децентралізованих унітарних 
скандинавських країн. Справедливо відзнача-
ється, що в цей період мали місце певні тенден-
ції до децентралізації. Однак головним чином 
це були процеси «розвантаження» адміністра-
тивної системи, яка стала надто громіздкою і 
відчувала надмірний тиск. Це був процес ад-

міністративної деконцентрації, а не політичної 
децентралізації. Разом із тим, процеси змен-
шення адміністративного тиску на централь-
ний уряд підвищили запит на активнішу участь 
громадян у прийнятті рішень та на подальший 
розвиток представницької демократії. Фран-
цузька децентралізаційна реформа 1982 року 
стала спробою поєднати дві тенденції – впоряд-
кувати адміністративну систему та забезпечи-
ти розвиток регіональної/місцевої демократії. 
Іншим прикладом стали «реформи вільної ко-
муни» у скандинавських країнах наприкінці 
1980-х років, які були покликані зменшити 
контроль з боку центральної влади за діяльніс-
тю територіальних органів влади (щоправда, 
лише в окремих сферах і лише після узгоджен-
ня із центром). Стосунки між центральними і 
регіональними органами влади впродовж цьо-
го періоду будувалися на основі підходу «зго-
ри донизу», командної системи управління та 
контролю. Центральний уряд перебував у цен-
трі системи управління, а окремі партнери з 
числа представників громадянського суспіль-
ства обиралися, санкціонувалися і контролюва-
лися центральним урядом. Незважаючи на те, 
що економіка і суспільство були тоді відносно 
стабільними та існували добре організовані і 
сильні профспілки й бізнес-асоціації, у трикут-
нику «держава – ринок – суспільство» держава 
домінувала.

Отже, управління було побудоване на осно-
ві неокорпоративістської моделі. Низка криз 
1970-х років (фіскальна та нафтова кризи, 
економічні проблеми – стагнація економіки 
та інфляція) призвела до тяжких соціальних, 
економічних та політичних проблем, сприяла 
розумінню необхідності здійснення перетворень 
і в кінцевому підсумку породила абсолютно нове 
розуміння і практику управління. Нові глобалі-
заційні процеси, перенесення традиційної для 
країн Західної Європи важкої промисловості до 
Азії, відновлення процесу європейської інтегра-
ції – усе це стало поштовхом для переходу до 
неоліберальної моделі, яка значною мірою ха-
рактеризувалася змінами у системі урядування. 
Неолібералізм став інтелектуальним і політич-
ним рухом, який радикально заперечив основи 
кейнсіанської «держави добробуту». Починаю-
чи з Великої Британії часів прем’єр-міністра 
Маргарет Тетчер, він був сприйнятий у різних 
формах у більшості країн Європи. Окрім того, 
такий підхід взяли на озброєння міжнарод-
ні фінансові інституції, такі як МВФ і Світо-
вий банк, які, на думку лауреата Нобелівської 
премії Джозефа Стігліца, почали його активно 
пропагувати в країнах, що розвиваються. Піс-
ля розвалу комуністичної системи та остаточної 
перемоги капіталізму більшість країн Східної 
та Центральної Європи сприйняла його, довер-
шивши загальноєвропейську «неоліберальну 
революцію». «Неоліберальна революція» мала 
глибокі наслідки для європейської системи 
управління як на національному, так і регіо-
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нальному рівнях. Два аспекти цієї революції 
мають особливо важливе значення для управ-
ління: 1) процес глобалізації, яка прийняла 
неоліберальну форму; 2) у різних державах 
було прийнято нові моделі публічного управ-
ління. У 1980-х роках прокотилася могутня 
хвиля глобалізації, яка вплинула на різні га-
лузі економічного, політичного, культурного та 
соціального життя. У цей період європейські 
країни, як і раніше, намагаються конкурува-
ти з двома потужними економічними гравця-
ми – США та Японією. Усвідомлюючи невід-
воротність подальшого відставання власного 
економічного розвитку, європейські держави 
відновили процес інтеграції для створення «Єв-
ропейського блоку», здатного гідно конкурува-
ти з наведеними неєвропейськими економічно 
сильними державами. Зрештою, це активізува-
ло економічну регіоналізацію, якої вимагали 
глобалізаційні процеси, такі як формування 
глобальних ринків різних товарів, не останнім 
з яких був швидкозростаючий глобальний фі-
нансовий ринок. У царині управління ці події 
суттєво вплинули на позиції національних уря-
дів, зменшивши їх контроль як над міжнарод-
ними відносинами, так і над внутрішніми спра-
вами. Однак це не означало занепаду держави 
з домінуючою роллю центрального уряду, який 
все ще залишався найбільш важливою дійо-
вою особою в міжнародних і внутрішніх спра-
вах, хоча характер його діяльності зазнав сут-
тєвих змін. На національному рівні більшість 
європейських адміністративних систем зазна-
ла змін у 1980-х та 1990-х роках під впливом 
хвилі реформ, відомих як «новий публічний 
менеджмент» або «нове публічне управління», 
що набуло конкретних форм дерегулювання, 
приватизації і введення «ринкових» механіз-
мів у межах самих адміністрацій. Традиційно 
існувала велика кількість різних підходів до 
реформ у різних європейських країнах відпо-
відно до конкретних державних і адміністра-
тивних традицій, хоча реформи так чи інакше 
торкнулися кожної із європейських країн. По-
єднання двох процесів – глобалізації та адмі-
ністративної реформи – призвело до того, що у 
трикутнику «держава – ринок – суспільство» 
держава втратила своє домінуюче становище, 
яке довелося поділити з ринком. Але в усіх єв-
ропейських країнах, навіть у Великій Британії, 
де мало місце найширше застосування неолібе-
ральної моделі, ринок не зіштовхнув державу з 
п’єдесталу, а лише поділив його разом із держа-
вою; проста кейнсіанська модель «держави до-
бробуту» поступилася місцем більш складній, 
гібридній моделі, в якій втручання держави і 
неоліберальні підходи співіснують пліч-о-пліч.

У новому контексті глобалізованої економі-
ки та нових реалій для нації держави можна 
виокремити низку загальних тенденцій:

- перехід від простої адміністративної декон-
центрації, яка існувала раніше, до політичної 
децентралізації;

- поява регіонів як ключових гравців: по-
літичних регіонів (Італія, Франція, Іспанія, 
Бельгія, Швеція); адміністративних регіонів 
(Англія, Греція, Фінляндія, Португалія);

- загальна тенденція до подальшого зміцнен-
ня політичної влади цих регіонів: розширення 
повноважень політичних регіонів і тенденція до 
перетворення адміністративних регіонів у полі-
тичні (як це відбувається у Франції починаючи 
з 1982 року);

- тенденція до квазіфедералізації деяких 
регіональних систем та децентралізації більш 
централізованих федерацій: перетворення Бель-
гії з регіоналізованої унітарної держави у зна-
чною мірою децентралізовану федеративну дер-
жаву з комунами і регіонами; поява державних 
автономних одиниць в Іспанії, передача повно-
важень на нижчий рівень у Сполученому Ко-
ролівстві, спроби реформування федерації ФРН 
тощо;

- реструктуризація органів місцевого само-
врядування шляхом розукрупнення великих 
адміністративних одиниць (Велика Британія), 
заохочення до внутрішньої децентралізації в 
муніципалітетах, наприклад, створення рад мі-
крорайонів у Франції, Італії й Нідерландах;

- створення нових механізмів участі громад-
ськості у процесах прийняття рішень без втру-
чання в повноваження обраних органів влади;

- у країнах – членах ЄС заохочується прове-
дення політичної та адміністративної регіоналі-
зації, використання нових підходів до політики 
розвитку міст, просування принципів субсиді-
арності та партнерства відповідно до положень 
Маастрихтської угоди;

- посилення міжнародного аспекту роботи 
регіональних органів влади: поява нових між-
народних організацій, які представляють ре-
гіональні та місцеві органи влади (наприклад, 
«Об’єднані міста і місцеві органи влади», які 
мають своє окреме представництво в ООН); між-
народні організації, орієнтовані на окремі типи 
міст або регіонів; лобіювання та дипломатичні 
дії з боку регіональних і місцевих органів вла-
ди. Такі зміни стали можливими завдяки по-
слабленню кордонів національних держав і від-
криттю якісно нових можливостей для регіонів.

На окрему увагу заслуговує динаміка змін 
у сфері міжбюджетних відносин. Дослідники, 
зокрема Лафлін і Мартін, виділяють такі тен-
денції:

- співвідношення трансфертів та власних ре-
сурсів. У цілому загальна тенденція полягає у 
подальшому збільшенні частки трансфертів і 
зменшенні сподівань на власні ресурси;

- загальні гранти проти вузьконаправлених 
грантів. Зростає частка загальних грантів за ра-
хунок відмови від вузьконаправлених;

- вплив на фінансову автономію місцевих 
органів влади. Збільшення трансфертів з боку 
центрального уряду може свідчити про посла-
блення регіональних та місцевих органів вла-
ди. З іншого боку, спостерігається збільшення 
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рівня фінансового контролю місцевих органів 
влади над цими коштами. Це дозволяє говори-
ти про перехід у стосунках центральних органів 
влади із регіональними від моделі «замовник – 
виконавець» до моделі вибору. Одним із пояс-
нень переходу до моделі вибору є те, що цен-
тральному уряду вигідно надавати гранти не 
вузьконаправлені, а загальні, бо це надає змогу 
йому перекласти тягар політичної відповідаль-
ності за ефективність використання коштів на 
регіональні чи місцеві органи влади;

- сучасна фінансова криза. Досі незрозуміло, 
яким саме чином нинішня глобальна фінан-
сова криза вплине на міжбюджетні відносини 
між центральними, регіональними та місцеви-
ми органами влади, але ніхто не має сумніву, 
що це буде мати дуже важливі наслідки для 
них [4, с. 75].

Висновки. Отже, в перспективі у першу чер-
гу законодавчо мають бути врегульовані питан-
ня деконцентрації та децентралізації повнова-
жень центральних органів виконавчої влади. 
Це обумовлене тим, що органи місцевого само-
врядування більш наближені до місцевих про-
блем, аніж центральні органи влади, та мають 
змогу набагато краще й ефективніше вирішува-

ти нагальні питання з соціально-економічного 
та політичного життя регіону, враховуючи міс-
цеві особливості [4, с. 76].
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BUDGETARY POLICY IN THE FIELD  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БЮДЖЕТНИХ ПОЛІТИК  
В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ

АNNOTATION
The paper studies the essence and major classification 

characteristics of state expenditures in the Czech Republic and 
Ukraine. The authors conduct a comparative analysis of the 
implementation of a budgetary policy in the use of state expenditures 
of these countries. The authors examine the relationship between 
the main macroeconomic indicators of the state (GDP) and the 
dynamics of state expenditures. The main areas of improving the 
system of management of state expenditures are substantiated.

Keywords: state expenditures, regulation of state 
expenditures, budgetary policy, economic growth, GDP. 

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження сутності та основних кла-

сифікаційних характеристик державних видатків Чеської Рес-
публіки та України. Проведено порівняльний аналіз реалізації 
бюджетної політики в сфері використання державних видат-
ків зазначених країн. Авторами розглянуто взаємозв’язок між 
основним макроекономічним показником розвитку держави 
(ВВП) та динамікою обсягів державних видатків. Обґрунтовано 
основні напрямки удосконалення системи управління держав-
ними видатками. 

Ключові слова: державні видатки, регулювання держав-
них видатків, бюджетна політика, економічне зростання, ВВП. 

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование сущности и основных 

классификационных характеристик государственных расхо-
дов Чешской Республики и Украины. Проведен сравнительный 
анализ реализации бюджетной политики в сфере использо-
вания государственных расходов этих стран. Авторами расс-
мотрена взаимосвязь между основным макроэкономическим 
показателем развития государства (ВВП) и динамикой 
объемов государственных расходов. Обоснованы основные 
направления совершенствования системы управления 
государственными расходами.

Ключевые слова: государственные расходы, регули-
рование государственных расходов, бюджетная политика, 
экономический рост, ВВП.

Problem statement. In the conditions of the 
need to overcome the consequences of the protract-
ed global financial crisis in the European Union 
and Ukraine there is the growth of importance to 
redistribute and use state financial resources to 
meet the states’ economic and social needs. State 
financial policy should be directed towards ensur-
ing the growth of the national economy, financial 
and social stabilization, satisfying the needs of 
society on the basis of a stable social and econom-

ic development. Therefore, the budgetary policy 
in the area of state expenditures should be aimed 
at forming the financial preconditions for the re-
alization of the state’s functions and tasks. 

Literature review and recent trends. The study 
of the specific features of realization of budget-
ary policy as regards the use of state expenditures 
and their impact on macroeconomic indicators of 
the society’s development can be found in the 
works of J. Keynes, A. Shteffle, K. Rau, A. Mar-
shall, A. Wagner, R. Musgrave, O. Bila, O. Vasy-
lyk, S. Jurij, which cover the essence, structure 
and trends in the development of mechanism of 
using state expenditures. 

Purpose of this paper. The goal of this paper 
is to study the theoretical foundations and pecu-
liarities in the formation of the budgetary policy 
in the field of state expenditures of the Czech Re-
public and Ukraine as an integral part for stimu-
lating economic g rowth. 

The main part. The peculiarities of realization 
of the budgetary policy of the state in the area 
of formation of a system of state expenditures is 
determined by the country’s general financial and 
economic potential, the needs in state financing 
of strategic and tactical goals of socio-economic 
development and the model of state management 
in the regulation of economic processes. 

Depending on the socio-economic and political 
situation and the strategy of the country’s so-
cio-economic development the fiscal policy should 
provide for a different degree of redistribution 
of GDP through the budget, an adequate level of 
centralization of financial resources within the 
budget system, strengthening or weakening of 
regulation in the use of budgetary funds, priori-
ties of the budgetary financing of certain under-
takings, the choice of ways to achieve balanced 
budget revenues and expenditures, etc.

The foreign experience shows that the role 
of a state in the market economy should grow, 
which can be achieved through the use of such 
market instrument in the regulation of econom-
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ic processes as redistribution of state expendi-
tures. In addition, it is necessary to note that 
the state's role in the formation and distribution 
of the GDP is based on two factors: execution 
by the state of its inherent social functions and 
state involvement in the formation of GDP with 
the rights of a business entity. The main indi-
cator characterizing the use by the state of the 
factors shaping the gross national product is the 
level of centralization of the GDP in the coun-
try’s budget. It is determined primarily by the 
economic model of society in a certain period of 
the state’s development [8].

According to the level of centralization of bud-
getary resources three models of financial rela-
tions in the gross domestic product are defined: 

– American – based on the maximum level 
of self-financing by legal persons and individuals 
characterized by insignificant levels of fiscal cen-
tralization within 25-30% of GDP; 

–  Western Europe – parallel functioning of 
state and private institutions in the social sphere. 
State social sphere is more extensive than in 
countries with the American model. The level of 
centralization is 35-40% of GDP, which indicates 
a moderate value; 

– Scandinavian – extensive state social sphere, 
which creates prerequisites for the biggest social 
stability and security. It is characterized by a high 
level of centralization of GDP – 50-60%.

It should be noted that given the average 
level of centralization of GDP, most of the EU 
countries, including the Czech Republic, use the 
Western European model of financial relations. 
In Ukraine the level of centralization of GDP is 
lower than the average figure in the EU amount-
ing to only 18,11%, which indicates the forma-
tion of financial relations in accordance with the 
American model [1].

In general, during the formation of budget-
ary policy in the field of public expenditures for 
achieving socially important goals it is advisable 
to consider the following general requirements: 
compliance with the strategic goals of society; 
formation of goals and objectives in quantitative 
terms; scientific validity of indicators, their equi-
librium; the reality of policies, which is manifest-
ed in the possibility of providing the determined 
areas with the relevant financial resources; effi-
ciency and effectiveness of implementation of the 
developed fiscal policy, namely: achieving results 
with minimal state expenditures; consistency and 
unity within the policies and programs developed 
for the relevant period.

State expenditures play a significant role in 
shaping the social and economic policy, as they 
participate in the distribution relations that arise 
between the state, legal entities and individuals 
during the redistribution of funds between sec-
tors, regions and social groups, ensure the imple-
mentation by the state of management, defense, 
economic and social functions, as well as imple-
mentation of anti-crisis programs. 

Exploring the nature of the category «state ex-
penditures» it should be noted that the Budgetary 
Code of Ukraine gives two terms: «budgetary ex-
penditures» – funds to implement the programs 
and activities provided by the appropriate bud-
get. They do not include: debt repayment; loans 
from the budget; allocation of budget funds on 
deposits; acquisition of securities; return of taxes 
and duties (mandatory payments) overpaid to the 
budget, their compensation by the budget; «bud-
getary expenses» – expenditures of the budget, 
debt repayment; loans from the budget; allocation 
of budget funds on deposits; acquisition of secu-
rities [6]. However, the economic meaning of the 
term «state expenditures» is much broader than 
expenditures and expenses of the budget, repre-
senting all costs associated with the activities of 
the state.

In the context of state expenditures in the 
Czech Republic one can distinguish state expen-
ditures, which include expenditures of the state 
budget, local budgets, expenditures and transfers 
of state enterprises. In the Czech Republic under 
state expenditures one understands the movement 
of the state budget funds which are allocated for 
the introduction of the state's fiscal functions ac-
cording to the principle of irreversibility. State 
expenditures are used to finance the government, 
defense, security, judicial system and others. 
With the growth in the scope of the state's activ-
ities there is a growth in expenditures for social, 
educational, environmental and other purposes.

In Ukraine as in the Czech Republic state ex-
penditures are classified by their functional and 
economic characteristics.

According to their functional components bud-
get expenditures are grouped at all levels of the 
budget taking into account the areas of the bud-
get funds' use to realize the basic functions of 
the state. According to this classification the fol-
lowing types of expenditures are distinguished: 
general state functions; defense; law and order, 
security and judicial authorities; economic activ-
ity; environmental protection; housing and com-
munal services; health care; spiritual and physi-
cal development; education; social protection and 
social security.

Economic classification of budget expenditures 
is used in order to distinguish the expenditures of 
budgetary institutions and recipients of budget-
ary funds according to the types of economic op-
erations (salaries and wages, all types of business 
activities, transfers to the population and other 
categories)

Socio-economic development of the EU coun-
tries and Ukraine in recent years has dramatically 
changed both the system of budgetary relations 
and the structure of state expenditures. Accord-
ing to the theoretical principles of international 
accounting standards for the public sector (IP-
SAS), public expenditures, in terms of the func-
tions, are divided into: national services; defense; 
law and order; education; health care; social pro-
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tection; housing and communal services; leisure 
and entertainment; culture and religion; econom-
ic relations; environmental protection.

In order to ensure the national and interna-
tional comparability of the statistics data of pub-
lic finances in the EU countries and Ukraine, we 
believe it necessary to select four groups of ex-
penditures: 

– business activity of the state, which in-
cludes expenditures for financing economic activ-
ities, housing and communal services;

– education – the costs of public education; 
– general state functions and the maintenance 

of security – the costs of general public services, 
defense, law and order, environment protection; 

– social functions – expenditures on health 
care, social protection and recreation, culture and 
religion.

It should be noted that the ratio between dif-
ferent groups of expenditures is determined by 
strategic directions of the fiscal policy on the 
basis of the following factors in its formation: 
the level of socio-economic development of the 
country, its socio-cultural, industrial and techno-
logical relations with other countries, historical 
traditions, the existing model of the economy's 
regulation. During the period of formation of 
market relations countries used a significant por-
tion of their budgets on economic activities of the 
state of which 70% of budget allocations were 
concentrated in the field of material production. 
With the growth of the state's social functions, 
focused on serving the immediate needs of citi-
zens, reorientation of cash flows of the state for 
social protection and social services for the popu-
lation was carried out.

Today, social spending constitutes more than 
50 % in the structure of public expenditures. The 
increase in the state interest to financing social 
and cultural activities as well as social welfare of 
the population is caused by the need to improve 
the social protection of people with low income, 
which is especially important during the current 
financial and economic crisis.

We will carry out a comparative analysis of 
fiscal policy in using public expenditures in the 
Czech Republic and Ukraine. One of the indica-

tors that reflect the specifics of state financing is 
the structure of public expenditures according to 
their functional classification. Figures 1, 2 show 
the structure of public expenditures in 2012 in 
the Czech Republic and Ukraine.

The structure of public expenditures of the 
Czech Republic reflects the general trend in the 
European Union regarding the social orientation 
of a state's expenditures as shown in fig. 2. The 
share of social expenditures in the total structure 
of public expenditures of the Czech Republic in 
2012 was more than 50%. In the analyzed period 
20,4% of public expenditures was allocated to per-
form the functions of management and defense in 
the Czech Republic, while the development of the 
economy and education received only 14,1% and 
10,9% respectively of the total public funding.

 

18% 

11% 

37% 

34% 

Public expenditures on the development of entrepreneurial activity

Public expenditures on education

Fig. 2. The structure of public expenditures  
of Ukraine in 2012 [4]

The distribution of expenditures in Ukraine 
in 2012 is somewhat different: the priority area 
of funding is public administration and defense 
(36,5%), social security uses 34% of public funds, 
financing of economic sectors – 18,4% and educa-
tion – only 11,2%. 

It should be noted that in the current economic 
conditions the formation of public expenditures 
is influenced by a large number of external and 
internal factors, which include:

– financial and economic crisis, which causes 
the growth of expenditures on the social protec-
tion of the population, state financial support of 
the economy's public sector that does not have a 
positive impact on the development of macroeco-
nomic parameters of a country's development;

– growth of public debt leading to increased 
expenditures on its coverage;

– budget deficits of different levels, which 
envisage the use of mechanisms to oversee an ef-
fective use of public funds and reduce expendi-
tures on general state functions such as adminis-
tration.

In the study of indicators of the use of pub-
lic expenditures an important aspect is the de-
termination of their relationship with the basic 
macroeconomic indicators of the country's perfor-
mance – the gross domestic product. The main 
criteria for establishing the relationship between 
the change in the volume of public expenditures 
and macroeconomic indicators are the indicators 
of changes in the rate of these parameters. The 
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Public expenditures on the development of entrepreneurial activity

Public expenditures on education

Public expenditures on general state functions and the maintenance of
security

Fig. 1. The structure of public expenditures  
of the Czech Republic in 2012 [2]
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comparison of the rates of growth of state ex-
penditures with the rates of GDP growth in the 
Czech Republic and Ukraine for the period 2008-
2012 is shown in table 1.

The comparison of dynamics of public expen-
ditures and the level of economic growth in the 
studied countries indicates the absence of a clear 
relationship between the rates of economic growth 
and the rates of growth in the volumes of public 
funding. In the crisis and post-crisis periods the 
Czech economy is characterized by slow growth 
rates of the GDP as well as public expenditures. 
However, it should be noted that a significant re-
duction in the growth of public expenditures is 
observed in financing of the economy. 

The comparison of dynamics of expenditures 
by the State Budget of Ukraine and its GDP con-

firms the lack of a clear relationship between the 
rates of economic growth in the country and the 
rates of growth in the volumes of public funding. 
This can be explained by imperfect mechanisms 
of public funding in Ukraine, in particular, re-
garding the provision of these expenditures. Even 
if expenditures themselves are able to generate 
growth, the method of their provision may have 
a negative impact depending on the prevailing 
conditions in the state's financial policy (budget, 
tax and debt). In particular, higher taxes create 
disincentives for labor supply and savings while 
an increased level of state borrowings is not con-
ducive for private investment. 

One of the main indicators that reflect the 
importance of public expenditures as a factor 
of economic growth is the share of the corre-

Table 1
Rates of growth of GDP and public expenditures of the Czech Republic and Ukraine  

in the period 2008-2012, % [2; 4]

Growth rates
Year Deviations +/-, 

from 2008 to 
20122008 2009 2010 2011 2012

Czech Republic
GDP 16,95 -7,83 5,44 3,70 -1,65 - 18,6
Total public expenditures, including: 17,26 0,09 3,22 2,34 1,41 -15,85
On the development of entrepreneurial 
activity 20,95 -1,32 -5,92 -5,66 -9,95 -30,90

On education 16,47 -0,79 5,65 5,71 -3,26 -19,72
On general state functions and the 
maintenance of security 14,78 -3,43 5,60 4,12 3,04 -11,75

On social expenditures 17,07 2,23 5,19 3,59 5,22 -11,85
Ukraine

GDP 31,54 -3,66 18,53 20,28 8,20 - 23,34
Total public expenditures, including: 40,83 -1,24 25,33 5,52 13,76 -27,07
On the development of entrepreneurial 
activity 28,24 -14,23 9,74 22,48 10,32 -17,92

On education 42,11 10,65 20,50 -5,56 11,19 -30,92
On general state functions and the 
maintenance of security 30,60 0,01 27,06 15,06 11,85 -18,75

On social expenditures 63,20 1,63 33,92 -6,96 18,84 -44,36

Table 2 
Comparative analysis of the share of public expenditures in the GDP of the Czech Republic  

and Ukraine in the period 2008-2012 (functional characteristics),% [2; 4]

Groups of expenditures

Year
2008 2009 2010 2011 2012
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The share of public 
expenditures in the GDP, 41,2 19,5 44,6 19,7 43,7 20,9 43,2 18,4 44,5 19,2

including:
on the development of 
entrepreneurial activity 7,9 4,1 8,4 3,7 7,5 3,4 6,9 3,5 6,3 3,5

on education 4,5 2,3 4,8 2,6 4,8 2,7 4,9 2,1 4,8 2,2
on general state functions 
and the maintenance of 
security

8,2 6,4 8,6 6,6 8,6 7,1 8,7 6,8 9,1 7,0

on social expenditures 20,6 6,7 22,8 6,8 22,8 7,7 22,7 6,0 24,3 6,5
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sponding expenditures in GDP. For the anal-
ysis we select four groups of public expendi-
tures: social expenditures, expenditures on 
the development of entrepreneurial activity, 
expenditures on general state functions and 
the maintenance of security, expenditures on 
education in table 2. 

According to the data given in table 2 the 
share of public expenditures in the GDP of the 
Czech Republic, on average, in the period 2008-
2012 was 43,4% and was characterized by a pos-
itive growth trend. In Ukraine, on the contrary, 
the tendency was towards reduction of the share 
of public expenditures in the GDP while the av-
erage yearly value of this indicator for the given 
period was 19,5%.

Analyzing the share of public expenditures 
in the GDP in terms of the respective groups, 
it should be noted that, the social sector during 
the analyzed period in the Czech Republic re-
ceived 22,6% compared to 6,7% in Ukraine. 
Considerable attention in both countries is also 
paid to the financial provision of the general 
state functions and the maintenance of securi-
ty. For example, in the Czech Republic the level 
of this indicator, on average, is 8,6%, and in 
Ukraine – 6,8%. The smallest share of public 
expenditures is used to finance education: in 
the Czech Republic –4,8%, in Ukraine – 2,4%. 
However, it should be noted that both in the 
Czech Republic and Ukraine the priority areas 
of public expenditures are social protection, 
implementation of general state functions, eco-
nomic activity and education.

Given that the share of public expenditures in 
the GDP in Ukraine as a whole and in the context 
of the functional goals of expenditures is much 
lower compared with the Czech Republic, the lev-
el of socio-economic development of Ukraine does 
not meet the European standards. 

During the study of the impact of changes in 
the share of public expenditures in GDP on the 
rates of socio-economic development one should 
take into account the entire system of macroeco-
nomic parameters that shape the quality of the 
fiscal policy implementation.

It should be noted that the policy of public 
expenditures is one of the main instruments of 
the state regulation of economic growth, which 
in the economic theory is associated with the 
emergence of the so-called «multiplier effect». 
It is measured with the help of a multiplier of 
public expenditures, which shows an absolute 
change in the volume of GDP with the growth 
in these expenditures. The main factors that de-

termine the appropriate changes are marginal 
propensity to consumption, tax burden, margin-
al propensity of business entities and people to 
import. Formalized value of the multiplier can 
be presented as the following algorithm (equa-
tion 1) [3]:

Mpe = 1
1 – MPC * (1-t) + MPІ

,       (1)

where Mpe is the multiplier of public expen-
ditures; 

MPC – marginal propensity to consumption, in 
units to GDP; 

t – the level of tax burden, in units to GDP; 
MPI – marginal propensity to import, in units 

to GDP.
The results of estimation of the multiplier of 

public expenditures in the Czech Republic and 
Ukraine for the period 2008-2012 are shown in 
table 3. 

The value of multiplier of public expenditures 
in the Czech Republic in 2008-2009 and 2012 
shows that increased public expenditures have 
a positive effect on macroeconomic indicators of 
the country. In 2010-2011 negative factors of 
economic development in the Czech Republic were 
caused by the reduction in the stimulating role of 
public expenditures.

In Ukraine in 2008-2011 public expenditures, 
as one of the financial and fiscal instruments of 
the state regulation of economic growth, did not 
have a positive influence on economic develop-
ment. Therefore, in the current economic condi-
tions in Ukraine a proactive increase in public 
expenditures relative to the GDP growth does not 
stimulate the use of potential opportunities for 
economic growth.

Conclusions. The fiscal policy in the field of 
public expenditures should play a key role in over-
coming the negative consequences of the financial 
crisis. Public expenditures should be an instru-
ment for addressing the main social and economic 
problems. For this purpose it is necessary to im-
prove the system of public finance management, 
to bring the state’s obligations into compliance 
with its financial capacities, to observe the trans-
parency in the use of public resources.
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РОЗВИТОК СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

DEVELOPMENT OF INSURANCE AS A NECESSARY COMPONENT  
OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE COUNTRY

АНОТАЦІЯ
На даний період питання фінансування економічного зрос-

тання України стає більш критичним, тому пошук джерел підви-
щення доходів країни є досить значимим напрямом діяльності. 
У даному контексті розвиток страхового ринку стає стимулюю-
чим фактором підвищення фінансової забезпеченості країни, 
адже страхові компанії створюють резерви вільних грошових 
ресурсів, які доцільно спрямовувати на інвестиційну діяль-
ність. У статті розглянуто сутність інвестиційної функції стра-
хових компаній як одної з основних на даному етапі розвитку 
суспільства. Також проаналізовано динаміку страхових пре-
мій за страхуванням життя та іншими добровільними видами 
страхування та валових внутрішніх інвестицій протягом 2003–
2014 рр. На базі даних побудовано економіко-математичну мо-
дель залежності зазначених показників. Наведено результати 
дослідження, які засвідчили, що розвиток страхової діяльності 
виступає стимулюючим фактором підвищення обсягу валових 
внутрішніх інвестицій в Україні.

Ключові слова: страхові премії, страхові компанії, страхо-
ва діяльність, валові внутрішні інвестиції, економічний ефект, 
математична модель.

АННОТАЦИЯ
На данный период вопрос финансирования экономического 

роста Украины становится более критическим, поэтому поиск 
источников повышения доходов страны является достаточно 
значимым направлением деятельности. В данном контексте 
развитие страхового рынка становится стимулирующим фак-
тором повышения финансовой обеспеченности страны, ведь 
страховые компании создают резервы свободных денежных 
ресурсов, которые целесообразно направлять на инвестици-
онную деятельность. В статье рассмотрена сущность инвести-
ционной функции страховых компаний как одной из основных 
на данном этапе развития общества. Также проанализиро-
вана динамика страховых премий по страхованию жизни и 
другим добровольным видам страхования и валовым вну-
тренним инвестициям в течение 2003–2014 гг. На базе данных 
построена экономико-математическая модель зависимости 
указанных показателей. Приведены результаты исследова-
ния, показывающие, что развитие страховой деятельности 
выступает стимулирующим фактором повышения объема 
валовых внутренних инвестиций в Украине.

Ключевые слова: страховые премии, страховые компа-
нии, страховая деятельность, валовые внутренние инвести-
ции, экономический эффект, математическая модель.

ANNOTATION
In this period the issue of financing of the economic growth 

in Ukraine becomes more critical then ever, so the search of 
sources for increasing the country's income sufficiently becomes 
a meaningful activity. In this context, the development of insurance 
market becomes motivating and stimulating factor for improving the 
financial security of the country, because the insurance companies 
provide an allowance of free cash resources, which it is advisable 
to direct to investment activities. The article describes the essence 

of the investment function of insurance companies as a major at 
this stage of society development. Also there were analyzed the 
dynamics of life insurance and other free-will types of insurance, 
and domestic investment gross during the 2003-2014 years. 
Using this database we built economic and mathematical model 
according to the specified parameters. The results of studies are 
showing that the development of insurance activities acts like a 
factor that is increasing domestic investment gross in Ukraine.

Keywords: insurance, insurance companies, insurance 
activity, gross of domestic investment, the economic effect, the 
mathematical model.

Постановка проблеми. Однією з функцій 
страхових компаній поряд з базовими є інвес-
тиційна, яку ряд вітчизняних науковців при-
рівнює до однієї з основних. Розвиток системи 
страхування приносить для економіки країни 
суттєві переваги, адже акумульовані в проце-
сі страхової діяльності тимчасово вільні гро-
шові кошти стають потужним джерелом для 
здійснення внутрішнього інвестування, що, в 
свою чергу, насичує та стимулює економічну 
сферу держави. У зв’язку з цим варто дослі-
дити, яким чином зростання обсягу накопиче-
них страхових премій за страхуванням життя 
та іншими добровільними видами страхування 
впливає на пожвавлення інвестиційної діяль-
ності в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням впливу інвестиційної діяльності 
страхових компаній на економіку країни займа-
ються такі вітчизняні науковці, як Ю.О. Ма-
хортов, В.М. Зюбін, О.М. Юркевич та ін.

Мета статті полягає у характеристиці нако-
пичувального страхування як одного з факторів 
стимулювання зростання обсягу валових вну-
трішніх інвестицій, а також проведенні матема-
тичного аналізу взаємозв’язку даних величин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як зазначають Ю.О. Махортов та В.М. Зюбін у 
своїй праці [1], страхові компанії мають можли-
вість акумулювати фінансові ресурси у вигляді 
страхових внесків у декілька разів більше, ніж 
середні й майже потужні комерційні банки. Од-
нак це відбувається тільки при певних еконо-
мічних та фінансових умовах, високому рівні 
розвитку фінансового і перш за все фондового 
ринку, значному рості добробуту населення.
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Проте лише страхові компанії, що провадять 
так зване life-страхування, мають найбільше 
можливостей для інвестування. О.М. Юркевич 
так описує даний факт. Оскільки компанії зі 
страхування життя укладають страхові контр-
акти на тривалий строк (5, 10, 20, 30 років), 
утворюються довготермінові резерви премій, і 
це дає їм змогу розміщувати отримані грошові 
ресурси в довгострокові фінансові інструменти. 
Виплати страхувальникам за такими контрак-
тами віддалені в часі і підлягають досить точно-
му прогнозуванню, що дозволяє узгодити стро-
ки виплат зі строками інвестування. Компанії 
зі страхування ризиків не мають таких унікаль-
них переваг, акумульовані ними ресурси мають 
короткостроковий характер (до одного) року і 
можуть бути затребувані в будь-який час, що 
вносить особливості в інвестиційну політику в 
частині вибору короткострокових і ліквідних 
інвестиційних інструментів [2].

У таблиці 1 наведена динаміка страхових 
премій за страхуванням життя та іншими до-
бровільними видами страхування та валових 
внутрішніх інвестицій у 2003–2014 рр.

Таблиця 1
Динаміка cтрахових премій за страхуванням 

життя та іншими добровільними видами 
страхування та валових внутрішніх інвестицій 

за період 2003–2014 рр. [3; 4]

Роки

Страхові премії 
за страхуванням життя 

та іншими добровільними 
видами страхування, 

млрд. дол.

Валові 
внутрішні 
інвестиції, 
млрд. дол. 

2003 0,00162 11,4
2004 0,00372 14,2
2005 0,00234 20,1
2006 0,00253 27,5
2007 0,00327 41,3
2008 0,00451 51,5
2009 0,00235 20,7
2010 0,00257 25,9
2011 0,00243 34,6
2012 0,00230 35,8
2013 0,00312 29,6
2014 0,00195 22,2

Аналіз графіків, які відображають відповід-
ні криві (рис. 1, 2), свідчить про наявність тіс-
ного зв’язку між обсягом cтрахових премій за 
страхуванням життя та іншими добровільними 
видами страхування та валовими внутрішніми 
інвестиціями.

Для дослідження кількісної залежності обся-
гу внутрішніх інвестицій від обсягу страхових 
премій за страхуванням життя та іншими до-
бровільними видами страхування рівня зайня-
тості ми вважаємо за доцільне визначити мате-
матичну модель цього зв’язку.

Для обґрунтування вибору типу математич-
ної моделі слід побудувати кореляційне поле для 

зазначених показників – змінних x (обсяги стра-
хових премій за страхуванням життя та інши-
ми добровільними видами страхування) і y (вну-
трішні інвестиції). На графіку (рис. 3) кожна 
точка віддзеркалює величини страхових премій 
та внутрішніх інвестицій у кожен рік періоду 
2003–2014 рр., а сукупність точок результатив-
ної та факторної ознак є полем кореляції.

Аналіз графічного зображення поля кореля-
ції дає підстави для висування гіпотези про на-
явність лінійного характеру зв’язку між мож-
ливими значеннями x та y.

Для обґрунтування висунутої гіпотези роз-
рахуємо коефіцієнти кореляції (із визначенням 
рівня значущості) та детермінації. У загально-
му вигляді рівняння лінійної регресії має таку 
формулу:
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Рис. 1. Страхові премії за страхуванням життя  
та іншими добровільними видами страхування,

млрд. дол.

Рис. 2. Валові внутрішні інвестиції, млрд. дол.

Рис. 3. Залежність обсягу внутрішніх інвестицій  
від обсягу страхових премій, млрд. грн.
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y = bx + a,
де у – результативна ознака (залежна змін-

на) – рівень зайнятості населення;
х – факторна ознака (незалежна змінна) – 

кінцеві споживчі витрати;
a, b – параметри регресійної моделі, які тре-

ба знайти.
Для визначення параметрів а та b доціль-

но використати метод найменших квадра-
тів (МНК), який дає змогу знайти наближену 
розв’язку надлишково-визначеної системи. Для 
визначення параметрів а та b, за яких можна 
побудувати таку лінійну функцію, при якій 
сума квадратів відхилень (похибок) між правою 
та лівою частинами системи y

i
 = ax

i
 + b буде 

найменшою. Тут і – кількість наборів вхідних 
даних (у нашому випадку і = 12, адже взяті 
статистичні дані за 12 років).

Для визначення параметрів a та b, згідно з 
МНК, система нормальних рівнянь матиме та-
кий вигляд:
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,

де n – кількість років спостереження (у на-
шому випадку n = 12);

Визначивши кількісні значення а = 4,813 та 
b = 8469,63, наведемо рівняння лінійної регре-
сії для нашої множини даних: y = 8469,63x + 
4,813.

Для визначення тісноти зв’язку слід обраху-
вати вибірковий лінійний коефіцієнт кореляції, 
що визначається за формулою:
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Визначили, що r
xy
=0,59. Згідно зі шкалою 

Чеддока, при значенні r
xy
> 0,5 зв’язок вважа-

ється середнім.
Оцінімо значущість коефіцієнта кореляції. 

Для цього знайдемо значення tкрит. за форму-
лою:
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Отже, t
крит.

=2,31. По таблиці Стьюдента з 
рівнем значущості а = 0,01 і ступенями свободи 
k, який визначається за формулою k = 12 – 2 = 
10, знайдений tкрит.табл– табличне значення 
критичного коефіцієнта кореляції:

t
крит.табл

= (10; 0,01) = 2,23.
Оскільки t

крит.>tкрит.табл
, то коефіцієнт кореля-

ції є статистично значущим, що свідчить про 
існування тісного прямого зв’язку.

Економічний зміст коефіцієнтів рівняння 
лінійної регресії b = 8469,63 показує середню 
зміну результативної ознаки у зі збільшенням 
або зменшенням ознаки х на одиницю її ви-
міру. Відповідні розрахунки із використанням 
визначеної вище моделі показують, що із збіль-

шенням страховий премій на 0,01 млрд. грн. 
обсяг валових внутрішніх інвестицій зросте на 
84,7%.

Оскільки не завжди можна спиратися на ко-
ефіцієнт регресії b при оцінці безпосереднього 
впливу факторів на результативну ознаку, коли 
існує розбіжність у одиницях виміру результа-
тивної та факторної ознак, то треба обчислити 
коефіцієнт еластичності.

Коефіцієнт еластичності визначається за 
формулою:
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де n – кількість епох спостереження.
Е=0,827.

Даний коефіцієнт показує, на скільки від-
сотків у середньому зміниться результативна 
ознака у відносно свого середнього рівня при 
зміні факторної ознаки х на 1% відносно свого 
середнього рівня. Як бачимо, у нашій моделі 
коефіцієнт еластичності менше за 1, тобто при 
зміні обсягу страхових премій за страхуванням 
життя та іншими добровільними видами стра-
хування на 1%, обсяг внутрішніх інвестицій 
зміниться на 0,82%. 

Для визначення коректності отриманих роз-
рахунків визначимо коефіцієнт детермінації, 
що показує частку варіації результативної озна-
ки, яка пояснюється варіацією факторної озна-
ки і визначається як квадрат коефіцієнта коре-
ляції за формулою:

R2 = rху2 = 0,348 (або 34,8%).
Тобто у 34,8% випадків зміни х (страхові 

премії за страхуванням життя та іншими добро-
вільними видами страхування) призводять до 
зміни y (валові внутрішні інвестиції). Оскіль-
ки обсяг валових внутрішніх інвестицій є ін-
тегральною величиною і визначається багатьма 
іншими факторами, то решта 65,2% змін у об-
сягу внутрішніх інвестицій пояснюються тими 
з них, які не враховані у моделі.

Висновки. Результати проведеного дослі-
дження свідчать, що інвестиційній діяльності 
страхових компаній відводиться значне місце 
серед факторів впливу на обсяги валових вну-
трішніх інвестицій. Тому для України, особли-
во в умовах кризи, слід стимулювати страхову 
сферу задля отримання позитивного соціально-
економічного ефекту.

За допомогою математичного дослідження 
було доведено наявність прямого взаємозв’язку 
між обсягами страхових премій за страхуван-
ням життя та іншими добровільними видами 
страхування та валовими внутрішніми інвес-
тиціями, що підтверджує гіпотезу про необ-
хідність стимулювання внутрішнього інвес-
тування за рахунок пожвавлення страхової 
діяльності.
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ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗОН  
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АНОТАЦІЯ 
У статті наведено обґрунтування показників, які дозволя-

ють оцінити кредитний ризик банку. Запропоновано виділення 
таких зон ризику: прийнятна, підвищена, критична, катастро-
фічна. Проведено динамічний аналіз кредитного ризику бан-
ківської системи України. Визначено переваги запропонованих 
підходів до оцінки кредитного ризику банків.

Ключові слова: банки, ризики, кредитний ризик, чиста 
процентна маржа.

АННОТАЦИЯ 
В статье обоснованы показатели, позволяющие оценить 

кредитный риск банка. Предложено выделение таких зон 
риска: приемлемая, повышенная, критическая, катастрофи-
ческая. Проведён динамический анализ кредитного риска 
банковской системы Украины. Определены преимущества 
предложенных подходов к оценке кредитного риска банков.

Ключевые слова: банки, риски, кредитный риск, чистая 
процентная маржа.

ANNOTATION 
The article presents the rationalization of the credit risk 

indexes to assess in banking. There are acceptable, high, critical, 
catastrophic credit risk zones were defined.Credit risk in the 
banking system of Ukraine was analyzed. The advantages of the 
proposed approaches to credit risk of banks were defined.

Keywords: banks, risk, credit risk, net interest margin.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції 
розвитку банків характеризуються суттєвими 
змінами в умовах їх діяльності, які зумовлені 
погіршенням якості активів, зниженням ефек-
тивності проведення операцій, та викликають 
необхідність обґрунтування управлінських рі-
шень у сфері оптимізації фінансових результа-
тів і ризиків. Процеси глобалізації фінансових 
ринків, посилення конкуренції у банківському 
секторі економіки, необхідність лібералізації 
внутрішнього фінансового ринку стали чинни-
ками посилення негативного впливу глобальної 
економічної кризи на економіку держави в ці-
лому та її банківський сектор зокрема. Зважаю-
чи на сучасні проблеми функціонування банків 
в умовах економічної кризи, зростає актуаль-
ність питань, пов’язаних з ризиком банківсько-
го кредитування, формуванням резервів за кре-
дитними операціями та їх впливом на основні 
показники банківської діяльності.

У процесі здійснення кредитної діяльнос-
ті основним завданням кредитних менеджерів 
є прийняття дієвих заходів не для уникнення 
кредитних ризиків, а для розробки та своє-
часного використання методів раціонального 
управління ними. Вказане створює необхідність 
формування відповідних концепцій управління 

процесами формування та використання резер-
вів за кредитними операціями банків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування резервів за кредитними 
операціями банків розглянуті в працях багатьох 
учених-економістів, зокрема таких, як О. Васю-
ренко [1], В. Вітлінський [2], В. Подчесова [3], 
Л. Примостка [4], Л. Слобода [5], Л. Кузнєцо-
ва [6] та ін. Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Науковці розглядають 
зміст кредитного ризику, його складові та ме-
тоди оцінки і прогнозування. Водночас окремі 
питання удосконалення оцінки ризиків за кре-
дитними операціями банківських установ вва-
жаємо недостатньо розробленими. 

Мета статті полягає у розробці науково-ме-
тодичних рекомендацій щодо процесів обґрун-
тування показників для оцінки та виділення 
зон кредитного ризику банків України.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Кредитний ринковий ризик – це ризик, 
пов’язаний зі змінами, кризовими явищами в 
ринковому середовищі, певному регіоні чи дер-
жаві функціонування суб’єкта кредитування та 
реалізації кредитної угоди, що можуть призвес-
ти до проблем платоспроможності як окремих 
позичальників, так і банку. 

Кредитний ризик впливає на результати фі-
нансової діяльності банку, і залежно від обся-
гів втрат виділяють наступні зони кредитного 
ризику: зона припустимого кредитного ризику, 
зона підвищеного кредитного ризику, зона кри-
тичного кредитного ризику та зона катастро-
фічного кредитного ризику [6, с. 57]. 

Зона припустимого кредитного ризику (зна-
чення імовірності від 0 до 0,2) – рівень втрат 
не перевищує розрахованого прибутку, банк 
забезпечує себе необхідним доходом і приймає 
на себе доцільний ризик. У цій зоні можливе 
здійснення кредитних операцій, а банк ризикує 
тільки недоотриманням частини прибутку. 

Зона підвищеного кредитного ризику (зна-
чення імовірності від 0,21 до 0,5) – рівень втрат 
дорівнює розрахованому прибутку. Втрати у 
цій зоні відшкодовуються прибутком банку.

Зона критичного кредитного ризику (значен-
ня імовірності від 0,51 до 0,75) – рівень втрат 
перевищує розмір прибутку, але не більш ніж 
загальний обсяг розрахованого доходу. Такий 
рівень ризику неприйнятний, оскільки банк ри-
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зикує втратити кредитні ресурси, що сформова-
ні за рахунок переважно залучених коштів.

Зона катастрофічного кредитного ризику 
(значення імовірності від 0,76 до 1). У цій зоні 
банк втрачатиме власні кошти, наслідком чого 
може бути його банкрутство.

Отже, викладене вище дозволяє дійти висно-
вку, що показник віднесення банківської уста-
нови до тієї чи іншої зони повинен, з одного 
боку, містити в собі дані щодо отриманого рівня 
доходу та його достатності для покриття збит-
ків від кредитної діяльності, з іншого – інфор-
мацію щодо співвідношення можливих збитків 
та власного капіталу. На нашу думку, вказаним 
вимогам задовольняє показник маржі, скорего-
ваної на кредитний ризик, але по відношенню 
до власного капіталу: 

100
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×
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де RAMk – маржа, скоригована на ризики 
(по відношенню до капіталу), %;

ЧПД – чистий процентний дохід;
Р – чисті витрати на формування резервів за 

кредитними операціями;
СК – власний (статутний) капітал банку.
Рекомендований рівень показника складає 

25–30%.
Водночас чистий процентний дохід за умо-

ви беззбиткової діяльності банківської установи 
повинен покривати також частину загальноад-
міністративних та інших витрат, що забезпечу-
ють діяльність банку:
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де RAMk1 – маржа, скоригована на ризики 
та непроцентні витрати (по відношенню до ка-
піталу), %;

НПВз – загальна сума непроцентних витрат 
банківської установи;

НПД – непроцентні доходи 
банку;

НПВ – непроцентні витрати, 
які не покриваються непроцент-
ними доходами.

Отже, по суті, формула 2 від-
повідає показникові віддачі ак-
ціонерного (статутного) капіталу 
банківської установи: RAMk1 = 
ROE (прибутковість/збитковість 
статутного капіталу). Банківська 
діяльність вважається прибутко-
вою, якщо віддача статутного ка-
піталу перевищує 10%.

Варто зазначити, що вико-
ристання саме статутного капі-
талу в знаменнику показників 
зумовлене низкою причин: по-
перше, у сучасних умовах розмір 
власного капіталу банків може 
бути від’ємним, що спотворю-
ватиме результати розрахунків; 

по-друге, для виживання банківської установи 
важливе значення має саме величина статутно-
го капіталу, котра використовуватиметься для 
покриття збитків, оскільки вже не враховує за-
гальні резерви.

Залежно від рівня визначених показників 
пропонуємо виділення зон ризику в банківській 
системі України:

• позитивні значення RAMk та ROE відпо-
відають зоні припустимого кредитного ризику, 
причому необхідним є дотримання умови до-
датного рівня прибутковості статутного капіта-
лу, проте зменшення цього показника до рівня 
нижчого за 10% (ROE≤10%) на тлі зменшен-
ня скоригованої на ризик маржі повинно стати 
чинником необхідності перегляду та корегуван-
ня кредитної політики;

• якщо значення RAMk≥0, але ROE набли-
жається до нульового значення, то банківська 
установа опиняється в зоні підвищеного кре-
дитного ризику, коли втрати ще покриваються 
отримуваним прибутком, проте якщо збитки не 
перевищують 1% від розміру власного капіта-
лу, можуть бути покриті за умови подальшої 
прибуткової діяльності, наприклад, за рахунок 
розвитку банківських послуг, котрі є джерелом 
непроцентного доходу;

• коли значення RAMk наближається або 
незначним чином перевищує нульове значення, 
банк можна віднести до зони критичного кре-
дитного ризику та при цьому ROE, як правило, 
вже сягає від’ємного рівня – чистого процент-
ного доходу ще достатньо для покриття збитків 
від кредитної діяльності, але недостатньо для 
покриття непроцентних витрат;

• якщо ж діяльність банку характеризу-
ється від’ємними значеннями обох показни-
ків – скоригованої на ризик маржі та віддачі 
статутного капіталу, – він переходить до зони 
катастрофічного кредитного ризику, оскільки 
такі значення показників свідчать про отри-

 
 Рис. 1. Розподіл зон кредитного ризику та динаміка показників 

ризику банківської системи України в 2005–2015 рр.
Джерело: складено автором на основі [7]
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мання збитків, що зменшуватиме розмір акціо-
нерного капіталу, причому значення показника 
збитковості капіталу вказує на те, яку частину 
капіталу банк втрачає.

Динаміку запропонованих автором показни-
ків та виділення зон кредитного ризику банків-
ської системи України наведено на рис. 1.

Як свідчать дані рис. 1, банківська система 
України з початку досліджуваного періоду і до 
кінця 2008 р. знаходилася у зоні припустимого 
кредитного ризику, отримуючи відносно низькі 
показники скоригованої маржі та прибутковос-
ті статутного капіталу в основному за рахунок 
нераціонального управління непроцентними 
втратами, що, однак, компенсувалося підвище-
ною дохідністю, а отже, і ризиком кредитних 
операцій. 

Однак вже на початок 2009 р. характери-
зується значним зниженням досліджуваних 
показників, проте їх рівень незначно нижчий 
рівня початку 2005 р. Значення показників 
прибутковості мають позитивне значення в 
основному за рахунок прибутку, заробленого 
банками протягом першого півріччя 2008 р. та 
за рахунок збільшення фінансових показників 
унаслідок зниження курсу національної грошо-
вої одиниці. Проте варто зазначити, що пози-
тивний вплив цих чинників було нівельовано в 
першому кварталі 2009 р., коли за результата-
ми проведених розрахунків банківська система 
одразу потрапляє до зони катастрофічного ри-
зику. Найгірші результати маємо за підсумка-
ми 2009 р. (станом на 01.01.2010 р.), але вже 
з початку 2010 р. спостерігаємо тенденцію до 
поступового переходу до зони підвищеного ри-
зику, хоча визначену тенденцію ще не можна 
вважати стійкою. За результатами проведеного 
аналізу можна дійти висновку, що значні не-
гативні результати роботи банківської системи 
України зумовлені кредитним ризиком уна-
слідок зростання витрат на формування спеці-

альних резервів, а призупинення кредитної ді-
яльності і, відповідно, подальшого збільшення 
резервів за позичками спричинили незначне по-
кращання досліджуваних показників та перехід 
банківської системи з зони катастрофічного до 
підвищеного рівня кредитного ризику в 2010 р. 
В 2011 р. банки незначним чином покращують 
свої показники – рівень скоригованої на ризик 
маржі зростає, а негативний рівень віддачі ак-
тивів зменшується. Водночас позитивна дина-
міка у цей період не виглядає стабільною. 

Разом з тим протягом 2012–2013 рр. банки 
покращили рівень досліджуваних показників, 
а система в цілому характеризувалася припус-
тимим рівнем кредитного ризику, хоча значен-
ня прибутковості власного капіталу в 2012–
2013 рр. знаходилося на мінімальному рівні та 
перевищувало 3%. Отже, протягом цього пері-
оду запасу фінансової стійкості в банках було 
недостатньо, а перехід до зони підвищеного ри-
зику залишався досить імовірним.

Крім того, варто зауважити щодо змін у по-
рядку резервування за кредитними операціями 
саме у цей період [8], що мало значний вплив 
на розмір сформованих банками України резер-
вів [9].

Зазначене вище зумовило те, що при пер-
ших ознаках економічної нестабільності діяль-
ність банків стала збитковою і вже на початку 
2014 р. кредитна діяльність банківського секто-
ра економіки України характеризувалася підви-
щеним рівнем ризику. Відсутність покращання 
стану зовнішнього середовища призвела до пе-
реходу системи банків України до зони критич-
ного ризику станом на початок 3-го кварталу 
2014 р. із незначними від’ємними значеннями 
обох досліджуваних показників. Проте вже на 
початку 2015 р. діяльність банківської системи 
України характеризується катастрофічним рів-
нем кредитного ризику – у випадку реалізації 
очікуваних кредитних ризиків капітал банків 

зменшиться вдвічі. Варто заува-
жити, що в 2015 р. показники 
розраховано лише за платоспро-
можними банками. Оцінити по-
казники за окремими банками, у 
тому числі й такими, що визна-
ні неплатоспроможними, станом 
на 01.10.2015 р. дозволяють дані 
рис. 2.

Як свідчать дані рис. 2, до 
зони катастрофічного ризику 
потрапило 30 банків. Причому 
значення скоригованої на ризик 
маржі, яке менше -100% мають 
дев’ять банків: ВТБ Банк, Інте-
грал Банк, Радикал банк, банк 
«Капітал», банк «Фінанси та 
Кредит», банк «Фінансова іні-
ціатива», Державний Укрексім-
банк, банк «Кредит Дніпро», та 
«Астра банк». Водночас лише Ін-
теграл Банк, Радикал банк, банк 

Рис. 2. Розподіл зон кредитного ризику банківської  
системи України серед банків станом на 01.10.2015 р.

Джерело: складено автором на основі [7]
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«Капітал», банк «Фінанси та Кредит», банк 
«Фінансова ініціатива» віднесено до неплато-
спроможних. Варто зазначити, що до причин 
збиткової роботи банківської установи фахів-
ці банківської справи відносять саме механізм 
формування резервів за кредитними операці-
ями банківських установ та можливі наміри 
щодо скорочення обсягів діяльності на терито-
рії України.

Також до зони катастрофічного ризику, але 
з меншими від’ємними значенням маржі, по-
трапили такі банки І групи: Промінвестбанк, 
Сбербанк Росії, ОТП Банк, Укрсоцбанк, ПУМБ 
та Райффайзен банк «Аваль».

Варто зауважити, що кредитний ризик є ви-
значальним чинником погіршення фінансової 
стійкості банків України, проте можливості 
підтримання платоспроможності визначаються 
ще й наступним:

• фінансова стабільність банківської уста-
нови залежить не тільки від ступеню ризиків 
активних (зокрема й кредитних) операцій, але 
й від можливості та бажання акціонерів збіль-
шувати капітал банківської установи у вигляді 
додаткової емісії чи залучення субординовано-
го боргу для підтримання його достатності та 
нормативів Національного банку України, що 
ми не можемо прогнозувати лише за даними фі-
нансової звітності;

• банки можуть маніпулювати показника-
ми своєї фінансової звітності, зокрема, за ра-
хунок переформування (для зменшення подат-
ку на прибуток чи отримання допомоги з боку 
НБУ) чи недоформування резервів за кредитни-
ми операціями (для покращання фінансових ре-
зультатів та показників ризику), що, відповід-
но, й спотворює фінансовий стан банківських 
установ у їх фінансовій звітності.

Висновки. Отже, у роботі обґрунтовано по-
казники та визначено їх граничні значення з 
точки зору виділення зон кредитного ризику. 
Такі підходи до оцінки діяльності банківських 

установ мають низку серйозних переваг, оскіль-
ки дозволяють попередити негативний вплив 
кризових явищ на банківську систему країни за 
рахунок випереджаючого реагування централь-
ного банку залежно від динаміки показників та 
дозволяють проводити антициклічне регулю-
вання банківського сектора економіки України.
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

FINANCIAL POLICY AND FINANCING OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено визначенню економічної сутності по-

няття «фінансове забезпечення розвитку сільськогосподар-
ського підприємства». За результатами дослідження політику 
фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарського 
підприємства визначено складовою фінансової політики, а та-
кож процесом прогнозування, формування, оптимізації об’єму 
та структури джерел фінансування діяльності підприємства з 
метою їх ефективного використання та забезпечення фінансо-
вої стійкості.

Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансова по-
літика, фінансові ресурси, фінансова діяльність, фінансова 
стійкість, сільськогосподарське підприємство.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена определению экономической сущности 

понятия «финансовое обеспечение деятельности сельскохо-
зяйственного предприятия». По результатам исследования по-
литика финансового обеспечения деятельности предприятия 
определена как составляющая финансовой политики, а также 
как процесс прогнозирования, формирования, оптимизации 
состава и структуры источников финансирования деятельнос-
ти предприятия с целью их эффективного использования и 
обеспечения финансовой стойкости.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, финансовая 
политика, финансовые ресурсы, финансовая деятельность, 
финансовая устойчивость, сельскохозяйственное предпри-
ятие.

АNNOTATION
This article is dedicated to the author’s approach formation 

to the definition of «financing the development of the agricultural 
enterprise». As a result, policy of the enterprise activity financing 
was defined as a part of the financial policy, and also as a process 
of forecasting, formation, optimization of the volume and structure 
enterprise activity sources of financing with the purpose of their 
effective utilization and maintenance of financial stability.

Keywords: financing, financial policy, financial resources, 
financial services, financial stability, agricultural enterprise.

Постановка проблеми. Розробка фінансової 
політики сільськогосподарського підприємства 
є побудова ефективної системи управління його 
фінансами, яке забезпечує досягнення страте-
гічних та тактичних цілей діяльності організа-
ції, що виражається в максимізації прибутку, 
забезпеченні його фінансової стійкості, інвести-
ційної привабливості тощо.

Фінансова політика підприємства поділя-
ється на політику управління активами, ка-
піталом, інвестиціями, грошовими потоками, 
фінансовими ризиками, політику антикризо-
вого фінансового управління. При цьому такої 
складової, як, наприклад, політики фінансово-

го забезпечення підприємства, серед напрямків 
фінансової політики не відокремлено. Отже, до-
слідження економічної сутності фінансового за-
безпечення сільськогосподарського підприємств 
є доцільним і своєчасним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних на-
уковців, формулювань, наведених у норматив-
но-правових актах України, економічних слов-
никах, вказує на існування широкого спектра 
визначень категорії «фінансове забезпечення». 
Погляди й міркування економістів щодо сут-
ності та змісту цієї категорії трансформувалися 
і розвивалися, але питання й досі залишаються 
не вирішеними остаточно.

Мета статті полягає у розкритті економіч-
ного змісту та сутності поняття «фінансове 
забезпечення підприємства», зокрема, галузі 
сільського господарства та агропромислового 
комплексу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відомий західний економіст Ш. Бланкарт за-
значав, що суб’єкти господарської діяльності 
приймають рішення і діють, орієнтуючись пе-
редусім на максимізацію власної вигоди [1]. 
У цьому випадку йдеться про те, що репрезен-
тативний дорослий індивід завжди орієнтова-
ний на максималізацію власної вигоди.

М.Л. Лишанський відмічає, що без стабіль-
ного й ефективного фінансового забезпечення 
сільськогосподарських підприємств неможли-
во досягнути високих фінансових результатів, 
проведення інтеграційних процесів у галузі [2]. 
Крім цього, автор зазначає, що механізм фінан-
сового забезпечення не є раз і назавжди засти-
глим явищем, він має постійно вдосконалюва-
тися.

Особливого значення це твердження набуває 
в умовах фінансової кризи та подолання її на-
слідків, коли більшість джерел фінансових ре-
сурсів для підприємств стали недоступними. Це 
стосується призупинення кредитування та на-
віть замороження власних депозитних рахунків 
підприємств у деяких вітчизняних та інозем-
них банках, а також обмежених можливостей 
щодо ефективного розміщення первинної або 
додаткової емісії акцій, облігацій суб’єктів гос-
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подарювання на фондових ринках в існуючих 
умовах розвитку світової економіки.

Деякі економісти безпосередньо пов’язують 
фінансове забезпечення підприємства та його 
ефективність з такою категорією, як «сільська 
фінансова система». Вони відносять до групи 
постійних кредиторів не лише комерційні бан-
ки, але й небанківські фінансово-кредитні уста-
нови, кредитні спілки, кооперативні банки, 
кредиторів, які позичають свої приватні кошти, 
ломбарди, що також можуть надавати фінан-
сові послуги малим і середнім підприємствам 
та господарствам населення у сільській місце-
вості. До цієї системи належать і підприємства 
з постачання матеріально-технічних ресурсів 
та переробні підприємства. Всі ці інституції  
співіснують у багатьох країнах та надають по-
слуги, які задовольняють вимоги клієнтів [3].

Цікавим є визначення фінансового забез-
печення сільськогосподарського підприємства, 
наведеного О.С. Філімоненком, що підприєм-
ства, які працюють в умовах ринкових відно-
син, несуть повну відповідальність за своїми 
зобов’язаннями перед ланками фінансово-кре-
дитної системи, постачальниками, своїми пра-
цівниками, а також за результатами своєї ви-
робничо-фінансової діяльності [4].

Таким чином, ми підтримуємо думку автора, 
що фінансове забезпечення підприємства – це 
його здатність своєчасно погашати свої боргові 
зобов’язання перед суб’єктами фінансово-кре-
дитних відносин.

На думку А.П. Ковальова, основними за-
вданням, виконання яких забезпечують фінан-
си суб’єктів господарювання незалежно від їх 
організаційно-правових форм, є: формування, 
підтримка оптимальної структури і нарощу-
вання виробничого потенціалу підприємства; 
забезпечення поточної фінансово-господарської 
діяльності; забезпечення участі суб’єкта гос-
подарювання у проведенні соціальної політи-
ки [5].

Відповідно, автор виділяє три функції, які 
виконують фінанси підприємств: забезпечення, 
розподіл та контроль. Функція забезпечення 
безпосередньо пов’язана з визначенням сутнос-
ті категорії «фінансове забезпечення». Сутність 
функції забезпечення полягає у створенні на 
підприємстві фондів грошових коштів в опти-
мальному розмірі. Всі виробничі витрати мають 
покриватися власними доходами. Тимчасова 
додаткова потреба в коштах забезпечується за 
рахунок кредиту або інших позичкових дже-
рел. При цьому оптимізація джерел грошових 
коштів – одне з головних завдань управління 
фінансами підприємств, оскільки у разі над-
лишку коштів знижується ефективність їх 
використання, а в разі нестачі виникають фі-
нансові труднощі, які можуть призвести до сер-
йозних наслідків.

За останні роки фінансова наука зазнала 
докорінних змін. Вчені-економісти перегляну-
ли свої теорії, щоб виявити реальну ситуацію. 

Фінансові ринки підштовхнули розвиток різно-
манітних інвестиційних прийомів і методів мо-
білізації капіталу. Проведений аналіз свідчить 
про те, що поняття «політика фінансового за-
безпечення діяльності сільськогосподарського 
підприємства» заслуговує на увагу як окрема 
складова фінансової політики підприємства 
поряд із політикою управління активами, ка-
піталом, інвестиційною політикою тощо. Роз-
глядаючи систему фінансування підприємства, 
дослідники за класичним підходом поділяють 
її на фінансування оборотних активів та нео-
боротних активів [6–8] або, як зазначено у 
Є. Брігхема, на фінансові рішення короткостро-
кового та довгострокового характеру [9]. Але 
такий розподіл є досить умовним. Всі фінансові 
ресурси та напрямки їх використання (активи) 
є взаємопов’язаними, оскільки один і той же 
вид ресурсів, наприклад, статутний капітал, 
може бути використаний і на основні засоби, і 
на виробничі запаси одночасно. Окрім того, як 
зазначалося вище, цілі політики фінансування 
оборотних та необоротних активів співпадають, 
полягаючи в оптимізації об’єму та складу фі-
нансових джерел формування активів з позиції 
забезпечення ефективного використання влас-
ного капіталу та достатньої фінансової стійкості 
підприємства. У такому випадку обидві політи-
ки можуть бути органічно поєднані в єдиному 
понятті – «політика фінансового забезпечення 
діяльності підприємства».

Треба зазначити, що при визначенні самого 
поняття «політика фінансування оборотних ак-
тивів», дослідники використовують різні підхо-
ди, які мають неоднозначний характер.

Так, S.A. Ross, R.W. Westerfield, J.F. Jaffe 
відокремлюють поняття короткострокової фі-
нансової політики [10]. За розміром інвестицій 
в оборотні активи цю політику автори поділя-
ють на гнучку (великий баланс готівки та висо-
коліквідних цінних паперів, великі інвестиції в 
запаси, ліберальна кредитна політика покупців 
та високий рівень дебіторської заборгованості) 
та обмежувальну (малий запас готівки, відсут-
ність інвестицій у високоліквідні цінні папери, 
оптимальні розміри запасів, відсутність кредит-
ної політики для покупців, відсутність дебітор-
ської заборгованості).

На гнучку та обмежувальну фінансова полі-
тика дослідниками поділяється і в залежності 
від джерел фінансування оборотних активів. 
Гнучка політика означає переважне залучення 
довгострокових боргів, ніж короткострокових; 
обмежувальна політика, навпаки, надає перева-
гу короткостроковим боргам.

Деякі автори пов’язують фінансове забезпе-
чення безпосередньо зі здатністю підприємств 
саморозвиватися на певний момент часу [11]. 
Ми не поділяємо їхню думку, оскільки вона не 
відображає фінансові джерела для забезпечен-
ня саморозвитку підприємства. На нашу думку, 
більш вдалим за змістом є поняття такої кате-
горії, як «фінансова стійкість підприємств», що 
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передбачає спроможність підприємства забезпе-
чити діяльність за рахунок власних і залучених 
коштів та своєчасно розрахуватися за своїми 
зобов’язаннями.

Деякі з економістів розглядає категорію «фі-
нансове забезпечення» в ширшому фінансовому 
значенні, вважаючи, що фінансове забезпечення 
може здійснюватися у трьох формах: бюджетне 
фінансування, кредитування та самофінансу-
вання. Бюджетне фінансування здійснюється 
на безповоротній основі за рахунок бюджетів, 
що формуються в процесі розподілу і перероз-
поділу частини національного доходу. За допо-
могою бюджетного фінансування держава пере-
розподіляє фінансові ресурси між виробничими 
і невиробничими сферами, в міжгалузевому і 
територіальному розрізах, між окремими фор-
мами власності.

Водночас деякі економісти фінансове забез-
печення безпосередньо пов’язують із системою 
економічних відносин. Вони вважають, що фі-
нансово-кредитний механізм має забезпечува-
ти грошовими ресурсами безперервний процес 
розширеного сільськогосподарського вироб-
ництва, одночасно впливаючи на поліпшення 
результатів господарської діяльності. Ми поді-
ляємо думку тих економістів, які визначають 
зміст фінансового забезпечення не тільки як 
форму розподільчих відносин, але й з позиції 
опосередкування ними стадії виробництва та 
споживання, пов’язаного з формуванням та ви-
користанням грошових фондів. Фінанси за до-
помогою розподільчих відносин та обміну впли-
вають на стадію виробництва і споживання, на 
зміцнення комерційного розрахунку.

З огляду на викладене вище автори роблять 
висновок, що проблема підвищення ефективнос-
ті сільського господарства та агропромислового 
комплексу в цілому пов’язана з удосконален-
ням фінансово-кредитного механізму. Пошуки 
більш раціональної системи фінансового забез-
печення виробництва визначаються вдоскона-
ленням розподільчих відносин.

Більш широке тлумачення категорії «фінан-
сове забезпечення» дає Державна цільова про-
грама сталого розвитку сільських територій на 
період до 2020 р.: «Фінансове та інвестиційне 
забезпечення виконання Програми передбачає 
розроблення механізму фінансування стало-
го розвитку сільських територій, недержавні 
фонди, кредитні спілки, іпотеку, формування 
банківських та небанківських спеціалізованих 
структур. Фінансування здійснюється за ра-
хунок коштів державного бюджету, місцевих 

бюджетів, коштів підприємств, приватних ін-
вестицій, коштів міжнародних організацій та 
інших джерел, не заборонених законодавством 
за рахунок введення спеціального режиму опо-
даткування» [12].

Висновки. Таким чином, фінансове забезпе-
чення сільськогосподарського підприємства ха-
рактеризує такий стан фінансових ресурсів, за 
якого підприємство може маневрувати грошо-
вими коштами для забезпечення безперервного 
процесу фінансово-господарської діяльності, а 
також оновлення та розширення його фондів, 
тобто задовольняє потреби підприємства відпо-
відно до стратегії його розвитку. У визначенні 
цього поняття ми не вказуємо джерела фінансо-
вого забезпечення, головне – наповнення фінан-
совими ресурсами, які б задовольняли потреби 
підприємства, підтримували його фінансову 
стійкість та здатність вести розширене відтво-
рення.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ 

до фінансової науки / Ш. Бланкарт ; пер з нім. С.І. Терещен-
ко та О.О. Терещенко ; передм. та наук. ред. В. М. Федосо-
ва. – К. : Либідь, 2000. – С. 22.

2. Лишанский М.Л. Финансовые рычаги выравнивания 
экономических условий воспроизводства / М.Л. Лишан-
ский. – М. : Россельхозиздат, 1991. – 345 c.

3. Політика і розвиток сільського господарства в Україні / За 
ред. С. фон Крамона-Таудабеля, С. Зорі, Л. Штріве. – К. : 
Альфа-Принт, 2010. – 245 c. 

4. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств : [навч. посіб.] / 
О.С. Філімоненко. – К. : Ульга, Ніка-Центр, 2008. – С. 295.

5. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств : [підручник] / 
А.М. Поддєрьогін [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – 546 с.

6. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / 
В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 768 с. 

7. Финансовый менеджмент: теория и практика : [учебник] / 
Под. ред. Е.С. Стояновой. – М. : Перспектива, 2003. – 656 с. 

8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент : [учебный курс] / 
И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2001. – 528 с. 

9. Бригхем Є. Финансовый менеджмент. Полный курс :  
в 2-х т. Т. 2 / Э. Бригхем, Л. Гапенски ; пер. с анг. под ред. 
В.В. Ковалева. – СПб. : Экономическая школа, 2000. – 
669 с. 

10. Ross S.A. Corporate finance / S.A. Ross, R.W. Westerfield, 
J.Jaffe. – IRWIN, 2011. – 899 р. 

11. Шморгун Н.П. Фінансовий аналіз : [навч. посіб.] / Н.П. Шмор-
гун, І.В. Головко. – К. : УНЛ, 2006. – 387 c.

12. Державна цільова програми сталого розвитку сільських те-
риторій на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1095.6085.0.



1007Глобальні та національні проблеми економіки

УДК 33:336

Телишевська Л.І. 
кандидат економічних наук, 

професор кафедри фінансів та кредиту 
Харківського національного університету будівництва та архітектури

Коренська А.М. 
студентка 

Харківського національного університету будівництва та архітектури

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ  
ЯК ЕЛЕМЕНТУ УПРАВЛІННЯ

ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY IN BANKS AS A CONTROL

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено сутність оцінювання фінансової стій-

кості банків. Наведено фактори, що впливають на забезпе-
чення фінансової стійкості. Розглянуто методичні підходи до 
оцінювання фінансової стійкості банків, що застосовують за 
кордоном і в Україні. Оцінено фінансову стійкість ПАТ «Плати-
нум банк» та надано рекомендації щодо поліпшення оцінюван-
ня фінансової стійкості комерційних банків.

Ключові слова: банк, фінансова стійкість, оцінювання, ме-
тоди, рейтинг, аналіз, управління, фактори. 

АННОТАЦИЯ
В статье исследована сущность оценки финансовой устой-

чивости банков. Приведены факторы, влияющие на обеспе-
чение финансовой устойчивости. Рассмотрены методические 
подходы к оценке финансовой устойчивости банков, которые 
применяют за рубежом и в Украине. Даны оценка финансо-
вой устойчивости ОАО «Платинум банк» и рекомендации по 
улучшению оценки финансовой устойчивости коммерческих 
банков.

Ключевые слова: банк, финансовая устойчивость, оцен-
ка, методы, рейтинг, анализ, управление, факторы. 

ANNOTATION
The paper studies the essence of assessing the financial 

stability of banks. Presents the factors affecting the maintenance 
of financial stability. Methodical approaches to the estimation 
of financial stability of banks, which are used abroad and in 
Ukraine. The estimation of financial stability of «Platinum Bank» 
and recommendations for improving the assessment of financial 
stability of commercial banks.

Keywords: bank, fynansial stability, comments, methods, 
rating, analysis, control, factors.

Постановка проблеми. Дестабілізація бан-
ківського ринку під впливом зовнішніх і вну-
трішніх факторів впливає на те, що забезпечен-
ня фінансової стійкості відіграє значну роль як 
окремо взятого банку, так і для всієї банків-
ської системи. Проблема забезпечення та зміц-
нення фінансової стійкості банків завжди при-
сутня навіть у розвинутих країнах ринкового 
типу, а в Україні набула загальнонаціонального 
значення, що значною мірою зумовлено специ-
фікою розвитку вітчизняних банків. 

 З урахуванням викладеного оцінювання фі-
нансової стійкості окремих банківських установ 
та розробка шляхів її удосконалення в умовах 
глобальної конкуренції набуває своєї особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам фінансової стійкості банків та її 

оцінки присвячено праці багатьох провідних 
зарубіжних і вітчизняних вчених. Зокрема, 
аналізу, оцінці та шляхам забезпечення фі-
нансової стійкості банків значну увагу приді-
лили такі зарубіжні науковці, як Е.Дж. До-
лан, Р.Дж. Кемпбелл, Р.Л. Міллер, П.С. Роуз, 
Дж.Ф. Сінкі, Дж.К. Ван Хорн, Л.П. Бєлих, 
М.З. Бор, В.В. Іванов, С.І. Кумок, Ю.С. Маслен-
ченков, Г.С. Панова, Л.С. Сахарова, О.Б. Ши-
рінська.

Теоретичним аспектам, проблемам регу-
лювання, методам оцінки та аналізу, засадам 
управління фінансовою стійкістю приділили 
увагу такі вітчизняні науковці, як О.Д. Вов-
чак, Ж.М. Довгань, О.Д. Заруба, А.М. Мороз, 
М.І. Савлук, В.В. Вітлінський, В.П. Пантелєєв 
та С.П. Халява, Н.М. Шелудько, Л.А. Клюско, 
С.А. Святко, Є.В. Склеповий, Л.Ю. Петричен-
ко, Р.І. Шіллер, В.М. Кочетков, О.В. Дзюблюк.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на чисель-
ні теоретичні дослідження в сфері забезпе-
чення фінансової стійкості та стабільності 
банківського сектору економіки, слабкість і 
вразливість вітчизняної банківської системи 
вказують на існування в ній проблем, що ви-
магає до себе постійної уваги і всебічного до-
слідження в нинішніх мінливих економічних 
умовах.

Мета статті полягає у вивченні сутності та 
методів оцінювання фінансової стійкості комер-
ційних банків в умовах конкурентного серед-
овища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова стійкість – одна з найважливіших 
характеристик діяльності комерційного банку. 
Забезпечення фінансової стійкості банківських 
установ, всебічний науково обґрунтований під-
хід до її оцінки та аналізу, здійснення ефек-
тивного управління нею в сучасних умовах роз-
глядається як основне завдання та запорука 
стабільного розвитку кожного банку.

Під час фінансово-економічної кризи спосте-
рігаються відтоки коштів з рахунків банків, по-
гіршення їх стану ліквідності та платоспромож-
ності, зменшення довіри населення, зростання 
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частки проблемних кредитів у кредитних порт-
фелях, що приводить до погіршення фінансово-
го стану банків. 

Досліджуючи сутність фінансової стійкості 
банку, необхідно зупинитися на деяких його 
трактуваннях, що відображені в окремих на-
укових працях вчених (табл. 1).

Вищеозначені аспекти вимагають від банків 
підвищення ефективності діяльності, удоско-
налення методичних підходів до забезпечен-
ня фінансової стійкості шляхом більш повно-
го використання банківських інструментів 
та послуг, проведення капіталізації банків, 
управління діяльністю, фінансове оздоровлен-

ня на основі реорганіза-
ції [3, с. 116].

НБУ розрізняє види фі-
нансової стійкості банку 
за стабільністю його робо-
ти: нормальну стійкість, 
яка характеризується ста-
більною діяльністю, від-
сутністю неплатежів чи 
затримки виконання своїх 
зобов’язань, достатньою 
рентабельністю; нестійкий 
фінансовий стан, коли за-
тримуються платежі і має 
місце низький рівень рен-
табельності тощо та кри-
зовий фінансовий стан, 
якому властиві регулярні 
неплатежі, наявність про-
строченої заборгованості та 
ін., в кінцевому результаті 
може привести до банкрут-
ства [5].

На фінансову стійкість 
банків в Україні впливають 
фактори, які представлені 
на рис. 1

Таблиця 1
Інтерпретація поняття «фінансова стійкість банку» [4, с. 104–105]

Автор / джерело Визначення

О.І. Барановський Фінансова стійкість – це здатність протистояти зовнішнім та внутрішнім впли-
вам, зберігаючи стійку рівновагу і надійність протягом часу

В.М. Кочетков

Фінансова стійкість – це спроможність банку як системи трансформування 
ресурсів банку (персоналу, фінансових ресурсів, активів, обладнання та інфор-
маційних технологій) з максимальною ефективністю і мінімальним ризиком 
виконувати свої функції у ринковому середовищі попри вплив ендогенних та 
екзогенних факторів 

Ю.С. Масленченков

Фінансова стійкість – відповідність (невідповідність) діяльності банку основним 
плановим (нормативним) узагальнюючим показникам, що синтезують характе-
ристики економічних складових стійкості: обсяг і структуру власних коштів, 
рівень доходів і прибутку, достатність капіталу, норму прибутку на власний 
капітал та ін.

І.М. Парасій-Вергуненко

Фінансова стійкість – це головна умова існування та активної діяльності банку, 
вона формується під впливом об’єктивних та суб’єктивних факторів і оцінюєть-
ся за допомогою як окремих показників, так і зведених комплексних показни-
ків, які лежать в основі рейтингових оцінок діяльності банків

В.П. Пантелєєв,
С.П. Халява Фінансова стійкість – своєрідне перевищення доходів над витратами.

С. А. Святко,
Р. І. Міллер

Фінансова стійкість – складова характеристика фінансової стабільності, його 
надійності, показниками якої є капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість 
та ризик банку

Г.Г. Фетисов

Фінансова стійкість – це якісна характеристика, такий розвиток, при якому 
реалізується сутність банку та його призначення в економіці; це не разові пози-
тивні зміни, не тимчасові успіхи у функціонуванні або тимчасова стабілізація, 
не успіхи окремих банків, а динамічний розвиток усіх елементів банківської 
системи ефективно виконувати свої функції та забезпечувати цілеспрямований 
розвиток шляхом трансформації ресурсів та мінімізації ризиків, витримуючи 
вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища

 
 

Фактори, що впливають на фінансову стійкість банку 

Зовнішні 

Технологічні: 
рівень технічної оснащеності 
засобами автоматизації і 
обчислювальної техніки;  орієнтація 
на розвиток сучасних банківських 
технологій; потреби ринку в нових 
банківських продуктах 

Організаційні: 
стан банківського менеджменту;  
здатність до інновацій, змін; 
внутрішня структура управління;  
маркетинг та стратегії банку 

Внутрішні 

Фінансові: 
фінансова стратегія та структура 
активів тощо 

 

Економічні: 
інвестиційний клімат; стан платіжного 
балансу і економіки, податкова 
політика; нестабільність законодавства; 
рівень інфляції; бюджетний дефіцит 
або профіцит 

Економічні: 
достатність капіталу; якість активів 
та пасивів; рентабельність і 
ліквідність 

Соціально-політичні: 
політична та соціальна стабільність; 
довіра громадян до кредитно-
фінансової системи країни 

Фінансові: 
процентна, кредитна  та валютна 
політика НБУ; стан грошового ринку; 
величина валютних резервів НБУ 

Ринкові: 
нестабільність валютного ринку; рівень 
інфляції; обсяги відпливу капіталу за 
кордон 

Рис. 1. Фактори, що впливають на фінансову стійкість банку 
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Як видно з рис. 1, на фінансову стійкість 
банку впливають зовнішні (економічні, ринко-
ві, соціально-політичні, фінансові) та внутріш-
ні (організаційні, технологічні, економічні, фі-
нансові) фактори.

Для забезпечення фінансової стійкості банк 
повинен мати гнучку структуру капіталу, вміти 
організувати його кругообіг з постійним пере-
вищенням доходів над витратами з метою збе-
реження платоспроможності та створення умов 
для свого розвитку.

Саме тому ефективне управління та забез-
печення власної фінансової стійкості в умовах 
економічної глобалізації має бути обов’язком 
та основним стратегічним завданням кожного 
комерційного банку.

Управління фінансовою стійкістю комер-
ційних банків передбачає об’єктивне визна-
чення, тобто оцінювання її поточного й бажа-
ного стану.

Методи та прийоми оцінки фінансової стій-
кості комерційних банків постійно змінюються 
і вдосконалюються, оскільки змінюються цілі 
моніторингу, розширюється перелік підходів, а 
також сфера їх застосування. 

Ефективним інструментом оцінювання по-
точної фінансової стійкості та виявлення про-
блем у діяльності банків є рейтинги, але, ви-
користовуючи дані звітності, вони, на жаль, 
дають інформацію про фінансовий стан банку 
лише протягом короткого проміжку часу.

Відомі такі методичні підходи до побудови 
рейтинґів, як індексний метод, що передбачає 
розрахунок вагових значень для кожного з ана-
лізованих показників фінансового стану банку 
і визначення інтегрального індексу за резуль-
татами розв’язання лінійного рівняння та баль-
ний метод, що надає оцінку в балах за кожним 
аналізованим показником. 

Рейтингові методики оцінювання умовно по-
діляють на «інсайдерські», що передбачають 
оцінювання фінансової стійкості банків на міс-
цях, та «дистанційні», що передбачають оці-
нювання фінансової стійкості банків на основі 
даних, які містяться у відкритій фінансовій 
звітності. 

Найвідомішою і найбільш визнаною серед 
банківських аналітиків пострадянських країн є 
рейтингова методика В. Кромонова, яка ґрун-
тується на застосуванні індексного методу і по-
рівняно повно враховує фінансово-економічні 
аспекти діяльності банків.

За даною методикою в цьому дослідженні 
визначено ПАТ «ПтБ» як банк, що характери-
зується слабкою фінансовою стійкістю і навіть 
став відноситися до класу 2, тобто фінансово не-
стійким.

Аналіз бізнес-підрозділів банку (знизу), а 
потім загальне оцінювання фінансової стійкості 
передбачають системи комплексного оцінюван-
ня банківського ризику. Такий аналіз є порівня-
но капіталомістким, саме тому його здійснюють 
нерегулярно, у тих випадках, коли фінансову 

стійкість банку, вже оцінену дешевшими мето-
дами, потрібно оцінити точніше. Даний підхід 
базований на визначенні всередині банківських 
груп і банків важливих функціональних оди-
ниць, присвоєнні вагових коефіцієнтів кожній 
із них, а також на наступній оцінці кожної оди-
ниці за видами ризиків і категоріями контролю 
ризиків. Оцінювання кожної одиниці аґреґують 
в оцінку груп вищого рівня, а потім оцінюють 
ситуацію в банку в цілому.

 Крім оцінки стійкості поточного фінансово-
го стану банку, є необхідність й оцінки фінансо-
вої стійкості банку на перспективу, оскільки це 
дає банкові змогу завчасно вжити заходів для 
уникнення втрат. Прогнозне оцінювання фі-
нансової стійкості банку потребує застосування 
складних економіко-математичних моделей із 
використанням сучасних статистичних інстру-
ментів. Такі економіко-математичні моделі ево-
люціонували від простих моделей (розроблених 
у США на початку 1990-х років) до складних 
багатофакторних статистичних моделей, які не 
лише оцінюють ступінь фінансової стійкості 
банку, а й визначають, скільки часу залишило-
ся до очікуваної кризи. Дані моделі є «наймо-
лодшим» інструментом оцінювання фінансової 
стійкості банків. Особливостями даних систем 
є те, що вони передбачають формування про-
гнозної оцінки діяльності банків протягом ви-
значеного інтервалу часу, визначення потенцій-
них проблем та ризиків, що можуть вплинути 
на фінансову стійкість банку в майбутньому; 
використовують тільки кількісні дані та комп-
лексні статистичні модулі, програми і підходи 
(дискримінантний, кореляційний аналіз) для 
підготовки висновків щодо перспектив розви-
тку банку. 

Основою оцінювання фінансової стійкості 
банків має бути комплексний аналіз внутріш-
ніх та зовнішніх факторів впливу на банківську 
систему, що передбачав би динаміку розвитку 
процесів. Окрім нагляду за банками, важливе 
місце займає моніторинг ризиків, виявлення 
негативних тенденцій, що шкодять банкам, а 
також пошук шляхів запобігання їм та здій-
снення цього. Такий напрямок отримав назву 
макропруденційного аналізу, поряд з ним при 
оцінюванні фінансової стійкості комерційних 
банків, неабияке значення має мікропруденцій-
ний аналіз. Дані види аналізу доповнюють один 
одного і мають одну мету – створити передумо-
ви забезпечення фінансової стійкості й захист 
інтересів вкладників та кредиторів банку. 

Отже, проаналізувавши особливості функці-
онування та розвитку систем і методів оціню-
вання фінансової стійкості комерційних банків 
у зарубіжній банківській практиці, можна зро-
бити висновок про те, що [1, с. 176]:

– органи нагляду значну увагу приділяють 
проблемі вдосконалення методів оцінювання та 
моніторингу фінансової стійкості банків для за-
безпечення їх ефективного функціонування в 
динамічних умовах розвитку;
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– розглянуті системи оцінки мають ряд 
відмінностей, що пов’язано з історичними та 
структурними особливостями розвитку банків-
ських систем;

– системи оцінювання існують у взаємозв’язку 
між собою;

– кожна система має інструментарій, крите-
рії, рекомендації з оцінювання фінансової стій-
кості зі структуруванням та логікою побудови;

– усі системи містять перелік показників та 
нормативних значень. 

Проте не завжди факт дотримання економіч-
них нормативів дає змогу зробити обґрунтова-
ний та достовірний висновок щодо належного 
рівня фінансової стійкості певного комерцій-
ного банку. Методики, базовані на коефіцієнт-
ному аналізі, доцільно застосовувати як «ге-
нератори» тривожних сигналів для глибшого 
дослідження стійкості фінансового стану банку 
за допомогою перевірок на місцях чи статистич-
ного аналізу. 

Важливим індикатором ефективності та на-
дійності банківського бізнесу є показник кре-
дитного рейтингу. В цьому контексті найбільш 
об’єктивними вважаються рейтинги, що при-
своюються трьома найбільш відомими міжна-
родними рейтинговими агентствами: «Стендард 
енд Пурз», «Мудіз», «Фітч». 

В Україні діє дев’ять уповноважених рей-
тингових агентств, серед яких шість – націо-
нальні («Кредит-Рейтинг», «Експерт-Рейтинг», 
«IBI-Рейтинг», «Рюрік», «Стандарт-Рейтинг», 
«Українське кредитно-рейтингове агентство») 
та три – вищезазначені міжнародні агенції. Не-
зважаючи на це, значна кількість українських 
банків залишаються непрорейтингованими вна-
слідок високої вартості послуг рейтингових 
агентств.

Особливостями застосування систем та мето-
дів оцінювання фінансової стійкості комерцій-
них банків у вітчизняній практиці слід зроби-
ти наступні висновки про те, що не вироблено 
єдиного підходу до визначення рівня фінансо-
вої стійкості комерційних банків. Основними 
індикаторами цього слугують економічні нор-
мативи, що встановили органи банківського на-
гляду, а також визначення рейтингових оцінок 

за рейтинговою системою CAMELS. НБУ не ви-
користовує прогнозні моделі оцінки фінансової 
стійкості банків, що зумовлює необхідність їх 
створення. У вітчизняних методиках не вра-
ховані макроекономічні індикатори фінансової 
стійкості банку. 

Для об’єктивної оцінки фінансової стійкості 
банків у вітчизняній практиці варто поєднува-
ти два напрями оцінювання: 

– на макроекономічному рівні – зовнішнє 
оцінювання фінансової стійкості банківського 
сектору НБУ на основі цілісної системи оцінки 
та контролю дотримання економічних нормати-
вів; 

– на рівні окремого банку – самооцінка на 
основі застосування внутрішньої системи оці-
нювання власної фінансової стійкості, що міс-
тила б комплекс таких показників, які сповна 
відображали специфіку діяльності банку.

За алгоритмом розрахунку відповідними 
формулами основних показників фінансової 
стійкості, наведеним в [2, с. 357], виконано її 
оцінку. По її результатах можна стверджува-
ти, що банк мав високу забезпеченість власним 
капіталом і, отже, високу надійність протягом 
2012–2013 рр., а в 2014 р. значно послабив її 
рівень, бо не має вдосталь своїх дешевих ресур-
сів, які можна було б розміщати в кредити гос-
подарюючим суб’єктам та в інвестиції.

Протягом 2014 р. збільшення зобов’язань 
відбувалося більшими темпами, ніж збільшен-
ня власного капіталу банку.

Коефіцієнт участі власного капіталу у фор-
муванні активів значно знизився – з 16% до 
4% у 2014 р., що свідчить про неспроможність 
банку покривати фінансові ризики та отримува-
ти прибуток. В той же час банк значно послабив 
захист дохідних активів власним капіталом. 

Наведені в таблиці 2 дані свідчать, що май-
же всі основні показники фінансової стійкості 
ПАТ «ПтБ» не відповідають нормативним ви-
могам. Фінансова стійкість банку недостатньо 
забезпечена його капіталом, і останній не по-
вною мірою може захищати банк від імовір-
них ризикованих втрат. Тому першочерговим 
завданням банкуна сучасному етапі є перегляд 
існуючої політики управління фінансовою 

Таблиця 2
Аналіз динаміки коефіцієнтів фінансової стійкості ПАТ «ПтБ» за 2012–2014 рр.

Показник Норматив
Числове значення 

показника по роках
Абсолютне відхилення (+,-) 

2014 р. до:
2012 2013 2014 2012 р. 2013 р.

Коефіцієнт надійності >5% 20% 14% 4% -16% -10 %
Коефіцієнт «фінансового важеля» 10-12 5,06 7,17 26,88 +21,82 +19,71
Коефіцієнт участі власного капіталу 
у формуванні активів >10% 16% 12% 4% - 12% -8%

Коефіцієнт захищеності власного 
капіталу 0,3-1,0 0,24 0,17 0,40 +0,16 +0,23

Коефіцієнт захищеності дохідних 
активів власним капіталом >0 0,05 -0,05 -0,14 -0,19 -0,09

Коефіцієнт мультиплікатора капіталу 12-15 
разів 10,64 16,33 18,75 +8,11 +2,42



1011Глобальні та національні проблеми економіки

стійкістю та розробка заходів її покращання у 
майбутньому.

Висновки. Від стану фінансової стійкості 
банків значною мірою залежить спроможність 
банківської системи здійснювати свою діяль-
ність, її місце і роль у процесах економічних 
перетворень. Фінансова стійкість є не лише 
основою стабільної банківської системи, а й 
важливою економічною категорією, оскільки 
відсутність або низький рівень фінансової стій-
кості будь-якого суб’єкта господарювання, у 
тому числі і комерційного банку, веде до його 
неплатоспроможності й у кінцевому результа-
ті – до банкрутства.

Рекомендації щодо побудови комплексної 
оцінки фінансової стійкості комерційних банків:

– побудова системи оцінки фінансової стій-
кості для окремого комерційного банку має 
базуватися на комплексі показників, який ві-
дображає всі специфічні аспекти діяльності 
банку;

– оцінка фінансової стійкості, що випливає 
з необхідності кількісного та обов’язково якіс-
ного аналізу банку, з позиції динаміки розви-
тку, тобто акцентувати слід на відносних по-
казниках;

– аналітична робота, котра вивчає регре-
сійну залежність фінансової стійкості від рів-
нів показників та створюватиме можливість 
об’єктивно визначити значення кожного з по-
казників.

Саме тому науково і практично обґрун-
товане оцінювання фінансової стійкості є 
одним з важливих етапів в управлінні фі-
нансовою стійкістю з метою уникнення нега-
тивних соціальних та економічних наслідків 
ймовірних банкрутств. Створення ефектив-
ної системи оцінювання фінансової стійкості 
банківського сектору повинно стати важли-
вою частиною політики Національного банку 
України, спрямованої на підвищення рівня 
транспарентності та прозорості банківської 
системи.
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АНОТАЦІЯ 
У статті визначено тенденції розвитку фіскального регулю-

вання у європейських країнах у 2010–2015 рр. Виконано оцінку 
параметрів сектору державного управління в України на від-
повідність загальним практикам країн –членів ЄС. Розроблено 
подальші напрями удосконалення бюджетно-податкового регу-
лювання в контексті реалізації політики євроінтеграції. 

Ключові слова: державні фінанси, бюджетна політика, 
бюджетне регулювання, доходи бюджету, видатки бюджету, 
ставки оподаткування.

АННОТАЦИЯ
В статье определены тенденции развития фискального ре-

гулирования в европейских странах в 2010–2015 гг. Выполне-
на оценка параметров сектора государственного управления 
Украины на соответствие общим практикам стран – членов Ев-
росоюза. Разработаны дальнейшие направления усовершен-
ствования бюджетно-налогового регулирования в контексте 
реализации политики евроинтеграции.

Ключевые слова: государственные финансы, бюджетная 
политика, бюджетное регулирование, доходы бюджета, расхо-
ды бюджета, ставки налогообложения.

АNNOTATION 
Progress of the budgetary-tax adjusting trends are certain in 

the European countries in 2010–2015. The estimation of parame-
ters is executed to the sector of state administration at Ukraine on 
accordance to general practices of countries-members of Europe-
an Union. Further directions of improvement of the budgetary-tax 
adjusting are worked out in the context of realization of politics of 
eurointegration.

Keywords: public finances, fiscal policy, budgetary adjusting, 
profits of budget, charges of budget, rate of taxation.

Постановка проблеми. Євроінтеграційний 
вектор розвитку України обумовлює необхід-
ність аналізу та оцінки зарубіжного досвіду 
фіскального регулювання економічних та соці-
альних процесів. Водночас сучасні умови обу-
мовлюють доцільність визначення напрямів 
модернізації фіскальних важелів та деталізо-
ваного аналізу їх застосування у європейських 
країнах, оскільки, зважаючи на соціально-еко-
номічні умови, не весь позитивний досвід може 
бути імплементовано у вітчизняну практику 
бюджетно-податкової системи України. На-
прями реформування фіскальних механізмів 
регулювання соціально-економічного розвитку 
закріплені положеннями основних програмних 
документів: Угодою про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом, Стратегією ста-
лого розвитку «Україна – 2020», Угодою про 
Коаліцію депутатських фракцій у Верховній 
Раді України, Програмою діяльності Кабінету 
Міністрів України, Меморандумом України з 
Міжнародним валютним фондом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Світовий досвід найбільш розвинутих і прогре-
сивних країн демонструє підвищений науко-
вий і практичний інтерес до питань фіскаль-
ного регулювання соціальних та економічних 
процесів, його ефективності та суперечностей. 
Вагомий внесок у розвиток теорії податково-
бюджетного регулювання, зокрема, зробили 
О. Конт, Е. Дюркгейм, А. Пігу, Е. Аткінсон, 
Дж. Кемп, А. Лаффер, П. Самуельсон, Дж. Сті-
гліц, А. Хансен та ін. Проблемам фіскального 
регулювання присвячено наукові праці В. Ан-
друщенка, С. Буковинського, О. Власюка, 
В. Геєця, І. Луніної, В. Мельника, В. Опаріна, 
В. Тропіної, І. Чугунова, С. Юрія та інших ав-
торів.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, незважаючи на до-
статній рівень обґрунтованості в економічній 
літературі питань фіскального регулювання 
економіки, численні проблеми забезпечення 
ефективності бюджетно-податкової політики у 
контексті досягнення позитивних показників 
соціально-економічного розвитку залишають-
ся далекими від розв’язання, адже в період 
загострення соціально-економічних проблем 
надзвичайно актуальним стає питання забез-
печення ефективності управління фінансовими 
ресурсами держави. 

Мета статті полягає в аналізі європейської 
практики провадження механізму фіскального 
регулювання та визнанні напрямів його удоско-
налення в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У світовій практиці виокремлюють три основні 
моделі фіскального регулювання в залежності 
від обсягу централізації ВВП – американську, 
європейську та скандинавську соціально-орі-
єнтовану. Серед інших виокремлюють також 
африканську та латиноамериканську моделі. 
Європейська модель характеризується обсяга-
ми централізації на етапі вторинного розподілу 
ВВП на рівні 35–50% ВВП доходів сектору дер-
жавного управління. Нині Європейський Союз 
(ЄС) включає 28 країн (ЄС-28), в тому числі 19 
із них входять до Єврозони (ЄЗ-19). На відміну 
від спільної монетарної політики країн – членів 
Єврозони, політику фіскального регулювання 
можна охарактеризувати як «єдність у різно-
манітності». Відповідно до установчих доку-
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ментів ЄС, гранично допустимими фіскальни-
ми показниками є 3% ВВП дефіциту та 60% 
ВВП державного боргу. У разі перевищення їх 
порогового значення застосовується процедура 
надмірного дефіциту [1]. Європейська модель 
фіскального регулювання є неоднорідною: при 
порівнянні між країнами істотно різняться рі-
вень державного боргу, доходів та видатків сек-
тору державного управління, а зміна дефіцитів 
бюджетів залежить від політико-економічних 
циклів. Впродовж останніх двох десятиріч про-
йдено три повних фіскальних цикли з періо-
дами зростання видатків у 1995 р., перед хви-
лею розширення ЄС у 2004 р. та глобальною 
фінансово-економічною кризою 2009 р., що су-
проводжувалися зростанням державного боргу. 
Впродовж 1995–2015 рр. формування доходів 
сектору державного управління Європейського 
Союзу відбувалося на рівні 43,6–45,6% ВВП, а 
у Єврозоні цей показник становив 44,3–46,8% 
ВВП. Видатки фінансувалися на рівні 44,7–
52,0% ВВП у країнах ЄС, та у 45,3–53,0% ВВП 
у країнах Єврозони. Слід зазначити, що доходи 
та видатки бюджетів країн Єврозони традицій-
но на 0,1–1,5 в. п. є вищими, ніж ці показники 
країн – членів ЄС загалом.

Необхідно зазначити, що 16 країн з 28, або 
понад половина членів Європейського Союзу, 
перетнули позначку 60% граничного рівня бор-
гу. Найбільший показник, що перевищує позна-
чку 100% ВВП, зафіксовано у Греції (178,6% 
ВВП), Італії (132,3% ВВП), Португалії (130,2% 
ВВП), Кіпрі (108,2% ВВП), Ірландії (107,5% 
ВВП) та Бельгії (106,7% ВВП). 

У 2014 р. по країнах – членах ЄС державний 
борг становив: у Естонії – 10,4% ВВП, Люксем-
бурзі – 23,0% ВВП, Норвегії – 26,6% ВВП, Бол-
гарії –27,0% ВВП та понад 100% ВВП у т. зв. 
країнах РIG’S. Дефіцит бюджетів понад 3,0% 
ВВП був зареєстрований у 13 країнах – членах 
ЄС. Характерно, що серед них у 10 країнах пе-
ревищення дефіциту фіксується протягом трьох 
попередніх років. Найбільші обсяги дефіциту 
зафіксовані на Кіпрі – 8,9% ВВП, Португа-
лії – 7,2% ВВП, Іспанії – 5,9% ВВП, Болгарії – 
5,8% ВВП, Сполученому Королівстві – 5,7% 
ВВП та Хорватії – 5,6 % ВВП. У 2014 р. доходи 
бюджетів країн ЄС становили біля 45,2% ВВП, 
а у країнах Єврозони – 46,8% ВВП. У Швей-
царії, Румунії, Литві та Ірландії частка дохо-
дів бюджету склала 35% ВВП, а понад 55,0% 
ВПП – у Данії. Виключаючи федеративні крани 
та невеликі острівні держави – члени ЄС, по-
казники доходів сектору державного управлін-
ня для підтримання рівня економічної безпеки 
перебувають на рівні 40–45% ВВП, в т. ч. цен-
тральний уряд 20–35% ВВП та місцеві – 5–15% 
ВВП [2]. Структура доходів сектору державного 
управління в ЄС-28 та ЄЗ-19 формується за ра-
хунок податкових надходжень (за підсумками 
2014 р., відповідно, 58,8 % та 55,5%) та соці-
альних внесків (відповідно, 29,8% та 33,3%), 
а також випуску ринкової продукції, випуску 

для власного кінцевого використання і плате-
жів за неринкове виробництво (по 6,9%), дохо-
дів від власності (2,2 та 2,0%) та інших (2,4 та 
2,3%) доходів [3].

У ЄС впродовж останніх років має місце тен-
денція перенесення податкового навантаження 
з мобільних факторів виробництва (капіталу 
та праці) на споживання, що обумовлено кон-
куренцією між країнами за інвестиції та люд-
ський інтелектуальний капітал. Відбулось зни-
ження ставок прямих податків та зросли ставки 
непрямих податків, в основному за рахунок 
ПДВ. Порівняльний аналіз ставок податків у 
європейських країнах засвідчує, що в Украї-
ні розмір податкових ставок відповідає рівню 
європейських країн. Впродовж 2010–2015 рр. 
загальною тенденцією стало зростання ставок 
ПДВ. З 2009 р. глобальної фінансово-економіч-
ної кризи 20 з 28 країн – членів ЄС підняли 
стандартну ставку ПДВ переважно на 2 в. п. 
Найбільше зростання відбулось у Румунії – з 
19% у 2008 р. до 24% з 2010 р. та Сполученому 
Королівстві – з 15% у 2008 р. до 20% у 2011 р. 
Діюча в Україні ставка ПДВ є оптимальною 
для Європейського континенту. Ставки ПДВ 
з 28 країн – членів ЄС у 18 перевищують ві-
тчизняну (21–27%), у шести країнах дорівню-
ють 20% та у чотирьох є меншими (17–19%). 
Мінімально допустимою стандартною ставкою, 
згідно з Директивою ЄС з ПДВ, є ставка 15% 
та можливість використання знижених ставок 
не менше 5% [4]. Всі країни-члени, крім Данії, 
активно використовують одну-дві знижені став-
ки від 5 до 18%. Знижені ставки на рівні 2,1–
4,0% використовують Естонія, Франція, Гре-
ція, Італія та Люксембург [5]. Актуальним для 
ЄС є питання доцільності застосування пільго-
вих знижених ставок щодо певних об’єктів опо-
даткування. З метою посилення справедливості 
податкового навантаження в Україні в частині 
ПДВ пропонується ліквідувати більшість наяв-
них пільг по сплаті податку, які викривляють 
конкурентне середовище. Натомість за наявнос-
ті нагальної потреби можливо замінити подат-
кові пільги наданням прозорої прямої бюджет-
ної підтримки. 

За умов необхідності проведення бюджетної 
консолідації зростання надходжень ПДВ дося-
гається за рахунок розширення податкової бази 
або підвищення діючої стандартної/зниженої 
ставки. Разом з тим останні дослідження до-
водять, що значна кількість знижених ставок 
ПДВ в Європейському Союзі фактично надає 
більшу вигоду заможним домогосподарствам, 
ніж домогосподарствам з низьким доходом [6]. 

Впродовж останніх років податковий тягар 
в країнах – членах ЄС зростав з 37,6% ВВП у 
2011 р. до 38,8% ВВП 2014 р. У 2015 р. очку-
ється зниження податкового навантаження до 
38,6% ВВП переважно за рахунок зниження 
обсягів соціальних внесків [7]. Структуру по-
даткового навантаження країн –членів ЄС мож-
на характеризувати як однорідну за складом 
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статей, проте нерівномірну між країнами та у 
часовому періоді. Слід зазначити, що відбулась 
зміна співвідношення прямих та непрямих по-
датків, яке було майже співставним до 2009 р., 
а в останні роки непрямі податки зростали 
більшими темпами і перевищили докризовий 
рівень. 

Фіскальні реформи у країнах ЄС спрямо-
вані на забезпечення стабільності державних 
фінансів, економічне зростання, підвищення 
зайнятості та конкурентоспроможності. За да-
ними Європейської Комісії, впродовж 2010 – 
І півріччя 2015 рр. відбулося 1 188 податкових 
реформ, що стосувалися одразу або поетапно-
го зростання або зниження ставки та/або бази 
оподаткування, запровадження/скасування по-
датків. Найбільша кількість відбулася у Іспа-
нії (78), Австрії (70), Угорщині (62). Найменше 
реформ було реалізовано у Люксембурзі (21), на 
Кіпрі (25), у Болгарії (27), Німеччині та Литві 
(по 29) [8].

Одночасно з реформами у системах опо-
даткування відбувались зміни в управлінні 
бюджетними видатками у європейських дер-
жавах. У 2014 р. видатки бюджетів країн ЄС 
склали біля 48,2% ВВП, у Єврозоні це показ-
ник склав 49,4% ВВП. У Румунії та Литві част-
ка видатків була меншою 35% ВВП, а у Бельгії, 
Данії, Франції та Фінляндії вона склала понад 
55,0% ВВП. Структура видатків сектору дер-
жавного управління за економічною класифі-
кацією в ЄС-28 та ЄЗ-19 включає, відповідно, 
соціальні трансферти (у 2014 р. вони склали, 
відповідно, 43,6% та 47,1%); оплату праці пра-
цівників (21,4% та 21,0%); проміжне спожи-
вання (13,4% та 10,7%); доходи від власності 
виплачуються включно з відсотками (5,3% та 
5,4%); валове нагромадження основного капі-
талу (6,0% та 5,5%); інші поточні трансферти 
(4,9% та 4,7%); субсидії (2,7% та 3,0%) та інші 
видатки (у 2014 р. вони склали, відповідно, 
2,5% та 2,6%).

Структура видатків сектору державного 
управління за функціональною класифікацією 
складається із видатків на загальнодержавні 
функції, економічну діяльність, оборону, охо-
рону здоров’я, освіту та соціальний захист. 
Видатки бюджетів на соціальний захист є най-
більшими та найважливішими у всіх країнах – 
членах ЄС, та в середньому їх частка складає 
понад 40,0% загального обсягу видатків секто-
ру державного управління. Після кризи 2008 р. 
їх частка зросла в середньому з 17,5% до 19,6% 
ВВП на даний час, в т. ч. по Єврозоні зростання 
становило з 18,0% до 20,2% ВВП. Проте обсяги 
соціальних видатків між країнами істотно різ-
няться – від 11,3% ВВП у Латвії до 25,1% ВВП 
у Данії. Основною статтею видатків соціального 
захисту є програми для людей похилого віку – 
в середньому на них витрачається 10,4% ВВП у 
країнах ЄС-28 та 10,9% ВВП у країнах ЄЗ-19. 

Видатки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення в Україні також мають найбіль-

шу питому вагу в структурі видатків бюджету. 
Слід зазначити, що їх показник перевищено по-
рівняно з країнами зони ЄС-27 та ЄС-17 відпо-
відно на 1,9 % та 1,3 % від ВВП. У численних 
наукових працях та дискусіях наголошується, 
що витрачання таких значних обсягів держав-
них ресурсів на виконання соціальних функцій 
можуть собі дозволити лише заможні країни, 
де запроваджено ефективну систему державно-
го соціального страхування. Для України це є 
вагомим фактором, що в сучасних умовах обу-
мовлює формування дефіциту бюджету та зни-
жує ефективність виконання державних функ-
цій [9]. Видатки на пенсійне забезпечення в 
Україні є одними з найвищих в світі, але не за-
безпечують достатнього рівня добробуту людей 
похилого віку [10].

Після глобальної фінансової кризи країни – 
члени ЄС знизили видатки на оборону з 1,5 до 
1,4% ВВП, в т. ч. з 1,4 до 1,2% ВВП на сьогодні 
зменшили країни – члени Єврозони. Частка ви-
датків на оборону між країнами має відміннос-
ті: від по 0,4% ВВП у Люксембурзі та Ірландії, 
0,5% ВВП у Угорщині до 2,3% ВВП у Сполу-
ченому Королівстві, яке спрямовує найбільшу 
кількість коштів на дослідження та розробки 
у сфері оборони. Необхідно зазначити, що най-
менший обсяг видатків на оборону у структу-
рі видатків має Ісландія (0,1%), яка взагалі не 
має регулярної армії. В Україні видатки на обо-
рону мали тенденцію до зменшення – з 2,0% 
ВВП у 2003 р. до 1,0% ВВП у 2013 р. напе-
редодні збройної військової агресії. Відповідно, 
знижувалася частка видатків на оборону у за-
гальній структурі видатків – з 7,0% у 2003 р. 
до 2,9% у 2013 р. Видатки на оборону рекорд-
но зросли в 2014–2015 р. Питома вага видат-
ків на оборону у загальних видатках зросла з 
2,9% у 2013 р. до 5,2% у 2014 р. Відповідно, 
стрімко зріс щомісячний обсяг видатків на обо-
рону. На 2015 р. заплановано видатків на рівні 
52 175,6 млн. грн., що прогнозовано складати-
ме 7,8% загальних доходів бюджету, або 2,8% 
ВВП [11]. 

Вагоме місце у фіскальному регулюванні за-
ймає механізм фінансово-бюджетної децентра-
лізації, оскільки найбільшою мірою відображає 
практичну сторону децентралізації адміністра-
тивних повноважень і прямо впливає на соці-
ально-економічний розвиток країни в цілому. 
Більше того, у багатьох європейських країнах 
децентралізації влади на адміністративному 
рівні передувала практика бюджетної децен-
тралізації, на результатах якої формувалися 
оптимальні умови підвищення рівня розвитку 
місцевих громад. З урахуванням практичного 
досвіду і теоретичних досліджень були систе-
матизовані базові європейські стандарти ор-
ганізації фінансів місцевого самоврядування, 
закріплені в Європейській хартії місцевого са-
моврядування. Європейська практика у сфері 
фінансового забезпечення місцевого самовряду-
вання підтверджує той факт, що не існує уні-
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версальних моделей та алгоритму вирішення 
питань децентралізації повноважень, власності 
і фінансових ресурсів місцевого самоврядуван-
ня. Європейські країни мають різний рівень 
фінансової самостійності місцевого самовряду-
вання. У деяких країнах зберігається високий 
рівень залежності місцевих бюджетів від дота-
цій з центрального бюджету (наприклад, в Іспа-
нії до 40% доходів профінансовано за рахунок 
дотацій з державного бюджету). Для європей-
ських країн актуальним завданням на сучасно-
му етапі залишається зниження диференціації 
між рівнем фінансового забезпечення місцевих 
бюджетів. 

Починаючи з 2015 р. в Україні джерела на-
повнення місцевих бюджетів було розширено за 
рахунок передачі з державного бюджету на міс-
ця цілої низки податків, а також запровадження 
нових зборів. Вагомими подальшими кроками 
має стати модернізація механізму управління 
державними фінансами в частині планування, 
використання та контролю. Оскільки, як під-
тверджує досвід Данії, саме цей механізм є га-
рантією ефективності надання суспільних благ 
та послуг, на що і спрямована започаткована 
реформа. Показники наповнення місцевих бю-
джетів і процес об’єднання громад довели – де-
централізація вже відбувається. Але для по-
вноцінної реалізації реформи децентралізації 
сьогодні вкрай необхідно завершити формуван-
ня необхідного законодавчого підґрунтя, а саме 
схвалити зміни до Конституції України та при-
йняти нові закони про місцеве самоврядуван-
ня, про адміністративно-територіальний устрій, 
про вибори до місцевих рад та ще цілу низку 
галузевих законів. 

На сучасному етапі в європейських країнах 
мають місце такі тенденції фіскального регу-
лювання, як посилення справедливості опо-
даткування, оптимізація податкових пільг як 
важелів стимулювання соціально-економічного 
розвитку, стимулювання державного споживан-
ня (державне замовлення, державні закупівлі), 
удосконалення механізмів децентралізації, по-
силення бюджетної дисципліни. 

Висновки. На сьогодні в Україні у багатьох 
аспектах імплементовано певні важелі фіскаль-
ного регулювання: кодифіковано бюджетне та 
податкове законодавство, у бюджетному проце-
сі використовується програмно-цільовий метод 
планування, запроваджено середньострокове 
бюджетне прогнозування та планування, запо-
чаткована реформа фіскальної децентралізації, 
ставки оподаткування трьох основних бюдже-
тоутворюючих податків відповідають європей-
ському рівню; гармонізовано податковий та бух-
галтерський обліки, запроваджено електронні 
сервіси для платників податків, запроваджено 
електронні сервіси забезпечення прозорості пу-
блічних фінансів (систему електронних держав-
них закупівель, портал використання публіч-
них коштів, портал державних послуг, портал 
виконання місцевих бюджетів. Незважаючи на 

досягнення певних позитивних змін у фіскаль-
ному регулюванні, на сьогодні нагальними про-
блемами, що потребують вирішення, є: 

– реалізація узгодженої концепції реформи 
податкової системи України; 

– гармонізація непрямого оподаткування за 
нормами ЄС на виконання положень Угоди про 
Асоціацію України з ЄС зі зростанням рівня 
ставок акцизного податку;

– інтенсифікація міжнародного обміну по-
датковою інформацією в контексті ініціативи 
BEPS, що є вкрай важливим в епоху глобаль-
них ринків;

– підвищення ефективності бюджетних ви-
датків шляхом подальшого розширення функ-
ціональних можливостей сервісу прозорості ви-
користання публічних коштів;

– оптимізація видатків бюджету, в т.ч. че-
рез аудит функцій та за рахунок запроваджен-
ня електронних сервісів урядування;

– імплементація європейського досвіду бю-
джетної децентралізації, зокрема, системи роз-
поділу повноважень, фінансових ресурсів та 
відповідальності за рівнями бюджетів;

– удосконалення методичних засад серед-
ньострокового бюджетного прогнозування та 
планування бюджетів всіх рівнів; 

– запровадження адресних соціальних пільг 
та їх оптимізація; 

– реформування пенсійної системи та зни-
ження навантаження на державний бюджет, 
що обумовлене фінансуванням дефіциту Пен-
сійного фонду; 

– реалізація освітньої та медичної реформ, 
що дасть змогу підвищити ефективність управ-
ління бюджетними коштами та забезпечити ви-
соку якість надання цих послуг;

– підвищення ефективності попереднього 
та поточного державного фінансового контролю 
цільового та ефективного витрачання коштів 
міжнародної фінансової донорської допомоги, 
що надходить до України. 

 Світова практика дає нам можливість взя-
ти на озброєння кращу практику тих країн, які 
вже сформували дієві механізми фіскального 
контролю. Кожна країна розвивається в своїх 
індивідуальних умовах, а тому імплементація 
досвіду має ґрунтуватися на засадах доцільнос-
ті, результативності та відповідності вимогам 
та умовам соціально-економічного розвитку 
держави. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

THE TAX SYSTEM AND ITS ROLE IN BUDGETING OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено зміст основних заходів податкової ре-

форми, що втілювалися з 2010 по 2014 р. в Україні для вдо-
сконалення податкової системи. Охарактеризовано останні 
зміни податкового законодавства та обґрунтовано важливість 
створення ефективної фіскальної політики для своєчасного та 
повного формування бюджету країни. Проаналізовано подат-
кові надходження до бюджету України за 2009–2014 рр. та ви-
значено основні тенденції. Наголошено на важливості та необ-
хідності проведення податкових змін, ґрунтуючись на інтеграції 
теорії оптимального оподаткування та макроекономічного під-
ходу з прогнозуванням сприйняття суспільством відповідних 
реформ.

Ключові слова: податки, податкова система, фіскальна 
політика, податкова реформа, Податковий кодекс України, до-
хідна база бюджету.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано содержание основных мероприятий 

налоговой реформы, которые воплощались с 2010 по 2014 
г. в Украине для совер-шенствования налоговой системы. 
Охарактеризованы последние изменения налогового законо-
дательства и обоснована важность создания эффективной 
фискальной политики для своевременного и полного форми-
рования бюджета страны. Проанализированы налоговые по-
ступления в бюджет Украины за 2009–2014 гг. и определены 
основные тенденции. Подчеркнуты важность и необхо-
димость проведения налоговых изменений, основываясь 
на интеграции теории оптимального налогообложения и 
макроэкономического подхода с прогнозированием восприя-
тия общественностью соответствующих реформ.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, фис-
кальная политика, налоговая реформа, Налоговый кодекс 
Украины, доходная база бюджета.

АNNOTATION
In the article is investigated the content of the main tax reform 

measures, which were implemented from 2010 to 2014 in Ukraine 
to improve the tax system. We characterized recent changes in tax 
legislation and proved the importance of establishing effective fiscal 
policy for timely and complete formation of the national budget. We 
analyzed tax revenue to the budget of Ukraine during 2009-2014 
and identified key trends. We emphasized the importance and the 
necessity of tax changes, basing on the integration of the theory of 
optimal taxation and macroeconomic approach of forecasting the 
public perception of these reforms.

Keywords: taxes, tax system, fiscal policy, tax reform, the Tax 
Code of Ukraine, the revenue basis of the budget.

Постановка проблеми. Обов’язкові плате-
жі, які справляють юридичні та фізичні осо-
би, формують основну дохідну частину бюдже-
ту будь-якої країни, і Україна не є винятком. 
Сформована податкова система країни відобра-
жає якість фіскальної політики, вектор еконо-
мічних відносин між державою та суб’єктами 

господарювання, визначає рівень податкового 
навантаження. 

Податки є інструментом регулювання еконо-
мічної діяльності, за допомогою яких держава 
може як стимулювати розвиток певних сфер ви-
робництва, знижуючи податкові ставки або ви-
значаючи податкові пільги, так і стримуючи ді-
яльність суб’єктів господарювання, збільшуючи 
податкове навантаження, змінюючи податкові 
правила ведення бізнесу. Це, звичайно, важли-
ва функція податків, але основною причиною 
їх застосування є фіскальний аспект. Наповне-
ність бюджету країни напряму залежить від 
ефективності фіскальної політики, її простоти 
та прозорості. В сучасних умовах економічної 
нестабільності в країні та значного дефіциту 
бюджету важко переоцінити важливість такої 
політики, оскільки сьогодні суб’єкти господа-
рювання як ніколи відчувають вплив будь-яких 
реформ чи змін у цьому напрямі. Будь-які дії у 
напрямі удосконалення податкової системи та 
підвищення ефективності фіскальної політики 
можуть призвести до позитивних економічних 
зрушень, активізації підприємницької діяль-
ності та, як наслідок, покращення добробуту 
громадян. Зважаючи на вищевикладене, акту-
альність наукового дослідження, спрямованого 
на вивчення ролі податкової системи у форму-
ванні бюджету України, є незаперечною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню ролі податкової системи присвя-
чено чимало наукових праць, багато аспектів 
цієї теми вивчено науковцями. Серед сучас-
них українських науковців, які досліджували 
питання доцільності реформування податкової 
системи, варто назвати О. Балашова, З. Варна-
лія, В. Геєця, А. Гречка, О. Гурнака, Т. Єфи-
менко, Ю. Іванова, Т. Кощук, М. Кравченко, 
А. Крисоватого, О. Молдована, А. Поддєрьогі-
на, А. Соколовську, В. Суторміну, В. Федосова, 
Л. Шаблисту та багатьох інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Треба зазначити, що сучасні 
економічні умови діяльності суб’єктів господа-
рювання та реформи, які органи влади прагнуть 
реалізувати з метою підвищення рівня життя 
громадян та їх добробуту, формування сприят-
ливого клімату для розвитку підприємництва 
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і наближення до рівня розвитку європейських 
країн, паралельно з бажанням збільшити над-
ходження до бюджету, породжують нові ви-
клики та напрями дослідження для науковців. 
В такому контексті, з врахуванням фактору 
часу та змін, які відбулися в системі оподатку-
вання, проблематика ролі податкової системи у 
формування бюджету України потребує деталь-
нішого наукового дослідження та комплексного 
аналізу сучасного стану фіскальної політики.

Мета статті полягає у дослідженні ролі по-
даткової системи у формуванні бюджету Украї-
ни в сучасних умовах та розробці рекомендацій 
щодо підвищення ефективності податкових ре-
форм. Поставлена мета зумовила необхідність 
вирішення таких завдань, як дослідження 
ролі податкової системи у формуванні бюдже-
ту України в сучасних умовах господарювання, 
аналіз податкових надходжень до Зведеного бю-
джету України, вивчення податкових реформ 
та змін у податковому законодавстві, а також 
визначення напрямів підвищення ефективності 
фіскальної політики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Податки слугують для держави основним дже-
релом наповнення бюджету на державному та 
регіональному рівнях. Завдяки податковим над-
ходженням держава може виконувати покладе-
ні на неї функції та гарантувати виконання ви-
тратних статей бюджету країни. Органи влади 
формують податкову систему, визначаючи тим 
самим економічні відносини між суб’єктами 
господарювання та державно. 

Так, О. Тимошенко зазначає, «що податки – 
це економічне підґрунтя розвитку країни, дже-
рело її фінансових можливостей, оскільки дер-
жава повинна гарантовано мати певний обсяг 
фінансових ресурсів для виконання функцій, 
передбачених Конституцією країни, а саме: за-
безпечення функціонування державного управ-
ління, системи освіти, науки, охорони здоров’я, 
утримання армії для здійснення зовнішньої 
оборони тощо» [1, с. 235]. А от на думку А. Со-

коловської, «система оподаткування повинна 
не лише сприяти формуванню доходів зведе-
ного бюджету, але й вирішувати суперечності 
між забезпеченням фінансової консолідації та 
створенням на цій основі умов для економічно-
го піднесення» [2, с. 95]. 

Вважаємо, що сьогодні при формуванні по-
даткової системи та прийняття змін до неї на 
перший план має виступити необхідність опти-
мального поєднання забезпечення рівня по-
даткового навантаження на фізичних та юри-
дичних осіб та формування дохідної частини 
бюджету країни.

Доцільно вивчити зміни, які відбулися у 
податковій системі України, та проаналізува-
ти податкові надходження до бюджету Украї-
ни для підведення висновків про ефективність 
впроваджених реформ та розроблення на цій 
основі рекомендацій щодо удосконалення фіс-
кальної політики у перспективі. Податкові над-
ходження до Зведеного бюджету України за пе-
ріод 2009–2014 рр. та темпи їх росту наведено 
у таблиці 1.

Як видно із таблиці 1, частка податку на до-
дану вартість (ПДВ) в структурі надходжень за-
ймає найбільшу питому вагу; надходження з по-
датку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у 2014 р. 
порівняно із 2010 р. зросли наполовину; величи-
на акцизного податку (АП) теж стрімко зросла; 
сума податку на прибуток підприємств (ППП) у 
2014 р. практично дорівнює 2010 р.; ввізне мито 
(ВМ) теж зросло наполовину; надходження від 
місцевих податків і зборів (МПЗ) у 2014 р. зрос-
ли в 10 разів; сума рентної плати (РП), навпаки, 
знизилась майже у 10 разів; щодо інших плате-
жів, то спостерігається поступове їх зростання. 

За результатами проведеного досліджен-
ня можна зробити висновок, що до 2012 р. 
податкові надходження динамічно зростали. 
Найбільший темп зростання податкових над-
ходжень спостерігався у 2011 р. порівняно з 
2010 р. і склав 135%. Негативним є те, що по-
чинаючи з 2012 р. темп надходження податків 

Таблиця 1
Податкові надходження до Зведеного бюджету України за період 2010–2014 рр., млрд. грн.

Показники

Роки

2010 2011 2012 2013 2014
на 

01.08.2015, 
%

ПДВ 127,0 172,9 184,8 181,7 189,2 67
ПДФО 51,0 60,2 68,1 72,2 75,2 71
АП 28,3 33,9 38,4 36,7 45,1 68
ПзКН 1,5 2,7 3,3 14,2 19,6 42
ППП 40,4 55,1 55,8 55,0 40,2 75
ВМ 8,6 10,5 13,0 13,3 12,3 68
МПЗ 0,8 2,6 5,5 7,3 8,0 85
РП 9,5 16,8 13,4 1,5 1,5 59
Відшкодування ПДВ – 40,7 – 42,8 – 46,0 – 53,4 – 50,2 65
Інші платежі 20,1 24,3 24,3 25,6 26,5 71
Податкові надходження 246,4 334,7 360,6 354,0 367,5
Побудовано авторами на підставі джерела: [3]
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до бюджету знижується, а у 2013 р. порівняно з 
2012 р. спостерігається їх скорочення на 5,7%, 
або на 17,8 млрд. грн. Причинами цього стало 
зменшення суми непрямих податків у 2013 р. 
порівняно з 2012 р. на 20,9 млрд. грн. за ра-
хунок зменшення надходжень від ПДВ та АП. 
Аналізуючи надходження прямих податків до 
Зведеного бюджету України за 2010–2014 рр., 
треба відзначити, що присутня тенденція до 
їх зростання, але починаючи з 2012 р. темп 
приросту надходжень зменшується. У 2012 р. 
порівняно з 2011 р. надходження прямих по-
датків до бюджету зросли на 7,5%, а у 2013 р. 
вони зросли лише на 2,5%. Найбільше зростан-
ня прямих податків до Зведеного бюджету спо-
стерігалося у 2011 р. порівняно з 2010 р. на 
23,9 млрд. грн., або на 26,1%. Стабільне зрос-
тання протягом усіх досліджуваних років де-
монструє ПДФО, який з 51 млрд. грн. у 2010 р. 
зріс до 75,2 млрд. грн. у 2014 р.

Досліджуючи структуру податкових надхо-
джень до Зведеного бюджету України за 2009–
2014 рр. (рис. 1), можна стверджувати, що ПДВ 
складає найбільшу питому вагу у структурі по-
даткових надходжень – від 40,2% у 2010 р. до 
44,9% у 2011 р. 
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Рис. 1. Структура податкових надходжень  
до Зведеного бюджету України  

за період 2009–2013 рр., %
Побудовано авторами на підставі джерела: [12]

На другому місці за розмірами надходжень 
до бюджету є ПДФО, частка якого останніми 
роками зросла до 24%. Зростанню надходжень 
з ППП за період 2009–2013 рр. посприяло по-
ступове зменшення ставки цього податку з 25% 
у 2009 р. до 18% у 2013 р., згідно Податко-
вого кодексу України (далі – ПКУ) [4]. Однак 
різке зменшення частки ППП за результатами 
2014 р. у Зведеному бюджеті країни пояснюєть-
ся загальною несприятливою макроекономіч-
ною ситуацією, зокрема, внаслідок зменшення 
обсягів промислового виробництва, перевищен-
ня обсягів запозичень над погашенням, нега-
тивного торговельного сальдо, а також енерго-
залежністю країни і нестабільної ситуації на 
світових ринках металургії та хімічного вироб-
ництва тощо.

Вважаємо за доцільне звернути увагу і на де-
фіцит бюджету України в контексті досліджен-
ня податкових надходжень (рис. 2). У 2014 р. 
порівняно з 2011р. дефіцит бюджету зріс біль-
ше ніж у три рази – з 23,1 до 72 млрд. грн. 
відповідно, при тому, що податкові надходжен-
ня у 2013 р. порівняно з 2012 р. знизилися на 
17,8 млрд. грн.

Загальне податкове навантаження за пе-
ріод 2009–2014 рр. зменшується з 22,84% до 
21,25%, у 2010 р. податкове навантаження ста-
новило 21,02%, а у 2011 р. (після прийняття 
ПКУ) – 23,32%.

 
Рис. 2. Динаміка податкових надходжень  

до Зведеного бюджету України  
та його дефіцит за період 2009–2014 рр.

Побудовано авторами на підставі джерела: [12]

Причиною збільшення загального податко-
вого навантаження стало підвищення фіскаль-
ної ролі податків на споживання, це відбулося 
за розрахунку податкового навантаження ПДВ, 
яке у 2011 р. зросло на 2 відсоткових пункти – з 
7,97% до 9,99%. Відчутний вплив на зростання 
доходів Зведеного бюджету справило підвищен-
ня податкового навантаження на економіку, 
зокрема, звільнення від оподаткування ПДВ 
операцій з постачання зерна, скасування подат-
кових пільг для технопарків, тиск на платників 
єдиного податку з метою «стимулювання» їх до 
переходу на загальну систему оподаткування. 

Фактичні доходи бюджету відчутно завищені 
за рахунок маніпулювання обсягами відшкоду-
вання ПДВ і надмірно сплаченими податками. 
Така фіскальна політика формує загрози для еко-
номічної активності корпоративного сектору [5].

Як відзначає О. Тимошенко, «з позиції фор-
мування доходів бюджету прямі податки по-
ступаються непрямим щодо своєчасності над-
ходжень, але в контексті виконання принципу 
соціальної справедливості система прямого опо-
даткування набуває домінуючого значення у 
порівнянні із оподаткуванням специфічних та 
універсальних акцизів» [1, с. 235].

Оскільки непрямі податки сплачують кінце-
ві споживачі продукції, податкові платежі ля-
гають непосильним тягарем саме на громадян 
з низьким рівнем доходу та малозабезпечених. 

Отже, дослідження динаміки податкових 
надходжень до Зведеного бюджету України за 
2010–2014 рр. демонструє негативні тенденції 
до зниження та зростання дефіциту бюджету, 
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найбільшу часку у дохідній частині бюджету 
складають непрямі податку. Причинами такого 
с тану є скорочення обсягів виробництва у ви-
робничих галузях, сфері надання послуг і тор-
гівлі, низька заробітна плата та значна частка 
тінізації національної економіки. Враховуючи 
теперішню економічну ситуацію, можна ствер-
джувати, що процес наповнення дохідної час-
тини бюджету України є неефективним. Зве-
дений бюджет поточного року не виконується 
за запланованим обсягом ні за доходами, ні за 
видатками, що вказує на неправильне макро-
економічне прогнозування та проблеми держав-
ного регулювання. Тому на разі в Україні від-
чувається бюджетна криза, і, як наслідок даної 
ситуації, необхідно віднайти резерви мобіліза-
ції доходів, які б дозволили збільшити доходи, 
не спричинивши надмірного податкового наван-
таження на громадян.

У контексті дослідження треба згадати і про 
значні зміни, які відбулися у системі оподатку-
вання впродовж останніх років. Позитивним є 
те, що з 2011 р. вступив в силу ПКУ [4], який 
значно скоротив кількість податків і зборів – з 29 
загальнодержавних і 14 місцевих обов’язкових 
платежів до 18 та 4 відповідно та об’єднав усі за-
конодавчі акти у сфері оподаткування. 

Ухвалення ПКУ стало відчутним кроком 
на шляху адаптації податкового законодавства 
України до законодавства ЄС. Так, при розробці 
ПКУ головними стали принципи, задекларова-
ні у Програмі інтеграції України до Європей-
ського Союзу [6, с. 295]. 

Останні зміни до ПКУ в 2014 р. Верховна 
Рада України прийняла 28 грудня 2014 р. [7], 
згідно яких було скорочено кількість податків 
та зборів – з 22 до 9. Серед тих, що залишили-
ся: ППП, ПДФО, ПДВ, АП, РП, збори, а також 
МПЗ – на майно та єдиний податок. Введені по-
датки на пасивні доходи за ставкою 15–20%, 
ставка податку на дивіденди – 5% або 20% в 
залежності від того, чи сплачений ППП. 

Зміни відбулися і у частині ПДФО, отже, 
для доходів до 10 мінімальних заробітних плат 
(далі – МЗП) ставка – 15%, а для доходів понад 
10 МЗП – 20% від суми перевищення. Треба 
також наголосити, що з 3 серпня 2014 р. всту-
пив в дію ще один платіж – військовий збір, 
згідно зі змінами до ПКУ [4] і Державного бю-
джету на 2014 р. Метою введення військового 
збору є потреба у поповненні бюджету країни 
шляхом стягнення з усіх роботодавців і пра-
цівників податку у розмірі 1,5% із зарплати, а 
також нарахування виплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове соціальне страхування, які 
компенсуються з бюджету мобілізованим пра-
цівникам, виділення коштів на потреби армії 
та військове забезпечення. Разом із військовим 
збором для збільшення прибуткової частини 
бюджету істотно збільшені рентні ставки на 
видобуток вуглеводів і руд, скасовано пільги з 
оподаткування прибутку від операцій з цінни-
ми паперами та в готельному бізнесі.

Обрання курсу нашої держави на євроінте-
грацію вимагає здійснення цілої низки кроків 
щодо удосконалення вітчизняного законодав-
ства у сфері оподаткування, зокрема, це сто-
сується і акцизного податку на роздрібну тор-
гівлю. Згідно документа [7], АП на роздріб 
становитиме 5% (включаючи ПДВ) від обсягу 
реалізації алкоголю, пива, тютюнових виробів 
та палива. Справляється цей платіж до місце-
вих бюджетів. До недоліків акцизного податку 
на роздрібну торгівлю відносимо встановлення 
більш високих податків на так звані товари  
не першої необхідності й розкоші, що значно 
звужує сферу непрямого оподаткування і ско-
рочує дохідну базу бюджету

Щодо податку на нерухомість, то звільнили 
власників квартир площею до 60 м2 та будинків 
до 120 м2. 

Обіцяна система електронного адміністру-
вання ПДВ запрацювала у тестовому режимі з 
1 лютого 2015 р., однак повноцінно механізм 
запустили лише у ІІ півріччі 2015 р. за згодою 
парламенту. Ставка ПДВ і надалі становить 
20%, оскільки Кабмін відмінив планове її зни-
ження до 17%, ставка ППП також залишається 
на рівні 18%.

Отож, зміни в оподаткуванні, які відбували-
ся впродовж минулого року і запроваджені з 1 
січня 2015 р., принесли підприємцям чергові 
непорозуміння, неточності та додаткові втра-
ти. Замість обіцяних реформ, внаслідок яких 
мала скоротитися кількість діючих податків, 
уряд додав нові акцизи й мита, зобов’язав під-
приємців використовувати у своїй роботі касові 
апарати, повністю переформатував звичну сис-
тему адміністрування ПДВ і навіть надав фіс-
кальним органам право контролювати бухгал-
терську та фінансову звітність. Однак на цьому 
реформування не скінчилося. 

Нині уряд України активно займається на-
писанням нового Податкового кодексу Украї-
ни [13] і створенням проекту податкової рефор-
ми [14]. З цього приводу регулярно збирається 
Національна рада реформ, яка досягла домов-
леностей щодо мораторію на зміни податково-
го законодавства. Однак на який саме період 
буде введено мораторій, поки що невідомо. До 
кінця року епопея із розробкою нового ПКУ 
повинна закінчитися: Міністерство фінансів 
України обіцяє представити свій варіант ПКУ 
і альтернативний, який Верховна Рада Украї-
ни мала б розглянути і прийняти вже до кінця 
цього року.

Податкові реформи є позитивними з точки 
зору зменшення кількості податків, спрощення 
процедури їх адміністрування, введення прогре-
сивного оподаткування, але з точки зору кіль-
кості змін, які відбуваються протягом такого 
короткого періоду часу – це є негативне явище. 
Оскільки часта зміна податкових ставок та від-
міна їх планових знижень призводить до того, 
що інвесторам важко прогнозувати економічне 
середовище на довготривалий період, а отже, і 
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реалізовувати великомасштабні та довготривалі 
проекти у виробничій сфері.

З прийняттям ПКУ порядок адміністрування 
податків не спростився, а, навпаки, ускладнив-
ся. Так, до 2011 р. діяло 115 форм податкової 
звітності та 75 додатків до них, тепер визна-
чено всього 74 форми податкової звітності, але 
121 додаток до них. 

Погоджуємося із А. Грищук та П. Дубинець-
кою, що основними проблемами для бізнесу в 
Україні є зростання податкового навантажен-
ня, корупція, відсутність верховенства права, 
відсутність дерегуляції, яка не введена в дію, 
а лише задекларована у нормативно-правових 
актах [8].

Звернемо увагу, що О. Гурнак, досліджуючи 
сутність податкових реформ, відзначає, що іс-
нує два підходи до їх здійснення – ґрунтуючись 
на основі теорії оптимального оподаткуван-
ня (дослідження оподаткування проводиться 
на основі його впливу на функцію суспільно-
го добробуту) та на основі макроекономічного 
підходу (податкові реформи спрямовуються на 
здійснення певного впливу на окремі макро-
економічні показники), які в сучасних еконо-
мічних умовах інтегруються для більшої ефек-
тивності. Так, при побудові макроекономічних 
моделей все більш послідовно враховуються мі-
кроекономічні основи, а моделі оптимального 
оподаткування включають макроекономічний 
аспект [9, с. 198].

У контексті проведення ефективних подат-
кових реформ варто відзначити і дослідження 
в цьому напрямі і Р. Бьорда, який відзначав, 
що «податкові реформи мають формувати у по-
даткових органів відношення до платників по-
датків як до клієнтів, а не як потенційних зло-
чинців» [10].

Успішність податкової реформи залежить не 
від того, наскільки вона відповідає різним кри-
теріям, в тому числі максимізації суспільного 
добробуту, а від того, наскільки вірно були пе-
редбачені поведінкові реакції, так би мовити, 
врахована психологія обмежено раціональних 
платників податків [9, с. 199]. 

Вважаємо, що це дуже важливий аспект при 
прийнятті будь-яких рішень влади, пов’язаних 
зі змінами у сфері оподаткування. Сприйняття 
податкових реформ, а особливо збільшення по-
даткового тягаря, може призвести до зворотного 
ефекту, коли дохідна база бюджету не зростати-
ме як прогнозувалося, а скоротиться у зв’язку з 
тим, що підприємства приховуватимуть доходи 
та підуть у «тінь». З цього приводу науковець 
О. Тимошенко зазначає: «…якщо ставки осно-
вних податків і рівень податкового наванта-
ження будуть занадто високими, то це, у свою 
чергу, буде породжувати неплатоспроможність 
платників, значні обсяги тіньової економіки та 
створювати потенційні загрози економічній без-
пеці держави» [1, с. 235].

Для того щоб податкові зміни були ефектив-
ними та сприймалися платниками позитивно, 

потрібно проводити ґрунтовні роз’яснювальні 
роботи щодо необхідності вводу нових податків 
чи збільшення існуючих їх ставок, обґрунтову-
вати напрями використання податкових надхо-
джень до бюджету.

На сучасному етапі розвитку податкових 
систем є потреба у розробці чітких інструкцій, 
зрозумілих форм податкової звітності, впрова-
дження on-line систем сплати податків та звіт-
ності, інформаційну та практичну допомогу 
платникам податків від органів податкового ад-
міністрування [9, с. 199]. 

Важливо, аби адміністрування податків 
здійснювалося з найменшими витратами на 
це з боку держави. Адже відомо, що до вве-
дення в дію ПКУ існувала низка місцевих по-
датків та зборів (збір з власників собак, збір 
за паркування автотранспорту, збір за право 
використання місцевої символіки та ін.), які 
були неефективними, оскільки витрати на їх 
адміністрування, моніторинг та відслідкову-
вання коштувало державі набагато більше, 
ніж надходження від них. 

Податкові реформи мають розроблятися з 
урахуванням іноземного досвіду оподаткуван-
ня, з урахуванням багатьох економічних та 
соціальних факторів у напрямі зниження по-
даткового навантаження, спрощення дозвіль-
них процедур та проводитися комплексно і 
на довготривалий період без значних змін. 
Важливо подолати й корупційні схеми, які іс-
нують на сьогодні і перешкоджають ефектив-
ному існуванню та розвитку підприємницької 
діяльності. 

Основними недоліками діючої податкової 
системи України є нестабільність і непередба-
чуваність податкового законодавства, що при-
зводить до високих податкових ризиків для 
бізнесу й обмежує можливість середньо- і дов-
гострокового планування, високий рівень ухи-
ляння від сплати податків нерівномірне і непо-
мірне податкове навантаження на підприємства 
різного розміру й окремі галузі економіки. 

До заходів, які дозволять удосконалити по-
даткову систему України, сприятимуть збіль-
шенню дохідної бази бюджету держави та ста-
лому економічному розвитку, можна віднести 
такі, як:

– детінізація економіки;
– запровадження системи оподаткування за 

принципом витрат для «багатих» верств насе-
лення;

– перегляд системи оподаткування доданої 
вартості в контексті встановлення пільгових 
ставок для товарів першої необхідності та про-
дуктів харчування;

– забезпечення зрозумілості методів обчис-
лення та прозорості механізму стягнення подат-
ків;

– спрощення системи адміністрування по-
датків;

– проведення роз’яснювальних робіт при 
змінах в оподаткуванні, виховування податко-
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вої відповідальності та підвищення рівня подат-
кової культури громадян.

Висновки. Отже, в Україні відбулися певні 
позитивні зрушення у напрямі удосконалення 
податкової системи, а саме: зменшення загаль-
ної чисельності податків і зборів, зменшення 
окремих ставок податків, підвищення обсягів 
надходжень до бюджету. 

Однак є низка значних недоліків, серед 
яких – відсутність комплексності у проведен-
ні податкових реформ, чітко сформованого 
підходу до їх проведення, часті зміни подат-
кового законодавства та непрогнозованість опо-
даткування економічної діяльності в цілому. 
Важливим є і той факт, що недостатньо вра-
хованою є необхідність проведення різноманіт-
них роз’яснювальних заходів серед населення 
на предмет пропаганди свідомої і добровільної 
сплати податків, що є показником фінансової 
незалежності держави.

Зважаючи на заплановані реформи подат-
кової і бюджетної політики, відповідно до ре-
формування міжбюджетних відносин в Украї-
ні, однією з найгостріших проблем фіскальної 
пoлiтики є фінaнсoве наповнення бюджету та 
оптимізація витрат, особливо в період еконо-
мічної кризи. Вдоскoнaлення фiскaльнoї по-
літики сприятиме підвищенню конкурентo-
спромoжності економіки України, активізації 
iнноваційно-iнвестиційних складових розви-
тку, позитивному впливу на структурні проце-
си у реальному секторі економіки, чим забезпе-
чить своєчасні і повні надходження податків у 
дохідну базу бюджету та динамічне економічне 
зростання із підвищенням рівня та якості жит-
тя населення.
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РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ  
ТА ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

DEVELOPMENT OF A MECHANISM STABILIZING THE MONETARY SYSTEM 
AND THE EXCHANGE RATE IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено теоретичні питання, пов’язані з про-

блемами регулювання та стабілізації валютної системи та ва-
лютного ринку України. Проведено аналіз валютної системи 
України, де визначено основні суб’єктивні та об’єктивні факто-
ри впливу на стабілізацію валютного курсу в країні. Розглянуто 
існуючі методичні підходи регулювання та фіксації валютного 
курсу та розроблено найбільш оптимальний системний підхід 
до стабілізації курсу національної валюти в країні. Зроблено 
відповідні висновки, виявлено певні закономірності щодо по-
дальшого розвитку валютної системи України та надано об-
ґрунтовані рекомендації.

Ключові слова: валютна система, валютний курс, систем-
ний підхід, девальвація, ревальвація, інфляція, валютні обме-
ження.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические вопросы, связанные 

с проблемами регулирования и стабилизации валютной систе-
мы и валютного рынка Украины. Проведен анализ валютной 
системы Украины, где определены основные субъективные 
и объективные факторы, влияющие на стабилизацию валют-
ного курса в стране. Рассмотрены существующие методиче-
ские подходы к регулированию и фиксации валютного курса 
и разработан наиболее оптимальный системный подход к 
стабилизации курса национальной валюты в стране. Сделаны 
соответствующие выводы, выявлены определенные законо-
мерности по дальнейшему развитию валютной системы Укра-
ины и предоставлены обоснованные рекомендации.

Ключевые слова: валютная система, валютный курс, си-
стемный подход, девальвация, ревальвация, инфляция, ва-
лютные ограничения.

ANNOTATION
The theoretical issues related to the problems of regulation 

and stabilization of the monetary system and currency market of 
Ukraine. The analysis of the currency system of Ukraine is con-
ducted, where the basic human and objective factors of influence 
are certain on stabilization of rate of exchange in a country. The 
existing methodological approaches and regulation fixing the ex-
change rate and the optimal developed a systematic approach 
to the stabilization of the national currency in the country. Corre-
sponding conclusionsrevealed certain patterns, for further devel-
opment of monetary system of Ukraine and provided reasonable 
recommendations.

Keywords: monetary system, exchange rates, system ap-
proach, devaluation, revaluation, inflation, currency restrictions.

Постановка проблеми. Валютна система є 
механізмом, який зв’язує економіки окремих 
країн в єдине світове господарство. Головне 
завдання валютної системи – забезпечення 

умов для міжнародних економічних відносин. 
Визначальною рисою валютної системи є ва-
лютний курс, який характеризує стан стабілі-
зації економіки та впливає на валютні опера-
ції в країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми регулювання та стабілізації валютної 
системи, валютного ринку вивчали низка за-
рубіжних вчених, серед них: Дж.М. Кейнс [8], 
Р. Мандел [2], С. Фішер [1] та ін. Також пра-
ці вітчизняних вчених дають змогу встанови-
ти проблеми ефективності валютної системи та 
фінансових інструментів стабілізації валютного 
курсу, а саме: О. Береславської [6], І. Бураков-
ського [5], Н. Бодрова [7], В. Козюка [9], Г. Ми-
роненка [14], О. Черняк [15].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак більша частина на-
уковців у своїх працях акцентує увагу на осно-
вних проблемах валютної системи та курсу. 
Питання дослідження взаємозв’язку світової 
валютної системи, валютних систем окремих 
країн та розробка механізму стабілізації націо-
нальної валюти на основі системного підходу є 
недостатньо вивченими.

Мета статті полягає у розробці механізму 
стабілізації валюти на основі системного під-
ходу, зокрема, стабілізації валютної системи 
України в умовах кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У своєму розвитку світова валютна система про-
йшла кілька етапів. Кожен етап відрізняється 
основними принципами функціонування систе-
ми, але має певну спадкоємність по відношен-
ню до попереднього.

Докладну характеристику класичних систем 
стабілізації валютної системи відображено в  
таблиці 1.

З проведеного дослідження можна зроби-
ти висновки, що в сучасних умовах ведення 
бізнесу і розвитку міжнародних валютних від-
носин провідне та основне місце займає ямай-
ська валютна система як одна з найбільш еко-
номічно-ефективних та розвинутих систем, де 
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валютний курс, як і будь-яка інша ціна, визна-
чається ринковими силами – тобто попитом і 
пропозицією. 

На сьогодні стан валютної системи Укра-
їни є вкрай важкий, а основний регулятор 
валютної політики та курсу – Національний 
банк України (НБУ) не має вирішального 
впливу на формування валютної виручки вна-
слідок багатьох об’єктивних та суб’єктивних 
факторів:

1) різке падіння курсу гривні (девальвація);
2) невизначеність гривні як основної валюти;
3) нестабільні, різкі інфляційні процеси в 

країні;
4) спекулятивні процеси в країні внаслідок 

підвищення попиту іноземну
валюту (долар США, євро);
5) недовіра до банківської системи України, 

внаслідок якої населення знімає свої депозити з 
банківського сектору, а відтак, банківська сис-
тема починає руйнуватись під низкою неспри-
ятливих чинників;

6) ситуація на сході України, внаслідок якої 
20% сектору економіки не працюють і не ство-
рюють національний продукт.

Тому національна валюта України на су-
часному етапі різко знецінена, що обумовле-
но стрімким відтоком іноземного капіталу, 
зменшенням обсягів валютних надходжень 

в країну та зміною валютно-курсової політи-
ки Національного банку внаслідок введення 
політики гнучкого курсоутворення та обме-
ження втручання НБУ у формування його ди-
наміки шляхом проведення валютних інтер-
венцій [12, с. 45].

Отже, зважаючи на це, можна сказати, що 
українська валютна система ще не увійшла до 
ямайської (європейської) валютної системи, а 
перебуває на стадії переходу між ними, де спо-
стерігається абсолютна залежність валютної 
системи України до долара США.

Основні умови переходу України до європей-
ської валютної системи:

1) економічні важелі переходу:
а) зниження галопуючого рівня інфляції;
б) оптимальне підвищення курсу української 

гривні до інших міжнародних валют, зокрема 
долара та євро, та встановлення регулюючого 
механізму її стабілізації;

в) скорочення дефіциту державного бюджету; 
г) погашення всіх своїх зовнішніх боргових 

зобов’язань, в тому числі з МВФ;
д) збільшення золотовалютних резервів 

держави завдяки стабілізації валютної сис-
теми та зменшення дефіциту платіжного ба-
лансу (перевищення експорту над імпортом 
унаслідок, зокрема, збільшення експорту с/г 
продукції);

Таблиця 1
Докладна характеристика класичних систем стабілізації валютної системи

Валютна система Основні принципи 
функціонування Переваги Недоліки

Паризька та 
Генуезька 

(золотовалютна 
система)

Золото – головна міжнародна 
розрахункова одиниця. Валют-
ний курс розраховувався на 
основі запасів золота.
Центральні банки країн-членів 
повинні були підтримувати мож-
ливі значні відхилення валютних 
курсів своїх грошових одиниць

Стабільність вал. курсу і 
цін. Стабільність еконо-
мічної ситуації на ринку. 
Регулювання платіжного 
балансу та вал. курсу 
проводилося автоматично

Складність економічного 
регулювання.
Повна залежність від 
видобутку золота та його 
поставок

Бреттон-Вудська 
система

Золото зберегло функцію світо-
вих грошей.
Однак одночасно викор. резервні 
валюти – долар США, англій-
ський фунт стерлінгів.
Початок та поступове укріплення 
американського долара на світо-
вій економічній арені. Вста-
новлені фіксовані вал. курси. 
Створено Міжнародний валют-
ний фонд та Міжнародний банк 
реконструкції та розвитку

Вільна конвертованість 
валюти. Відносна ста-
більність вал. курсу.
Американський до-
лар монополізує світо-
вий ринок та дає США 
диктувати свої умови на 
валютному ринку

Чутливість валютних 
систем (ВС) до зовнішніх 
умов та кризових явищ. 
Позбавлення гнучкості 
ВС.
Втручання держави в 
систему стабілізації ва-
люти та її регулювання.
Відчувається залежність 
валют окремих країн

Ямайська 
(європейська) 

система

Золото як валюта офіційно 
скасована та скасування золотих 
паритетів – прив’язка валют до 
золота.
Введено стандарт СПЗ (спеці-
альні права запозичення), що 
має використовуватися в якості 
світових грошей, а також для 
встановлення обмінних курсів 
валют.
Офіційні резервні валюти: долар 
США, євро, англійський фунт 
стерлінгів, японська єна

Плаваючий валютний 
курс, який формується 
на основі попиту і про-
позиції на валютному 
ринку.

Різке коливання валют-
них курсів.
Ріст інфляції внаслідок 
росту валютного курсу
Різка прив’язка валют 
країн до офіційних між-
народних валют (долара 
США та євро), яка має 
ефект зворотної сили від 
їх зміни

Джерело: складено автором за джерелами [4; 9; 11]
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е) забезпечення надійної міжнародної торгів-
лі з країнами ЄС та збільшення нашої частки 
продукції в загальній продукції ЄС;

2) організаційно-правові важелі:
а) приведення законодавства України до рів-

ня міжнародного в усіх сферах життя суспіль-
ства;

б) поглиблення політичної співпраці Украї-
ни з ЄС та вступу до неї на засадах прозорос-
ті, економічної обґрунтованості з дотриманням 
усіх європейських правил;

3) соціальні важелі:
а) підвищення рівня життя суспільства;
б) підвищення рівня мінімальної з/п та про-

житкового мінімуму до європейських стандар-
тів якості життя;

в) розвиток інфраструктури в медичній галу-
зі, освітній та культурній.

Тільки створення цих умов дасть в довго-
строковій перспективі результат та зумовлять 
підґрунтя до переходу валютної системи Укра-
їни на якісно новий рівень функціонування 
банківської сфери, економічної та громадського 
життя.

Однак ще одним інструментом регулювання 
валютної системи та валютного курсу є засто-
сування методичних підходів регулювання та 
фіксації валютного курсу.

Використовуючи дані проведеного аналізу, 
можна узагальнити, що набір методів регулю-
вання та стабілізації валют потрібний насам-
перед для ефективного та стабільного розвитку 
національної валюти, а відтак, і всієї сукупнос-
ті економічних процесів та грошово-кредитної 
політики в цілому.

Найбільш дієвими методами є методи де-
вальвації та ревальвації, однак вони різко 
впливають на всю економічну ситуацію що в 

подальшому може спричинити негативні на-
слідки для населення як основного споживача 
продукції [8, с. 150].

Найбільш вживаним в сучасних умовах є 
метод валютних інтервенцій (девізна політи-
ка), який застосовують в основному країни, які 
мають обмежені матеріальні ресурси та трима-
ють, регулюють валютну систему за рахунок 
власних золотовалютних резервів, відповідно, 
витрачаючи величезні кошти для підтримання 
валютного курсу в стабільних умовах. Дані ме-
тоди дають лише економічний ефект на функці-
онування валютної системи та не відображають, 
який саме вплив буде створюватись на учасни-
ків валютного ринку.

Однак в сучасних умовах ведення господар-
ської діяльності та міжнародного співробітни-
цтва потрібен дієвий механізм реалізації сис-
темного підходу до стабілізації валют, який, в 
свою чергу, буде взаємодіяти з усіма ланками 
валютної системи та доповнювати їх. Систем-
ний підхід передбачає дослідження валютної 
системи як єдиного цілого в сукупності відно-
шень і зв’язків між нею, тобто розглядається 
об’єкт, як множина цілого.

Отже, нами пропонується застосування 
системного підходу до стабілізації валюти та 
валютного курсу, який сприяє цілісності, іє-
рархічності, структурованості валютних сис-
тем.

Відтак, цей механізм дасть позитивний 
ефект в результаті об’єднання всіх ланок і під-
систем в одне ціле та зумовить чітку фіксацію, 
контроль валютних операцій на ринку та регу-
лювання валютного курсу.

Реалізація механізму стабілізації валют 
здійснюється:

1) за рахунок інструментів валютної системи;

Таблиця 2
Існуючі методичні підходи регулювання та фіксації валютного курсу

Інструменти та методи 
регулювання та фіксації валюти Характеристика

Метод девальвації валюти

Передбачає спрямовані дії відповідних інституційних структур, унаслі-
док яких знижуються обмінні курси валюти власної країни. Цей метод 
має на початковій стадії негативний характер унаслідок того, що різко 
падає курс валюти, однак після завершення девальвації цей процес 
зумовлює в перспективі підняття економіки в усіх сферах і підвищен-
ня експорту продукції

Метод ревальвації валюти

Має протилежний зміст, пов'язаний з відповідними діями, спрямо-
ваними на підвищення курсу національної валюти. Переслідується 
мета – підняти імпорт продукції та загалом додатково стимулювати 
приплив інвестицій в країну

Метод валютної інтервенції 
(вливань додаткових коштів 

в економіку)

Цей метод може здійснюватися за рахунок використання власних 
золотовалютних резервів або за рахунок продажу цінних паперів, роз-
міщених в іноземній валюті. Однак перший варіант найбільш поши-
рений, оскільки передбачає додатковий спосіб інтервенції або вливань 
грошових коштів для погашення дефіциту платіжного балансу та 
втримання стабільного курсу валюти

Валютні обмеження
Являє собою систему нормативних правил, які регламентують права 
громадян і юридичних осіб ринку відносно обміну валюти своєї країни 
на іноземну, а також здійснення інших валютних операцій

Метод корекції облікових 
ставок Нацбанку

Є досить поширеним засобом впливу внаслідок підвищення облікових 
ставок, який прямо веде до підвищення курсу валюти і, навпаки, ви-

користовуючи боргові зобов’язання (казначейські векселі і т. д.)
Джерело: складено автором за джерелами [7; 8; 11]
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2) у процесі використання методологічних 
підходів до стабілізації валют;

3) за рахунок структурованості та функціо-
нальних особливостей, які в повній мірі відо-
бражають склад та його структуру;

4) на засадах системності та чіткої послідов-
ності всіх підсистем та важелів впливу на стабі-
лізацію валюти.

Висновки. На основі проведеного досліджен-
ня виявлено такі закономірності:

1) класичні системи стабілізації валют в іс-
торичній ретроспективі не дають повного ро-
зуміння системи міжнародних розрахунків. 
Однак застосування європейської (ямайської) 
валютної системи сприяє стрімкому розвитку 
провідних країн світу;

2) країни, що розвиваються, знаходяться на 
перехідному етапі, тобто не в повній мірі ви-
користовують всі можливості та переваги євро-
пейської валютної системи, внаслідок чого вони 
найбільш чутливі до кризових явищ в економі-
ці, нестабільної ситуації на міжнародному рин-
ку торгівлі;

3) унаслідок переходу до іншої валютної сис-
теми (європейської) в окремих країнах спосте-
рігаються негативні тенденції спаду національ-
ного виробництва, які відображені жорсткою 
залежністю національних валютних ринків до 
курсу міжнародних валют (долар США, євро). 

У довгостроковій перспективі це веде до 
зниження курсу національної валюти до між-

народних, підвищення рівня 
інфляції, безробіття, зни-
ження експорту продукції, 
від’ємного сальдо платіж-
ного балансу та кінцевому 
результаті – до збільшення 
боргових зобов’язань (надан-
ня кредитів МВФ, ЄБРР та 
інших міжнародних органі-
зацій).

Запропонований механізм 
реалізації системного під-
ходу до стабілізації валют, 
який відображає чітку сис-
темність та комплексність 
усіх важелів та ланок систе-
ми, сприяє:

1) стрімкому розвитку всі-
єї економічної сфери життя 
суспільства;

2) надає додаткові пере-
ваги і можливості в більш 
стрімкому і послідовному 
розвитку валютної системи;

3) розвитку банківської 
сфери як базової сфери ва-
лютних відносин;

4) у загальній сукупності 
підняттю рівня життя насе-
лення, зміцнення та, найго-
ловніше, стабільності націо-
нальної валюти, що веде до 

економічного добробуту в усіх сферах ведення 
бізнесу та надає додаткових можливостей при-
току іноземного капіталу в країну.
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Рис. 1. Механізм реалізації системного підходу до стабілізації валюти
Джерело: розроблено автором
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Елементи ВС: 
- міжнародні та 
національні резервні 
валюти; 
- вільна взаємна 
конвертованість валют; 
- наявність 
золотовалютних резервів 
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МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

METHODICAL POSITION OF MANAGEMENT OF FINANCIAL SUPPORT  
OF HOUSING AND COMMUNAL SECTOR ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ 
У статті запропоновано методичні та практичні рекомен-

дації щодо підвищення ефективності управління фінансовим 
забезпеченням діяльності підприємств житлово-комунального 
господарства (ЖКГ), враховуючи пріоритетність джерел фор-
мування фінансових ресурсів та оцінку чутливості грошових 
потоків до впливу факторів. Заходи, які сприятимуть досяг-
ненню оптимальної структури фінансових ресурсів, передба-
чають нарощення власних, запозичених або залучених коштів 
у відповідності до обраної стратегії фінансового забезпечення. 
Заходи щодо підвищення ефективності управління грошовими 
потоками спрямовано на зменшення обсягу дебіторської за-
боргованості підприємств ЖКГ. 

Ключові слова: житлово-комунальне господарство (ЖКГ), 
управління, фінансове забезпечення, фінансові ресурси, гро-
шові потоки, тактичні заходи.

АННОТАЦИЯ
В статье предложены методические и практические ре-

комендации по повышению эффективности управления 
финансовым обеспечением деятельности предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с учетом приоритет-
ности источников формирования финансовых ресурсов и 
оценки чувствительности денежных потоков к влиянию фак-
торов. Мероприятия, которые способствуют достижению опти-
мальной структуры финансовых ресурсов, предусматривают 
увеличение объема собственных, заемных и привлеченных 
средств в соответствии с выбранной стратегией финансово-
го обеспечения. Мероприятия по повышению эффективности 
управления денежными потоками направлены на уменьшение 
объема дебиторской задолженности предприятий ЖКХ.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство 
(ЖКХ), управление, финансовое обеспечение, финансовые 
ресурсы, денежные потоки, тактические мероприятия.

ANNOTATION
Тhe article suggests methodical and practical recommendations 

for improvement of efficiency of management of financial support 
of HCS, taking into account the priority of sources of financial 
resources formation and the assessment of the sensitivity of cash 
flows to factors. Measures that will contribute to the achievement of 
the optimal structure of financial resources, provide accumulation 
of own, borrowed or attracted funds in accordance with the chosen 
strategy of financial support. Measures to increase the efficiency 
of cash flows management is aimed at reducing the volume of 
accounts receivable of enterprises of housing and communal 
services.

Keywords: housing and communal sector (HCS), 
management, financial support, financial resources, cash flow, 
tactical activities.

Постановка проблеми. Гостра нестача фінан-
сових ресурсів та їх нераціональне використан-
ня, наявність застарілих підходів до управління 
діяльністю підприємств житлово-комунального 
господарства (ЖКГ) призводить до виникнення 

кризових явищ в цій сфері. Також соціальна 
значущість діяльності підприємств житлово-
комунальної галузі підкреслює актуальність та 
необхідність розробки практичних рекоменда-
цій, що сприятимуть підвищенню ефективності 
управління фінансовим забезпеченням підпри-
ємств ЖКГ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові дослідження різних питань щодо фі-
нансового забезпечення діяльності підприємств 
ЖКГ знайшли відображення в працях таких 
вітчизняних вчених, як: О.Б. Бабаєвська [1], 
В.В. Величко [1], О.М. Зерова [2], В.В. Кос-
тецький [3], В.І. Лук’янов [4],О.В. Нагорна [5], 
Ю.С. Нехайчук [6], Н.С. Полякова [7].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Наукові розробки дозволя-
ють зробити висновок щодо глибокого вивчення 
проблеми, але більша увага приділяється дослі-
дженню питань виявлення особливостей функ-
ціонування підприємств ЖКГ, оцінки стану їх 
фінансового забезпечення та проблем реформу-
вання в цій галузі. Проте залишаються недо-
статньо висвітленими практичні рекомендації 
щодо управління фінансовим забезпеченням ді-
яльності підприємств ЖКГ.

Мета статті полягає у розробленні методич-
них положень щодо управління фінансовим за-
безпеченням діяльності підприємств ЖКГ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки основною метою фінансового управ-
ління діяльністю підприємств ЖКГ є забезпе-
чення їх необхідними фінансовими ресурсами, 
а результати управління відображаються у русі 
грошових потоків, то визначення оптималь-
ної структури фінансових ресурсів відповідно 
до типу стратегії фінансового забезпечення, а 
також аналіз чутливості їх грошових потоків 
до впливу факторів створює основу для роз-
роблення тактичних заходів, що сприятимуть 
підвищенню результативності діяльності під-
приємств ЖКГ та ефективності управління їх 
фінансовим забезпеченням.

З метою надання більш конкретних рекомен-
дацій щодо досягнення оптимальної структури 
фінансових ресурсів підприємств ЖКГ та підви-
щення ефективності управління їх грошовими 
потоками відібрано підприємство-представник 
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в рамках кожної стратегії фінансового забезпе-
чення («стабілізації», «гнучкого реагування», 
«підтримки») з використанням одного з мето-
дів багатовимірного аналізу – методу «центру 
ваги» [8; 9], який дає можливість обрати під-
приємства-репрезентанти, що несуть у собі ін-
формаційне навантаження, притаманне всій 
групі підприємств.

Ураховуючи значення інтегральних показ-
ників раціональності формування фінансових 
ресурсів та наявність запропонованих типів 
стратегій фінансового забезпечення діяльності 
підприємств ЖКГ, сформовано три матриці. 

Спосіб вибору репрезентантів залежить від 
числа елементів, що входять в однорідну під-
множину [8; 9]: у групах із одного елемента, по-
казники, які їх утворюють, мають властивості, 
що сильно відрізняються від показників інших 
груп, тому вони відносяться до числа показни-
ків-репрезентантів; у групах, де число показни-
ків більше двох, розраховується сума відстаней 
кожного показника до інших показників гру-
пи. До складу показників-репрезентантів вхо-
дить показник з найменшою сумою відстаней; 
у групах, де число показників дорівнює двом, 
визначається сума відстаней показників, що 
входять до групи, від показників-репрезентан-
тів, які вибрані за наведеними вище правила-
ми. До репрезентанта належить той показник, 
у якого сума відстаней від відокремлених по-
казників і показників-репрезентантів, виокрем-
лених з груп елементів з числом більше двох, 
є максимальним. Приклад розрахунку евклідо-
вих відстаней між інтегральними показниками 
підприємств ЖКГ представлено в таблиці 1.

Виходячи з даних таблиці 1, видно, що най-
менша сума відстаней характерна для ОКВП «Дні-
про-Кіровоград». Саме його і доцільно вважати 
підприємством-репрезентантом (стратегія гнучко-
го реагування). Результати розрахунків продемон-
стрували, що представником в рамках стратегії 
підтримки є ПАТ «Кіровоградобленерго».

Відмінність визначення підприємства-ре-
презентанта за стратегією стабілізації полягає 
у тому, що вихідні дані налічують тільки зна-
чення інтегральних показників раціональності 
формування фінансових ресурсів двох підпри-
ємств ЖКГ – ВАТ «Кіровоградгаз» та КП «ЖЕО 

№ 3». Тому, враховуючи вищенаведені правила, 
евклідові відстані розраховано для показників 
КП «ЖЕО № 3» та показників інших підпри-
ємств-репрезентантів (ОКВП «Дніпро-Кірово-
град» та ПАТ «Кіровоградобленерго»). Таким 
чином, визначено, що представником цієї ви-
бірки є підприємство КП «ЖЕО № 3» (стратегія 
стабілізації), оскільки значення евклідової від-
стані до підприємств-репрезентантів має макси-
мальне значення.

Оскільки однією зі складових фінансового 
забезпечення діяльності підприємств ЖКГ є 
визначення оптимальної структури фінансових 
ресурсів за кожним типом стратегії, розробку 
практичних рекомендацій доцільно розпочати з 
визначення співвідношення власних, запозиче-
них та залучених коштів у підприємств-репре-
зентантів станом на 2014 р. Це надасть змогу 
оцінити збалансованість наявних у підприємств 
ЖКГ фінансових ресурсів.

Так, аналізуючи стан фінансових ресурсів 
КП «ЖЕО № 3» у 2014 р., можна зробити ви-
сновок щодо наявності від’ємної суми власних 
коштів (-1174 тис. грн.) та відсутності запозиче-
них коштів в загальній структурі ресурсів під-
приємства. При цьому оптимальним для стра-
тегії стабілізації є наступне співвідношення: по 
35,3% власних та запозичених коштів, а також 
29,4% – залучених. Підприємство ОКВП «Дні-
про-Кіровоград» також має значні відхилення 
від рекомендованої структури фінансових ре-
сурсів. Так, у 2014 р. це підприємство мало 
8,6% власних коштів, 2,3% запозичених ко-
штів та 89,1% залучених коштів, а оптималь-
на структура характеризується наступними 
частками – 40,5%, 26,2% та 33,3 % відповідно 
власних, запозичених і залучених коштів. Ура-
ховуючи те, що підприємства КП «ЖЕО № 3» 
та ОКВП «Дніпро-Кіровоград» мають схожі 
тенденції щодо дисбалансу в структурі фінан-
сових ресурсів, на рис. 1 представлено запропо-
новані тактичні заходи щодо коригування цієї 
структури (стратегія стабілізації та гнучкого 
реагування). 

Як видно з рис. 1, частку власних коштів 
пропонується збільшити за рахунок заходів, 
спрямованих на збільшення обсягу прибут-
ку. А залучення різноманітних форм кредитів 

Таблиця 1
Матриця евклідових відстаней між інтегральними показниками раціональності  
формування фінансових ресурсів (на прикладі стратегії гнучкого реагування)

Назва підприємства
ОКВП 

«Дніпро-
Кіровоград»

КП «Мала 
Виска 

Водоканал»

ДП 
«Кіровоград-

тепло»

Знам’янське 
ЖЕК 1 ЖЕК 7 Сума

ОКВП «Дніпро-
Кіровоград» 0 2,032606 2,559242 3,835495 2,765035 11,19238

КП «Мала Виска 
Водоканал» 2,032606 0 2,559452 3,690089 3,61789 11,90004

ДП «Кіровоград-
тепло» 2,559242 2,559452 0 3,573919 2,924549 11,61716

Знам’янське ЖЕК 1 3,835495 3,690089 3,573919 0 3,518492 14,618
ЖЕК 7 2,765035 3,61789 2,924549 3,518492 0 12,82597
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сприятиме збільшенню частки запозичених ко-
штів в загальній структурі фінансових ресурсів. 

Реалізація тактичних заходів можлива лише 
з використанням певного інструментарію фі-
нансового забезпечення, при цьому виокремле-
но інструменти зовнішньої та внутрішньої дії. 
Враховуючи спрямованість та функціональ-
не призначення, відібрано ті інструменти, які 
сприятимуть саме збільшенню частки власних 
та запозичених коштів. 

Підприємствам також доцільно здійснювати 
постійний моніторинг стану залучених коштів з 
використанням загальних інструментів форму-
вання фінансового забезпечення. 

Комбінація загальних та спеціальних інстру-
ментів надасть змогу підприємствам ЖКГ до-
сягти оптимального співвідношення власних, 

запозичених та залучених коштів без ризику 
погіршення їх фінансової стійкості.

Підприємства, які віднесено до стратегії під-
тримки, характеризуються середніми або висо-
кими значеннями інтегральних показників ра-
ціональності формування фінансових ресурсів 
та ефективності управління грошовими пото-
ками. Разом з цим аналіз стану підприємства-
репрезентанта ПАТ «Кіровоградобленерго» під-
твердив наявність відхилень від оптимальної 
структури фінансових ресурсів. Так, у 2014 р. 
структура фінансових ресурсів мала наступний 
вигляд – 54,3%, 23,3% та 22,4% (частка влас-
них, запозичених і залучених коштів відповід-
но). При цьому встановлено, що оптимальним 
для цих підприємств є співвідношення – 36%, 
40% і 24 % відповідно.

 

Коригування структури фінансових ресурсів підприємств 
ЖКГ 

(стратегії стабілізації та гнучкого реагування) 

Стратегічна мета 
Досягнення оптимальної структури фінансових ресурсів за умови збереження 

співвідношення власних, запозичених та залучених ресурсів без ризику порушення 
фінансової стійкості підприємства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інструменти фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ 

Тактичні заходи 
Запозичені кошти 

Різноманітні форми залучення 
кредитів (наприклад, зовнішні позики за 
програмами міжнародних фінансових 
організацій; отримання державних 
гарантій; удосконалення системи 
регіональних та місцевих запозичень) 

 

Власні кошти 
Збільшення прибутку за рахунок 

зниження собівартості послуг через 
підвищення раціональності та 
ефективності використання паливно-
енергетичних ресурсів; 

збільшення прибутку через 
оптимізацію роботи структурних 
підрозділів; 

збільшення прибутку за рахунок 
вирішення проблем з накопиченою 
дебіторською заборгованістю споживачів 
житлово-комунальних послуг; 

збільшення прибутку завдяки 
впровадженню інноваційних технологій 
(наприклад, енерго- та 
ресурсозберігаючих) 
 

Залучені кошти 
Збереження існуючої частки 

залучених коштів, враховуючи 
необхідність перегляду обсягу та 
структури кредиторської заборгованості 
підприємств ЖКГ  

 
 

Зовнішньої дії: акціонування, 
аутсорсинг, венчурне фінансування 

Внутрішньої дії: оптимізація 
структури капіталу за критерієм 
максимізації прогнозованого рівня 
рентабельності власного капіталу; 
мінімізація середньозваженої вартості 
капіталу; концепція економічної доданої 
вартості (EVA); метод EBIT-EPS 
 

Зовнішньої дії: факторинг; 
форфейтинг та кредитне 
фінансування 
 

Поточний моніторинг обсягу та 
структури залучених коштів; 
використання загальних 
інструментів формування 
фінансового забезпечення 

Рис. 1. Заходи та інструменти забезпечення оптимальної структури фінансових ресурсів 
для реалізації стратегій стабілізації та гнучкого реагування
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Для досягнення оптимальної структури фі-
нансових ресурсів запропоновано тактичні за-
ходи, які сприятимуть збільшенню обсягу запо-
зичених та залучених коштів (рис. 2).

Таким чином, сформовані тактичні заходи 
(рис. 1 та 2) для КП «ЖЕО № 3», ОКВП «Дні-
про-Кіровоград» та ПАТ «Кіровоградобленерго» 
враховують особливості визначеної стратегії та 
спрямовані на досягнення оптимальної струк-
тури фінансових ресурсів з використанням ком-
бінації загальних та спеціальних інструментів 
фінансового забезпечення. 

При формуванні заходів щодо підвищення 
ефективності управління грошовими потоками 
підприємств ЖКГ доцільно врахувати оцінку 
чутливості грошових потоків до впливу фак-
торів. Визначено, що інтегральний показник 
ефективності управління грошовими потоками 

найбільш чутливий до двох факторів, а саме: 
загальної проблеми неплатежів контрагентів, 
яка кількісно оцінюється через показник обо-
ротності дебіторської заборгованості, та рівня 
податкомісткості діяльності підприємства. 

Розраховані значення часткового коефіцієнта 
еластичності свідчать про те, що значний влив 
має саме фактор загальної проблеми неплатежів 
контрагентів. Тому при формуванні заходів щодо 
підвищення ефективності управління грошови-
ми потоками доцільно сконцентрувати увагу на 
рекомендаціях, які сприятимуть зменшенню об-
сягу дебіторської заборгованості у підприємств. 
Через управління дебіторською заборгованістю 
можна впливати на обсяг прибутку підприємств, 
їх ліквідність і платоспроможність. 

Беручи до уваги точку зору, висловлену 
у [10], основною функцією, на якій базується 

 

Коригування структури фінансових ресурсів підприємств 
ЖКГ 

(стратегія підтримки) 

Стратегічна мета 
Досягнення оптимальної структури фінансових ресурсів за умови збереження 

співвідношення власних, запозичених та залучених ресурсів без ризику порушення 
фінансової стійкості підприємства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інструменти фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ 

Тактичні заходи 

Запозичені кошти 
Різноманітні форми залучення кредитів 

(наприклад, зовнішні позики за програмами 
міжнародних фінансових організацій; 
отримання державних гарантій; удосконалення 
системи регіональних та місцевих запозичень) 

 

Залучені кошти 
 

Залучення цільових коштів на 
державному та регіональному 
рівнях; 

перегляд обсягу та структури 
кредиторської заборгованості; 

залучення коштів приватного 
сектора; 

залучення коштів від продажу  
цінних паперів 
 

 

Власні кошти 
Збереження існуючої частки власних коштів, 

ураховуючи необхідність підтримки рівня 
прибутковості підприємств ЖКГ на середньому 
або високому рівні   

 

Зовнішньої дії: державно-
приватне партнерство, 
проектне фінансування, 
асигнування із бюджетів 

Внутрішньої дії: методи 
аналізу інвестиційних проектів 
 

Зовнішньої дії: факторинг; форфейтинг 
та кредитне фінансування 
 

Поточний моніторинг обсягу та структури 
власних коштів; використання загальних 
інструментів формування фінансового 
забезпечення 

Рис. 2. Заходи та інструменти забезпечення оптимальної структури  
фінансових ресурсів для реалізації стратегії підтримки



1032

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

процес управління дебіторською заборгованіс-
тю, є жорсткий контроль фінансових потоків 
підприємства. Це також підтверджує необхід-
ність розробки заходів, які дозволять зменшити 
обсяги дебіторської заборгованості на підприєм-
ствах ЖКГ.

Науковці [1] пропонують наступні заходи, 
які сприятимуть зменшенню обсягу дебітор-
ської заборгованості на підприємствах ЖКГ: 
організація на підприємствах спеціального 
підрозділу по роботі з дебіторами; проведення 
аналізу дебіторської заборгованості відповідно 
до строків її виникнення; проведення аналізу 
дебіторів, тобто визначення рівня їх платоспро-
можності; розробка реєстру боржників залежно 
від категорії споживачів, суми їхньої заборгова-
ності та строків; розробка відповідної політики 
роботи з кожною групою дебіторів.

Н.С. Полякова [11] та В.П. Полуянов [12] 
стверджують, що окрім вищезазначених захо-
дів, прискорити процес погашення дебіторської 
заборгованості можливо за рахунок сучасних 
форм її рефінансування (наприклад, факто-
рингу або фортфейтингу). Також доцільним є 
оцінювання пропозицій інших вітчизняних під-
приємств галузі та зарубіжного досвіду щодо 
подолання дебіторської заборгованості. Дослід-
ники [13; 14] вважають, що найбільш дієвим 
засобом боротьби з дебіторською заборгованістю 
є заходи щодо відключення боржників від по-
стачання послуг ЖКГ.

В роботі [15] наведено більш повний перелік 
заходів, які сприятимуть зменшенню обсягу де-
біторської заборгованості. При цьому зазначено, 
що рефінансування дебіторської заборгованості 
можливе шляхом: погашення заборгованості за 
допомогою взаємозаліку; поглинання підпри-
ємств шляхом викупу пакетів акцій; аналізу 

за організаційно-правовими формами дебіто-
рів-юридичних осіб; врахування особливостей 
різних груп споживачів (населення, бюджетні 
організації, підприємства); застосування век-
сельної форми розрахунків у системі управлін-
ня погашенням заборгованості; використання 
факторингових операцій; реструктуризації де-
біторської заборгованості шляхом зміни струк-
тури заборгованості. 

Перелік загальноприйнятних заходів щодо 
зменшення дебіторської заборгованості на під-
приємствах ЖКГ доповнено використанням 
такого інструменту, як досудове стягнення або 
судове погашення простроченої дебіторської за-
боргованості.

Отже, аналіз робіт [1; 11–15] дозволив сфор-
мувати інформаційну базу для застосування 
методу апріорного ранжування. Результати 
розрахунків рангових значень для заходів, 
що сприяють зменшенню обсягу дебіторської 
заборгованості, наведено на рис. 3. При цьо-
му часткова узгодженість у думках науковців 
щодо значущості оцінених заходів підтвер-
джується значенням коефіцієнту конкордації  
(ω

i
 = 1,225): це значення виявляється статис-

тично значущим при перевірці за критерієм 
Пірсона (χ2

р
 = 80,81>χ2

т
 = 21,67). 

Як видно з рис. 3, найбільш дієвими та зна-
чущими заходами щодо зменшення обсягу за-
боргованості у підприємств ЖКГ визначено на-
ступні: здійснення аналізу стану дебіторської 
заборгованості (обсяги, структура та строки 
погашення); застосування сучасних форм ре-
фінансування або реструктуризації; створення 
реєстру боржників на підприємствах та розроб-
ка відповідної політики роботи з ними; впро-
вадження схем погашення дебіторської забор-
гованості; визначення рівня платоспроможності 
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Рис. 3. Рангові значення аналізованих заходів, 
отриманих із застосуванням методу апріорного ранжування



1033Глобальні та національні проблеми економіки

дебіторів та створення спеціального підрозділу 
по роботі з дебіторами. 

Враховуючи те, що підприємства ЖКГ не 
мають достатнього фінансування з боку орга-
нів державної влади, створення спеціального 
підрозділу по роботі з дебіторами є не повною 
мірою доцільним, оскільки створення додатко-
вого підрозділу в організаційній структурі будь-
якого підприємства потребує значних витрат на 
обладнання приміщень, придбання технічних 
засобів та програмного забезпечення, залучення 
додаткового персоналу. Проте реалізація інших 
заходів сприятиме максимізації грошових над-
ходжень до підприємств ЖКГ і скороченню пе-
ріоду обороту дебіторської заборгованості. 

Висновки. З метою надання практичних 
рекомендацій щодо покращання фінансово-
го забезпечення діяльності підприємств ЖКГ 
методом «центр ваги» відібрано підприємства-
репрезентанти за кожним типом стратегії фі-
нансового забезпечення. 

Запропоновано тактичні заходи щодо досяг-
нення оптимальної структури фінансових ре-
сурсів для кожної з обраних стратегій. Так, для 
реалізації стратегій стабілізації та гнучкого ре-
агування передбачено нарощення обсягу влас-
них коштів (за рахунок збільшення прибутку) 
та запозичених коштів (залучення додаткових 
кредитів), а для реалізації стратегії підтрим-
ки – збільшення запозичених та залучених ко-
штів (підвищення інвестиційної привабливості 
підприємств).

Визначено, що значний вплив на зміну об-
сягу грошових потоків має такий фактор, як 
загальна проблема неплатежів. Тому запро-
поновані тактичні заходи щодо підвищення 
ефективності управління грошовими потоками 
підприємств ЖКГ спрямовано на зменшення 
обсягу дебіторської заборгованості. При цьому 
застосування методу апріорного ранжування 
надало змогу визначити перелік найбільш ді-
євих та значущих заходів.

Таким чином, поєднання комплексу запро-
понованих тактичних заходів сприятиме під-
вищенню ефективності фінансового управління 
діяльністю підприємств ЖКГ у цілому та на-
дасть можливість покращати стан їх фінансово-
го забезпечення зокрема. 

Подальші дослідження можуть бути пов’язані 
з обґрунтуванням типу політики фінансування 
активів підприємств ЖКГ, оскільки саме це пе-
ретворить стратегії фінансового забезпечення 
на деталізовані напрями його формування.
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИДАТКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

MODEL PERFORMANCE EVALUATION OF LOCAL BUDGET EXPENDITURES

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено проблеми підвищення результатив-

ності бюджетного процесу в умовах проведення бюджетної 
реформи. Проаналізовані підходи щодо формування бюджету, 
які відображають зв'язок між бюджетними витратами й досяг-
нутими результатами. Запропоновано модель результативнос-
ті бюджетних витрат регіону, яка включає принципи здійснення 
бюджетних витрат, показники результативності, інструменти 
управління результативністю бюджетних витрат регіону й де-
монструє їх взаємозв'язок. 

Ключові слова: бюджет, видатки бюджету, місцеві органи 
влади, місцевий бюджет, модель, показники, результативність, 
регіон.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы повышения результа-

тивности бюджетного процесса в рамках проведения бюджет-
ной реформы. Проанализированы подходы к формированию 
бюджета, отражающие связь между бюджетными расходами 
и достигнутыми результатами. Предложена модель резуль-
тативности бюджетных расходов региона, которая включает 
принципы осуществления бюджетных расходов, показатели 
результативности, инструменты управления результативнос-
тью бюджетных расходов региона и демонстрирует их вза-
имосвязь.

Ключевые слова: бюджет, расходы бюджета, местные 
органы власти, местный бюджет, модель, показатели, резуль-
тативность, регион.

АNNOTATION
This article looks through such current topic as improvement of 

budget process under the budget reform. Approaches to a budget 
formation reflecting connection between public expenditure and 
results are analyzed. The productivity model of regions budget 
expenses, which includes the principles of realization of budget 
expenses, the indicators of productivity, the instruments of 
management of productivity of regions budget expenses is offered 
and demonstrates their interconnection. 

Keywords: budget expenditures, local authorities, local 
budget, model, performance, efficiency, regions.

Постановка проблеми. Бюджетна політика 
у сфері видатків місцевих бюджетів в Україні 
ґрунтується на основних принципах соціаль-
но орієнтованого типу економічного розвитку. 
Основоположним підходом щодо формування 
результативної видаткової частини бюджету є 
відповідне забезпечення державних або регіо-
нальних послуг певного рівня бюджетної систе-
ми, які в сукупності являють собою бюджетні 
послуги.

Принцип ефективності та економічності ви-
трачання бюджетних ресурсів полягає в досяг-
ненні визначених результатів за найменшого 
обсягу коштів або в досягненні найкращого ре-
зультату за умови використання наявних бю-
джетних ресурсів. Тому в умовах економічної 
кризи та катастрофічної нестачі фінансових ре-
сурсів підвищення результативності бюджетних 

видатків усіх рівнів є актуальним питанням, 
якому приділено значну увагу вітчизняних та 
зарубіжних учених. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам оцінки результативності бюджетних 
видатків присвячено праці низки науковців. 
Зокрема, питання формування та застосування 
результативних показників видатків розкрито 
в працях зарубіжних учених Е. Ведунга [2], 
Р. Зоді [3], Р. Хакета [10] та ін. Серед вітчиз-
няних фахівців дану проблематику досліджува-
ли Й. Бескид, С. Буковинський, О. Кириленко, 
Ц. Огонь, К. Павлюк, Ю. Пасічник, І. Чугунов, 
І. Щербина, С. Юрій та ін. Але, незважаючи на 
значний внесок у сучасну науку вчених, неви-
рішеним залишається питання побудови опти-
мальної моделі оцінки результативності ви-
датків місцевих бюджетів в умовах бюджетної 
реформи. 

Так, у практиці зарубіжних країн показни-
ками результативності є кількісна оцінка задо-
волення послугами в державному секторі, про-
дуктивності, результативності та рентабельності 
послуг. У різних країнах застосовуються окремі 
групи показників ефективності видатків [7].

Американський економіст Р. Хакет вважає, 
що за допомогою показників результативності: 
оцінюється ефективність використання бюджет-
них коштів; вимірюється той самий результат 
через деякий час; порівнюються результати бю-
джетних видатків у динаміці за роками та між 
головними розпорядниками бюджетних коштів; 
визначаються зміни, які відбуваються в певній 
групі споживачів бюджетних послуг [10].

У країнах Західної Європи оцінка резуль-
тативності видатків бюджету здійснюється за 
такими групами показників: показники еконо-
мічності; показники ефективності; показники 
результативності; показники якості; показники 
фінансової діяльності [4].

В свою чергу, Ц. Огонь [5] розглядає такі 
основні групи результативних показників: по-
казники витрат, продукту, ефективності, якос-
ті, а виконання бюджетів усіх рівнів має бути 
орієнтоване на досягнення кінцевого результа-
ту найбільш ефективним способом. Т. Бабич 
вважає, що хоч в українському бюджетному 
процесі використовують поняття «результатив-
ні показники», коректніше їх називати «по-
казники виконання», оскільки існує показник 
результативності [1]. О. Сукач доводить, що під 
час оцінки результативності видатків доцільно 
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застосовувати показник корисності, за допо-
могою якого можливо визначити суспільну ко-
ристь від використання коштів бюджету місце-
вого рівня [9].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Отже, з огляду на вищенаве-
дене можна зробити висновок, що серед науков-
ців немає неподільної думки щодо показників 
оцінки результативності бюджетних видатків, 
їх змісту та співвідношення між ними. Варто 
зауважити, що будь-яка система показників 
може одночасно відображати заплановані ре-
зультати з фактичними даними. 

Мета статті полягає у дослідженні сучасної 
практики оцінки бюджетних видатків місцево-
го рівня та побудові оптимальної моделі оцінки 
результативності видатків з використанням су-
часного інструментарію.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Результати дослідження провідних науковців 
дозволили дійти висновку, що показники ре-
зультативності бюджетних видатків та їх смис-
лове навантаження значно відрізняються від 
простих результатів і показників. Видатки при-
родно пов'язані з можливістю реагувати розпо-

рядникам бюджетних коштів на розв'язання 
проблем соціальної та економічної спрямова-
ності.

Сучасна практика формування місцевих 
бюджетів України відбувається за програмно-
цільовим методом, що визначено в «Концеп-
ції застосування програмно-цільового методу 
в бюджетному процесі України». Концепція 
фінансування видатків бюджету має відбувати-
ся на основі бюджетних програм відповідного 
рівня. Перехід до програмної побудови бюдже-
тів передбачає впровадження результативних 
показників оцінки фінансування бюджетних 
програм, що дозволяють відобразити ефектив-
ність використання бюджетних коштів, співвід-
ношення досягнутих результатів та витрат, їх 
доцільність, а також порівнювати результати 
використання коштів у динаміці за роками та 
між головними розпорядниками бюджетних ко-
штів [4].

Згідно Концепції, до результативних по-
казників відносять: показники витрат, які ви-
значають обсяги та структуру ресурсів, що за-
безпечують виконання бюджетної програми; 
показники продукту використовуються для 

Оцінка результативності видатків 
місцевого бюджету Принципи

– комплексність оцінки бюджетних видатків;
– використання однорідних показників;
– врахування громадської думки, щодо ефективності видатків;
– правомірності та законності використання бюджетних 
коштів 

Аналіз результатів 
діяльності органів влади

Діагностика досягнутих 
результатів від 
використання 

бюджетних ресурсів 

Оцінка рівня 
забезпечення суспільного 

добробуту 

1. Прогнозування доходів бюджету.
2. Оцінка рівня додатково залучених 
ресурсів до бюджету. 
3. Оцінка якості бюджетних послуг
4. Застосування сучасних методів 
управління видатками
5. Аналіз результатів на кожному 
етапі фінансування видатків

Мета

1. Рівень соціально-
економічного розвитку регіону
2. Стан забезпечення соціальних 
гарантій населення регіону
3. Рівень розвитку місцевої 
інфраструктури

– порівняння
– застосування коригуючих 
коефіцієнтів
– ефективність видатків

– аналіз виконання бюджету та факторів впливу на нього;
– аналіз планових та фактичних показників бюджету;
 – оцінка рівня життя населення регіону (безробіття, доходи, соціальні 
виплати);
– оцінка якості послуг місцевих органів влади;
– оцінка боргового навантаження бюджету регіону та розрахунки за боргами;
– кількість та ефективність бюджетних програм;
– рівень дотаційності місцевого бюджету;
– оцінка ефективність витрачання бюджетних коштів тощо.

методи

показники

– кількісні показники
– якісні показники

методологія

– аналіз результатів оцінки;
– визначення досягнутого результату;
 – обґрунтування доцільності змін (за потреби);
– затвердження звіту про використання бюджетних коштів.  

Рис. 1. Модель оцінки результативності видатків місцевого бюджету
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оцінки досягнення поставлених цілей; показ-
ники ефективності – це відношення кількості 
вироблених товарів (виконання робіт, надання 
послуг) до їхньої вартості в грошовому або люд-
ському вимірі; показники якості – відобража-
ють якість вироблених товарів (виконаних ро-
біт, наданих послуг) [4].

У навчальному посібнику Міністерства фі-
нансів України «Складання, розгляд та затвер-
дження місцевих бюджетів на основі положень 
Бюджетного кодексу України» показники ре-
зультативності групують за такими типами [8]: 
показники витрат; показники продукту; показ-
ники ефективності; показники результату, що є 
показником якості.

Отже, оцінка результативності є ефективним 
інструментом управління видатковою части-
ною бюджетів усіх рівнів бюджетної системи. 
Аналіз нормативної бази свідчить, що на су-
часному етапі акцент зроблено на моніторингу 
цільового використання виділених бюджетних 
коштів, а не задоволення суспільних потреб на-
селення регіону. На сучасному етапі фактично 
не запропоновано єдиної методології оцінки ре-
зультативності за всіма видатками (бюджетні 
та позабюджетні кошти, забезпечення майбут-
ніх доходів), а також за видатками бюджетів 
різних рівнів. 

Ураховуючи результати виконаного дослі-
дження, ми вважаємо, що в умовах сьогоден-
ня, а саме катастрофічної нестачі бюджетних 
коштів, результативність бюджетних видатків 
має відображати не лише досягнутий економіч-
ний, соціальний, законодавчий, інноваційний 
ефекти, а й рівень задоволення суспільних по-
треб населення регіону. Серед критеріїв оцінки 
результативності видатків доцільно увиразнити 
використання внутрішніх резервів залучення 
додаткових доходів до бюджету. Узагальнив-
ши існуючу практику оцінки результативності 
бюджетних видатків та дослідивши існуючі не-
доліки сьогоденної практики, нами було запро-
поновано модель оцінки результативності ви-
датків місцевого бюджету, що ґрунтується на 
принципах та методах оцінки результативності, 
які дозволяють здійснити всебічну оцінку до-
сягнення визначеної мети фінансування видат-
ків (рис. 1).

Відповідно до запропонованої моделі, оцін-
ка ефективності бюджетних видатків місцевого 
бюджету передбачає :

– аналіз результатів діяльності органів влади;
– діагностику досягнутих результатів;
– оцінку рівня суспільного добробуту.
Оцінка здійснюється з використанням якіс-

них та кількісних показників, які на основі ме-
тодів порівняння та коригуючих коефіцієнтів 
дозволяють оцінити отримані результати від 
профінансованих видатків та прийняти рішен-
ня стосовно їх ефективності, раціональності та 
доцільності.

За результатами отриманого аналізу щодо 
використаних коштів фінансові органи при-

ймають рішення щодо виконання планових по-
казників, економічності використання коштів 
та досягнення мети фінансування видатків. На 
основі отриманих результатів розробляється 
план заходів щодо корегування видатків (збіль-
шення, зменшення або припинення) за кон-
кретними розпорядниками коштів, вносяться 
корективи до програм соціально-економічного 
розвитку регіону.

Важливою складовою запропонованої моде-
лі є оцінка додатково залучених ресурсів, що 
дозволяє визначити усі можливі позабюджетні 
джерела фінансування видатків. Важливість за-
лучення коштів домогосподарств, суб’єктів гос-
подарювання та потенційних інвесторів полягає 
у можливості їх спрямування на розвиток інф-
раструктури регіону, що, в свою чергу, сприя-
тиме стимулюванню економічного розвитку.

Таким чином, запропонована модель резуль-
тативного використання бюджетних коштів 
дозволить сприяти прозорості бюджетного фі-
нансування, побудувати залежність суспільно-
го добробуту населення від якості бюджетних 
послуг та результуючих показників профінан-
сованих видатків, стимулювати одержувачів 
(розпорядників) бюджетних коштів до підви-
щення якості управління бюджетом на місце-
вому рівні. 

Висновки. Отже, економічні та політичні пе-
ретворення, що відбуваються в Україні та світі, 
вимагають від органів влади побудови надійно-
го й дієвого механізму забезпечення соціальних 
гарантій населення, реалізації ефективної бю-
джетної політки на місцевому рівні. Основним 
інструментарієм місцевої бюджетної політики 
має стати раціональне використання бюджет-
них ресурсів. Результативність видатків має 
відображати не лише досягнення кінцевого ре-
зультату фінансування, а й ступінь вирішення 
регіональних проблем. 

Запропонована модель оцінки результатив-
ності видатків місцевого бюджету ґрунтується 
на сучасних принципах побудови бюджетного 
процесу та дозволяє здійснювати оцінку доціль-
ності та правомірності витрачання коштів на 
кожному етапі фінансування видатків.

Отже, питання оцінки результативності ви-
датків бюджету та ефективності витрачання ко-
штів залишається актуальним для подальшого 
дослідження.
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АНОТАЦІЯ
У статті з метою забезпечення відповідності вимогам на-

глядових органів для отримання банком дозволу на застосу-
вання IRB-підходу запропоновано систему систематизації ін-
формації щодо рівнів дефолтів боржників банків; обчислення 
оціночних рівнів дефолтів боржників; визначення рівня нагля-
ду за рівнем дефолтів боржників банків, виходячи з результатів 
співвіднесення оціночних агрегованих історичних даних щодо 
рівня дефолтів боржників по банківській системі з оціночними 
рівнями дефолтів боржників банків. 

Ключові слова: кредитний ризик, дефолт, IRB-підхід, ма-
триця міграцій кредитів, історичні дані, співвіднесення, рівень 
нагляду.

АННОТАЦИЯ
В статье с целью обеспечения соответствия требованиям 

надзорных органов для получения разрешения надзорных ор-
ганов на применение IRB-подхода предложена система сис-
тематизации информации об уровнях дефолтов заемщиков 
банков; расчета оценочных уровней дефолтов заемщиков; 
определения уровня надзора за уровнем дефолтов заемщи-
ков банков, исходя из результатов соотнесения оценочных 
агрегированных исторических данных об уровне дефолтов за-
емщиков по банковской системе с оценочными уровнями де-
фолтов заемщиков банков. 

Ключевые слова: кредитный риск, дефолт, IRB-подход, 
матрица миграций кредитов, исторические данные, соотнесе-
ние, уровень надзора.

ANNOTATION
The article, іn order to ensure the compliance with the 

requirements of supervisory authorities regarding obtaining of 
regulatory approval for the use of IRB-approach in this article 
is proposed a system for: systematization of information on the 
banks’ borrowers defaults levels; calculation estimated default 
levels; determination of level of supervision for borrowers 
default levels, based on the results of comparison of estimated 
aggregated historical data on default levels in the banking system 
and estimated banks’ borrowers default levels .

Keywords: credit risk, defaulted, IRB-approach, migration 
matrices loans, historical data, correlation, level of supervision.

Постановка проблеми. Інтеграція банків-
ської системи України до ЄС обумовлює по-
требу в подальшому наближенні методичних 
підходів оцінки достатності капіталу в части-
ні врахування кредитного ризику положенням 
Базельського комітету. Положення «Міжнарод-
ної конвергенції виміру капіталу і стандартів 
капіталу: нові підходи» (Базель ІІ) [1, с. 20] є 

мінімальними міжнародними стандартами пру-
денційного регулювання та нагляду за банками. 

Не обмежуючись потребою в запровадженні 
до вітчизняної банківської практики пруден-
ційних вимог до розрахунку капіталу з метою 
покриття кредитного ризику за спрощеними 
підходами, на наш погляд, потребує започатку-
вання в банках підготовчої роботи щодо пере-
ходу банків на здійснення оцінки кредитного 
ризику з застосуванням внутрішніх рейтинго-
вих моделей.

Згідно з положеннями Базеля ІІ, для отри-
мання дозволу наглядового органу на викорис-
тання IRB-підходу банк має порівнювати реалі-
зовані рівні дефолтів1 з оціночними для кожної 
категорії рейтингів, щоб підтвердити їх знахо-
дження в межах очікуваного діапазону для від-
повідної категорії [1, с. 100, 107]. 

Запровадження пруденційного нагляду за 
процесом співвіднесення агрегованих історич-
них даних щодо рівня дефолтів із рівнем де-
фолтів боржників банків може розглядатись 
у контексті розвитку вітчизняної банківської 
практики щодо розширення варіантності під-
ходів оцінки кредитного ризику, в тому числі 
шляхом використання IRB-підходу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розуміння сутності кредитного ри-
зику, його виявлення, оцінки, управління та 
контролю досліджувались у працях багатьох 
вітчизняних науковців, серед яких, зокрема, 
А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьмен-
ко, І.О. Школьник, П. Райхлінг, О.В. Васюрен-
ко, О.М. Сидоренко та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Українськими вченими біль-
шою мірою висвітлено теоретичні підходи щодо 
розуміння сутності кредитного ризику та осо-
бливостей його ідентифікації в процесі управ-
ління ризиками банку. Водночас недостатньо 
вивченим залишається питання адаптації ві-
тчизняних підходів оцінки кредитного ризику 
з прогресивною міжнародною практикою, зо-

1 Дефолтом боржника вважається ситуація, коли: банк вважає, що боржник не може виконати свої зобов’язання за креди-
том перед банком-кредитором без застосування такого заходу, як реалізація забезпечення (за наявності) та/або боржником 
більш ніж на 90 днів простроченого погашення будь-яких суттєвих зобов’язань за кредитом перед банком-кредитором [1].
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крема, щодо створення передумов для розвитку 
в банках України власних внутрішніх рейтин-
гових систем щодо оцінки кредитного ризику.

Мета статті полягає у розробленні порядків: 
1) систематизації інформації щодо реалізова-
них рівнів дефолтів боржників банків; 2) обчис-
лення оціночних рівнів дефолтів боржників; 
3) визначення рівня нагляду за рівнем дефол-
тів боржників банків на підставі співвіднесен-
ня оціночних агрегованих даних по банківській 
системі з відповідними даними банків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кредитний ризик є одним із головних ризи-
ків, на які наражаються банки в процесі своєї 
діяльності. Згідно з Базелем ІІ [1, с. 20], бан-
кам надається можливість вибору найбільш 
оптимального для них підходу до розрахунку 
вимог до капіталу для покриття кредитного 
ризику (стандартизований і IRB-підхід, який 
поділяється на фундаментальний та вдоскона-
лений) [2, с. 523]. 

IRB-підхід є більш чутливим до кредитного 
ризику, оскільки ґрунтується на накопиченому 
досвіді щодо отриманих у минулому збитків.

Згідно з Базелем ІІ, банки, розраховуючи се-
редній рівень імовірності дефолтів боржників 
(РD), можуть використовувати: власний досвід 
дефолтів боржників, співвіднесення з зовнішні-
ми даними або статистичні моделі дефолту. 

Керуючись прогресивною світовою прак-
тикою застосування банками досвіду збит-
ків [3, с. 19], з метою наближення оцінки 
банками кредитних ризиків до міжнародної 
практики, з метою стимулювання банків до за-
стосування власних рейтингових систем є до-
цільним запровадження функцій контролю з 
боку регулятора за фактичними рівнями дефол-
тів боржників банків (з метою підтвердження 
їх адекватності, обґрунтованості відхилень від 
оціночних значень регулятора). 

Ймовірність дефолту (РD) є одним із ком-
понентів оцінки кредитного ризику банку на 
основі IRB-підходу. В рамках фундаментально-
го підходу банки здійснюють власні оцінки РD.

З метою диференціації відносних ступенів 
ризику активів банку, виражених у показнику 
РD, необхідно:

- здійснювати наглядовому органу збір та 
аналіз інформації від банків щодо фактичних 
значень PD;

- обчислювати на її основі оціночні агрегова-
ні PD по банківській системі (щонайменше за 
три роки, виходячи з річної періодичності);

- започаткувати здійснення процесу співвід-
несення PD банків із оціночними агрегованими 
PD по банківській системі з метою контролю 
розрахункових значень PD банків, виходячи з 
визначеного регулятором рівня нагляду. 

На нашу думку, найбільш оптимально ця 
задача вирішується шляхом побудови банками 
матриці міграцій кредитів у межах визначених 
категорій якості кредитів згідно з Положенням 
НБУ № 23 [4, с. 5].

Матриця міграцій відображатиме зміну 
якості активу впродовж періоду аналізу та, від-
повідно, питому вагу PD боржників банків за 
кредитами.

Виходячи з вимог Положення НБУ № 23, 
кредити поділяються на п’ять категорій якості, 
яким відповідають такі терміни прострочення 
погашення боргу (табл. 1).

Таким чином, ознаки дефолту (прострочення 
боргу більше 90 днів) міситимуть дві категорії 
якості – IV та V. 

Побудова матриці міграцій кредитів дозво-
лить банку зібрати фактичні дані щодо пере-
ходу їх боржників у категорії дефолту та спрог-
нозувати імовірність переходу кредитів до 
дефолтних груп у майбутньому.

Схематично методика аналізу міграції кре-
дитів представлена на рис. 1.

 
 

Кредитний 
портфель з 

урахуванням 
міграції  

Рис. 1. Схема аналізу міграції кредитів

Застосування матриці міграцій дозволяє про-
аналізувати історичні дані банків щодо міграції 
кредитів у нижчі категорії якості та здійснюва-
ти моніторинг питомої ваги кредитів у дефолт-
них категоріях (IV та V).

Цьому процесу відповідатимуть нижчезазна-
чені етапи.

Таблиця 1
Терміни прострочення погашення боргу,  

що відповідають визначеним категоріям якості кредитів 
Терміни прострочення погашення боргу

до 7 днів до 30 днів до 90 днів до 180 днів > 180 днів
високий добрий задовільний слабкий незадовільний

Категорія якості
І-ІІ ІІ-ІІІ ІІІ-ІV ІV-V V

Згідно з вимогами Положення № 23 
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Крок 1. Побудувавши матрицю міграцій кре-
дитів за кожен із трьох років на основі історич-
них даних банку, знаходимо середні значення 
частки кредитів банку в межах кожної з кате-
горій якості, які не піддаються ризику дефолту:

банк «А»:
𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

 

 А1п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

;

банк «В»: 
𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

 

 А1п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

; (1)

…
банк «m»: 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

 

 А1п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

 

 А1п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

 – матриця з середніми зна-
ченнями частки кредитів банку в межах кожної 
з категорій якості, які не піддаються ризику де-
фолту (перший стовпець);

i – номер строки матриці, відображає стан 
міграції кредитів;

j – номер стовпця матриці, відображає кате-
горію якості кредитів.

Крок 2. Знаходимо кумулятивне значен-
ня частки кредитів, які не піддаються ризику 
дефолту, агреговане по банківській системі в 
межах кожної з категорій якості:

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 
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𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 
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,   (2)

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 
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 – матриця з кумулятивними зна-
ченнями частки кредитів, які не піддаються 
ризику дефолту, агреговане по банківській сис-
темі в межах кожної з категорій якості.

Крок 3. Щоб визначити ймовірність перехо-
ду кредитів із однієї категорії якості в іншу в 
наступному періоді (періоді моніторингу), скла-
даємо транспоновану матрицю переходів:

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 
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.     (3)

Отримані показники двох матриць перемно-
жуємо:

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 
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.     (4)

У результаті отримуємо матрицю 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 
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,  
агреговану по банківській системі, за якою мо-
жемо визначити ймовірність переходу кредитів 
із однієї категорії якості в іншу в наступному 
періоді та здійснювати моніторинг ретроспек-
тивних даних банків щодо PD.

Показники матриць банків та кумулятивної 
матриці, агрегованої по банківській системі, 
дозволяють визначити розрахункову величину 
PD у кожній із категорій якості. Для цього ви-
користовуються показники діагоналі матриць, 
переведені в частки, які віднімаються від 1.

Тобто частка кредитів банку «А», що пере-
бувають під ризиком дефолту, становитиме:

для І категорії якості:

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

 

 А1п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

, (5)

для ІІ категорії якості:

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

 

 А1п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

.

для ІIІ категорії якості:

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

 

 А1п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

 і т. д.

Їх зіставлення з відповідними даними 
(PDкум), розрахованими на підставі даних 
матриці 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

 

 А1п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

, дозволить визначити, на-
скільки достовірно/близько до середніх зна-
чень, що відповідають поточним економічним 
умовам, застосований банком розрахунок PD 
відповідає розрахованим відповідним даним, 
агрегованим по банківській системі (дельту від-
хилення рівнів дефолтів (PD)).

Застосування співвіднесення рівнів дефолтів 
(PD) банків із агрегованими даними (PDкум) по 
банківській системі відповідає мінімальним ви-
могам щодо застосування IRB-підходу за Базе-
лем ІІ (§ 462) [1, с. 107]. 

Запропоновану методику доцільно викорис-
товувати з метою співвіднесення фактичних да-
них банку щодо міграції кредитів, у тому числі 
в дефолтні категорії, з розрахованими аналогіч-
ними прогнозними даними по банківській сис-
темі агреговано та визначення рівня нагляду за 
PD кожного з банків: загальний рівень нагля-
ду, рівень моніторингу та рівень вжиття заходів 
(табл. 2).

Таблиця 2
Визначення рівня нагляду за РD банків залежно від стану міграції кредитів 

Значення m(PD)
за категоріями 

якості

Значення 
m(PD), що 
відповідають:

І ІІ ІІІ IV V

1 загальному рівню 
нагляду

m(PD)
Іϵ[(PDкум)І± 

0,10]

m(PD)ІІ 
ϵ [(PDкум)

ІІ± 1,0]

m(PD)ІІІ 
ϵ [(PDкум)
IІІ± 2,5]

m(PD)
ІVϵ [(PDкум)

IV± 5,0]

m(PD)
Vϵ [(PDкум)

V± 7,0]

2 рівню моніторингу
m(PD)І 

ϵ [(PDкум)І 
± 0,25]

m(PD)ІІ 
ϵ [(PDкум)

ІІ± 2,5]

m(PD)ІІІ 
ϵ [(PDкум)
IІІ± 5,0]

m(PD)
ІVϵ [(PDкум)

IV± 7,0]

m(PD)
Vϵ [(PDкум)

V± 10,0]

3 рівню вжиття заходів

m(PD)І 
>або <

[(PDкум)
І± 0,25 або 

більше]

m(PD)ІІ
>або<[(PDкум)

ІІ± 2,5 або 
більше]

m(PD)ІІІ 
> 

або<[(PDкум)
ІІІ± 5,0 та 

більше]

m(PD)ІV> 
або<[(PDкум)

ІV± 7,0 та 
більше]

m(PD)V>або 
<[(PDкум)
V± 10,0 та 

більше]
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Значення відхилень питомої ваги фактичних 
PD банку від кумулятивних PD2 є підставою для 
ступеню уваги (загального, підвищеного, поси-
леного) регулятора до внутрішніх критеріїв бан-
ку щодо визначення PD в частині достовірності, 
адекватності та, за необхідності, перегляду.

Визначення належності банку до одного з на-
ведених рівнів нагляду за РD здійснюється з до-
триманням таких принципів: 

- для рівня загального нагляду: три або біль-
ше з п’яти фактичних значень m(PD) розташо-
вуються в межах граничних відхилень, перед-
бачених таблицею 2 для цього рівня, і решта з 
них не потрапляє до рівня вжиття заходів; 

- для рівня вжиття заходів: два або більше з 
п’яти фактичних значень m(PD) перевищують 
граничні відхилення, передбачені таблицею 2 
для цього рівня, та одне або більше фактичних 
значень m(PD) розташовуються в межах гра-
ничних відхилень, передбачених таблицею 1 
для рівня моніторингу; 

- для рівня моніторингу: решта комбінацій 
фактичних значень m(PD). 

Ефективність використання запропонованої 
методики обчислення прогнозних рівнів PD 
банків, їх співвіднесення з відповідними агрего-
ваними даними по банківській системі доцільно 
розглянути на прикладі. 

Приміром, на звітну дату в банку «А» вна-
слідок міграції кредитів відбулись такі зміни їх 
питомої ваги в межах категорій якості (табл. 3).

Таблиця 3
Матриця міграції кредитів банку «А»

Період
Відсоток кредитів, що не піддається 

ризику дефолту, за категорією якості:
І ІІ ІІІ ІV V

1 94 85 75 38 12
2 97 82 69 32 10
3 94 81 63 29 7

На підставі зазначених історичних даних 
банку за трьома періодами складаємо вихідні 
матриці міграцій кредитів (А

1п
; А

2п
; А

3п
): 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐴𝐴3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐵𝐵(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐵𝐵1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐵𝐵3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚2𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑚𝑚3𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖� 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖  

𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐴𝐴(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖 …  𝑚𝑚(сер)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 𝑥𝑥 1/𝑛𝑛 

𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑚𝑚(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 …𝐴𝐴(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑥𝑥 𝑀𝑀Т(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)11 + 𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)22 + 𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100 

𝐴𝐴(𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝐴𝐴(сер)33 + ⋯+ 𝐴𝐴(сер)(𝑖𝑖−1)𝑖𝑖� 𝑥𝑥 100і т. д. 

𝑃𝑃(𝑀𝑀(кум)𝑖𝑖𝑖𝑖) 

 

 А1п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

;          (1)

А𝟐𝟐п =

⎝

⎜⎜
⎛

  97 3 0
  82 0 18
  69 0 0

0 0   0
0 0   0

31 0   0
32 0  0
10 0  0
0 0  0

0 68 0
0 0 90
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

А𝟑𝟑п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  81 0 19
  63 0 0

0 0   0
0 0   0

37 0   0
29 0  0
7 0  0
0 0  0

0 71 0
0 0 93
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

Аз =

⎝

⎜⎜
⎜
⎛

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

+

⎝

⎜⎜
⎛

  97 3 0
  82 0 18
  69 0 0

0 0   0
0 0   0

31 0   0
32 0  0
10 0  0
0 0  0

0 68 0
0 0 90
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

+

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  81 0 19
  63 0 0

0 0   0
0 0   0

37 0   0
29 0  0
7 0  0
0 0  0

0 71 0
0 0 93
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

⎠

⎟⎟
⎟
⎞
𝑥𝑥 1

3�  

 

Аз =

⎝

⎜⎜
⎛

  95 5 0
  82,7 0 17,3
  69 0 0

0 0     0
0 0     0

31 0      0
33  0   0
 9,7  0   0

0  0   0
 
 0 67 0
 0 0 90,3
 0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

АзТ =

⎝

⎜⎜
⎛

95 82,7 69
5 0 0
0 17,3 0

  33    9,7  0
  0   0  0
  0   0   0

  
  0    0     31
   0    0   0
   0    0   0

 
 0   0 0

 67   0 0
 0 90,3 100⎠

⎟⎟
⎞

 

;          (2)
А𝟐𝟐п =

⎝

⎜⎜
⎛

  97 3 0
  82 0 18
  69 0 0

0 0   0
0 0   0

31 0   0
32 0  0
10 0  0
0 0  0

0 68 0
0 0 90
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

А𝟑𝟑п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  81 0 19
  63 0 0

0 0   0
0 0   0

37 0   0
29 0  0
7 0  0
0 0  0

0 71 0
0 0 93
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

Аз =

⎝

⎜⎜
⎜
⎛

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

+

⎝

⎜⎜
⎛

  97 3 0
  82 0 18
  69 0 0

0 0   0
0 0   0

31 0   0
32 0  0
10 0  0
0 0  0

0 68 0
0 0 90
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

+

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  81 0 19
  63 0 0

0 0   0
0 0   0

37 0   0
29 0  0
7 0  0
0 0  0

0 71 0
0 0 93
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

⎠

⎟⎟
⎟
⎞
𝑥𝑥 1

3�  

 

Аз =

⎝

⎜⎜
⎛

  95 5 0
  82,7 0 17,3
  69 0 0

0 0     0
0 0     0

31 0      0
33  0   0
 9,7  0   0

0  0   0
 
 0 67 0
 0 0 90,3
 0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

АзТ =

⎝

⎜⎜
⎛

95 82,7 69
5 0 0
0 17,3 0

  33    9,7  0
  0   0  0
  0   0   0

  
  0    0     31
   0    0   0
   0    0   0

 
 0   0 0

 67   0 0
 0 90,3 100⎠

⎟⎟
⎞

 

;          (3)

За даними вихідних матриць міграції креди-
тів по банку «А» у кожному з періодів визна-
чаємо середні значення питомої ваги кредитів, 
які не піддаються ризику дефолту (АЗ), у кож-
ній з категорій якості:

А𝟐𝟐п =

⎝

⎜⎜
⎛

  97 3 0
  82 0 18
  69 0 0

0 0   0
0 0   0

31 0   0
32 0  0
10 0  0
0 0  0

0 68 0
0 0 90
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

А𝟑𝟑п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  81 0 19
  63 0 0

0 0   0
0 0   0

37 0   0
29 0  0
7 0  0
0 0  0

0 71 0
0 0 93
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

Аз =

⎝

⎜⎜
⎜
⎛

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

+

⎝

⎜⎜
⎛

  97 3 0
  82 0 18
  69 0 0

0 0   0
0 0   0

31 0   0
32 0  0
10 0  0
0 0  0

0 68 0
0 0 90
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

+

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  81 0 19
  63 0 0

0 0   0
0 0   0

37 0   0
29 0  0
7 0  0
0 0  0

0 71 0
0 0 93
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

⎠

⎟⎟
⎟
⎞
𝑥𝑥 1

3�  

 

Аз =

⎝

⎜⎜
⎛

  95 5 0
  82,7 0 17,3
  69 0 0

0 0     0
0 0     0

31 0      0
33  0   0
 9,7  0   0

0  0   0
 
 0 67 0
 0 0 90,3
 0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

АзТ =

⎝

⎜⎜
⎛

95 82,7 69
5 0 0
0 17,3 0

  33    9,7  0
  0   0  0
  0   0   0

  
  0    0     31
   0    0   0
   0    0   0

 
 0   0 0

 67   0 0
 0 90,3 100⎠

⎟⎟
⎞

 

А𝟐𝟐п =

⎝

⎜⎜
⎛

  97 3 0
  82 0 18
  69 0 0

0 0   0
0 0   0

31 0   0
32 0  0
10 0  0
0 0  0

0 68 0
0 0 90
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

А𝟑𝟑п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  81 0 19
  63 0 0

0 0   0
0 0   0

37 0   0
29 0  0
7 0  0
0 0  0

0 71 0
0 0 93
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

Аз =

⎝

⎜⎜
⎜
⎛

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

+

⎝

⎜⎜
⎛

  97 3 0
  82 0 18
  69 0 0

0 0   0
0 0   0

31 0   0
32 0  0
10 0  0
0 0  0

0 68 0
0 0 90
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

+

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  81 0 19
  63 0 0

0 0   0
0 0   0

37 0   0
29 0  0
7 0  0
0 0  0

0 71 0
0 0 93
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

⎠

⎟⎟
⎟
⎞
𝑥𝑥 1

3�  

 

Аз =

⎝

⎜⎜
⎛

  95 5 0
  82,7 0 17,3
  69 0 0

0 0     0
0 0     0

31 0      0
33  0   0
 9,7  0   0

0  0   0
 
 0 67 0
 0 0 90,3
 0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

АзТ =

⎝

⎜⎜
⎛

95 82,7 69
5 0 0
0 17,3 0

  33    9,7  0
  0   0  0
  0   0   0

  
  0    0     31
   0    0   0
   0    0   0

 
 0   0 0

 67   0 0
 0 90,3 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

Ґрунтуючись на даних матриці (АЗ), визна-
чимо ймовірність переходу кредитів банку з ка-
тегорії в категорію в наступному періоді, склав-
ши транспоновану матрицю, перемноживши їх 
показники та отримавши матрицю (АЗ):

А𝟐𝟐п =

⎝

⎜⎜
⎛

  97 3 0
  82 0 18
  69 0 0

0 0   0
0 0   0

31 0   0
32 0  0
10 0  0
0 0  0

0 68 0
0 0 90
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

А𝟑𝟑п =

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  81 0 19
  63 0 0

0 0   0
0 0   0

37 0   0
29 0  0
7 0  0
0 0  0

0 71 0
0 0 93
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

Аз =

⎝

⎜⎜
⎜
⎛

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  85 0 15
  75 0 0

0 0   0
0 0   0

25 0   0
38 0 0
12 0 0
0 0 0

0 62 0
0 0 88
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

+

⎝

⎜⎜
⎛

  97 3 0
  82 0 18
  69 0 0

0 0   0
0 0   0

31 0   0
32 0  0
10 0  0
0 0  0

0 68 0
0 0 90
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

+

⎝

⎜⎜
⎛

  94 6 0
  81 0 19
  63 0 0

0 0   0
0 0   0

37 0   0
29 0  0
7 0  0
0 0  0

0 71 0
0 0 93
0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

⎠

⎟⎟
⎟
⎞
𝑥𝑥 1

3�  

 

Аз =

⎝

⎜⎜
⎛

  95 5 0
  82,7 0 17,3
  69 0 0

0 0     0
0 0     0

31 0      0
33  0   0
 9,7  0   0

0  0   0
 
 0 67 0
 0 0 90,3
 0 0 100⎠

⎟⎟
⎞

 

 

АзТ =

⎝

⎜⎜
⎛

95 82,7 69
5 0 0
0 17,3 0

  33    9,7  0
  0   0  0
  0   0   0

  
  0    0     31
   0    0   0
   0    0   0

 
 0   0 0

 67   0 0
 0 90,3 100⎠

⎟⎟
⎞

  

 

АЗ =

⎝

⎜⎜
⎛

90,5  78,57 65,55
78,57  71,39 57,06
65,55 57,06 57,22

31,35    9,22    0
27,29   8,02    0
22,77   6,69    0

 31,35  27,29  22,77 
 9,21 8,02 6,69

 0    0   0
 
55,78 3,2 0

3,2 82,48 90,3
0 90,3 100

 

⎠

⎟⎟
⎞

 

 

 

М(кум) =  

⎝

⎜⎜
⎛

     98,1 1,9 0
    75,7 0 24,3
    67,8 0 0

0 0      0
0 0      0

32,2  0       0
 52,2   0      0
  5,2   0      0
  0   0      0

   
0  47,8 0
0  0 94,8
0  0 100

 

⎠

⎟⎟
⎞

 

 
 

М(кум)Т =

⎝

⎜⎜
⎛

  98,1 75,7 67,8
   1,9 0 0
   0 24,3 0

  52,2    5,2  0
0 0   0
 0  0    0

    0     0    32,2
    0     0      0
    0     0      0

 
0     0    0

47,8     0    0
0  94,8 100

 

⎠

⎟⎟
⎞

 

 

М(кум)З =

⎝

⎜⎜
⎛

96,27  74,26 66,51
74,26  63,21 51,32
66,51 51,32 56,34

51,21  5,1     0
39,52 3,94     0
35,39 3,53     0

 51,21  39,52  35,39 
 5,1 3,94 3,53
 0    0   0

 
50,1 2,71 0
2,71 90,14 94,8

0 94,8 100

 

⎠

⎟⎟
⎞

 

 
На підставі отриманих значень матриці (АЗ) 

визначаємо розрахункову величину ймовірності 
дефолту А(PD) для кожної з категорій якості. 
Для І категорії якості оцінка ймовірності втрат 
складатиме: 

А(PD) I = ((1–0,905) x (1–0,7139) x (1–0,5722) 
х (1–0,5578) x (1–0,8248)) x 100 = (0,095 x 0,286 
х 0,428 x 0,442 x 0,175) х 100 = 0,09;

для ІІ категорії якості:
А(PD) ІI = ((1–0,7139) x (1–0,5722) x  

(1–0,5578) x (1–0,8248)) x 100 = (0,286 x 0,428 
x 0,442 x 0,175) х 100 = 0,95;

для ІІІ категорії якості:
А(PD) ІІI = ((1–0,5722) x (1–0,5578) x  

(1–0,8248)) x 100 = (0,428 x 0,442 x 0,175) х 
100 = 3,31;

для ІV категорії якості:
А(PD) ІV = ((1–0,5578) x (1–0,8248)) x 100 =  

(0,442 x 0,175) х 100 = 7,74;
для V категорії якості:
А(PD) V = (1–0,8248) x 100 = 0,175 х 100 =  

17,5.

2 Граничні значення прийнятного діапазону коливань для відповідної категорії якості (∆m(PD) мають визначатись регуля-
тором шляхом аналізу даних за минулі періоди, скоригованих на основі експертного судження, з урахуванням відміннос-
тей історичних та поточних даних, прогнозної інформації та макроекономічних чинників.
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За даними фінансової звітності по банків-
ській системі України визначаємо питому 
вагу кредитів по банківській системі в розрі-
зі категорій якості, які не піддаються ризику 
дефолту (для розрахунку прикладу викорис-
тані дані, розраховані на основі відповідних 
обсягів заборгованості [7] (а не кількості дого-
ворів), з застосуванням експертного суджен-
ня. Очікується, що дані, засновані на кіль-
кості договорів, регулятор буде запитувати в 
банків).

На підставі інформації про міграції креди-
тів за категоріями якості по банківській сис-
темі агреговано (Таблиця 4) будуємо матрицю, 
що відповідатиме кумулятивним значенням 
питомої ваги кредитів, що не піддаються ри-
зику дефолту, в межах кожної з категорій 
якості:

 

АЗ =

⎝

⎜⎜
⎛

90,5  78,57 65,55
78,57  71,39 57,06
65,55 57,06 57,22

31,35    9,22    0
27,29   8,02    0
22,77   6,69    0

 31,35  27,29  22,77 
 9,21 8,02 6,69

 0    0   0
 
55,78 3,2 0

3,2 82,48 90,3
0 90,3 100

 

⎠

⎟⎟
⎞

 

 

 

М(кум) =  

⎝

⎜⎜
⎛

     98,1 1,9 0
    75,7 0 24,3
    67,8 0 0

0 0      0
0 0      0

32,2  0       0
 52,2   0      0
  5,2   0      0
  0   0      0

   
0  47,8 0
0  0 94,8
0  0 100

 

⎠

⎟⎟
⎞

 

 
 

М(кум)Т =

⎝

⎜⎜
⎛

  98,1 75,7 67,8
   1,9 0 0
   0 24,3 0

  52,2    5,2  0
0 0   0
 0  0    0

    0     0    32,2
    0     0      0
    0     0      0

 
0     0    0

47,8     0    0
0  94,8 100

 

⎠

⎟⎟
⎞

 

 

М(кум)З =

⎝

⎜⎜
⎛

96,27  74,26 66,51
74,26  63,21 51,32
66,51 51,32 56,34

51,21  5,1     0
39,52 3,94     0
35,39 3,53     0

 51,21  39,52  35,39 
 5,1 3,94 3,53
 0    0   0

 
50,1 2,71 0
2,71 90,14 94,8

0 94,8 100

 

⎠

⎟⎟
⎞

 

За даними матриці (М(кум)) визначаємо ймо-
вірність переходу кредитів із категорії в катего-
рію в наступному періоді, склавши транспоно-
вану матрицю, перемноживши їх показники та 
отримавши матрицю (М(кум)З):
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На підставі отриманих значень матриці 
(М(кум)З) визначаємо розрахункову величину 
ймовірності дефолту (PDкум) для кожної з ка-
тегорій якості. Тоді:

для І категорії якості оцінка ймовірності 
втрат складатиме: 

(PDкум) I = ((1–0,9627) x (1–0,6321) x  
(1–0,5634) x (1–0,501) x (1–0,9014)) x 100 = (0,037 
x 0,368 x 0,437 x 0,499 x 0,099) х 100 = 0,03;

для ІІ категорії якості:
(PDкум) ІI = ((1–0,6321) x (1–0,5634) x  

(1–0,501) x (1–0,9014)) x 100 = (0,368 x 0,437 x 
0,499 x 0,099) х 100 = 0,8;

для ІІІ категорії якості:
(PDкум) ІІI = ((1–0,5634) x (1–0,501) x  

(1–0,9014)) x 100 = (0,437 x 0,499 x 0,099) х 
100 = 2,16;

Таблиця 4
Інформація про міграції кредитів за категоріями якості по банківській системі агреговано

№ 
з/п

Обсяг заборгованості 
в розрізі категорій 
якості   кредиту за 

станом на 01.01.2013 

Обсяг заборгованості в розрізі категорій якості кредиту станом на 
01.01.2014 р. з урахуванням фактору міграції (%)

І ІІ ІІІ ІV V

кат. 
якості 

(тис.
грн.)

(%)
(тис.
грн.)

 
(%)

(тис.
грн.)

 (%)
(тис.
грн.)

 (%)
(тис.
грн.)

 
(%)

(тис.
грн.)

 (%)

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 І 696 167,2 100 683 012,7 98,1 6 647,7 1,0 6 506,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2 ІІ 17 241,1 100 1 148,4 6,7 13054,8 75,7 2 907,7 16,9 130,2 0,8 0,0 0,0

3 ІІІ 14 294,8 100 97,6 0,7 2 107,4 14,7 9685,4 67,8 2 400,8 16,8 3,6 0,0

4 ІV 23 869,3 100 0,0 0,0 245,1 1,0 3702,8 15,5 11411,7 52,2 8 509,7 35,7

5 V 122 945,9 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 369,3 5,2 116 576,6 5,2

6
Усього 
(I-V):

874 518,3 X 684 258,7 X 22 055,0 X 22 802,7 X 20 312,0 X 125 089,9 X

Таблиця 5
Значення, що відповідають визначеним рівням нагляду за РD банків залежно від стану міграції 

кредитів 
Значення m(PD)
за категоріями 

якості

Значення m(PD),
що відповідають:

І ІІ ІІІ IV V

1 загальному рівню на-
гляду

m(PD)І ϵ 
[0,03 ± 0,10]

m(PD)ІІ 
ϵ [0,80 ± 1,0]

m(PD)ІІІ ϵ
[2,16 ± 2,5]

m(PD)ІV ϵ
[4,94 ± 5,0]

m(PD)V ϵ 
[9,9± 7,0]

2 рівню моніторингу m(PD)І ϵ 
[0,03 ± 0,25]

∆m(PD)ІІ 
ϵ [0,80 ± 2,5]

∆m(PD)ІІІ 
ϵ [2,16 ±5,0]

∆m(PD)ІV 
ϵ [4,94 ± 7,0]

m(PD)V ϵ 
[9,9 ± 10,0]

3 рівню вжиття заходів

m(PD)І
> або <

[0,03 ± 0,26 
та більше]

m(PD)ІІ 
> або <

[0,80 ± 2,6 та 
більше]

m(PD)ІІІ > 
або <[2,16 ± 

4,1 та більше]

m(PD)ІV> або 
<[4,94 ± 7,1 
та більше]

m(PD)V
> або <

[9,9± 10,1 та 
більше]
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для ІV категорії якості:
(PDкум) ІV = ((1–0,501) x (1–0,9014)) x 100 

= (0,499 x 0,099) х 100 = 4,94;
для V категорії якості:
(PDкум) V = (1–0,9014) x 100 = 0,099 х 100 

= 9,9.
Виходячи з проведених розрахунків, визна-

ченим в Таблиці 2 рівням нагляду за РD банків 
залежно від стану міграції кредитів відповіда-
тимуть такі значення PD (табл. 5).

Визначимо за даними таблиці 4, в межах 
граничних відхилень якого рівню нагляду пе-
ребувають значення PD для банку «А»: 

А(PD) I = 0,9 – рівень загального нагляду;
А(PD) ІI = 0,95 – рівень загального нагляду;
А(PD) IІІ = 3,31 – рівень загального нагляду;
А(PD) IV = 0,9 – рівень загального нагляду;
А(PD) V = 0,9 – рівень моніторингу.
Таким чином, віднесення банку до певно-

го рівня нагляду (три або більше з п’яти фак-
тичних значень банку m(PD) розташовуються 
в межах граничних відхилень, передбачених 
таблицею 2 для цього рівня, і решта з них не 
потрапляє до рівня вжиття заходів), нагляд за 
банком «А» здійснюється на загальному рівні.

Висновки. З урахуванням результатів про-
веденого дослідження запропоновано методи-
ку щодо систематизації банками і наглядовим 
органом інформації щодо реалізованих рівнів 
дефолтів боржників (PD) та обчислення оціноч-
них рівнів дефолтів боржників.

Запропоновану методику доцільно викорис-
товувати з метою співвіднесення PD банків із 
агрегованими даними PD по банківській систе-
мі в цілому та визначення на підставі такого 
співвіднесення рівня нагляду за PD банків.

Застосування зазначеної методики є однією з 
передумов для переходу банків на застосування 
IRB-підходу під час оцінки кредитного ризику 
з метою врахування при розрахунку достатності 
(адекватності) капіталу. 
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OF FINANCIAL STABILITY OF BANKS WITH THE AIM OF CREATING  

AN UNIFIED MODEL FOR BANKS OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
Зважаючи на сьогоднішні умови функціонування банківської 

системи в Україні, включаючи серйозні виклики у всіх економіко-
фінансових сферах – готівкового обігу та фінансової інфраструк-
тури в цілому, забезпеченні стабільного функціонування банків-
ських установ, банківському регулюванні та нагляді, важливим 
чинником удосконалення методів виходу з кризи є досвід ви-
користання перевірених зарубіжних й вітчизняних рейтингових 
моделей оцінки фінансової стійкості банків. В статті досліджено 
основні переваги та недоліки існуючих рейтингових методик, що 
дає підставу говорити про необхідність і можливість створення 
уніфікованої моделі рейтингової оцінки банків для ефективного 
функціонування банківської системи України.

Ключові слова: банківська система, комерційні банки, 
рейтингова оцінка, методики оцінювання стійкості банківської 
системи, групування банків за активами, рейтинг банків.

АННОТАЦИЯ
Учитывая сегодняшние условия функционирования бан-

ковской системы в Украине, включая серьезные вызовы во 
всех экономико-финансовых сферах – наличном обращении 
и финансовой инфраструктуре в целом, обеспечении стабиль-
ного функционирования банковских учреждений, банковском 
регулировании и надзоре, важным фактором совершенствова-
ния методов выхода из кризиса является опыт использования 
проверенных зарубежных и отечественных рейтинговых моде-
лей оценки финансовой устойчивости банков. В статье иссле-
дованы основные преимущества и недостатки существующих 
рейтинговых методик, что дает основание говорить о необхо-
димости и возможности создания унифицированной модели 
рейтинговой оценки банков для эффективного функциониро-
вания банковской системы Украины. 

Ключевые слова: банковская система, коммерческие 
банки, рейтинговая оценка, методики оценки устойчивости 
банковской системы, группирование банков по активам, рей-
тинг банков.

АNNOTATION
Given the current conditions of functioning of banking sys-

tem in Ukraine, including serious challenges in the economic-Fi-
nance – cash circulation and financial infrastructure, ensuring a 
stable functioning of banking institutions, banking regulation and 
supervision, an important factor in the improvement of methods 
of exit from the crisis experience in the use of audited foreign and 
domestic rating models assessment of financial stability of banks. 
The article studied the main advantages and drawbacks of existing 
rating methods, which gives grounds to speak about the necessity 
and possibility of creating a unified model of rating assessment of 
banks for effective functioning of the banking system of Ukraine.

Keywords: banking system, commercial banks, rating, meth-
ods of assessing the stability of the banking sector, grouping banks 
by assets, Bank rating.

Постановка проблеми. В умовах економічної 
глобалізації, коли валютні, банківські та фі-
нансові кризи йдуть в ногу з економічним роз-
витком, стабільність економіки в значній мірі 
залежить від стійкості банківської системи. 
Сьогодні в Україні широко не використовують-
ся системи оцінки діяльності банківських уста-
нов, оскільки серед фахівців банківської справи 
нема єдиної думки щодо параметрів рейтингової 
системи, яка б відповідала поточним потребам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розробці загальних і спеціальних підходів до 
оцінки банків та їх фінансової стійкості при-
свячено роботи вітчизняних та закордонних 
авторів, зокрема, І.В. Волошина [2], І.М. Па-
расія-Вергуненка [10], К.Є. Раєвського [6], 
Я.А. Клааса [4], Л.О. Примостки [11], Р. Хей-
нсворта [13]. 

Мета статті полягає у дослідженні методич-
них підходів до оцінки фінансової стійкості ко-
мерційних банків в Україні, визначенні їх пев-
ного рівня та характеристики для визначення 
можливості використання рейтингового оціню-
вання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасну банківську систему необхідно розгля-
дати як велику динамічну, цілеспрямовану, 
відкриту систему, яка характеризується наяв-
ністю значної кількості елементів. І не останню 
роль в цій системі відіграє дослідження різних 
видів комерційних банків, що передбачає забез-
печення їх цілісності та здатності виконувати 
свої функції у процесі адаптації до зовнішнього 
середовища при стабільному зростанні фінансо-
вих показників. 

На даний момент існує велика кількість 
методик оцінки фінансового стану банків, які 
використовуються банківськими аналітиками, 
Національним банком України, а також інши-
ми центральними банками розвинутих країн 
світу. Зарубіжні банки використовують рейтин-
ги у своїй діяльності протягом багатьох деся-
тиліть та для українських банківських установ 
рейтинги є відносно новим інструментом [1].
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Такі методи поділяються на кілька категорій 
(табл. 1) [3]. Однією з найвідоміших наглядових 
рейтингових систем є американська система 
CAМELS, яка дає змогу комплексно оцінюва-
ти фінансову стійкість банку, що визначається 
на основі даних, які надходять у контролюю-
чий інститут – Федеральну резервну систему 
США [12].

Таблиця 1
Методики оцінювання стійкості  

банківської системи

Тип системи
Назва 

системи
Країна

Наглядові 
банківські 
рейтингові системи

CAMELS США
PATROL Італія
O.R.A.P. Франція
CAMELS Україна

Системи фінансових 
коефіцієнтів 
та групової 
однорідності

Individual 
Bank 

Monitoring 
Screens

США

BAKIS Німеччина
Системи 
комплексної оцінки 
банківського ризику

RATE Великобританія

RAST Нідерланди

Статистичні моделі
GMS США

SAABA Франція

Національний банк України оцінює фінан-
совий стан і стабільність банківської установи 
також за рейтинговою системою CAМELS [1]. 
Головна перевага системи CAMELS у тому, що 
вона є стандартизованим методом оцінки бан-
ків, у якій рейтинги з кожного показника вка-
зують керівництву банку напрямок необхідних 
дій щодо їх поліпшення.

Банк Італії використовує рейтингову систе-
му PATROL, сутність якої полягає у визначен-
ні поточного стану банківської системи, вплив 
таких зовнішніх шоків, як несподіваний від-
плив депозитів і зростання питомої ваги про-
строченої заборгованості [12]. У Франції для 
дистанційного аналізу фінансової стійкості 
банків використовується система ORAP, а для 
прогнозування ймовірності банкрутства бан-
ківських установ – система SAABA, головна 
мета якої – виявлення існуючих проблем у 
банку на основі оцінки всіх компонентів ризи-
ків, пов’язаних з його діяльністю [10]. Систе-
ма ORAP працює в рамках стандартизованого 
програмного комплексу на базі внутрішніх та 
зовнішніх джерел інформації з оцінкою 14 фі-
нансових показників [5]. 

Банк Англії аналізує стан банківської сис-
теми та прогнозує фінансову стійкість за допо-
могою методик RATE та TRAM. За вказаними 
методиками аналізуються не лише дані щодо 
діяльності банків та фінансових компаній, а й 
низка макроекономічних показників, які ха-
рактеризують стан грошово-кредитного ринку 
країни, платіжного балансу, рівня заощаджень 
та інвестицій [12]. 

Вищенаведений аналіз підтверджує, що 
кожна з рейтингових систем є актуальною для 
кожної окремої країни, адже слугує основним 
інформаційним джерелом для проведення ана-
лізу і побудови рейтингів банків, що характе-
ризують масштаби банків, рівень диференціації 
фінансової діяльності, показники платоспро-
можності, ліквідності, прибутковості [2]. 

Розглядаючи банківську систему України, 
можна сказати, що вона має високий рівень сег-
ментації, адже кожна група банків має різні ха-
рактеристики. З метою здійснення порівняльного 
аналізу діяльності банків та розподілу наглядових 
функцій і обов'язків між центральним апаратом 
і територіальними управліннями Національного 
банку України щороку в грудні Національний 
банк України затверджує розподіл банків по 
групах на наступний рік. Таким чином, динамі-
ка кількості груп банків України за активами в 
2011–2015 рр. має наступний вигляд (табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка групування банків  

за розміром активів за 2011–2015 рр.

Група

Кількість банків

0
1
.0

1
.1

1

0
1
.0

1
.1

2

0
1
.0

1
.1

3

0
1
.0

1
.1

4

0
1
.0

1
.1

5

І група 17 17 15 15 16
ІІ група 22 19 20 20 19
ІІІ група 21 22 25 23 33
IV група 115 117 116 122 95

Джерело: [9]

За даними щорічного групування банків 
за розміром активів, у 2015 р. до І групи від-
несено 16 банків, до ІІ групи – 19 банків, до 
ІІІ групи – 33 банки та до ІV групи – 95 банків. 
У 2015 р. тривав процес концентрації активів, 
капіталу та зобов’язань у банках І групи, де на 
01.01.2015 р. було сконцентровано 73,3% за-
гальних активів банків України, 74,5% капі-
талу та 72,8% загального обсягу зобов’язань. 
Значне число банківських установ України 
орієнтоване на обслуговування окремих бізнес-
груп, а самі банки є учасниками формальних 
чи неформальних бізнес-груп (кептивні банки).

Аналіз динаміки розвитку банківської сис-
теми України показав, що щорічно приблизно 
8–11 комерційних банків стають банкрутами, 
що складає близько 4–5% від їх загальної кіль-
кості (табл. 3).

Станом на 01.01.2015 р. у Державному реє-
стрі банків зареєстровано 182 банки, з яких 163 
мали банківську ліцензію, в тому числі три дер-
жавні – АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», 
ПАТ «Держзембанк» та один АТ «РОДОВІД 
БАНК» – ліцензію санаційного банку. Кіль-
кість банків за участю іноземного капіталу, які 
діяли в Україні, зменшилась на чотири банки 
і становила 51 банк, з яких 19 – зі 100%-ним 
іноземним капіталом.
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Отже, враховуючи вищезазначений аналіз, 
складемо рейтинг банківської системи Украї-
ни та її складових, а саме комерційних банків. 
Спостереження за рейтинговою позицією кон-
кретного банку та її аналіз сприяють прийман-
ню обґрунтованих рішень стосовно подальших 

відносин суб'єктів господарської діяльності з 
цією банківською установою.

Розрахуємо рентабельність чистих активів 
комерційних банків та показник дисперсії рен-
табельності активів, який розраховується для 
певного банку і характеризує загальну при-
бутковість діяльності банківської установи за 
2011–2015 рр. (табл. 4).

Виходячи з усього сказаного, узагальнююча 
оцінка діяльності певного комерційного банку 
визначається: 

𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝑎𝑎𝑟𝑟 ×  
𝑟𝑟𝑖𝑖

max 𝑟𝑟𝑖𝑖
+ 𝑎𝑎𝑑𝑑 ×

min𝐷𝐷𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖

 ,       (1)

де Ri – рейтингова оцінка певного (і-го) ко-
мерційного банку індикативної групи; 

ri – рентабельність активів і-го банку на мо-
мент визначення рейтингу (показник, розрахо-
ваний з урахуванням середньорічного обсягу 
чистих активів); 

maxri – найбільша рентабельність активів у 
індикативній групі; 

Di – дисперсія показника рентабельності ак-
тивів і-го банку; 

minDi – найменше значення дисперсії у інди-
кативній групі банків; 

Таблиця 3
Динаміка розвитку банківської системи України 

протягом 2011–2015 рр.

Назва показника

0
1
.0

1
.2

0
1
1

0
1
.0

1
.2

0
1
2

0
1
.0

1
.2

0
1
3

0
1
.0

1
.2

0
1
4

0
1
.0

1
.2

0
1
5

0
1
.0

9
.2

0
1
5

Кількість банків, 
які мають банків-
ську ліцензію

176 176 176 180 163 126

з них: з інозем-
ним капіталом 55 53 53 49 51 38

у т. ч. зі 100% 
іноземним ка-
піталом

20 22 22 19 19 17

Частка іноземно-
го капіталу у ста-
тутному капіталі 
банків, %

40,6 41,9 39,5 34,0 32,5 31

Джерело: [9]

Таблиця 4
Рентабельність активів комерційних банків за 2011–2015 рр.

Банк 2011 2012 2013 2014 2015 01.07.2015 Середнє 
значення Дисперсія

ПриватБанк 1,21 0,98 0,89 0,87 0,37 2,55 1,14 0,55

Укрексімбанк 0,07 0,12 0,18 0,21 -7,78 -0,03 -1,20 10,39

Ощадбанк 0,78 0,72 0,66 0,66 -6,69 -0,02 -0,65 8,83

Райффайзен банк Аваль 0,00 0,06 0,07 1,68 -2,92 -0,04 -0,19 2,23

Укрсоцбанк 0,07 0,04 0,02 0,03 -5,52 -0,18 -0,92 5,07

Промінвестбанк -2,44 0,08 0,54 -6,48 -6,56 -0,14 -2,50 10,77

ВТБ банк -1,46 1,57 2,78 -0,77 1,76 -0,03 0,64 2,71

Альфа-банк 0,00 0,06 0,14 0,04 -2,03 -0,02 -0,30 0,72

Надра 0,02 0,01 0,00 0,01 -2,90 - -0,57 1,70

Перший укр. міжнародний 
банк 1,30 0,77 0,96 1,34 0,15 -0,02 0,75 0,33

Укргазбанк 0,07 -19,90 5,24 4,21 -13,32 -0,01 -3,95 105,02
Джерело: складено на основі [9]

Таблиця 5
Значення параметрів рейтингової моделі за 2011–2015 рр. для комерційних банків України

Банк maxri minDi ar ad ri Di R

ПриватБанк 2,55 0,33 0,13 0,87 1,06 0,55 0,58

Укрексімбанк 0,21 0,33 0,55 0,45 0,45 10,39 1,20

Ощадбанк 0,78 0,33 0,62 0,38 0,71 8,83 0,57

Райффайзен банк Аваль 1,68 0,33 0,08 0,92 0,15 2,23 0,14

Укрсоцбанк 0,07 0,33 0,10 0,90 -0,07 5,07 -0,04

Промінвестбанк 0,54 0,33 0,63 0,38 -0,60 10,77 -0,69

ВТБ банк 2,78 0,33 0,40 0,60 0,94 2,71 0,21

Альфа-банк 0,14 0,33 0,03 0,97 -0,15 0,72 0,41

Надра 0,02 0,33 0,16 0,84 -0,19 1,70 -1,40

Перший укр. міжнародний 
банк 1,34 0,33 0,06 0,94 0,69 0,33 0,97

Укргазбанк 5,24 0,33 0,50 0,50 11,61 105,02 1,11
Джерело: складено на основі [9]
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ar – показник значимості чинника прибут-
ковості; 

ad – показник значимості чинника ризику.
Розраховані значення параметрів рейтинго-

вої моделі наведено у таблиці 5.
Уточнимо, що під банківським рейтингом 

слід розуміти узагальнюючу оцінку діяльності 
банку, на основі якої можна визначити поло-

ження певного банку відносно інших банків-
ських установ. Рейтингова оцінка діяльності 
банку – це узагальнююча оцінка, заснована пе-
реважно на фінансових показниках роботи та 
даних балансу банку, яка характеризує поточ-
ний стан банку та залежність ефективності його 
діяльності від поточної ситуації на ринках, на 
яких він працює, або з якими пов’язаний.

Перейдемо до визначення загальної рейтин-
гової оцінки (табл. 6).

Таким чином, найвищий рейтинг буде у 
того банку, який найбільше наблизиться до 
«ідеального» банку. «Ідеальним» банком є та-
кий банк, рейтингова оцінка якого дорівнює 
чи навіть перевищує одиницю. Зауважимо, що 
реального банку в індикативній групі, який 
відповідає зазначеним вище характеристикам 
«ідеального» банку, взагалі може не існувати. 
Далі відбувається ранжування комерційних 
банків у порядку зменшення їх рейтингових 
оцінок.

Як показує проведене дослідження, най-
кращий рейтинг у Укрексімбанку, тому що він 
найближче до «ідеального» банку, але, звичай-
но, є деякі відхилення стосовно рентабельнос-
ті активів (Укргазбанк займає перше місце по 

максимальній рентабельності ак-
тивів, але друге – по загальному 
рейтингу серед досліджуваних 
банків). Найнижчий рейтинг у 
Надра банку – показник має най-
менше значення серед досліджу-
ваних банків – -1,40, що свідчить 
про наближення даної методики 
до нинішнього положення Надра 
банку, який знаходиться в стадії 
ліквідації.

Таким чином, методика ви-
значення узагальнюючої рей-
тингової оцінки діяльності ко-
мерційних банків може лише 
суб’єктивно відображати існую-
чий економічний стан комерцій-
ного банку. Тому доцільним буде 
аналіз ще деяких показників ді-
яльності комерційних банків.

 

Рейтинг банків 

Стресостійкість банку 

залежність від вкладів 
фізичних осіб 

 
якість фондування 

прибутковість 

ліквідність 

достатність капіталу 

масштаб діяльності 
 

Лояльність вкладників 

частка банку на ринку роздрібних 
депозитів 

 
абсолютне зростання роздрібного 

портфеля вкладів за квартал 
 

відносне зростання роздрібного 
портфеля вкладів за квартал 

 
досвід роботи на ринку 

 
платіжна репутація банку 

Рис. 1. Фактори, які використовуються  
при визначенні показників рейтингу банку

Джерело: [8]

Таблиця 6
Рейтинг комерційних банків України

Банк R Ранжування
ПриватБанк 0,58 4
Укрексімбанк 1,20 1
Ощадбанк 0,57 5
Райффайзен банк Аваль 0,14 8
Укрсоцбанк -0,04 9
Промінвестбанк -0,69 10
ВТБ банк 0,21 7
Альфа-банк 0,41 6
Надра -1,40 11
Перший укр. міжнародний 
банк 0,97 3

Укргазбанк 1,11 2
Джерело: складено на основі [9]

Таблиця 7
Рейтинг стійкості комерційних банків за ІІ квартал 2015 р.

Банк Загальний 
рейтинг Стресостійкість Лояльність 

вкладників
Корекція 

аналітиків
Укрсіббанк 4.24 3.89 4.6 0
Райффайзен банк Аваль 4.21 3.82 4.6 0
Укрексімбанк 4.16 3.52 3.3 0.75
Альфа-Банк 3.97 2.74 4.2 0.5
Ощадбанк 3.84 3.78 4.4 -0.25
Промінвестбанк 3.58 3.15 4 0
Сбербанк Росії 3.49 2.69 3.8 0.25
ВТБ Банк 3.39 2.77 4 0
Укрсоцбанк (UniCreditBank) 3.38 3.45 4.3 -0.5
ПриватБанк 3.28 2.55 4.5 -0.25
Фінанси і Кредит 2.33 1.95 3.2 -0.25
Джерело: [8]
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Розглянемо рейтинг стійкості банків за 
ІІ квартал 2015 р. відповідно до методики, яка 
використовується Міністерством фінансів Укра-
їни (табл. 7). Згідно цієї методики, аналізують-
ся показники, викладені на рис. 1.

Рейтинг банків «Мінфін» – інформаційний 
продукт, що відображає рівень привабливості 
депозитних продуктів банку з точки зору стре-
состійкості банку і лояльності вкладників. Та-
ким чином, згідно даної методики, трійку ліде-
рів за стійкістю очолюють Укрсіббанк, рейтинг 
якого становить 4,24, Райффайзен банк Аваль – 
4,21 та Укрексімбанк – 4,16. Але даний рей-
тинг не слід сприймати як рейтинг надійності, 
оскільки, крім оцінки стресостійкості банку на 
основі відкритих джерел, рейтинг банків врахо-
вує фактор лояльності вкладників. 

Тобто нами досліджено банківську систему 
двома шляхами – методом рейтингової оцінки 
та на основі рейтингу стійкості комерційних 
банків «Мінфін», тож доречним буде аналіз бан-
ківської системи згідно оцінки Асоціації укра-
їнських банків, яка являється всеукраїнською 
недержавною, незалежною, добровільною, не-
комерційною організацією. 

Розглянемо, головні показники діяльності 
комерційних банків (табл. 8).

Таблиця 8
Основні показники діяльності комерційних 

банків станом на 01.07.2015 р.

Банк

А
к
ти

в
и
, 

м
л
н
. 
гр

н
.

Б
а
л
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Всього 994836 66007 928829

ПриватБанк 240806 25483 215323

Ощадбанк 152906 18322 134584

Промінвестбанк 56799 6177 50623

СбербанкРосії 54155 2125 52030

Райффайзен банк Аваль 51829 3786 48042

Укрсоцбанк 43621 8318 35303

Альфа-банк 41818 2419 39399

ВТБ банк 39767 2586 37181

Фінанси і Кредит 38673 3174 35500

ПУМБ 34420 3925 30496
Джерело: [7]

З таблиці 8 ми бачимо, що в даному рейтин-
гу відсутні деякі банки, віднесені до І групи 
Національним банком через те, що вони не є 
членами Асоціації українських банків, а саме 
Укрексімбанк, Укргазбанк та Надра банк. Для 
наочності розглянемо активи 10 найбільших 
банків України у відсотковому співвідношенні 
(рис. 2).

Отже, відповідно до оцінки Асоціації бан-
ків України, за активами на першому місці 
знаходиться ПриватБанк, відповідно, і най-
більший балансовий капітал і зобов’язання, на 

останньому місці – ПУМБ, активи якого ста-
новлять 34 420 млн. грн., балансовий капітал – 
3 925 млн., зобов’язання – 30 496 млн. грн.

Висновки. Отже, в результаті проведено-
го оцінювання іноземних рейтингових методів 
банківських установ нами визначено, що кожна 
з них має певні плюси і мінуси в залежності від 
часу, мети і місця використання тих чи інших 
показників, адже в кожній країні формується 
своя власна банківська система. В Україні вона 
має свої особливості, один раз на рік Національ-
ний банк оголошує розподіл банків за групами. 
Станом на 1 січня 2015 р. в Україні нарахову-
ється 163 банки, та вже на 01.09.2015 р. їх на-
раховувалось 126.

У ході дослідження нами проведено рей-
тинговий аналіз діяльності 11 банків, які від-
носяться саме до І групи банків за розподілом 
НБУ саме через те, що розмір їх капіталів свід-
чить про вагомий вплив на функціонування 
банківської системи України. 

Таким чином, відповідно до проведеного до-
слідження, найкращий рейтинг у Укрексімбан-
ку, тому що він найближче до «ідеального» бан-
ку, але, звичайно, є деякі відхилення стосовно 
рентабельності активів (Укргазбанк займає пер-
ше місце по максимальній рентабельності ак-
тивів але друге місце по загальному рейтингу 
серед досліджуваних банків). Найнижчий рей-
тинг у Надра банку, показник має найменше 
значення серед досліджуваних банків – -1,40. 

Але методика визначення узагальнюючої 
рейтингової оцінки діяльності комерційних 
банків може лише суб’єктивно відображати іс-
нуючий економічний стан комерційного банку, 
тому нами проаналізована методика Міністер-
ства фінансів України, відповідно до якої у 
2015 р. визначено трійку лідерів за стійкістю, 
до якої ввійшли Укрсіббанк, рейтинг якого ста-
новить 4,24, Райффайзен банк Аваль – 4,21 та 
Укрексімбанк – 4,16.

Тому доречним буде аналіз банківської систе-
ми згідно оцінки Асоціації українських банків, 

Рис. 2. Активи 10 найбільших банків України  
у відсотковому співвідношенні

Джерело: складено на основі [7]
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яка являється всеукраїнською недержавною, 
незалежною, добровільною, некомерційною 
організацією. Результати такі: за активами 
на першому місці знаходиться ПриватБанк, 
відповідно, і найбільший балансовий капітал 
і зобов’язання, на останньому місці – ПУМБ, 
активи якого становлять 34 420 млн. грн., ба-
лансовий капітал – 3 925 млн., зобов’язання – 
30 496 млн. грн..

Наведений приклад рейтингування банків в 
Україні складено лише на основі двох показни-
ків – розміру активів та чистого прибутку бан-
ків, що може бути розширено і в розрізі інших 
суттєвих показників фінансової діяльності, що, 
в свою чергу, збільшить точність розрахунку 
показника рейтингу. Запропонована методика 
визначення узагальнюючої рейтингової оцінки 
діяльності комерційних банків, незважаючи на 
деякі недоліки, які вимагають подальшого до-
опрацювання та удосконалення, може досить 
об'єктивно відображати існуючий економічний 
стан комерційного банку.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено виявленню сучасного стану формуван-

ня та ефективного використання фінансових ресурсів місцевих 
бюджетів в умовах їх децентралізації, адже місцевий бюджет є 
важливим засобом управління економікою. Виділено основні 
завдання децентралізації місцевого бюджету. Запропоновано 
деякі види ефективного використання фінансових ресурсів 
місцевого бюджету.

Ключові слова: місцевий бюджет, децентралізація, фінан-
сові ресурси, доходи, місцеве самоврядування.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена выявлению современного состояния 

формирования и использования финансовых ресурсов мест-
ных бюджетов в условиях их децентрализации, ведь местный 
бюджет является важным средством управления экономикой. 
Выделены основные задачи децентрализации местного бюд-
жета. Предложены некоторые виды эффективного использо-
вания финансовых ресурсов местного бюджета.

Ключевые слова: местный бюджет, децентрализация, 
финансовые ресурсы, доходы, местное самоуправление.

АNNOTATION 
The article is devoted to identify the current state of develop-

ment and effective use of financial resources of local budgets un-
der decentralization of financial resources. Because the value of 
the local budget becomes an important tool of economic manage-
ment. The main objectives of decentralization of local government. 
Certain types of efficient use of financial resources of local budget.

Keywords: local budget, decentralization, financial resources, 
revenues, local government.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
місцеві бюджети посідають важливе місце в 
економічному та соціальному житті суспіль-
ства, що знаходить відображення у різноманіт-
них зв'язках, які виникають у процесі їх фор-
мування та використання. Суттєвого значення 
набуває використання місцевих бюджетів як 
найдієвішого інструменту управління економі-
кою і важливої основи фінансового забезпечен-
ня повноважень держави та місцевих органів 
влади у процесі виконання їхніх повноважень. 
Розвиток місцевих бюджетів повинен стати ви-
значальним напрямком соціально-економічного 
розвитку держави, оскільки місцеві бюджети є 
тим важелем, який дозволяє розв'язати еконо-
мічні проблеми регіонів та забезпечити їх сталу 
життєдіяльність.

Нині вирішальне значення для забезпечен-
ня фінансової основи місцевого самоврядування 

мають здебільшого доходи місцевих бюджетів. 
Вони виконують важливу роль у соціально-
економічному розвитку території, адже саме з 
місцевих бюджетів здійснюється фінансування 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я на-
селення, засобів масової інформації; також фі-
нансуються різноманітні молодіжні програми, 
видатки по упорядкуванню населених пунктів. 
Отже, саме місцеві бюджети – це запорука ефек-
тивної праці органів місцевого самоврядування.

На жаль, сучасний стан місцевих бюджетів 
виглядає не найкращим чином, що заважає ви-
конанню покладених на органи місцевої влади 
складних завдань: мізерність власних дохідних 
джерел, майже повна залежність від державно-
го бюджету, непрозорість бюджетних відносин 
у наданні фінансової допомоги з центру, відсут-
ність стимулів у додатковому одержанні доходів 
та економічному витрачанні бюджетних коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам формування та використання фі-
нансових ресурсів місцевих бюджетів у вітчиз-
няній науці присвячено праці вчених-економіс-
тів О. Василика, А. Даниленка, О. Кириленко, 
В. Кравченка, В. Опаріна, К. Павлюк та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Але низка питань щодо мето-
дів та механізмів організації процесу управлін-
ня фінансовими ресурсами, проведення оцінки 
взаємодії органів управління з суб’єктами гос-
подарювання на місцевому рівні, ефективне 
використання фінансових ресурсів потребують 
подальшого вивчення й уточнення з позицій 
управління на рівні органів місцевого самовря-
дування.

Незважаючи на значну кількість досліджень, 
проблеми формування місцевих бюджетів в 
умовах децентралізації фінансових ресурсів є 
малодослідженим та потребують проведення по-
дальших досліджень у зв’язку з внесенням змін 
до податкового та бюджетного законодавства.

Мета статті полягає в аналізі сучасного ста-
ну формування та ефективного використання 
фінансових ресурсів місцевих бюджетів в умо-
вах децентралізації фінансових ресурсів.
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Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному етапі розвитку економіки України, 
питання, пов’язані з особливостями формуван-
ня доходів місцевих бюджетів, мають важливе 
практичне значення. Це пов’язано насамперед 
із процесом децентралізації бюджетної систе-
ми України, адже фінансова децентралізація є 
однією з фундаментальних умов незалежності 
та життєздатності органів місцевої влади. Це 
означає, що кожен орган влади повинен володі-
ти своїми фінансовими джерелами, достатніми 
для організації управління економікою і соці-
альною сферою на своїй території. Місцеві бю-
джети –важлива ланка фінансової системи, яка 
передбачає розподіл та перерозподіл валового 
внутрішнього продукту (ВВП) між галузями 
економіки, верствами населення й територіями 
з метою підвищення ефективності економіки та 
добробуту громадян [5].

Сутність фінансового забезпечення місцевих 
органів влади являє собою сукупність заходів 
щодо акумуляції, розподілу та використання 
фінансових ресурсів з метою створення умов, 
що сприяють нормальному здійсненню еконо-
мічних процесів на відповідній території, реа-
лізації запланованих соціальних програм, про-
ектів та запобіганню і усуненню порушень при 
використанні фінансових ресурсів. Фінансові 
ресурси місцевих органів влади – це фонди ко-
штів, що створюються і використовуються на 
соціальний і економічний розвиток регіонів.

Фінансова незалежність місцевих органів 
влади є найважливішим критерієм демократич-
ного розвитку держави. Прийняття Бюджетно-
го кодексу заклало нові підвалини для розви-
тку місцевої автономії та пошуку нових джерел 
формування доходів місцевих бюджетів відпо-
відно до вимог Європейської хартії про місцеве 
самоврядування [1].

Конституцією України (ст. 142) визначено, 
що матеріальною і фінансовою основою місце-
вого самоврядування є рухоме і нерухоме май-
но, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 
земля, природні ресурси, що є у власності те-
риторіальних громад сіл, селищ, міст, районів 
у містах, а також об’єкти їхньої спільної влас-
ності, що перебувають в управлінні районних 
та обласних рад. Територіальні громади сіл, се-
лищ і міст можуть об’єднувати на договірних 
засадах об’єкти комунальної власності, а також 
кошти бюджетів для виконання спільних про-
ектів або спільного фінансування (утримання) 
комунальних підприємств, організацій і уста-
нов, створювати для цього відповідні органи і 
служби. Держава бере участь у формуванні до-
ходів бюджетів місцевого самоврядування, фі-
нансово підтримує місцеве самоврядування [2].

Питання децентралізації влади в Україн-
ській державі вже давно набуло першочергово-
го значення. Планується, що з його вирішенням 
державотворчий процес в Україні вийде на но-
вий етап свого розвитку. Децентралізація – це 
передача значних повноважень та бюджетів від 

державних органів органам місцевого самовря-
дування, так, аби якомога більше повноважень 
мали ті органи, що ближче до людей, де такі 
повноваження можна реалізовувати найбільш 
успішно. Метою політики здійснення децен-
тралізації є відхід від централізованої моделі 
управління в державі, забезпечення спромож-
ності місцевого самоврядування та побудова 
ефективної системи територіальної організації 
влади в Україні [7].

Основними завданнями децентралізації фі-
нансових ресурсів місцевих бюджетів і самих 
місцевих бюджетів є:

- передача більшості повноважень від орга-
нів виконавчої влади на рівень територіальних 
громад і закріплення за ними достатньої кіль-
кості фінансових ресурсів;

- чітке розмежування повноважень між ор-
ганами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування, а також між різними рівнями 
органів місцевого самоврядування;

- зміна системи оподаткування, при якій змі-
нюються питомі надходження на користь місце-
вих бюджетів;

- зміна трансфертної політики;
- надання органами місцевого самоврядуван-

ня більших повноважень в напрямку розробки 
та реалізації різноманітних програм соціально-
економічного розвитку.

Зміна податкової системи на користь місце-
вого самоврядування забезпечить достатню на-
повненість для забезпечення місцевих бюдже-
тів. 

Згідно з Програмою децентралізації фінансо-
вих ресурсів, до 25% податку на доходи фізич-
них осіб переходить у доходи місцевих бюдже-
тів:

• частина податку на прибуток підприємств 
(від 10% до 25%);

• екологічний податок (частково);
• єдиний податок (повністю);
• земельний податок (повністю) [3]. 
Але настає момент, коли регіони повинні 

запрацювати не лише формально, необхідно 
створити або відновити існуючі джерела існу-
вання – надходження та доходи місцевих бю-
джетів, які спроможна забезпечити лише ре-
альна економіка.

Майже в кожному регіоні є чималі резерви, 
які потребують ефективного їх використання. 
Органи місцевого самоврядування повинні звер-
нути особливу увагу та направити всі зусилля 
для того, щоб наявні економічні резерви запра-
цювали, сприяти створенню нових, ефективних 
економічних суб’єктів. Сучасні програми роз-
витку місцевих бюджетів потребують чималих 
змін. Практично всі існуючі – направлені на 
бюджетне проїдання та абсолютно не передба-
чають ефекту розвитку у майбутньому. 

Як один із варіантів, може бути запропо-
нована розробка програми сприяння молодим, 
ефективним менеджерам-підприємцям, які 
спроможні започаткувати власну справу та га-
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рантуватимуть її розвиток. На конкурсній осно-
ві необхідно із місцевих бюджетів надавати ці-
льові безвідсоткові позики та сприяти наданню 
кредитів в різноманітних фінансових устано-
вах. Залученню до проекту повинні підлягати 
виключно пропозиції у виробничій сфері. Та-
кий крок сприятиме економічному покращан-
ню в майбутньому, залучить талановитих мо-
лодих менеджерів та створить тісну співпрацю 
влади із суб’єктами фізичної економіки, яка, в 
свою чергу, дасть поштовх до розвитку всіх ін-
ших сфер діяльності, зокрема, й розвитку інф-
раструктури. 

Місцева влада має чітко розрізняти проце-
си спрямування бюджетних коштів на спожи-
вання та розвиток. Сьогодні бюджетні ресурси 
органів місцевого самоврядування спроможні 
ледь покрити лише утримання бюджетних уста-
нов. Унаслідок гострого дефіциту коштів наше 
керівництво значно скорочує видатки розвитку, 
а часто взагалі відмовляється від їх проведення. 
Дефіцит поточного бюджету з часом переростає 
в хронічний, оскільки видатки споживання не 
призводять до інвестиційної віддачі [4].

Висновки. Досягти ефективного функціо-
нування місцевого самоврядування і викорис-
тання фінансових ресурсів в Україні можна за 
умови подальшої децентралізації владних по-
вноважень з одночасним розширенням фінансо-
вої автономії та поступової передачі фінансових 
ресурсів, які формуються у відповідних тери-
торіальних громадах, у повне володіння їх ор-
ганів управління. Удосконалення розподілу по-
вноважень органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, а також розподілу 
джерел бюджетних надходжень має здійсню-
ватись у напрямі заохочення місцевих органів 
влади до збільшення надходжень в бюджет, 
чіткого розподілу повноважень, посилення від-
повідальності місцевих органів за наповнення 

та використання ресурсів місцевих бюджетів. 
Необхідно чітко розподілити компетенції між 
органами центральної влади, регіонального та 
місцевого самоврядування і поступово перехо-
дити до децентралізації державних фінансів. 
На державному рівні повинні фінансуватися 
лише ті видатки, котрі пов’язані з забезпечен-
ням загальнодержавних потреб. Фінансові про-
блеми місцевого рівня ефективніше вирішують 
місцеві органи влади за рахунок коштів влас-
них бюджетів. 

Подальші дослідження в предметній галу-
зі можуть спрямовуватись на вдосконалення 
механізмів державного управління у напрямі 
підвищення ефективності формування та вико-
ристання місцевих бюджетів з метою стійкого 
зростання добробуту населення.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам 

суверенної боргової кризи як глобальної проблеми сьогоден-
ня. Визначено сутність та ознаки боргової кризи держави, 
розглянуто можливі передумови її виникнення. Проведено 
аналіз розвитку суверенних боргових криз у різних державах 
світу упродовж останнього часу. Визначено соціально-еконо-
мічні наслідки суверенної боргової кризи та можливі шляхи 
виходу з неї. 

Ключові слова: суверенна боргова криза, державний борг, 
боргова безпека держави, платоспроможність, антикризове 
регулювання, дефолт, реструктуризація державного боргу.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическим и практическим аспек-

там суверенного долгового кризиса как глобальной проблемы 
современности. Определены сущность и признаки долгового 
кризиса государства, рассмотрены возможные предпосылки 
ее возникновения. Проведен анализ развития суверенных 
долговых кризисов в разных странах мира в течение послед-
него времени. Определены социально-экономические послед-
ствия суверенного долгового кризиса и возможные пути выхо-
да из него.

Ключевые слова: суверенный долговой кризис, государ-
ственный долг, долговая безопасность государства, платеже-
способность, антикризисное регулирование, дефолт, реструк-
туризация государственного долга.

АNNOTATION
The article deals with the theoretical and practical aspects of 

the sovereign debt crisis as a modern global problem. The essence 
and features of the state debt crisis are determined, the possible 
conditions of its occurrence are identified. The development of the 
sovereign debt crisis in various countries of the world in the last 
time is analyzed. The social and economic consequences of the 
sovereign debt crisis and preferred ways out of it are determined.

Keywords: sovereign debt crisis, public debt, debt security, 
solvency, crisis management, default, restructuring of public debt.

Постановка проблеми. Міжнародна інтегра-
ція та глобалізація світової економіки, окрім 
позитивних сторін, мають також проблемні ас-
пекти. Одним із них є значне зростання обся-
гів державних боргів у багатьох країнах світу 
упродовж останніх десятиліть на фоні інтегра-
ційних та глобалізаційних процесів. При цьо-
му виникали значні проблеми обслуговування 
державного боргу як у ряду країн, що розвива-
ються, так і у деяких високорозвинутих в еко-
номічному плані країн. Оскільки на сучасному 
етапі все частіше боргова криза торкається ці-

лих держав та розглядається науковцями як 
глобальна проблема, доцільно розглянути пере-
думови виникнення суверенної боргової кризи, 
її наслідки і можливі варіанти подолання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми надмірного накопичення державних 
боргів та розвитку внаслідок цього боргових 
криз сьогодні широко висвітлюються у науко-
вих працях як зарубіжних, так і вітчизняних 
вчених. Серед зарубіжних науковців, котрі до-
сліджують теоретичні та практичні аспекти 
суверенних боргових криз, варто відзначити: 
Б. Айхенгріна, П. Кругмана, В. Рейнхарта, 
К. Рейнхарт, К. Рогоффа та ін. До вітчизняних 
вчених, які вивчають проблеми боргових криз, 
належать: Т. Богдан, Л. Колінець, В. Кончин, 
А. Мельник, А. Переверзєва та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Досліджуючи суверенну бор-
гову кризу, вчені зазвичай концентрують увагу 
на борговій кризі конкретної держави (напри-
клад, Греції), або ж кризі, що розвивається у 
певному регіоні в певний час (наприклад, ЄС). 
Оскільки проблема суверенної боргової кризи 
сьогодні гостро постає у багатьох країнах сві-
ту, в тому числі й в Україні, доцільно провести 
ретроспективний аналіз таких криз упродовж 
останнього часу та на основі узагальнення ви-
значити основні передумови боргової кризи дер-
жави та можливі шляхи її розвитку.

Мета статті полягає у визначенні особливос-
тей суверенної боргової кризи, причин і мож-
ливих шляхів її розвитку, наслідків та способів 
подолання боргових криз.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Визначення сутності та особливостей су-
веренної боргової кризи вимагає попереднього 
з’ясування значення терміна «криза» загалом. 

Етимологічно поняття «криза» походить від 
слова krisis, що у перекладі з грецької мови 
означає рішення певного питання, або ж відо-
бражає переломний момент у конкретній си-
туації [1, с. 28]. У сучасному розумінні тер-
мін «криза» трактується як негативне явище  
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(загострення суперечностей у процесі розвитку 
будь-якої діяльності, її переломний етап, гли-
бокий розлад), зумовлене рядом зовнішніх або 
внутрішніх факторів, котрі призводять до по-
рушення рівноваги та поступового наближен-
ня відхилення до крайньої точки рівноважної 
зони [2]. Незважаючи на те що в основному кри-
зу асоціюють із небезпекою та втратами, вчені 
відзначають також і певні позитивні моменти 
даного явища. Перш за все кризові явища час-
то є стимулом до пошуку шляхів їх подолання, 
а також нових, нестандартних підходів до ви-
рішення проблем. Також варто відзначити, що 
криза є складовою природного стану циклічно-
го розвитку економічної організації любого рів-
ня. А. Енштейн зазначав, що криза може бути 
справжнім благословенням, оскільки усі кризи 
призводять до прогресу. 

Отже, кризу можна розглядати з різних то-
чок зору: як негативний наслідок якогось яви-
ща чи процесу; як етап циклічного розвитку; 
як індикатор ефективності управлінської діяль-
ності; як стимул до дії та рушій прогресу.

Боргову кризу загалом можна визначити як 
нездатність чи небажання позичальника обслу-
говувати свої борги. 

Суверенна ж боргова криза – це неспромож-
ність певної країни обслуговувати свій держав-
ний борг у певний момент часу відповідно до 
укладених угод. В основному вчені вважають, 
що суверенна боргова криза – це криза зовніш-
ньої заборгованості, проте можлива й криза 
внутрішньої заборгованості. Численні прикла-
ди суверенних боргових криз, пов’язаних із 
неспроможністю обслуговування саме внутріш-
ніх боргів, наводять у своїй праці К. Рейнхарт 
та К. Рогофф [3]. Більш того, вони доводять, 
що внутрішній дефолт супроводжується більш 
серйозними економічними проблемами, ніж зо-
внішній. 

Державі легше здійснювати управління вну-
трішнім боргом, у крайніх випадках уряд може 
досить безболісно в односторонньому порядку 
змінити умови випуску внутрішньої позики. 
Саме тому вважають, що краще, якщо у струк-
турі державного боргу більшою є частка вну-
трішнього боргу. Багато внутрішніх боргових 
криз залишаються поза увагою світової спіль-
ноти, оскільки такі колапси не зачіпають інтер-
еси великих іноземних кредиторів. 

Проблема суверенних боргових криз має 
тривалу історію, проте глобального характеру 
вона починає набувати з кінця XIX cт. Під-
ґрунтям цього став бурхливий розвиток міжна-
родного кредиту у другій половині XIX cт. та 
стрімке нарощування обсягів суверенних боргів 
багатьох держав світу, а також нафтові шоки в 
1970-х років.

Значне підвищення світових цін на нафту у 
1973–1974 рр. зумовило перерозподіл фінансо-
вих активів на користь країн – експортерів на-
фти, які почали розміщувати їх у міжнародних 
та офшорних банках у Європі. Останні надавали 

позики країнам – імпортерам нафти на покрит-
тя дефіцитів їх платіжних балансів. Зазначені 
кредити надавались під дуже низькі проценти. 
У цей же час міжнародні фінансово-кредитні 
організації розширили свою діяльність та нада-
вали великі обсяги кредитних ресурсів багатьом 
державам. Країни-позичальники розраховува-
ли обслуговувати свої борги за рахунок коштів, 
отриманих за експорт вітчизняних сировинних 
товарів, ціна на які у той час зростала. 

На початку 1980-х років процентні ставки за 
міжнародними кредитами значно зросли вна-
слідок проведення економічно розвинутими 
країнами антиінфляційної політики. Водночас 
зменшились ціни на сировину на світових рин-
ках. Зважаючи на те, що позики було надано на 
умовах гнучкого проценту, обсяги витрат на об-
слуговування суверенних боргів значно зросли. 
Тягар боргу для більшості боржників – країн, 
що розвиваються, – виявився непосильним на 
фоні кризових явищ у їх економіці. Насампе-
ред зазначені проблеми торкнулися латиноа-
мериканських та африканських країн третього 
світу.

У серпні 1982 р. уряд Мексики оголосив де-
фолт, тобто офіційно визнав неспроможність 
виконувати свої зобов’язання за зовнішніми 
боргами згідно графіку платежів. Після такого 
сміливого кроку уряду Мексики багато інших 
країн-боржників заявили про проблеми щодо 
обслуговування своїх надмірних боргів. Серед 
таких країн можна відзначити Аргентину, Бра-
зилію, Колумбію, Нігерію, Чилі, Югославію. 
Тобто криза зовнішньої заборгованості швидко 
поширилась і перетворилась із регіональної у 
світову.

До основних причин розвитку боргової кри-
зи латиноамериканських країн слід віднести:

– несприятливу кон’юнктуру світових рин-
ків (у даному випадку проявилась у зменшенні 
цін на сировину, яку традиційно експортували 
країни-боржники, а також у збільшенні про-
центних ставок за кредитами);

– неефективну фінансову політику урядів, 
спрямовану на необґрунтоване збільшення ви-
датків бюджетів;

– завищення обмінних курсів національних 
валют, що стримувало експорт та посилювало 
кризові явища в економіці;

– неефективну боргову політику урядів де-
яких країн (Бразилії, Аргентини, Мексики та 
ін.), які швидкими темпами нарощували обсяги 
державних боргів. Залучені таким чином кошти 
часто використовувались на покриття поточних 
видатків бюджетів. 

Наслідками боргової латиноамериканської 
кризи були:

– стагнація економіки країн-боржників;
– збільшення рівня безробіття;
– втеча національного та іноземного капі-

талу;
– обвал біржових показників на фондовому 

ринку;
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– знецінення акцій національних підпри-
ємств;

– девальвація національної валюти [4, с. 269].
Для вирішення проблем зовнішнього боргу 

держав, що розвиваються, на зустрічі МВФ та 
Світового банку в Сеулі було прийнято План 
Бейкера, згідно якого 15 країн-боржників 
(в основному латиноамериканських) одержали 
нові кредити від Світового банку. Натомість за-
значені країни зобов’язувались проводити чітко 
визначені структурні реформи. Основною метою 
плану було відтермінування виплат за боргом 
та надання країнам-боржникам більше часу для 
вирішення їх фінансових проблем. 

Виділені, згідно плану Бейкера, додаткові 
кошти дозволили країнам-боржникам перекри-
вати свій борг. Характерними ознаками реаліза-
ції плану Бейкера були експерименти стосовно 
методів зменшення боргового тягаря. Зазначені 
експерименти полягали у тому, що учасники 
переговорів запропонували кредиторам «меню 
можливостей», з якого кожен кредитор міг об-
рати підходящий йому варіант реструктуриза-
ції боргу. 

План Бейкера діяв до 1988 р. Безперечно, 
він був позитивним кроком до вирішення про-
блем боргового колапсу, але повністю він їх не 
усунув, оскільки не передбачав механізмів, ко-
трі могли би змусити кредиторів надавати до-
даткові кошти.

 Серед заходів, які було застосовано для ви-
ходу з боргової кризи латиноамериканськими 
країнами, можна відзначити:

– реструктуризацію державних боргів 
(зокрема, у рамках плану Бейкера);

– зменшення дефіцитів державних бюдже-
тів;

– посилення податкового контролю;
– зменшення обсягів грошової маси в обігу;
– санацію фінансово-кредитних установ;
– приватизацію державних підприємств;
– встановлення плаваючого курсу націо-

нальних валют; 
– обмеження темпів інфляції;
– використання жорстких засобів регулю-

вання економіки [4, с. 269].
У 1988 р. було сформульовано новий план дій 

по вирішенню боргових проблем за державни-
ми зобов’язаннями, який отримав назву плану 
Брейді. Згідно з таким планом, країни-боржни-
ки здійснювали реструктуризацію боргу за під-
тримки МВФ та Світового банку, дотримуючись 
при цьому відповідних вимог стосовно структур-
ної перебудови економіки, обмеження дефіциту 
державного бюджету, лібералізації валютного й 
зовнішньоторговельного режимів. Узгодження 
умов перегляду заборгованості здійснювалось 
індивідуально між країною-боржником та комі-
тетом, який представляв інтереси банків-креди-
торів. У цілому план Брейді був спрямований 
на відновлення темпів економічного зростання 
в країнах-боржниках та підвищення ролі ТНК 
на ринках країн, що розвиваються.

У світовій історії спостерігалось декілька 
періодів, упродовж яких відбувалось стрімке 
зростання індикативного показника «співвід-
ношення державний борг / ВВП» одночасно 
у багатьох державах світу: 1985 р.; 1994 р.; 
2009 р. [5, с. 14]. І хоча даний показник не є 
остаточним визначальним фактором, що вказує 
на початок розвитку суверенної боргової кризи, 
вказані періоди знаменують загострення борго-
вої ситуації в деяких країнах, що у подальшому 
спровокувало ряд боргових криз.

Надмірний обсяг державного боргу вима-
гає від уряду прискіпливої уваги до розви-
тку подій на світових фінансових ринках, до 
кон’юнктурних змін на світових ринках та до 
інших факторів, які можуть впливати на бор-
гову безпеку держави. Значний державний борг 
робить країну більш вразливою до зовнішніх 
викликів та шоків. 

На сучасному етапі проблеми назріваючої 
боргової кризи є досить гострими у багатьох 
країнах світу, у тому числі й високорозвину-
тих. Наявність системи ефективних методів 
подолання боргових криз, а також теоретичні 
обґрунтування можливості успішного еконо-
мічного розвитку, навіть за наявності значного 
державного боргу, приспали пильність урядів у 
питаннях боргового менеджменту та, у певному 
сенсі, привчили їх до легкого вирішення про-
блем шляхом застосування кредитних інстру-
ментів.

Із проблемами обслуговування державного 
боргу стикалися майже усі держави світу. Се-
ред них варто відзначити і найбільші держави – 
США, Росію, Китай. І хоча сьогодні апробовано 
багато методів реструктуризації державної за-
боргованості, що дають змогу полегшити тягар 
боргу, згладити пікові навантаження та вигра-
ти додатковий час для вирішення боргових про-
блем, суверенні боргові кризи стають все більш 
затяжними, набувають більш глобального ха-
рактеру та мають більш негативні наслідки для 
економіки держав-боржників. 

Проблема боргової кризи досить актуальна 
сьогодні для країн ЄС. Упродовж останніх ро-
ків відношення обсягу державного боргу до 
ВВП в середньому по країнах Євросоюзу що-
річно зростало, досягнувши у 2014 р. значення 
91,9% [6]. Такий показник значно перевищує 
критичні межі, зокрема, один із встановлених 
Маастрихтським договором критеріїв для кра-
їн, що претендують на вступ до Європейсько-
го Союзу, – державний борг має бути меншим 
60% ВВП.

Не усі країни Євросоюзу мають проблеми із 
обслуговуванням суверенних боргів. Найгіршою 
боргова ситуація є у країнах – членах ЄС так 
званої групи GIIPS (Греція, Ірландія, Італія, 
Португалія та Іспанія). В державах групи GIIPS 
відбулось значне зростання обсягів суверенних 
боргів унаслідок зменшення темпів розвитку 
економіки на фоні світової фінансової кризи піс-
ля 2008 р. В той час боргову проблему було част-
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ково вирішено шляхом реструктуризації боргів 
через випуск додаткових боргових зобов’язань, 
що дозволило покрити великі бюджетні дефіци-
ти та відносно стабілізувати боргову ситуацію. 
Але без реалізації урядами держав групи GIIPS 
належних заходів, спрямованих на зростання 
економіки, ситуація із їх державною заборгова-
ністю дедалі погіршувалась.

Боргова криза ЄС відрізняється від інших 
регіональних боргових криз тим, що більшість 
держав Союзу мають спільну валюту. У зв’язку 
із цим поширення негативних впливів боргової 
кризи країн групи GIIPS на інших учасників 
ЄС є більш стрімким та значущим.

З початку 2010 р., зважаючи на підвищення 
кредитних ризиків та збільшення волатильнос-
ті ринків, іноземні банки та інституційні ін-
вестори активно виводили свої капітали із пе-
риферійних країн ЄС та намагались позбутись 
боргових зобов’язань цих держав. Втеча капіта-
лу із периферійних країн Європейського Союзу 
супроводжується підвищенням кредитних ста-
вок, витісненням внутрішніх інвестицій, згор-
танням сукупного попиту, зменшенням темпів 
економічного розвитку.

До основних причин боргової кризи ЄС мож-
на віднести: початок світової фінансової кризи 
у 2008 р.; великі бюджетні дефіцити й необ-
ґрунтовано надмірні бюджетні видатки; надан-
ня значних державних гарантій за позиками, 
які спрямовувались на підтримку фінансового 
сектора.

З метою обмеження негативного впливу су-
веренних боргових криз країн GIIPS на інших 
членів ЄС керівні органи Європейського Союзу 
вжили низку заходів по збільшенню кредитно-
го потенціалу Європейського фонду фінансової 
стабільності. Також було створено ще один фі-
нансово-кредитний інститут ЄС – Європейський 
механізм стабільності. З 2010 р. зазначені кре-
дитні організації, а також МВФ здійснили зна-
чну кредитну підтримку країн групи GIIPS. 
Так, Греції у травні 2010 р. було надано кредит 
на суму 110 млрд. євро, а в березні 2012 р. – 
130 млрд. євро; Ірландія у листопаді 2010 р. 
отримала позику на суму 67,5 млрд. євро; Пор-
тугалія у квітні 2011 р. одержала кредит в об-
сязі 78 млрд. євро [7, с. 41].

Зазначені міри не дали очікуваного ефекту, 
оскільки з 2010 р. суверенні борги найбільш 
проблемних країн-боржників мали тенденцію 
до зростання (табл. 1).

Зокрема, з 2010 р. до 2014 р. співвідношення 
суверенного боргу Греції до ВВП збільшилось 
з 147,4% до 172,6%, Португалії – з 89,6% до 
119,3%, Італії – з 100,0% до 111,2% відповід-
но. Зазначена тенденція збереглась і в 2015 р. 

Наслідки затяжної боргової кризи Європей-
ського Союзу є вкрай негативними та серйоз-
ними для даного інтеграційного угруповання. 
З одного боку, для цієї кризи характерні такі 
ж наслідки, як і для любої іншої суверенної 
боргової кризи: зменшення рівня економічно-
го зростання, втеча капіталу, знецінення акцій 
національних підприємств, збільшення рівня 
безробіття тощо. З іншого боку, дана боргова 
криза посилює суперечності між країнами – 
членами ЄС, підкреслює полярність їхніх інтер-
есів та виявляє складність досягнення консен-
сусу щодо шляхів та методів подолання боргової 
кризи, розмірів підтримки країн-боржників. 
Також дана криза яскраво демонструє негатив-
ні моменти валютного союзу, послаблює позиції 
євро на світових ринках.

Щодо шляхів подолання боргової кризи кра-
їн Єврозони, у теоретичному плані можна виді-
лити два основні підходи до вирішення згаданої 
проблеми:

– перший – обмежувальний;
– другий – неокейнсіанський.
Згідно з обмежувальним (неокласичним) під-

ходом, представниками якого є
Б. Айхенгрін, Г-В. Зінн, К. Рейнхарт, К. Ро-

гофф, Г.-Б. Шафер, для виходу із даної боргової 
кризи необхідно забезпечити жорстку економію 
бюджетних коштів, скорочення публічного сек-
тору, значно обмежити запозичення, відмови-
тись від фіскальної експансії та здійснювати 
подальшу лібералізацію економіки [9; 10].

Згідно з неокейнсіанським підходом, серед 
прихильників якого слід відзначити Ж.-М. Еро, 
Г. Зігмара, П. Кругмана, Дж. Сороса, для подо-
лання боргової кризи Європейського Союзу не-
обхідно залучати додаткові обсяги запозичень 
для покриття існуючих боргів та здійснення 
збільшення державних видатків для стимулю-
вання сукупного попиту і запуску мультипліка-
тивного ефекту економічного зростання.

Ми більше схиляємося до обмежувально-
го підходу, оскільки вважаємо, що в умовах 
надмірного накопичення державних боргів до-
даткові позики тільки посилять тягар боргу. 
Стосовно ж позитивного впливу запозичень на 
економічний розвиток, то він можливий лише 

Таблиця 1
Динаміка співвідношення державного боргу до ВВП окремих країн Європи та України  

за 2010–2014 рр., % до ВВП
Країна 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Греція 147,4 168,0 154,8 172,6 172,6

Португалія 89,6 97,9 112,4 117,5 119,3
Італія 100,0 102,6 106,1 110,5 111,2

Австрія 52,8 52,2 53,3 53,6 54,0
Україна 29,2 27,4 28,3 33,0 69,8

Джерело: складено за даними [8]
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за ефективного використання кредитів (надан-
ня їм інвестиційного спрямування, жорсткого 
контролю освоєння коштів тощо) та видається 
досить сумнівним, зважаючи на тривалий пері-
од нагромадження боргу, упродовж якого кре-
дити використовувались неефективно. 

Отже, для попередження подальшої ескала-
ції боргової кризи країн GIIPS керівним орга-
нам Європейського Союзу потрібно вжити за-
ходів із стимулювання урядів даних держав до 
проведення політики бюджетної консолідації із 
акцентом на скороченні поточних бюджетних 
видатків. Також слід здійснювати утримання 
невисокого рівня відсоткових ставок, проводи-
ти структурні реформи для активізації еконо-
мічної активності.

В Україні також можна констатувати борго-
ву кризу на сучасному етапі. 

До основних причин цієї кризи відносять: 
політичну кризу, анексію АР Крим, тривалий 
військовий конфлікт на сході України; глибоку 
економічну рецесію; значні розміри дефіциту 
державного бюджету, який фінансується в осно-
вному за рахунок запозичень; необхідність зна-
чної фінансової підтримки банківської сфери та 
стратегічно важливих державних підприємств, 
зокрема НАК «Нафтогаз України» [5, с. 4].

Для вирішення проблем боргового тягаря 
України доцільно:

– розробити і впровадити цілісну стратегію 
управління державним боргом, яка би поєдну-
вала завдання вдосконалення нормативно-пра-
вового й інституційного забезпечення боргової 
політики держави, короткострокові та серед-
ньострокові орієнтири управління державним 
боргом;

– обмежити видатки державного бюджету 
та зменшити дефіцит бюджету;

– застосовувати поміркований підхід щодо 
залучення нових державних запозичень;

– вживати заходів для поступового підви-
щення реального обмінного курсу гривні;

– диверсифікувати структуру державного 
боргу України у розрізі валют його погашення 
шляхом залучення позик у різноманітних ва-
лютах, зменшуючи тим самим валютний ризик;

– вжити заходів для збільшення частки 
внутрішнього державного боргу та, відповідно, 
зменшення частки зовнішнього;

– активізувати спрямування позик на реалі-
зацію інвестиційних та інноваційних програм;

– посилити контроль використання держав-
них запозичень.

Державні запозичення слід використовувати 
не на соціальні програми, а на інвестиційні та 
інноваційні програми, що сприятиме розвитку 
економіки. Такий підхід дозволить розглядати 
державні запозичення з позицій цільового ви-
користання, перш за все на інвестиційні про-
екти, а відповідно, внесе зміни у механізм об-
слуговування та погашення державного боргу.

Висновки. Суверенну боргову кризу мож-
на визначити як кризу заборгованості, котра 

проявляється у неспроможності держави об-
слуговувати останню згідно початкових до-
мовленостей.

Особливості суверенної боргової кризи:
1) суверенну боргову кризу пов’язують на-

самперед із нездатністю позичальника обслуго-
вувати зовнішній борг, тобто фактично вважа-
ють її кризою зовнішньої заборгованості. Дана 
особливість обумовлена тим, що державі легше 
управляти внутрішнім боргом, а також тим, що 
внутрішні дефолти не набувають такого резо-
нансу, як зовнішні;

2) суверенна криза зазвичай відбувається на 
фоні кризових явищ в економіці держави, які 
водночас є як причиною, так і наслідком борго-
вої кризи. Будь-якій країні надзвичайно важко 
вирватися із цього негативного причинно-на-
слідкового кола;

3) як правило, передвісником суверенної 
боргової кризи виступає хронічний дефіцит 
державного бюджету, який вимагає залучення 
великих обсягів кредитних ресурсів для його 
покриття. При цьому зазначені кредитні ресур-
си мають в основному не інвестиційне спряму-
вання, а за рахунок них покриваються поточні 
видатки бюджету;

4) боргова криза держави виявляє неспро-
можність її уряду (попередніх урядів) ефек-
тивно управляти фінансами та економічними 
процесами в країні. Наявність такої кризи, на 
нашу думку, означає те, що уряд часто обирає 
легкі шляхи вирішення проблем, лише погли-
блюючи їх для наступних поколінь. 

Основними причинами суверенних боргових 
криз є:

– надмірне накопичення державного боргу;
– хронічний дефіцит державного бюджету 

та збільшення або значні обсяги видатків дер-
жавного бюджету;

– неефективне використання запозичених 
кошів;

– неефективна боргова політика уряду та 
неналежний контроль використання позик;

– економічна криза.
Щодо шляхів виходу із суверенної боргової 

кризи, то тут думки вчених розходяться. На 
сьогодні існує два полярні підходи з цього при-
воду: перший полягає в обмеженні подальших 
запозичень, скороченні бюджетного дефіциту, 
зменшенні видатків бюджету тощо; другий об-
ґрунтовує необхідність здійснення подальших 
запозичень для інвестування економіки і запус-
ку, таким чином, мультиплікативного ефекту 
економічного зростання. 

На нашу думку, ці два підходи можна 
об’єднати при розробці певної конкретної стра-
тегії подолання боргової кризи. Така стратегія 
має розроблятись із врахуванням особливостей 
економічного розвитку відповідної держави, 
особливостей розвитку та масштабів боргової 
кризи, кон’юнктури зовнішніх ринків, політич-
ної ситуації тощо. Стратегія може передбачати 
низку обмежувальних заходів та механізми 
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АНОТАЦІЯ
Для визначення стійкості фінансової системи до дестабі-

лізуючих факторів запропоновано вдосконалення комплексної 
оцінки стійкості фінансової системи України шляхом побудо-
ви інтегрального показника, що сформований за допомогою 
методу рангової кореляції. На основі визначеного показника 
проведено аналіз стійкості фінансової системи країни у період 
2007–2014 років.

Ключові слова: фінансова стійкість, фінансова система, 
показники стійкості фінансової системи, інтегральний показ-
ник, рангова кореляція.

АННОТАЦИЯ
Для определения устойчивости финансовой системы к де-

стабилизирующим факторам предложено совершенствование 
комплексной оценки устойчивости финансовой системы Украины 
путем построения интегрального показателя, сформированного 
с помощью метода ранговой корреляции. На основе алгоритма 
предложенного показателя проведен анализ устойчивости фи-
нансовой системы страны в период 2007–2014 годов.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая 
система, показатели устойчивости финансовой системы, инте-
гральный показатель, ранговая корреляция.

ANNOTATION
The development of the complex estimation of the financial 

system stability of Ukraine is offered for the determination of the 
financial system stability to the destabilizing factors by the con-
struction of the integral index formed by means of the method of 
the rank correlation. On the basis of algorithm of the offered index 
the analysis of the financial system stability of the country is con-
ducted in the period of 2007–2014.

Keywords: financial stability, financial system, financial sys-
tem stability indicators, integral index, rank correlation.

Постановка проблеми. Враховуючи значну 
нестабільність економічного розвитку в Укра-
їні, що зумовлено негативним впливом вну-
трішніх та зовнішніх факторів, які викликають 
економічні втрати та стимулюють поглиблення 
кризових процесів, фінансова система країни 
потребує постійної діагностики, яка може по-
передити виникнення негативних тенденцій у її 
функціонуванні. Тому побудова системи аналі-
зу стійкості фінансової системи є надзвичайно 
важливим та актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню питань стійкості фінансової системи, 
зокрема виокремленню її індикаторів та побудо-
ві адекватної системи оцінювання, присвячено 

праці вітчизняних та зарубіжних дослідників: 
Н. Веллінка, В.І. Міщенка [2], О.І. Петрика [5], 
Б.І. Пшика [6], М. Фута [2] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми – поглиблення теоретико-ме-
тодичних підходів та розроблення практичних 
рекомендацій щодо оцінювання стійкості фі-
нансової системи України.

Завдання статті – сформувати систему по-
казників для моделювання оцінки стійкості 
фінансової системи України, запропонувати ін-
тегральний показник стійкості фінансової сис-
теми України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для розв’язання завдання, поставленого нами у 
зазначеній роботі, вбачається за доцільне пере-
рахувати основні етапи розрахунку зазначеного 
показника:

1) вибір показників що формують репрезен-
тативну вибірку для проведення експертних 
оцінок;

2) з’ясування кількості експертів та безпо-
середнє проведення анкетування;

3) обробка результатів експертних оцінок, 
що визначає перелік основних показників, які 
будуть застосовуватись при побудові інтеграль-
ного показника за допомогою багатовимірного 
ранжування;

4) стандартизація обраних показників;
5) визначення вагових коефіцієнтів;
6) агрегування показників за допомогою 

адитивної згортки.
Враховуючи аналіз підходів щодо оцінюван-

ня стійкості фінансової системи, можна говорити 
про складність вибору показників при формуван-
ні інтегрального показника стійкості фінансової 
системи країни, адже для його побудові опти-
мальним є використання трьох-шести показни-
ків. Усвідомлюючи багатогранність системних 
взаємозв’язків між показниками стійкості фінан-
сової системи та їх розгалуженість, першочерго-
вим завданням має бути визначення тієї їх вибір-
ки, яка б не мала тісного кореляційного зв’язку 
та легко визначалась пересічною особою.
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Формування переліку показників здійсню-
валося за трьома основними принципами: ре-
презентативності; достовірності; інформаційної 
доступності.

Розуміючи тісноту зв’язку між різними 
секторами економіки та ефективним функціо- 
нуванням фінансової системи, доцільним є ви-
окремлення п’яти показників фінансової стій-
кості банківської системи з-поміж інших (част-
ки простроченої заборгованості за кредитами в 
загальному обсязі, кредитів, наданих банками 
резидентам України, рентабельності активів 
банків, співвідношення банківських кредитів та 
депозитів в іноземній валюті, співвідношення 
довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депо-
зитів банків, співвідношення ліквідних активів 
до короткострокових зобов’язань банків), шести 
показників фінансової стійкості державного сек-
тору (відношення обсягу державного та гаран-
тованого державного боргу до ВВП, відношення 
валового зовнішнього боргу до ВВП, відношен-
ня обсягу офіційних міжнародних резервів до 
обсягу валового зовнішнього боргу, відношен-
ня дефіциту/профіциту бюджету до ВВП, рів-
ня перерозподілу ВВП через зведений бюджет, 
відношення обсягу сукупних платежів з обслу-
говування та погашення державного боргу до 
доходів державного бюджету), одного показни-
ка стійкості платіжного балансу, світового то-
варного і фінансового ринку (сальдо поточного 
рахунку у відсотках до ВВП), трьох показників 
валютного ринку (індексу змін офіційного курсу 
національної грошової одиниці до долара США, 
частки кредитів в іноземній валюті в загально-
му обсязі наданих кредитів, рівня доларизації 
грошової маси), двох показників грошово-кре-
дитного ринку (питомої ваги готівки поза банка-
ми в загальному обсязі грошової маси (М0/М3), 
співвідношення боргу корпоративного сектору 
до власного капіталу), одного показника сектора 
нефінансових корпорацій (співвідношення боргу 
корпоративного сектору до власного капіталу) та 
двох показників сектору домогосподарств (боргу 
домогосподарств по відношенню до ВВП, обслу-
говування та погашення боргу домогосподарств 
відносно їхніх доходів).

Враховуючи той факт, що активи небанків-
ських фінансових установ є досить незначни-
ми порівняно з активами банків і станом на 
01.012014 складають 100,8 млрд грн (8,2% від 
загальної суми активів усіх фінансових уста-
нов) та згаданий показник коливається в межах 
7% ВВП [1], є недоцільним використання по-
казників зазначених фінансових інститутів при 
визначенні інтегрального показника стійкості 
фінансової системи. Це ж стосується і ринку 
цінних паперів.

Подальше виокремлення показників, які б 
мали значний рівень впливу на зміну інтеграль-
ного показника стійкості фінансової системи, 
здійснювався методом експертної оцінки.

Протягом досліджуваного періоду 33-м екс-
пертам було запропоновано заповнити оці-

нювальний бланк експертної оцінки, в якому 
позначити вплив певного запропонованого по-
казника на інтегральний показник стійкості фі-
нансової системи в межах від 1 до 19 (де ранг за 
номером 1 присвоюється показнику з найбіль-
шим впливом на стійкість фінансової системи, 
а 19 – з найменшим).

Варто зазначити, що число показників, що 
досліджуються експертами, не повинно переви-
щувати 20, адже у такому разі буде ускладнена 
оцінка фактору. А кількість експертів, що бере 

Таблиця 1
Нумерація показників  

для аналізу експертних оцінок

Показники Привласнений 
номер

Частка простроченої заборгованості 
за кредитами в загальному обсязі 
кредитів, наданих банками рези-
дентам України,%

1

Рентабельність активів банків, % 2
Співвідношення банківських 
кредитів та депозитів в іноземній 
валюті, %

3

Співвідношення довгострокових 
(понад 1 рік) кредитів та депозитів 
банків, разів

4

Співвідношення ліквідних активів 
до короткострокових зобов’язань 
банків,%

5

Відношення обсягу державного та 
гарантованого державного боргу до 
ВВП, %

6

Відношення валового зовнішнього 
боргу до ВВП,% 7

Відношення обсягу офіційних 
міжнародних резервів до обсягу 
валового зовнішнього боргу,%

8

Відношення дефіциту/профіциту 
бюджету до ВВП,% 9

Рівень перерозподілу ВВП через 
зведений бюджет,% 10

Відношення обсягу сукупних пла-
тежів з обслуговування та пога-
шення державного боргу до доходів 
державного бюджету, %

11

Сальдо поточного рахунку у відсо-
тках до ВВП,% 12

Індекс змін офіційного курсу на-
ціональної грошової одиниці до 
долара США, середній за період

13

Частка кредитів в іноземній валюті 
в загальному обсязі наданих креди-
тів, %

14

Рівень доларизації грошової маси, % 15
Питома вага готівки поза банками 
в загальному обсязі грошової маси 
(М0/М3), %

16

Співвідношення боргу корпоратив-
ного сектору до власного капіта-
лу,%

17

Борг домогосподарств по відношен-
ню до ВВП, % 18

Обслуговування та погашення 
боргу домогосподарств щодо їхніх 
доходів, %

19
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участь в анкетуванні, має бути досить вели-
кою (33 особи) через необхідність забезпечення 
об’єктивності оцінюваних результатів, що мож-
ливо при перевищенні у 2-3 рази кількості екс-
пертів над кількістю показників.

Основною перевагою проведення індиві-
дуальної експертизи є швидкість отримання 
необхідної інформації для реалізації постав-
лених завдань. Недоліком є високий рівень 
суб’єктивності, що може негативно вплинути 
на підсумковий результат у разі некомпетент-
ності експерта.

Для вибору основних фінансових показни-
ків, що будуть брати безпосередню участь у по-
будові інтегрального показника, застосуємо ме-
тод рангової кореляції, що здійснюється у три 
етапи:

І етап – за проаналізованими показниками, 
яким експертами було привласнено ранги, ви-
значимо середнє значення рангу, що характе-
ризує узагальнену думку про значущість по-
казника. Усі дані були занесені у відповідну 
аналітичну таблицю (зазначена таблиця, через 
обмеження друкованих сторінок не відображе-
на у статті), привласнюючи кожному показни-
ку відповідний номер (див. табл. 1).

Відповідно до аналітичної таблиці було ви-
ділено групу з п’яти показників, що найбільше 
впливають на стійкість фінансової системи кра-
їни, а саме:

1) відношення дефіциту/профіциту бюджету 
до ВВП (ранг фактора 1);

2) індекс змін офіційного курсу національ-
ної грошової одиниці до долара США (ранг фак-
тора 2);

3) відношення валового зовнішнього боргу 
до ВВП (ранг фактора 3);

4) відношення обсягу державного та гаран-
тованого державного боргу до ВВП (ранг факто-
ра 4);

5) рентабельність активів банків (ранг фак-
тора 5).

ІІ етап – перевіримо міру узгодженості ду-
мок експертів. Для цього використаємо такий 
показник рангової кореляції як коефіцієнт кон-
кордації:

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
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𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
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(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 

,        (1)

де m – кількість експертів;
n – кількість факторів;
xij – ранг показника, проставлений і-м екс-

пертом за j-м номером показника.
У нашому випадку, враховуючи, що 
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, коефіцієнт конкордації 

складе 0,933. Розраховане значення показника 
свідчить про значну узгодженість думок екс-
пертів, адже, якщо W=1, то думки експертів 
збігаються, якщо W=0, то думки неузгоджені.

ІІІ етап – встановимо значущість коефіці-
єнтів рангової кореляції, тобто визначимо, чи 
можна довіряти отриманим значенням та ви-
сновкам. Для цього використаємо формулу об-
числення критичної точки:
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                   (2)

та за рівнем значущості α і числу ступенів 
свободи q=n-1 в таблицях Пірсона знаходять 
критичне значення xкр

2. 
Якщо xф

2>xкр
2, то коефіцієнту конкордації 

можна довіряти і отримані за його допомогою 
висновки є достовірними.

У нашому випадку значення xф
2 = 552,  

xкр
2 = 28,86 (при α = 0,05 (5% імовірність того, 

що знайдений у вибірці зв’язок між змінними 
є лише випадковою особливістю даної вибірки  
α = 0,05 – «припустима границя рівня помил-
ки») та q=18).

Оскільки xф
2>xкр

2, то можна зробити висно-
вок про значимість коефіцієнта конкордації, 
що додатково підтверджує висновок про узго-
дженість думок експертів.

Наступним етапом розрахунку інтегрально-
го показника стійкості фінансової системи є 
необхідність стандартизації (нормування) по-
казників, що формують модель оцінки. Здій-
снення зазначеного етапу пов’язане з тим, що 
обрані показники мають різні одиниці вимірю-
вання, що недопустимо при побудові адитивної 
згортки.

У разі немонотонної залежності інтегрально-
го показника від значень показників, що його 

Таблиця 2
Оптимальні значення показників стійкості фінансової системи України

Назва показника Оптимальне 
значення 

Мінімальний інтервал 
оптимального значення 

(+,-)

Максимальний інтервал 
оптимального значення 

(+,-)
Відношення дефіциту/профіциту 
бюджету до ВВП 3 1 2

Індекс змін офіційного курсу 
національної грошової одиниці до 
долара США

104 2 3

Відношення валового зовнішнього 
боргу до ВВП 40 5 9

Відношення обсягу державного та 
гарантованого державного боргу до 
ВВП

20 10 15

Рентабельність активів банків 1 0,5 0,75
Джерело: складено автором на підставі даних Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [3]
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формують (тобто коли між x
min

 та x
max

 є певна 
оптимальна точка x

опт
, де значення показника 

є найкращим), стандартизація показників від-
бувається за такими формулами:

– у разі, якщо збільшення значення по-
казника сприяє збільшенню інтегрально-
го показника, тобто показник є стимулято-
ром [4, с. 21]:

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
= 0,2 

𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
2(5 − 5 + 1)

(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 

;             (3)

– у разі, якщо збільшення значення по-
казника сприяє зменшенню інтегрального 
показника, тобто показник є дестимулято-
ром [4, с. 21]:

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
= 0,2 

𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
2(5 − 5 + 1)

(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 

;             (4)

Використовуючи законодавчий метод, визна-
чимо оптимальні значення показників, які за-
несемо у таблицю (табл. 2).

Далі згідно з формулами (3) (показник рен-
табельності активів банків) та (4) (відношення 
дефіциту/профіциту бюджету до ВВП, індекс 
змін офіційного курсу національної грошової 
одиниці до долара США, відношення валового 
зовнішнього боргу до ВВП, відношення обсягу 
державного та гарантованого державного боргу 
до ВВП) проведемо розрахунки по стандартиза-
ції перерахованих показників, використовуючи 
відповідні статистичні дані, та відобразимо їх у 
таблиці (табл. 3).

Далі для розрахунку інтегрального показни-
ка стійкості фінансової системи, що визнача-
ється за формулою:

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
= 0,2 

𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
2(5 − 5 + 1)

(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 

,        (5)

де аі – ваговий коефіцієнт;
zi – нормалізований показник,
необхідно визначити вагові коефіцієнти нор-

малізованих показників. Для цього застосуємо 
правило Фішберна, яке дає можливість визна-
чити рівень значущості показників на основі 
їхнього ранжування:

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
= 0,2 

𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
2(5 − 5 + 1)

(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 

,                   (6)

де ri – ваговий коефіцієнт і-го показника су-
купності;

N – кількість показників сукупності;
i – ранг показника сукупності.
Таким чином, ваговий коефіцієнт показни-

ка відношення дефіциту/профіциту бюджету до 
ВВП буде складати:

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
= 0,2 

𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
2(5 − 5 + 1)

(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 

,

– ваговий коефіцієнт показника індексу 
змін офіційного курсу національної грошової 
одиниці до долара США:

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
= 0,2 

𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
2(5 − 5 + 1)

(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 

,

– ваговий коефіцієнт відношення валового 
зовнішнього боргу до ВВП:

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
= 0,2 

𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
2(5 − 5 + 1)

(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 

,

– ваговий коефіцієнт відношення обсягу 
державного та гарантованого державного боргу 
до ВВП:

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
= 0,2 

𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
2(5 − 5 + 1)

(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 

,

– ваговий коефіцієнт рентабельності акти-
вів банків:

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
= 0,2 

𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
2(5 − 5 + 1)

(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 

,

Отже, інтегральний показник стійкості фі-
нансової системи України відповідно до прове-
дених розрахунків буде мати такий вигляд:

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
= 0,2 

𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
2(5 − 5 + 1)

(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 ,  (7)

де Ісфс – індекс стійкості фінансової системи;
z

1
 – значення і-го нормалізованого показни-

ка сукупності, що відображає відношення дефі-
циту/профіциту бюджету до ВВП;

z
2
 – значення і-го нормалізованого показни-

ка сукупності, що відображає індекс змін офі-
ційного курсу національної грошової одиниці 
до долара США;

z
3
 – значення і-го нормалізованого показни-

ка сукупності, що відображає відношення вало-
вого зовнішнього боргу до ВВП;

z
4
 – значення і-го нормалізованого показни-

ка сукупності, що відображає відношення об-
сягу державного та гарантованого державного 
боргу до ВВП;

Таблиця 3
Нормалізовані значення показників стійкості фінансової системи України  

у період 2007–2014 років

Показники
Роки

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Відношення дефіциту/профіциту 
бюджету до ВВП, (z

1
) 0,99 1,00 0,42 0 0,90 0,47 0,33 0,94

Індекс змін офіційного курсу 
національної грошової одиниці до 
долара США, (z

2
)

1,00 0,30 0 0,31 0,32 0,32 0,32 0,06

Відношення валового зовнішнього 
боргу до ВВП, (z

3
) 1,00 1,00 0 0,07 0,34 0,36 0,31 0

Відношення обсягу державного та 
гарантованого державного боргу до 
ВВП, (z

4
)

0,68 1,00 0,10 0,01 0,17 0,09 0 0

Рентабельність активів банків, (z
5
) 1,00 0,92 0 0,50 0,62 0,82 0,77 0,05

Джерело: складено автором на підставі власних розрахунків за офіційними даними НБУ [1] 
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z
5
 – значення і-го нормалізованого показни-

ка сукупності, що відображає рентабельність 
активів банків.

Для можливості інтерпретації значень отри-
маного інтегрального показника необхідно ви-
значити межі оптимального та достатнього 
значення при нормалізації. Результати внесе-
мо у таблицю 4.

Таким чином, нижня межа оптимального 
значення інтегрального показника стійкос-
ті фінансової системи складає 0,71, а нижня 
межа достатнього значення інтегрального по-
казника стійкості фінансової системи – 0,52. 
Тобто за умов, коли значення інтегрального 
показника буде менше 0,52, можна вважати, 
що стан фінансової системи є незадовільним 
(або критичним), при знаходженні показника 
у проміжку 0,52-0,71 та вище, можна говори-
ти про задовільний стан стійкості фінансової 
системи до дестабілізуючих факторів.

Використовуючи дані таблиці 3 та формулу 
(7), проведемо розрахунки інтегрального по-
казника стійкості фінансової системи за період 
2007–2014 років:

І
сфс 2007

 = 0,33•0,99+0,27•1+0,2•1+0,13• 
•0,82+0,07•1 = 0,97

І
сфс 2008

 = 0,33•1+0,27•0,3+0,2•1+0,13•1+ 
+0,07•0,92 = 0,80

І
сфс 2009

 = 0,33•0,42+0,27•0+0,2•0,04+ 
+0,13•0,51+0,07•0 = 0,21

І
сфс 2010

 = 0,33•0+0,27•0,31+0,2•0,11+ 
+0,13•0,45+0,07•0,5 = 0,20

І
сфс 2011

 = 0,33•0,9+0,27•0,32+0,2•0,36+ 
+0,13•0,54+0,07•0,62 = 0,57

І
сфс 2012

 = 0,33•0,47+0,27•0,32+0,2•0,39+ 
+0,50•0,09+0,07•0,82 = 0,44

І
сфс 2013 

= 0,33•0,33+0,27•0,32+0,2•0,33+ 
+0,45•0+0,07•0,77 = 0,37

І
сфс 2014

 = 0,33•0,94+0,27•0,06+0,2•0+ 
+0,45•0+0,07•0,05 = 0,33

Отримані результати представимо графічно 
на рисунку 1.

Як видно з рисунка 1, найбільш критичний 
стан фінансової системи простежується у період 
2009 та 2010 років (значення показника 0,152 
та 0,134 відповідно), що є наслідками впливу 
світової фінансової кризи 2008 року і, у нашо-
му випадку, пов’язано з негативною динамікою 
індексу змін офіційного курсу національної 
грошової одиниці до долара США; збільшенням 
валового зовнішнього боргу при паралельному 
зменшенні ВВП, негативними змінами ефек-
тивності діяльності банків, що передусім відо-
бражається через падіння показників рента-
бельності.

2007, 2008 та 2011 роки можна охарактери-
зувати як роки із задовільним функціонуван-
ням фінансової системи. Значення інтеграль-
ного показника стійкості фінансової системи у 
зазначений період склало 0,954, 0,804 та 0,518 
відповідно.

Спадна динаміка показників 2012–2014 ро-
ків (з 0,44 до 0,33 відповідно) свідчить про про-
блеми розвитку реальної економіки країни, не-
обхідності погашення зовнішніх та внутрішніх 
боргів держави, а також загострення політичної 
кризи.

Висновки та перспективи подальших роз-
відок. Відсутність законодавчо врегульованої 
та науково обґрунтованої системи оцінювання 
стійкості фінансової системи країни дозволила 
запропонувати власний підхід оцінювання за-
значеної економічної категорії шляхом багато-
вимірного ранжування.

У процесі визначення інтегрального показ-
ника оцінювання стійкості фінансової системи 
засобами теорії адитивної цінності за допомо-
гою методів експертної оцінки було визначено 
п’ять основних показників, які суттєво впли-

Таблиця 4
Межі оптимального та достатнього рівнів значення показників стійкості фінансової системи

Назва показника Оптимальне 
значення 

Оптимальний 
рівень 

(нижня межа)

Достатній рівень 
(нижня межа)

Відношення дефіциту/профіциту бюджету до ВВП 3 0,66 0,33
Індекс змін офіційного курсу національної грошової 
одиниці до долара США 104 0,98 0,97

Відношення валового зовнішнього боргу до ВВП 40 0,87 0,77
Відношення обсягу державного та гарантованого 
державного боргу до ВВП 20 0,5 0,25

Рентабельність активів банків 1 0,5 0,25
Джерело: складено автором на підставі даних Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [3]

Інтегральний показник:

 оптимальний рівень

 достатній рівень

Рис. 1. Значення інтегрального показника стійкості 
фінансової системи України за 2007–2014 рр.

Джерело: складено автором на підставі власних роз-
рахунків

 
 

0,71 

0,52 
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вають на підсумковий показник (відношення 
дефіциту/профіциту бюджету до ВВП, індексу 
змін офіційного курсу національної грошової 
одиниці до долара США, відношення валового 
зовнішнього боргу до ВВП, відношення обсягу 
державного та гарантованого державного боргу 
до ВВП, рентабельність активів банків).

Результатом проведеного дослідження ста-
ло визначення інтегральний показник стійкос-
ті фінансової системи за таким алгоритмом: 

𝑊𝑊 =
12

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛)
���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑚𝑚(𝑛𝑛 + 1)
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

�
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

m=33, n = 19, 
𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

2
 = 330  

𝑥𝑥ф2 = 𝑚𝑚(𝑛𝑛 − 1)𝑊𝑊 

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт)

, i=1,𝑛𝑛�����  

𝑥𝑥𝚤𝚤� = 1 − (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥опт)
(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚)

, i=1,𝑛𝑛����� 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , ∑𝑎𝑎𝑖𝑖 = 1, 0 ≤ 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖 ≤ 1 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
2(𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 + 1)

(𝑁𝑁 + 1)𝑁𝑁
 

𝑟𝑟1 =
2(5 − 1 + 1)

(5 + 1)5
= 0,33 

𝑟𝑟2 =
2(5 − 2 + 1)

(5 + 1)5
= 0,27 

𝑟𝑟3 =
2(5 − 3 + 1)

(5 + 1)5
= 0,2 

𝑟𝑟4 =
2(5 − 4 + 1)

(5 + 1)5
= 0,13 

𝑟𝑟5 =
2(5 − 5 + 1)

(5 + 1)5
= 0,07 

Ісфс = 0,33·z1+0,27·z2+0,2·z3+0,13·z4+0,07·z5 .
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АНОТАЦІЯ
У статті на підставі системного підходу використано мето-

ди економічного, фінансового та управлінського аналізу про-
блем і особливостей банківського кредитування інноваційних 
центрів. Виявлено основні проблеми участі банків у кредиту-
ванні інноваційної діяльності та запропоновано шляхи їх по-
долання. Вказано перспективи співпраці комерційних банків 
та інноваційних центрів. Наголошено на необхідності активної 
участі держави у створенні сприятливих умов для банківського 
кредитування інноваційної сфери.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе системного подхода использованы 

методы экономического, финансового и управленческого 
анализа проблем и особенностей банковского кредитования 
инновационных центров. Выявлены основные проблемы учас-
тия банков в кредитовании инновационной деятельности и 
предложены пути их преодоления. Указаны перспективы со-
трудничества коммерческих банков и инновационных центров. 
Отмечена необходимость непосредственного участия государ-
ства в создании благоприятных условий для банковского кре-
дитования инновационной сферы.

Ключевые слова: инновационные центры, коммерческие 
банки, банковское кредитование, государственное гарантиро-
вание, секьюритизация, учет ценных бумаг.

АNNOTATION
The research of the role of commercial banks in financing 

innovative centers in Ukraine is the basic task of the article. The 
dialectical method and approach of the systems are methodological 
basis of research. The methods of economic, financial and 
administrative analysis of problems and features of the bank 
crediting of innovative centers are used on the basis of approach 
of the systems. The basic problems of banks’ participation in 
crediting of innovative activity are found out and the ways of their 
overcoming are offered. Prospects of collaboration of commercial 
banks and innovative centers are indicated. It is marked on 
importance of participation of the state in creation of favourable 
terms for the bank crediting of innovative sphere.

Keywords: innovative centers, commercial banks, bank 
crediting, state guarantee, securitization, account of securities.

Постановка проблеми. Однією з найгострі-
ших і найскладніших проблем створення й 
функціонування технопарків та інших інно-
ваційних структур ринкового типу є джерела 
фінансування. Як свідчить зарубіжний досвід, 
витрати на створення технопарків можуть бути 
різними, їх розмір залежить від спеціалізації 
технопарків, їх розмірів, ступеня ризику і кра-
їни, де вони створюються. До основних дже-
рел фінансування інноваційної діяльності від-
носять власні кошти інноваційних структур 
(амортизаційні відрахування, внутрішні резер-
ви, кошти інноваційного фонду); інвестиційні 

(внески іноземних та вітчизняних інвесторів), 
кредитні (кредити банків, фінансовий лізинг) 
та бюджетні ресурси державного та місцевого 
рівнів [1, с. 369].

Банківське кредитування розглядається 
як теоретично важливий метод фінансування 
інноваційної діяльності зазвичай у країнах, 
які нещодавно перейшли до ринкової еконо-
міки і в яких є нерозвинутим фондовий ринок 
та пов’язана з ним інфраструктура. Разом з 
тим необхідно відмітити, що комерційні бан-
ки за своєю сутністю не схильні до високих 
ризиків, що супроводжують інноваційне кре-
дитування. Загальноприйняті умови надання 
кредитів передбачають достатню кредитоспро-
можність позичальника, його гарну кредитну 
історію, чіткий розрахунок окупності проекту 
та грошових потоків, наявність надійного за-
безпечення. Все це здебільшого відсутнє у ін-
новаційних структурах, таких як технопарки, 
бізнес-інкубатори та венчурні фірми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми фінансового забезпечення іннова-
ційної діяльності та підвищення її активності 
протягом останнього десятиліття широко до-
сліджується сучасними науковцями. Це пи-
тання розкривається у працях Алимова О.М., 
Амоші О.І., Возняк Г.В., Гальчинського А.Р., 
Геєця В.М., Зимовець В.В., Ільїної К.І., Каба-
нова А.І., Колодзєва О.М., Крупки М.І., Нові-
кової Н.І., Федулової І.В. та ін. Головним ас-
пектом даних досліджень є стан інноваційної 
діяльності, джерел і способів її фінансування 
за сучасних умов інтеграції економіки Украї-
ни у світове господарство. Незважаючи на іс-
нуючі напрацювання науковців у сфері теорії 
і практики фінансування інновацій, окремі 
питання дослідження впливу фінансування 
інновацій на їх розвиток в Україні носять су-
перечливий характер і залишаються недостат-
ньо розкритими.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зважаючи на те, що про-
блеми активізації інноваційної діяльності ви-
магають термінового розв’язання, українські 
науковці здійснюють численні дослідження у 
цьому напрямі і стверджують, що суттєві струк-
турно-технологічні зрушення на основі розвитку 
інноваційного процесу, ринкової та інформацій-
но-комунікаційної інфраструктури вимагають 
потужного фінансового забезпечення.
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Мета статті полягає у дослідженні сучасно-
го стану фінансування інноваційних центрів 
в Україні, зокрема, ролі комерційних банків 
у даному процесі та виявленні перспектив по-
дальшої їх співпраці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Переважну частку у структурі джерел фінансу-
вання інновацій в Україні займає самофінансу-
вання, тобто фінансування за рахунок власних 
фінансових ресурсів. Це пояснюється декількома 
причинами: по-перше, неможливістю спрямову-
вати велику частину чистого прибутку на фінан-
сування інновацій унаслідок того, що існують й 
інші напрями його використання (виплата ди-
відендів, формування резервного фонду, приріст 
оборотного капіталу та ін.); по-друге, кризові 
явища в економіці країни та їх наслідки призво-
дять до того, що велика кількість підприємств у 
кризові та посткризові періоди працює збитково 
та відчуває нестачу власних фінансових ресур-
сів навіть для фінансування поточної діяльності; 
по-третє, унаслідок існування високого ступеня 
невизначеності та неможливості точно спрог-
нозувати очікувані результати від інноваційної 
діяльності більшість власників підприємств не 
бажає ризикувати, уникаючи залучення власно-
го капіталу в інноваційну сферу, та перекладає 
частину цих ризиків на інші суб’єкти інновацій-
ної діяльності. 

Аналіз динамічних змін у структурі дже-
рел фінансування інновацій в Україні дозволяє 
визначити, що особливо в останні роки акти-
візувався процес залучення коштів іноземних 
інвесторів та інших джерел фінансування інно-
ваційної діяльності, до яких відносяться кре-
дитування комерційними банками, лізинг, за-
лучення коштів міжнародних організацій та 
іноземних венчурних фондів та ін. 

Одним з важливих джерел фінансового за-
безпечення інноваційної діяльності є банків-
ське кредитування. Переваги активного залу-
чення банківського кредитування в процеси 
інноваційного розвитку не є перебільшеними. 
Суб’єкти інноваційної діяльності отримують 
можливість у будь-який момент оперативно 
мобілізувати додаткові грошові ресурси, необ-
хідні для вирішення поточних і довгострокових 
господарських потреб, що, у свою чергу, до-
зволяє кредиторам перетворити вільні кошти в 
дохідні активи. Взаємовигідна співпраця бан-
ків та інших суб’єктів інноваційного процесу 
супроводжується такими перевагами: значно 
зменшується обсяг так званих «інформаційних 
витрат»; зменшується обсяг змінних витрат; 
збільшується можливість оперативно отримува-
ти довгострокові кредити.

Головним стримуючим чинником формуван-
ня інноваційного розвитку є поглиблення роз-
риву між реальною інноваційною економікою 
та банківськими інститутами. Основи цього 
процесу були сформовані за часів Радянсько-
го Союзу та поглиблені кризовими явищами 
в українській економіці на початку 90-х ро-

ків ХХ ст. За часів становлення незалежності 
України ряд банків до своїх статутів включили 
пункт про участь у фінансуванні інноваційної 
діяльності. Зокрема, це такі акціонерні інно-
ваційні банки, як «Укрінбанк», «Інтелект» та 
ін. За їх участю передбачалось надання інно-
ваційних кредитів після відповідної експертизи 
інноваційних проектів. Серед форм участі бан-
ків в інноваційних проектах – дольове фінансу-
вання, надання фінансово-посередницьких по-
слуг, організація спільних виробництв, цільове 
фінансування досліджень і розробок, лізингові 
операції тощо [2]. Але нестабільність економі-
ки і відсутність достатніх гарантій повернення 
інноваційних кредитів обумовили їх високий 
фінансовий ризик, а звідси і невигідність для 
банків таких операцій. Це, у свою чергу, по-
глиблює проблему оновлення основних фондів 
наукової сфери.

Оскільки інвестиційна діяльність є першо-
черговим завданням інвестиційних банків, їм 
належить більш вагома роль у венчурному фі-
нансуванні. У ролі інвесторів венчурної діяль-
ності інвестиційні банки беруть участь у фор-
муванні регіональних венчурних фондів через 
розгалужену мережу філіалів; у формуванні 
інвестиційних фірм венчурного капіталу; як 
партнер з обмеженою відповідальністю беруть 
участь у фондах-партнерствах тощо. 

Вітчизняні науковці [3] визначають три 
основні функції комерційних банків у процесі 
фінансування інноваційної діяльності, а саме:

1) кредитування незавершених наукових 
розробок і досліджень на замовлення;

2) за дорученням замовників проекту контр-
олювати хід і якість робіт та відповідати за 
цільове та ефективне використання виділених 
коштів.

У даному випадку банк виступає проміжною 
ланкою між державою (в особі відомства, спеці-
алізованого фонду чи іншого джерела), фінан-
совими джерелами забезпечення проекту та під-
приємством-виконавцем. Основною метою даної 
операції є отримання банком комісійної винаго-
роди за свої послуги у вигляді визначеного від-
сотка від обсягу фінансування. У ст. 17 Закону 
України «Про інноваційну діяльність» зазначе-
но: суб'єктам інноваційної діяльності для вико-
нання ними інноваційних проектів може бути 
надана фінансова підтримка шляхом повної чи 
часткової компенсації (за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України, коштів бюджету  
Автономної Республіки Крим та коштів місцевих 
бюджетів) відсотків, сплачуваних суб'єктами 
інноваційної діяльності комерційним банкам та 
іншим фінансово-кредитним установам за кре-
дитування інноваційних проектів [2];

3) виступати в ролі інвестора, тобто вкладати 
власні фінансові ресурси у той чи інший іннова-
ційний проект.

Механізм реалізації двох останніх функцій 
досить ускладнений, оскільки йдеться вже не 
просто про фінансування інноваційної діяль-
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ності, а про проектне фінансування – форму 
банківського інвестування, в рамках якої банк 
прямо або опосередковано бере участь в управ-
лінні проектом. Опосередкована участь банку в 
управлінні проектом обмежується відповідними 
пунктами кредитної угоди. А у випадку пря-
мої участі банку він виступає одним із засно-
вників проекту і розподіляє проектні ризики 
між інвесторами або цілком приймає їх на себе. 
У рамках механізму проектного фінансування 
банк виконує ряд таких додаткових функцій:

- формування проектної документації (паке-
та технічних, юридичних, фінансових докумен-
тів);

- комплексна оцінка основних ризиків про-
екту, підготовка плану заходів щодо управлін-
ня ризиками;

- участь у обранні засновників та учасників 
проектної компанії, додаткових приватних кре-
диторів у рамках банківських консорціумів або 
синдикатів, міжнародних фінансово-кредитних 
інститутів;

- участь у підготовці установчих юридичних 
документів, а також договорів, угод, контрак-
тів, гарантійних листів тощо, в їх експертизі, 
контроль реалізації договорів і угод;

- безперервний та всебічний контроль реалі-
зації проекту, здійснення моніторингу ризиків, 
аналіз звітів про виконання роботи від учасни-
ків проектної діяльності, інспектування буді-
вельного майданчика та об’єкта, участь у ви-
пробуваннях та прийнятті об’єктів тощо.

В основі проектного фінансування лежить 
особливий спосіб кредитування, чітка схема 
надходження реальних грошових, спеціальна 
система виявлення і розподілу проектних, фі-
нансових, технічних, політичних та інших ри-
зиків між усіма сторонами, що беруть участь у 
процесі [4]. Головним інвестором і організато-
ром проекту в рамках проектного фінансуван-
ня, як правило, виступає комерційний банк.

Спираючись на світовий досвід в умовах роз-
виненої ринкової економіки, саме комерційні 
банки мають виконувати роль організаторів 
інноваційних проектів та фінансувати розви-
ток діяльності інноваційних центрів. Комерцій-
ні банки здатні відігравати вирішальну роль у 
мобілізації фінансових інвестиційних ресурсів, 
виступаючи фінансовими гарантами вжитих ін-
вестиційних заходів. 

Фінансові системи розвинутих країн мають 
певні регіональні особливості у фінансуванні 
інноваційної діяльності. Науковці виокремлю-
ють «американську модель» фінансового ринку 
та «банківську модель». Американська модель 
притаманна таким країнам, як США, Канада, 
Австралія тощо. Дана модель, яку також на-
зивають «ринково орієнтовано» або «з широ-
кою участю», передбачає домінування на фі-
нансовому ринку небанківських посередників 
та високим рівнем розвитку фондового ринку. 
Банківська, або ж «континентальна», модель 
характерна для Європи, Японії. За такої моде-

лі саме банки надають основний обсяг фінансо-
вих послуг і характеризуються високим рівнем 
універсалізації. При цьому фондовий ринок є 
менш розвинутим. 

Фінансування інноваційних процесів на за-
садах повернення вкладених коштів здійсню-
ється на стадії впровадження у виробництво 
результатів закінчених науково-дослідних і до-
слідно-конструкторських робіт, науково-техніч-
них розробок. Механізмом поворотного фінан-
сування і відповідними послугами може бути: 
позика, кредит, лізинг, сумісна (спільна) діяль-
ність, фінансова інвестиція [5, с. 281].

Для активізації фінансових установ при кре-
дитуванні інновацій доцільним є встановлення 
пільгових ставок оподаткування для операцій з 
довгостроковими кредитами в інноваційну сфе-
ру. В останні роки діяльність комерційних бан-
ків та інших фінансових установ в інноваційній 
сфері дещо активізувалася. Вони не лише кре-
дитують інноваційну діяльність підприємств, а 
й самі є носіями інновацій.

Фінансовий лізинг є однією з найбільш по-
ширених форм фінансування технопарків за 
кордоном, тоді як українські технопарки по-
терпають від браку коштів на фінансування ін-
новаційної діяльності. 

Лізинг в нашій країні є ще нерозвиненим, 
та причиною цього є відсутність передумов 
для його розвитку. Сучасний стан вітчизняної 
економіки характеризується фінансовою не-
стабільністю, що ускладнюється рівнем зносу 
основних засобів, який становить у середньо-
му 50%, а в інноваційній діяльності – 60 та 
більше відсотків. Ці підприємства переважно 
збиткові або малорентабельні, а через це не ма-
ють ні власних коштів, ні можливості одержати 
кредити на оновлення обладнання. Саме тому 
лізинг для наших підприємств є самим опти-
мальним способом придбання необхідного об-
ладнання [6, с. 41]. 

Тому лізинг і для банків – це перспективний 
напрямок діяльності. Такі банки, як «Райф-
файзен банк Аваль», «Укрсіббанк» та ін., вже 
створили свої дочірні лізингові компанії. Біль-
шість лізингових угод в Україні фінансується 
за рахунок іноземних суб’єктів (виробників) та 
лише незначна частина – за рахунок залучення 
вітчизняного капіталу. 

 Інноваційний лізинг може бути визначений 
як спосіб інвестування, що забезпечує іннова-
ційну діяльність або просування інноваційного 
продукту на ринок. У цьому випадку мова йде 
про традиційну форму лізингу, раніше відому 
в практиці, але володіє дещо іншими рисами 
завдяки інноваційності реалізованого за допо-
могою лізингу продукту або діяльності. Таким 
чином, лізинг у даному випадку несе на собі 
ознаку інновацій, і тому, розглядаючи його як 
нетрадиційний спосіб фінансово-кредитного за-
безпечення інноваційної діяльності, його мож-
на визначити як «інноваційний лізинг». Дана 
форма інноваційного лізингу з'являється на 
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ринку лізингових послуг у момент появи само-
го інноваційного продукту [7, с. 35].

Висновки. Одним з найсуттєвіших недоліків 
фінансування інноваційних проектів комерцій-
ними баками є те, що безпосередньо банківські 
кредити не можуть бути джерелом фінансуван-
ня інноваційних проектів. З одного боку, це 
пов’язано з високою ціною на банківські ресур-
си, з іншого – з високим ризиком збитковості 
інноваційних проектів, що не мотивує підпри-
ємців входити у запозичення.

Подолання проблеми можливе через 
розв’язання існуючих суперечностей в трьох 
основних напрямах: підвищення інтересу бан-
ків до операцій в інноваційній сфері; змен-
шення ризикованості банківських операцій в 
інноваційній сфері, що може бути реалізовано 
через підготовку спеціалістів з інноваційно-
го кредитування й запровадження внутрішніх 
банківських інновацій в операційну діяльність 
та процеси управління; зниження ціни банків-
ських кредитів для потреб інноваційного секто-
ру [8, с. 158].

Роль держави в регулюванні банківського 
кредитування інноваційних процесів полягає 
у створенні сприятливого економічного кліма-
ту для їх здійснення і стимулюванні активної 
і ефективної взаємодії між наукою та виробни-
цтвом. Тому завданнями держави є:

- створення стимулюючих умов для співпраці 
фінансових інститутів і інноваційних центрів;

- розвиток науки, підготовка наукових та 
інженерних кадрів високого рівня кваліфікації 
(науково-технічна інфраструктура);

- державні замовлення на проведення науко-
во-технічних досліджень;

- ефективна та лояльна податкова, бюджетна 
та інвестиційно-інноваційна політика;

- удосконалення і розширення норма-
тивно-правової бази у регулювання іннова-
цій [9, с. 53]. 
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ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ:  
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ

TAX REFORM IN UKRAINE:  
POSITIVE AND NEGATIVE CONSEQUENCES

АНОТАЦІЯ
У статті визначено сутнісний зміст основного завдання по-

даткової системи, яке вона повинна виконувати в результаті 
податкової реформи, та обґрунтовано умови забезпечення 
нею акумуляції фінансових ресурсів, достатніх для виконання 
конституційно закріплених функцій держави. Досліджено, що 
результативність податкової реформи залежатиме від вирі-
шення проблеми забезпечення ефективного та цільового вико-
ристання бюджетних коштів і на цій основі – безпосереднього 
взаємозв’язку між обсягом сплачених податків та обсягом і якіс-
тю суспільних благ, отриманих платниками. Доведено, що по-
даткова реформа має передбачити удосконалення бюджетної 
політики держави, що сприятиме більш раціональному та контр-
ольованому витрачанню бюджетних коштів. Обґрунтовано, що 
для України задля досягнення активізації підприємництва та 
підвищення інвестиційної привабливості бізнесу актуальною 
метою податкового реформування є створення податкової сис-
теми, сприятливої для економічного зростання. Запропоновано 
методологічні підходи щодо приведення вітчизняної системи 
оподаткування у відповідність сучасним вимогам, у тому числі 
міжнародним, що визначають пошук шляхів її оптимізації, спро-
щення та одночасного досягнення збалансування.

Ключові слова: податкова система, податки, податкова 
реформа, податкове навантаження, суб’єкти підприємництва, 
адміністрування податків, система оподаткування.

АННОТАЦИЯ
В статье определено сущностное содержание основной 

задачи налоговой системы, которое она должна выполнять в 
результате налоговой реформы, и обоснованы условия обе-
спечения аккумуляции финансовых ресурсов, достаточных 
для выполнения конституционно закрепленных функций госу-
дарства. Доказано, что результативность налоговой реформы 
будет зависеть от решения проблемы обеспечения эффек-
тивного и целевого использования бюджетных средств, и на 
этой основе позиционируется непосредственная взаимосвязь 
между объемом уплаченных налогов и объемом и качеством 
общественных благ, полученных плательщиками. Доказано, 
что налоговая реформа должна предусмотреть усовершен-
ствование бюджетной политики государства, что будет спо-
собствовать более рациональному и контролируемому расхо-
дованию бюджетных средств. Обосновано, что для Украины 
для достижения активизации предпринимательства и повы-
шения инвестиционной привлекательности бизнеса актуаль-
ной целью налогового реформирования является создание 
налоговой системы, благоприятствующей экономическому 
росту. Предложены методологические подходы по приведе-
нию отечественной системы налогообложения в соответствие 
с современными требованиями, в том числе международны-
ми, определяющих поиск путей ее оптимизации, упрощения и 
одновременного достижения сбалансированности.

Ключевые слова: налоговая система, налоги, налоговая 
реформа, налоговая нагрузка, субъекты предприниматель-
ства, администрирование налогов, система налогообложения.

АNNOTATION
In the article author determined that the tax system formed 

due to tax reform should ensure the accumulation of financial 

resources sufficient to fulfill the constitutionally assigned state 
functions. Investigated that the impact of the tax reform will 
depend on solving the problem of ensuring effective and targeted 
use of budgetary funds and on this basis – a direct relationship 
between the amount of taxes paid and the amount and quality of 
public goods derived payers. In this connection, we believe that tax 
reform must anticipate and improvement of the budgetary policy. 
Proved that to reform the tax system of Ukraine should be to create 
the tax system conducive to economic growth. Methodological 
approaches to bringing national tax systems in line with modern 
requirements, including international, determining its search for 
ways to optimize, simplify and simultaneously achieve balance.

Keywords: the tax system, taxes, tax reform, the tax burden, 
business entities, tax administration, tax system.

Постановка проблеми. Податкові зміни – це 
перманентний стан української податкової сис-
теми. Свідченням цього є Податковий кодекс 
України та його постійне удосконалення й до-
повнення. Попри існуючу недостатньо ефектив-
ну практику, яка проявляється в ряді випадків 
у процесі здійснення удосконалюючих заходів, 
прагнення до формування оптимально збалан-
сованої системи оподаткування продовжує бути 
актуальним. У цьому контексті важливим за-
вданням є, по-перше, встановлення економіч-
но обґрунтованого переліку податків і зборів, 
а по-друге, вирішення проблеми обґрунтування 
їхніх обсягів.

У першому випадку зроблено чимало кроків, 
які в результаті привели до формування більш 
простої системи оподаткування, а саме: кіль-
кість податків та зборів скорочено вдвічі, відпо-
відно, менше звітності (11 замість 22); податок 
на прибуток – простий розрахунок на основі фі-
нансової звітності; ПДВ – запроваджено елек-
тронне адміністрування податку; ЄСВ – зни-
ження ставок для роботодавців з підвищенням 
відповідальності; податок з доходів фізичних 
осіб – прогресивна шкала для доходів; єдиний 
податок – зниження ставок для малого бізне-
су до 50%; самостійні доходи місцевих бюдже-
тів – акциз з роздрібних продажів підакцизних 
товарів, податок на нерухоме майно, єдиний по-
даток.

У другому випадку сформовано засади регу-
лювання відсоткових ставок податків. Напри-
клад, передбачена спеціальна система оподат-
кування підприємств аграрного сектора. Від 
15% до 20% підвищили ставку податку для 
пасивних доходів фізичних осіб: відсотків, ро-
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ялті та інвестиційних доходів. Для дивідендів, 
виплачених суб'єктами підприємницької діяль-
ності, які є платниками податку на прибуток, 
ставка 5% і 20% для СПД, які не є платниками 
податку на прибуток [6]. 

Однак і такі інновації не повністю вирішу-
ють проблему формування високоефективної 
податкової системи. Причина постійних змін 
головного податкового документа полягає в 
тому, що низка проблем, які існують у податко-
вій системі, залишились невирішеними. Таки-
ми, зокрема, є: 

– складність податкового обліку та адміні-
стрування податків;

– превалювання форми над змістом (перева-
га надається документальному оформленню, а 
не суті податку, господарської операції);

– відсутність реальної відповідальності 
представників податкових та митних органів за 
неправомірні дії; держави – за завдані збитки;

– надмірне оподаткування ринку праці;
– нерівні умови оподаткування (надання 

пільг та звільнень, невідшкодування ПДВ од-
ним платникам та відшкодування іншим);

– непрозоре витрачання коштів державного 
бюджету, що стимулює до несплати податків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
разі спостерігається значний інтерес науковців 
до проведених податкових реформ та їх наслід-
ків на розвиток країни. Даним проблемам при-
свячені численні публікації таких вчених, як: 
Л.В. Барабаш, О.Д. Василик, Д.В. Веремчук, 
А.І. Крисоватий, М.П. Кучерявенко, Я. В. Лит-
виненко, С.В. Сарана, В.В. Сідляр, Н.Г. Вікто-
рова, Н.Г. Євченко, Л.М. Карпова, К.В. Колісні-
ченко, Г.Б. Коломієць, Е.В. Леус, Г.В. Ломейко 
та ін.

Проте доцільно констатувати, що сучасний 
стан української економіки та поточних надхо-
джень до бюджету продовжує бути напруженим 
і вимагає науково обґрунтованого підходу, зо-
крема, в частині податкових надходжень.

Мета статті полягає у висвітленні проблем-
них питань дослідження реформування україн-
ської податкової системи та напрямів ефектив-
ності їх впровадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На думку економістів, у тому числі зарубіж-
них, вирішити існуючи проблеми в податковій 
системі України складно, але цілком можли-
во [4]. Задля цього у першу чергу слід забезпе-
чити збалансоване наповнення бюджету, тобто 
зібрати доходи, що приблизно дорівнюють ви-
тратам. В іншому випадку країну поглине чер-
гова фінансова криза. По-друге, слід уніфікува-
ти різні податкові ставки і закрити всі можливі 
шляхи уникнення оподаткування. У цьому 
питанні вже зроблені певні позитивні кроки, а 
саме кількість податків та зборів скорочено з 22 
до 11. Залишилися податок на прибуток, пода-
ток на доходи фізичних осіб, податок на додану 
вартість, акцизний податок, екологічний пода-
ток, рентна плата та мито, а також місцеві по-
датки: податок на майно і єдиний податок [1]. 
Деякі податки не скасовані повністю, а лише 
трансформовані за принципом «два в одному»: 
наприклад, фіксований сільськогосподарський 
податок став 4-ю групою єдиного податку. 
Трансформацію 13 податків у п’ять відображе-
но на рис. 1.

Також скасовуються три малоефективні збо-
ри: збір у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на природний газ для споживачів усіх 
форм власності; збір за провадження деяких ви-
дів підприємницької діяльності; збір на розви-
ток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Загалом податків і зборів стало менше, але 
варто констатувати як позитивні, так і низку 
негативних аспектів такої трансформації. 

Наприклад, зарплата з 1 січня 2015 р. оподат-
ковується в розмірі до 10 мінімальних зарплат 
за ставкою 15%, а понад 10 мінімальних зарп-
лат (12 180 грн.) – за ставкою 20%. В даному пи-
танні впроваджується понижуючий коефіцієнт, 

що може застосовуватись до 
ставки ЄСВ за умови відпо-
відності встановленим кри-
теріям, а ЄСВ з зарплати 
штатних працівників – не 
менше суми мінімального 
страхового внеску. Це дозво-
лить знизити нарахування 
на заробітну плату і подат-
ки, що відносять до витрат 
на робочу силу. У результа-
ті платники податків будуть 
витрачати значно менше 
часу і зусиль на здійснен-
ня податкових платежів 
та на перевірки. Загальна 
тенденція в оподаткуванні 
повинна сприяти переходу 
оподаткування від виробни-
цтва, тобто праці і капіталу, 
до споживання.

 
 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 
Екологічний податок (крім палива) 
Збір за спеціальне використання лісових  ресурсів 
 
Плата за користування надрами 
Збір за користування радіочастотними  ресурсами                                                    
Збір за спеціальне використання води 

Податок на нерухоме майно 
Плата за землю                                   

Єдиний податок 
Фіксований сільськогосподарський податок             

Акцизний збір 
Екологічний податок (з палива) 
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на електричну та теплову енергію 

Акцизний податок 

Екологічний податок 

Рентна плата 

Податок на майно 

Єдиний податок 

Рис. 1. Трансформація податків у 2015 р.
Джерело: узагальнено на основі чинних рекомендацій
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У цьому контексті, особливо на фоні загаль-
ного зниження рівня життя та зростання ін-
фляції в умовах кризи, пропозиція зниження 
податку на заробітну плату, або «єдиного соці-
ального внеску», з 41% до 20% від фонду за-
робітної плати також достатньо обґрунтована 
й доцільна. Ставка цього податку надзвичайно 
висока, і це є основною причиною низького рів-
ня офіційного працевлаштування та масштабної 
тіньової економіки. Таке скорочення значною 
мірою полегшить збір єдиного соціального вне-
ску, забезпечить українцям вигоди від соціаль-
ного страхування та, безумовно, сприятиме ви-
веденню бізнесу з «тіні» й скороченню тіньової 
економіки загалом.

Діяльність щодо приведення вітчизняної сис-
теми оподаткування у відповідність сучасним 
вимогам, в тому числі міжнародними, перед-
бачає пошук шляхів її оптимізації, спрощення 
та одночасного досягнення збалансування. На 
актуальність потреби удосконалення вказує той 
факт, що за майже п’ять років існування було 
прийнято більше 50 законів про внесення змін 
до Податкового кодексу України. 

Зокрема, Розділ III Податкового кодексу 
України знову викладено в новій редакції. Для 
платників податку на прибуток фінансовий ре-
зультат буде розраховуватися за стандартами 
бухгалтерського обліку. 

До 2015 р. коригування прибутку для опо-
даткування відбувалася шляхом коригування 
доходної та/або видаткової частини, наприклад, 
виключення зі складу витрат тих статей, які не 
пов’язані з господарською діяльністю підпри-
ємства. Тепер доходи і витрати будуть збігатися 
з даними бухгалтерського обліку, а суб’єкти з 
річним доходом в межах 20 млн. грн. мають 
право не коригувати фінансовий результат на 
податкові різниці, передбачені Податковим ко-
дексом [1]. За даними статистики, кількість та-
ких суб’єктів в Україні складає близько 95%, 
отже, практично для лише 5% підприємств по-
винні здійснювати коригування. 

Відбулося удосконалення і спрощеної систе-
ми оподаткування. Від колишніх шести груп 
єдинників залишиться тільки три, більшість 
суб’єктів потрапляє в ІІІ групу, IV група ЄП 
являє собою фіксований сільгоспподаток. Окрім 
цього, збільшені межі доходів для підприємців: 
І група ЄП – до 300 тис. грн., ІІ група ЄП –  

до 1 500 000 грн., ІІІ група ЄП – до 20 000 000 грн. 
для фізичних осіб і 5 000 000 грн. – для юри-
дичних осіб. 

І і ІІ групи можуть вибрати лише фізосо-
би – підприємці, ІІІ – всі суб’єкти господарю-
вання, які відповідають умовам роботи на ЄП. 
А от у IV групі можуть працювати виключно 
юридичні особи – сільгоспвиробники з часткою 
сільгоспвиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік 75% або більше.

Дещо відкоригували й ставки ЄП: І група – 
до 10% від мінімальної зарплати на 1 січня, 
ІІ група – до 20% від мінімальної заплати, 
ІІІ група – 2% від доходу єдинника, який заре-
єстрований платником ПДВ, та 4% – від дохо-
ду платника єдиного податку, який не сплачує 
ПДВ [3, с. 10]. 

Основні зміни щодо платників єдиного по-
датку узагальнено в порівняльній табл. 1.

Також встановлено на 2015–2016 рр. мора-
торій на перевірки органами фіскальної служби 
суб’єктів малого та середнього бізнесу з обся-
гом доходу за попередній календарний рік до 
20 млн. грн. (Виключення: перевірки з дозволу 
КМУ, за заявою суб’єкта господарювання, згід-
но з рішеннями суду та в межах Криміналь-
но-процесуального законодавства, перевірки 
платників податків, що здійснюють операції 
з підакцизними товарами, та перевірки з пи-
тань ліцензування, ПДФО, ЄСВ, бюджетного 
відшкодування ПДВ).

Таким чином, можна зробити висновок, що 
спрощена система для багатьох суб’єктів стане 
більш привабливою, ніж загальна. Попри це за-
лишилась низка питань, пов’язаних зі склад-
ністю адміністрування податків, що не сприяє 
спрощенню ведення бізнесу в Україні. Тому ор-
ганам, які займаються проблемою реформуван-
ня податкової системи, а заодно і науковцям, 
слід продовжувати пошук шляхів подальшого 
її удосконалення.

На сьогоднішній день реформуванням подат-
кової системи займаються Міністерство фінан-
сів, Міністерство економіки, Міністерство до-
ходів. Залучено значну кількість експертів, що 
є позитивним явищем. Головною проблемою, з 
якою доводиться стикатися під час здійснен-
ня реформування податкової системи, є те, що 
будь-яке зменшення навантаження на платни-
ка податків одразу вимагає компенсування. 

Таблиця 1
Реформування єдиного податку у 2015 р.

Група Річний дохід Кількість працівників Ставка
І група: 

Фізичні особи
до 300 тис. грн.

було 150 тис. грн. -- До 10% МЗП (121.8 грн.)

ІІ група: 
Фізичні особи

до 1.5 млн. грн.
було 1 млн. грн. 10 До 20% МЗП (243.6 грн.)

ІІІ група: 
Фізичні та юридичні 

особи

до 20 млн. грн.
було 3 млн. грн.

Не обмежено
було 20 осіб

2% доходу + ПДВ, або
4% доходу без ПДВ
було 3-5% та 5-7%

IV група: 
Сільгоспвиробники до 50 млн. грн. Не обмежено Ставку підвищено у 3 рази

(не переглядалась з 1995 р.)
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Ми вважаємо, що жодна країна не повинна 
накладати мораторій на внесення змін до по-
даткових процедур, тому що економічні умови 
постійно змінюються, з’являється нова інфор-
мація, накопичується досвід і визначаються не-
однозначні правила. Податкове законодавство, 
як і всі демократичні інститути, є одним з ви-
дів органічної нормативно-правової бази, яка 
має розвиватися з часом, щоб бути ефективною. 
Те, чого слід чекати платникам податків, – це 
стабільна система розвитку податкового за-
конодавства. Вона має бути прозорою і проде-
монструвати поступове викорінення корупції, 
справедливе ставлення до платників податків 
за умови, що ті дотримуються всіх законодав-
чих норм.

Зауважимо, що рівень перерозподілу ВВП 
через бюджет в Україні (тобто вилучення ресур-
сів з економіки державою) і так надміру висо-
кий, суттєво більший, ніж у переважній біль-
шості країн. 

Одним із можливих шляхів вирішення цієї 
проблеми є зменшення державних витрат. 
У 2014 р. в Україні вони складали 53% від 
ВВП, тоді як в сусідніх країнах, що швидко 
розвиваються (Литві, Латвії, Словаччині, Бол-
гарії та Румунії) – близько 35% від ВВП, саме 
на такий показник має орієнтуватися Україна.

Наша країна може скоротити свої державні 
витрати шляхом скасування енергетичних суб-
сидій у розмірі 10% від ВВП, але до скорочення 
статей державних витрат знижувати податкові 
ставки не можна, тому що такі дії призведуть 
до ще однієї фінансової кризи. 

За оцінками МВФ, у 2015 р. державні ви-
трати України скоротяться до 48% ВВП, але в 
перспективі їх потрібно зменшити до 40% ВВП, 
а державні доходи України за 2015 р. складуть 
41% від ВВП, чого цілком достатньо. 

У структурі державних доходів України до-
мінують два податки – єдиний соціальний вне-
сок та податок на додану вартість (у ряді за-
рубіжних країн – податок з обороту). Єдиний 
соціальний внесок, або 41% податку з фонду 
заробітної плати, приносить 14% ВВП. В Євро-
пейському Союзі середня ставка відповідного 
податку становить 36% від заробітної плати, а в 
США – 15%. Надходження ж від податку на до-
дану вартість (ПДВ) разом з акцизними подат-
ками складають 14% ВВП. Майже фіксований 
податок на доходи фізичних осіб приносить 5% 
ВВП, а податок на прибуток підприємств – 4% 
ВВП. Податкові надходження від зовнішньоеко-
номічної діяльності приносять майже 1% ВВП. 
Неподаткові надходження, в основному розпо-
діл дивідендів у державних компаніях і доходи 
від приватизації, додають 5,5% ВВП [4].

Проте практика показує, що існуючі надхо-
дження до бюджету є величиною віртуальною. 

Дефіцит держбюджету в 71 млрд. грн. та фіс-
кальний розрив в 289 млрд. – найкраще тому 
підтвердження. У зв’язку з цим компенсаційна 
модель себе не виправдовує. А тому необхідно 
науково обґрунтувати обсяги коштів, які без 
шкоди для економіки можна вилучати у вигля-
ді податків та зборів. Можливо, при цьому на-
віть законодавчо встановити обмеження, скіль-
ки максимально у відсотках від ВВП держава 
може перерозподіляти через себе. Розуміння 
цього, пошук балансу і стане початком реаль-
ної реформи з метою покращання економічної 
ситуації в країні. 

Висновки. Україні надзвичайно потрібна 
радикальна податкова реформа, але в україн-
ському контексті радикальність означає розши-
рення податкової бази та ліквідацію кричущої 
неефективності в нинішній системі. На прове-
дення таких реформ піде не один рік, і тому 
акцент на можливість їх реалізації за певний 
період є нереальним і недоцільним. Передумо-
вою успішної податкової реформи є її поетапне 
впровадження. Поліпшення адміністрування та 
боротьба з корупцією є критично важливими 
елементами, на ефективне впровадження яких 
знадобиться час. Крім того, податкова рефор-
ма – це не просто зміна законодавства, оскільки 
її проведення вимагатиме також участі суспіль-
ства. За демократичної участі час іде на те, щоб 
вислухати, обмінятися думками і знайти прозо-
рі кошти для реалізації реформи. Вихід у цій 
ситуації один – уряд повинен зібрати податкові 
надходження з тих, хто ухиляється від сплати 
податків. Тому надзвичайно важливо, щоб усі 
обмеження впроваджувалися максимально про-
зоро і щоб радикальна реформа здійснювалася 
впорядковано.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено вивченню проблем становлення та 

функціонування страхового ринку країни. Відзначено основні 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению проблем становления и 

функционирования украинского страхового рынка страны. 
Отмечены основные направления и перспективы развития 
украинского страхового рынка. Проанализирована динамика 
основных показателей деятельности страховщиков страхово-
го рынка Украины.

Ключевые слова: страховая деятельность, страховой 
рынок, страховые компании, страховые резервы.

ANNOTATION
The article is sanctified to the study of problems of formation 

and functioning of the Ukrainian insurance market. The author 
noted the main trends and prospects of development of the 
Ukrainian insurance market. Also analyzed the dynamics of the 
main indicators of the insurers of the insurance market of Ukraine.

Keywords: insurance activity, insurance market, insurance 
companies, insurance reserves.

Постановка проблеми. Важливою складовою 
фінансового ринку залишається страховий ри-
нок. Досягнення стійкого розвитку страхового 
ринку потребує здійснення реалізації стратегії 
його розвитку згідно з визначеними етапами на 
період до 2021 р. Водночас головними задача-
ми розвитку страхування залишаються підви-
щення конкурентоспроможності, рівня інвес-
тиційної привабливості страхових компаній, 
розвиток сучасної інфраструктури страхового 
ринку, створення єдиних баз даних страхових 
компаній. Пріоритетними на ринку фінансових 
послуг є розвиток таких видів, як довгостроко-
ве і накопичувальне особисте страхування, а та-
кож удосконалення правових і організаційних 
основ обов’язкового страхування. Становлення 
та формування розвиненого страхового ринку 
в Україні завдяки врахуванню тенденцій і осо-
бливостей розвитку страхових ринків економіч-
но розвинених країн світу забезпечить спри-
ятливі умови для ринкової трансформації та 
стабільного розвитку національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розвитку та функціонуванню страхо-
вого ринку присвячено праці багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних вчених. Значний внесок у 

висвітлення особливостей функціонування стра-
хового ринку України внесли вітчизняні вчені: 
В.Д. Базилевич, О.Д. Вовчак, О.О. Терещенко, 
Л.М. Горбач, О.Д. Заруба, С.С. Осадець. Вияв-
ленню впливу фінансової кризи на страхування 
присвятили свої праці М.В. Мних, О.О. Гаман-
кова, О.В. Козьменко та ін. Проблеми функці-
онування та розвитку страхового ринку також 
висвітлено і в закордонних наукових працях 
Д.Д. Хемптона, Є.Ф. Брігхема, А.І. Гінзбурга, 
Л. Рейтмана. Але разом з тим залишається не-
достатньо висвітлене таке важливе питання, як 
формування ефективного і сталого українського 
страхового ринку, а отже, потребує подальших 
наукових досліджень.

Мета статті полягає у визначенні сучасного 
стану українського страхового ринку, виявлен-
ні негативних чинників, які стримують його 
розвиток, та окресленні напрямів подальшого 
розвитку страхового ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Страховий ринок – це особлива сфера грошових 
відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає 
специфічна послуга – страховий захист, форму-
ється пропозиція і попит на неї [2, с. 76]. 

Створення ефективної системи захисту май-
нових прав та інтересів у окремих громадян, під-
приємців і підприємств, підтримання соціальної 
стабільності у суспільстві й економічної безпеки 
держави неможливе без функціонування потуж-
ного страхового ринку страхових послуг. Крім 
того, страхування є перспективним напрямом 
акумулювання коштів для подальшого інвесту-
вання в реструктуризацію економіки країни, зо-
крема, як приватного, так і державного секто-
рів. Саме воно значною мірою звільняє бюджет 
держави від тягаря витрат на відшкодування 
збитків, що мають місце внаслідок стихійних 
сил природи, катастрофічних наслідків.

Основними елементами інфраструктури 
страхового ринку залишаються: 

– фінансово-кредитні установи; 
– аудиторські служби; 
– туристичні агенції; 
– медичні заклади; 
– інформаційні та дослідницькі центри; 
– нотаріальні контори; 
– страхова експертиза; 
– нормативно-правове забезпечення; 
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– державні органи щодо регулювання стра-
хової діяльності. 

Динаміка активів та обсягів страхових ре-
зервів страховиків за 2012–2014 рр. зобра-
жена на рис. 1. Станом на 31.12.2014 р. об-
сяг загальних активів страховиків становив 
70 261,2 млн. грн., що на 5,8% більше в по-
рівнянні з відповідним показником станом на 
31.12.2013 р. (обсяг загальних активів становив 
66 387,5 млн. грн).

 

Рис. 1. Динаміка активів та обсягів страхових 
резервів страховиків за 2012–2013 рр., млн. грн.

Величина активів, визначених відповідно 
до ст. 31 Закону України «Про страхування», 
збільшилась в порівнянні з кінцем 2013 р. 
на 2 616,1 млн. грн., або на 6,9%, та склали 
57,7% загальних активів страховиків (станом 
на 31.12.2013 р. активи, визначені по ст. 31 За-
кону України «Про страхування», становили 
37 914,0 млн. грн., станом на 31.12.2014 р. – 
40 530,1 млн. грн.).

Структура активів страхових компаній, ви-
значених відповідно до ст. 31 Закону Укра-
їни «Про страхування», для представлен-
ня страхових резервів (табл. 12) станом на 
31.12.2014 р. у порівнянні з інформацією 
станом на 31.12.2013 р. мала такі зміни: на 
174,8 млн. грн. (або на 1,0%) збільшився обсяг 
активів, дозволених для представлення акціями, 
і склав 18 009,1 млн. грн. (або 44,4% від за-
гального обсягу активів проти 47,0% станом на 
31.12.2013 р.); на 264,6 млн. грн. (або на 2,8%) 
зменшився обсяг активів, дозволених для пред-
ставлення банківськими вкладами (депозитами), 
і становив 9 031,8 млн. грн. (або 22,3% від за-
гального обсягу активів проти 24,5% станом на 
31.12.2013 р.). При цьому обсяг активів, дозво-
лених для представлення банківськими вклада-
ми (депозитами) в іноземній валюті, збільшився 
на 571,9 млн. грн. (або на 47,8%) і становить 
1 768,7 млн. грн. проти 1 196,8 млн. грн. ста-
ном на 31.12.2013 р.; на 828,9 млн. грн. (або 
на 27,3%) збільшився обсяг активів, дозволених 
для представлення правами вимог до перестра-
ховиків, і становив 

3 867,4 млн. грн. (або 9,5% від загаль-
ного обсягу активів проти 8,0% станом на 
31.12.2013 р.); на 1 034,6 млн. грн. (або на 
43,9%) збільшився обсяг активів, дозволених 
для представлення цінними паперами, що емі-
туються державою, і склав 3 390,0 млн. грн. (або 
8,4% від загального обсягу активів проти 6,2% 
станом на 31.12.2013 р.); на 605,0 млн. грн. (або 
на 27,7%) збільшився обсяг активів, дозволених 
для представлення грошовими коштами на по-
точних рахунках, і становив 2 789,7 млн. грн. 
(або 6,9% від загального обсягу активів проти 
5,8% станом на 31.12.2013 р.) [6–9].

Розміщення страхових резервів здійснюється 
згідно зі ст. 31 Закону України «Про страхуван-
ня», де визначено перелік активів за відповідни-
ми категоріями. Станом на 31.12.2014 р. обсяг 
активів, дозволених для представлення коштів 
страхових резервів, становив 40 530,1 млн. грн. 
(на 2 616,1 млн. грн. більше, ніж на відповідну 
дату 2013 р.), які в розмірі 15 828,0 млн. грн. 
використано з метою представлення коштів 
страхових резервів.

У структурі активів, якими представле-
ні технічні резерви та резерви зі страхування 
життя, станом на 31.12.2014 р. у порівнянні з 
інформацією станом на 31.12.2013 р. відбули-
ся такі зміни: на 70,6 млн. грн. (або на 1,2%) 
збільшився обсяг активів, дозволених для пред-
ставлення банківськими вкладами (депозита-
ми), і становив 6 163,2 млн. грн. (або 38,4% від 
загального обсягу активів, якими представлені 
технічні резерви та резерви зі страхування жит-
тя); на 738,5 млн. грн. (або на 33,4%) збільшив-
ся обсяг активів, дозволених для представлення 
цінними паперами, що емітуються державою, і 
становив 

2 951,6 млн. грн. (або 18,4% від загально-
го обсягу активів, якими представлені техніч-
ні резерви та резерви зі страхування життя); 
на 196,7 млн. грн. (або на 8,5%) збільшився 
обсяг активів, дозволених для представлення 
правами вимог до перестраховиків, і становив 
2 499,6 млн. грн. (або 15,6% від загального 
обсягу активів, якими представлені техніч-
ні резерви та резерви зі страхування життя); 
на 159,2 млн. грн. (або на 10,2%) збільшився 
обсяг активів, дозволених для представлення 
грошовими коштами на поточних рахунках, і 
становив 

1 726,2 млн. грн. (або 10,7% від загально-
го обсягу активів, якими представлені технічні 
резерви та резерви зі страхування життя); на 
200,2 млн. грн. (або на 12,4%) зменшився обсяг 
активів, дозволених для представлення акція-
ми, і становив 1 417,9 млн. грн. (або 8,8% від 
загального обсягу активів, якими представлені 
технічні резерви та резерви зі страхування жит-
тя) [7–9].

На рис. 2 відображена структура активів, до-
зволених для представлення коштів страхових 
резервів (ст. 31 Закону України «Про страху-
вання»).
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Рис. 2. Структура активів, дозволених  
для представлення коштів страхових резервів  
(ст. 31 Закону України «Про страхування»),  

станом на 31.12.2014 р., млн. грн.

Розподіл резервів на категорії «технічні 
резерви» та «резерви зі страхування життя» 
станом на 31.12.2014 р. змінився на користь 
резервів зі страхування життя порівняно з 
31.12.2013 р. (з 26,6% станом на 31.12.2013 р. 
до 33,5% станом на 31.12.2014 р.).

 
 Рис. 3. Розміщення коштів технічних резервів  

та резервів зі страхування життя  
станом на 31.12.2014 р., млн. грн.

У структурі активів, якими представлені 
технічні резерви, станом на 31.12.2014 р. у по-
рівнянні з інформацією станом на 31.12.2013 р. 
відбулися такі зміни: на 647,9 млн. грн. (або на 
13,8%) зменшився обсяг коштів у банківських 
вкладах (депозитах) і становив 4 042,3 млн. грн. 
(або 37,6% від обсягу активів, якими представ-
лені технічні резерви). При цьому обсяг акти-
вів, дозволених для представлення банківськи-
ми вкладами (депозитами) в іноземній валюті, 
збільшився на 233,3 млн. грн. (або на 53,3%) і 
становить 670,1 млн. грн. проти 437,0 млн. грн. 
станом на 31.12.2013 р.; на 149,3 млн. грн. (або 
на 6,7%) збільшився обсяг активів, дозволених 
для представлення правами вимог до перестра-
ховиків, і становив 2 366,2 млн. грн. (або 22,0% 

від обсягу активів, якими представлені техніч-
ні резерви); на 23,2 млн. грн. (або на 1,7%) 
збільшився обсяг активів, дозволених для пред-
ставлення грошовими коштами на поточних 
рахунках, і становив 1 427,7 млн. грн. (або 
13,3% від обсягу активів, якими представлені 
технічні резерви). При цьому обсяг активів, до-
зволених для представлення грошовими кошта-
ми на поточних рахунках в іноземній валюті, 
збільшився на 221,3 млн. грн. (або на 381,6%) і 
становить 279,3 млн. грн. проти 58,0 млн. грн. 
станом на 31.12.2013 р.; на 78,8 млн. грн. 
(або на 5,8%) зменшився обсяг коштів, дозво-
лених для представлення акціями, і становив 
1 271,0 млн. грн. (або 11,8% від обсягу активів, 
якими представлені технічні резерви) [6–8].

У структурі активів, якими представле-
ні резерви зі страхування життя, станом на 
31.12.2014 р. у порівнянні з інформацією ста-
ном на 31.12.2013 р. відбулися такі зміни: на 
523,7 млн. грн. (або на 31,2%) збільшився об-
сяг коштів, вкладених у цінні папери, що емі-
туються державою, і становив 2 204,4 млн. грн. 
(або 41,5% від обсягу активів, якими пред-
ставлені резерви зі страхування життя); на 
718,5 млн. грн. (або на 51,2%) збільшився обсяг 
коштів у банківських вкладах (депозитах) і ста-
новив 2 120,9 млн. грн. (або 40,0% від обсягу 
активів, якими представлені резерви зі страху-
вання життя); на 135,9 млн. грн. (або на 83,6%) 
збільшився обсяг грошових коштів на поточних 
рахунках і становив 298,5 млн. грн. (або 5,6% 
від обсягу активів, якими представлені резерви 
зі страхування життя); на 135,8 млн. грн. (або 
на 87,2%) збільшився обсяг коштів, вкладених 
в облігації, і становив 291,6 млн. грн. (або 5,5% 
від обсягу активів, якими представлені резерви 
зі страхування життя).

Рейтинг страхових компаній в Україні за та-
ким показником, як валові платежі, значною 
мірою характеризує вплив на український стра-
ховий ринок, який здійснюють ринки країн Єв-
росоюзу, Угорщини і Польщі [4, с. 73]. Це дає 
змогу стверджувати, що взаємодія страхових 
ринків цих країн повинна сприяти розкриттю 
потенційних можливостей ефективної участі 
України у світогосподарських фінансових про-
цесах, орієнтованих на його норми та правила, 
які забезпечуватимуть формування відкритого 
страхового ринку [5, с. 21].

Незважаючи на світову фінансову кризу, яка 
в цілому негативно відобразилась на динаміці 
національних фінансових ринків, позитивна 
динаміка на українському страховому ринку 
збереглась [2; 3]. У сучасних умовах спостері-
гається зниження активності на ринку страхо-
вих послуг. До причин, які гальмують розвиток 
страхової діяльності та знижують її ефектив-
ність, відносимо наступні: нестабільність еко-
номічної ситуації; недосконалість законодавчої 
бази; низький рівень кваліфікації кадрів стра-
хових компаній, довіри та платоспроможності 
населення; обмеженість привабливих для стра-
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ховиків інвестиційних інструментів; недостат-
ня капіталізація страхових компаній; недороз-
виненість інфраструктури страхового ринку та 
довгострокового страхування і недержавного 
пенсійного забезпечення; недосконалість пра-
вил страхування; непорядність (шахрайство) 
страхувальників; недостатній розвиток регіо-
нальних страхових ринків, які мають помітні 
територіальні диспропорції. 

Зазначені проблеми розвитку страхового 
ринку України дозволяють визначити основні 
напрями та перспективи його розвитку. Основні 
з них такі: удосконалення законодавчої бази 
подальшого розвитку страхової діяльності (чіт-
ке регламентування організаційно-економічних 
питань розвитку страхування, розробка законо-
давчої бази і методології проведення медичного 
страхування); створення конкурентного серед-
овища і вдосконалення організаційної структу-
ри ринку; врахування тенденцій і особливостей 
розвитку страхових ринків розвинених країн; 
сприяння розвитку страхового посередництва; 
створення умов для розвитку інфраструктури 
страхового ринку; створення єдиного реєстру 
страхових агентів, що дасть можливість мінімі-
зувати кримінальні схеми на ринку страхуван-
ня; забезпечення страхового ринку висококва-
ліфікованими кадрами; забезпечення високого 
рівня страхової культури населення [4–6]. 

Реалізація стратегії розвитку страхового 
ринку України дасть можливість покращати 
його якість та забезпечити сталий розвиток 
української економіки. 

Висновки. Негативні наслідки фінансової 
кризи в Україні призвели до втрачання рівня до-
ходів багатьох фінансово-кредитних установ, се-
ред яких є як банківські установи, так і страхові 
компанії. У результаті огляду перспектив розви-

тку страхового ринку України можемо відокре-
мити його основні позитивні моменти. Головним 
завданнями щодо набуття страхового ринку іс-
тотних змін залишаються рівень інвестиційної 
привабливості страхових компаній, розвиток су-
часної інфраструктури страхового ринку, ство-
рення єдиних баз даних страхових компаній. 
Пріоритетними є напрямки довгострокового осо-
бистого і накопичувального пенсійного страху-
вання, вдосконалення правових і організаційних 
основ обов’язкового страхування. 
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано зміни у формуванні місцевих бю-

джетів, що запроваджені у контексті реалізації реформи фіс-
кальної децентралізації. Визначено особливості розмежуван-
ня податкових джерел між різними рівнями влади. Проведено 
оцінку щодо достатності фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування для забезпечення розвитку територій. Визна-
чено поточні проблеми та сформульовано рекомендації щодо 
подальшої реалізації фіскальної децентралізації в Україні.

Ключові слова: бюджет, доходи, видатки, фіскальна де-
централізація, місцеве самоврядування, реформа міжбюджет-
них відносин.

АНОТАЦИЯ
В статье проанализированы изменения в формирова-

нии местных бюджетов, введенные в контексте реализа-
ции реформы фискальной децентрализации. Определены 
особенности разграничения налоговых источников между 
различными уровнями власти. Проведена оценка достаточнос-
ти финансовых ресурсов органов местного самоуправления 
для обеспечения развития территорий. Определены текущие 
проблемы и сформулированы рекомендации по дальнейшей 
реализации фискальной децентрализации в Украине.

Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы, фискаль-
ная децентрализация, местное самоуправление, реформа 
межбюджетных отношений.

ANNOTATION
The article presents a changes in the formation of local bud-

gets implementation in the context of the implementation of the 
reform of fiscal decentralization, the differentiation of tax sources 
between different levels of government. Was done Assessed the 
adequacy of financial resources of local governments to ensure 
the development of territories. On the study identified the current 
problems and formulated recommendations for the further imple-
mentation of fiscal decentralization in Ukraine.

Keywords: budget, revenues, expenditures, fiscal decentral-
ization, local government, intergovernmental relations reform.

Постановка проблеми. Важливою складо-
вою повноцінного розвитку України є фор-
мування фінансово забезпечених органів міс-
цевого самоврядування, оскільки наявність 
достатніх коштів у місцевих бюджетах дає 
змогу оперативно вирішувати завдання со-
ціально-економічного характеру на рівні те-
риторіальної громади. Зміцнення фінансової 
основи місцевої влади можливо за допомогою 
впровадження реформи децентралізації, в 
комплексі як адміністративно-територіальної, 
політичної та фіскальної (бюджетної), адже 
для виконання делегованих, переданих на 
місця та власних повноважень органів місце-
вого самоврядування необхідним є наявність 
стабільних та достатніх джерел наповнення 
місцевих бюджетів.

Однією із важливих проблем у сфері держав-
них фінансів є накопичення знаних обсягів дер-
жавних запозичень для фінансування дефіциту 
бюджетів, що утворився протягом останніх ро-
ків [1, с. 50], як наслідок, нестача фінансових 
ресурсів не дає змоги ефективно виконувати со-
ціально-економічні завдання держави.

Починаючи з 2015 р. уряд України працює 
у напрямку реалізації реформи децентралізації 
влади та фіскальної децентралізації. Перебудова 
централізованого укладу наповнення місцевих 
бюджетів, що функціонувала тривалий час (по-
над 20 років), потребує досягнення оптимально-
го розмежування податкових надходжень між 
бюджетами різних рівнів, і вже внесені зміни 
до Бюджетного та Податкового кодексів в щодо 
фіскальної децентралізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До питання фіскальної децентралізації зверта-
лися вітчизняні вчені, зокрема, В. Андрущен-
ко, Н. Бикадорова, І. Волохова, А. Гаврилен-
ко, О. Горун, М. Деркач, О. Длугопольський, 
О. Дроздовська, О. Заверуха, Н. Ісаєва, С. Ко-
лодій, О. Кириленко, Т. Кваша, В. Климова, 
В. Кудряшов, І. Луніна, О. Майданник, А. Ма-
лярчук, А. Монаєнко, О. Музика, Л. Нікітіна, 
Т. Сало, Р. Степанін, С. Хамініч та ін.

Однак вважаємо необхідним здійснити ана-
ліз сучасного етапу фіскальної децентралізації 
у контексті змін до податкового та бюджетного 
законодавства у частині зміцнення фінансової 
бази місцевого самоврядування.

Мета статті полягає в оцінці результатів 
впровадження реформи фіскальної децентра-
лізації за перше півріччя 2015 р., впливу на 
рівень життя громадян та визначенні перспек-
тивних напрямків удосконалення подальшої де-
централізації в частині забезпечення фінансової 
основи місцевого самоврядування та дотриман-
ня територіальної цілісності України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна вже зробила перші кроки у напрямку 
зміцнення фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування, впроваджуючи реформу фіс-
кальної децентралізації.

Верховна Рада України ухвалила Закон 
«Про Державний бюджет на 2015 рік» [2], яким 
визначено збільшення фінансової бази місцево-
го самоврядування, Закон «Про внесення змін 
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до Бюджетного кодексу України» (щодо ре-
форми міжбюджетних відносин) [3], який пе-
редбачає підвищення бюджетної та фінансової 
самостійності місцевих бюджетів і стимулю-
вання територіальних громад до добровільного 
об’єднання, та Закон «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та деяких інших за-
конів України» (щодо податкової реформи) [4], 
також спрямований на розширення фінансової 
бази місцевого самоврядування.

До прийняття змін до законодавства осно-
вним джерелом, що забезпечує мобілізацію 
доходів місцевих бюджетів, були податкові 
надходження, які, в свою чергу, включали за-
гальнодержавні податки і збори (обов’язкові 
платежі) та місцеві податки і збори (обов’язкові 
платежі), перелік окремих із них наведено у та-
блиці 1.

Фахівці критикують, що вже понад 10 ро-
ків тривала імітація проведення бюджетної 
децентралізації в Україні, і для підтверджен-
ня цього надають такі відомості, що протягом 
2008–2013 рр. рівень централізації не тільки не 
зменшився, а й збільшився з 75,19 до 76,6%, 
і, відповідно, рівень децентралізації бюджетних 
ресурсів зменшився з 24,81 до 23,4% [6, с. 222].

Однак вже у 2015 р. вкотре визначено новий 
перелік доходів місцевих бюджетів (табл. 2).

Прийняті зміни до законодавства України 
розширюють права місцевих органів влади в 
частині самостійності прийняття рішень із фор-
мування та використання бюджетних коштів. 

Також відбулись значні зміни до підходів у 
формуванні видаткових повноважень, які де-
легуються виключно на рівень міста обласного 
значення, районний рівень та рівень територі-

Таблиця 1
Склад доходів, що закріплювався за бюджетами місцевого самоврядування  

до запровадження реформи фіскальної децентралізації 2015 р.
Джерело доходу Розмір

податок на доходи фізичних осіб 50%
збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування, що зараховується до міських бюджетів міст Київ та Севастополь 50%

збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних 
об’єктів місцевого значення), що зараховується до міських бюджетів міст Київ та Севастополь 
користувачами води за місцем її забору

50%

плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного 
значення (крім плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та 
газового конденсату), що зараховується до міських бюджетів міст Київ та Севастополь

50%

державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам -
інші доходи (а також місцеві податки та збори, визначені ПКУ) -
Джерело: побудовано автором на основі [5]

Таблиця 2
Доходи місцевих бюджетів починаючи з 2015 р. 

(відповідно до внесених змін до Податкового та Бюджетного кодексів України)
Джерело доходу Розмір

податок на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на відповідній території 
(крім території міст Київ та Севастополь) 60 %

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 50 %
рентна плати за спеціальне використання води 50 %
рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного 
значення 25 %

рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 100%
державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій 
та видачі документів 100%

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 5%

податку на прибуток підприємств 10 %
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 100%
податок на майно 100%
єдиний податок 100%
збір за місця для паркування транспортних засобів 100%
плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати 100%
екологічний податок (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних 
відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 
виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк)

80%

екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних 
відходів (включаючи вже накопичені) 25%

інші доходи (визначені у ст. 64 ПКУ) -
Джерело: побудовано автором на основі [3; 4]
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середнього по Україні. Всього обсяг надходжень 
плати за землю за перше півріччя 2015 р. ста-
новить 6 639,4 млн. грн.

Надходження податку на нерухоме майно на 
2015 р. затверджені місцевими радами в обся-
зі 226,2 млн. грн. Фактичні надходження по-
датку за січень-червень поточного року склали 
274,7 млн. грн. (рис. 2).

Найбільший обсяг надходження по-
датку на нерухоме майно за січень-чер-
вень зібрано у м. Київ (69,453 млн. грн.), 
в Одеській (24,096 млн. грн.), Харківській 
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Рис. 1. Темпи росту фактичних надходжень податку на доходи 
фізичних осіб за січень-червень 2015 р. до січня-червня 2014 р. (%)
Джерело: побудовано автором на основі [7]

Рис. 2. Обсяг надходжень податку на нерухоме майно  
за січень-червень 2015 р., тис. грн.

Джерело: побудовано автором на основі [7]
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Таблиця 3
Результати реформи фіскальної 

децентралізації за І півріччя 2015 р.

Джерело доходу Обсяг доходу,
млрд. грн.

Податок на доходи фізичних осіб 23,5
Акцизний податок 3,2
Податок на майно 0,27
Плата за землю 6,6
Всього разом 44,6
Джерело: побудовано автором на основі [7]

альних громад, які будуть об’єднані. 
Починаючи з 2015 р. місцеві бюдже-
ти отримують такі нові види транс-
фертів: освітня субвенція, субвенція 
на підготовку робітничих кадрів та 
медична субвенція.

Проведемо перші практичні під-
сумки впровадження реформи фіс-
кальної децентралізації. Як свідчать 
статистичні дані Міністерства фінан-
сів [7], завдяки змінам до Податко-
вого та Бюджетного кодексів доходи 
місцевих бюджетів за шість міся-
ців 2015 р. зросли на 37% минуло-
річних показників (44,6 млрд. грн. 
у І півріччі 2015 р. у порівнянні із 
32,4 млн. грн. аналогічного періоду 
2014 р.), і прогнозується, що сталість 
такої тенденції дасть змогу досягну-
ти фінансової та економічної само-
достатності (табл. 3).

За січень-червень поточного року 
до загального фонду місцевих бюдже-
тів (без урахування трансфертів) на-
дійшло 44,6 млрд. грн., що складає 
60,7% від річного обсягу надходжень, 
затвердженого місцевими радами.

Приріст надходжень до загаль-
ного фонду проти січня – червня 
минулого року склав 37,7%, або 
+ 12,2 млрд. грн. Темп росту фак-
тичних надходжень податку на до-
ходи фізичних осіб до січня-червня 
2014 р. становить 116,2%, плати за 
землю – 125,9% (рис. 1, 2).

У цілому по Україні обсяг над-
ходжень податку на доходи фізич-
них осіб за січень-червень склав 
23 555,1 млн. грн., рівень виконан-
ня річного показника, затвердже-
ного місцевими радами, становить 
54,3%, надходжень плати за землю – 
6 639,4 млн. грн., рівень виконання 
річного показника, затвердженого 
місцевими радами, – 57,4%.

Темпи росту фактичних надхо-
джень плати за землю за січень-чер-
вень 2015 р. до січня-червня 2014 р.
(%) у більшості регіонах темп росту 
вище середнього по Україні, і лише 
у деяких регіонах темп росту нижче 
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(23,813 млн. грн.), Київській (23,566 млн. грн.), 
Дніпропетровській (16,263 млн. грн.) та Львів-
ській (15,674 млн. грн.) областях. 

Найменше податку на нерухоме майно 
у порівнянні з іншими регіонами зібрано у 
Чернівецькій (1,710 млн. грн.), Кіровоград-
ській (25,544 млн. грн.) та Закарпатській 
(2,738 млн. грн.) областях.

Фактичні надходження акцизного податку 
склали 3 240,9 млн. грн., що в розрахунку на 
одного жителя країни в середньому по Україні 
складає 75,2 грн.

Акцизного податку у розрахунку на одного 
жителя найбільше зібрано у м. Київ, Київській, 
Закарпатській областях (рис. 3).

Для прикладу аналізу змін в окремому бю-
джеті візьмемо конкретний бюджет міста Кове-
ля Волинської області.

Фінансовий ресурс міського бюджету на 
2015 р. був сформований з урахуванням змін, 
внесених до Податкового і Бюджетного кодек-
сів України [8; 9] та інших законодавчих актів, 
що стосуються місцевих бюджетів та міжбю-
джетних відносин, основних положень проекту 
Основних напрямів бюджетної політики, схва-
лених Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 16 квітня 2014 р. № 385-р [10], 
завдань, визначених Програмою діяльності 
Кабінету Міністрів України, схваленою Поста-
новою Верховної Ради України від 11 грудня 

2014 р. № 26-VIII [11], та Реко-
мендацій місії Міжнародного ва-
лютного фонду за результатами 
технічних консультацій з її екс-
пертами.

Незважаючи на зменшення 
нормативу відрахувань до бю-
джету міста з 75 до 60%, податок 
на доходи фізичних осіб зали-
шається домінуючою складовою 
доходів бюджету міста – 45,6% 
від прогнозного показника над-
ходжень загального фонду.

Прогнозувалось, що за перше 
півріччя до бюджету буде зібра-
но 22 292,4 тис. грн., однак зі-
брано 23 844,7 тис. грн., що на 
1552,3 тис. грн. більше, ніж пла-
нувалось.

Загалом спостерігаємо пере-
виконання планових (прогнозо-
ваних) показників обсягу подат-
кових надходжень до бюджетів, 
окрім транспортного податку з 

Таблиця 4
Податкові надходження бюджету м. Ковель, зібрані за І півріччя 2015 р.

Надходження
План надходжень  
на січень-червень 
2015 р., тис. грн.

Фактично надійшло  
за січень-червень 
2015 р., тис. грн.

Рівень виконання 
до плану 

на січень-червень (%)
Податок на доходи фізичних осіб 22292,4 23844,7 107,0
Податок на прибуток підприємств 810,7 2760,7 340,5
Акцизний податок з вироблених в 
Україні підакцизних товарів 9459,7 12355,2 130,6

Місцеві податки і збори 11208,8 13574,8 121,1
Податок на майно 6025,7 6951,3 115,4
Земельний податок з юридичних осіб 2038,8 2497,4 122,5
Орендна плата з юридичних осіб 2816,9 3019,5 107,2
Земельний податок з фізичних осіб 249,0 302,7 121,5
Орендна плата з фізичних осіб 706,4 769,8 109,0
Транспортний податок з фізичних осіб 75,0 5,0 6,7
Транспортний податок з юридичних 
осіб 25,0 18,8 75,0

Збір за місця для паркування 
транспортних засобів 169,9 231,0 136,0

Туристичний збір 8,8 8,7 99,4
Інші податки та збори 34,4 47,6 138,4
Джерело: побудовано на основі[12]

 

147,4 
136,4 

109,8 

89,3 

87,5 

87,3 

85 

84,4 

83,6 

78,8 
77,1 

76 75,2 73,1 
71,3 

70,6 

68,3 

67,1 

65,1 

62,8 

62,5 
62,2 

55,3 52,1 

м. Київ 
Київська 

Закарпатська 

Львівська 

Одеська 

Волинська 

Запорізька 

Дніпропетровська 

Чернівецька 

Полтавська 

Житомирська 
Рівненська 

Україна 
Харківська 

Черкаська 

Херсонська 

Івано-Франківська 

Миколаївська 

Тернопільська 

Хмельницька 

Вінницька 

Кіровоградська 

Чернігівська 
Сумська 

Рис. 3. Обсяг надходжень акцизного податку  
на одного жителя (грн.) за січень-червень 2015 р.

Джерело: побудовано автором на основі [7]
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фізичних та юридичних осіб і туристичного 
збору.

Щодо неподаткових надходжень до міського 
бюджету Ковеля, то план перевиконано по всім 
джерелам, і не лише піврічний, а вже зібрано 
прогнозовані річні обсяги надходжень (табл. 5). 

Завдяки реформі фіскальної децентралізації за 
підсумками першого півріччя бюджет м. Ковель 
додатково отримав майже 13 млн. грн. За півроку 
приріст доходів міського бюджету до відповідного 
періоду 2014-го перевищив 28 млн. грн. До за-
гального фонду міського бюджету за шість міся-
ців цього року надійшло понад 62 млн. грн. 

Найбільше бюджетних надходжень від спла-
ти податку на доходи фізичних осіб надійшло 
від місцевих підприємств залізниці, ВКФ «Ко-
вель», хлібокомбінату, ТОВ «Волинькальвіс» та 
комунальних підприємств Ковеля. Суттєво по-
повнився міський бюджет і від роздрібного про-
дажу підакцизних товарів. 

Більше 13 млн. грн. міська казна отримала 
від сплати місцевих податків і зборів. За но-
вими бюджетними правилами місто отримало 
фінансові ресурси і за надані адміністративні 
послуги. Це теж значна сума коштів: за шість 
місяців – 5,5 млн. грн. Також з нового року до 
місцевих бюджетів стовідсотково почали зара-
ховувати держмито (майже 1 млн. грн.).

Місцева влада вже визначилась із напрям-
ками використання додаткових надходжень до 
бюджету. За пріоритети міська влада визна-
чила соціальну сферу та розвиток міської інф-
раструктури. Зокрема, планується придбання 
апарату штучного дихання для пологового бу-
динку у відділення новонароджених – це десь 
800 тис. грн., там же відремонтувати покрівлю 
та придбати ліки для хворих на рідкісні захво-
рювання. Додатковий фінансовий ресурс також 
дозволить владі перекрити дахи у школах та 
провести ремонти дошкільних установ та від-
ремонтувати частину доріг.

Важливо відмітити, що в м. Ковель контр-
олерами влади в бюджетних питаннях хочуть 
бути громадські активісти: впродовж місяця ГО 
«Центр правової допомоги» реалізує ініціати-
ву «Можливості громади Ковеля в бюджетній 
сфері: моніторинг, оцінка, рекомендації». Мета 
цієї ініціативи – підвищити зацікавленість лю-
дей до бюджетної сфери, до формування самого 
бюджету. Адже у вересні формується попере-
дній проект бюджету, і саме у вересні потрібно 
подавати пропозиції щодо фінансування. 

Незважаючи на позитивні показники на-
слідків впровадження реформи фіскальної де-
централізації (зібрання органами місцевого 
самоврядування додаткових надходжень до 
бюджетів, перевиконання планових показник), 
рівень добробуту громадян суттєво не підви-
щився. Це вкотре свідчить про те, що реформу-
вання має бути комплексним, стосуватися як 
власне удосконалення функціонування держав-
них органів, так і покращення результатів ре-
альної економіки.

Висновки. Основу фіскальної децентралізації 
закладено у результаті прийняття змін до По-
даткового та Бюджетного кодексів. Серед осно-
вних інструментів фіскальної децентралізації 
ресурсів варто відзначити: норматив податку 
на доходи фізичних осіб (60, 15, 40, 0%); 10% 
податку на прибуток підприємств приватного 
сектора; екологічний податок (80%); збір з роз-
дрібного продажу підакцизних товарів (від 2  
до 5% від реалізації); місцеві податки (нерухо-
ме майно, в т. ч. комерційна нерухомість, пла-
та за землю, транспортний податок); нові види 
трансфертів; місцеві гарантії та запозичення 
(спрощення процедури); вирівнювання бюдже-
ту за доходами, а не видатками та пов’язані із 
цим можливості участі та впливу громади на 
прогнозні показники бюджету.

Підсумовуючи результати проведеного дослі-
дження, можемо зробити висновок про те, що 

Таблиця 5
Неподаткові надходження бюджету м. Ковель, зібрані за І півріччя 2015 р.

Надходження
План надходжень 
на січень-травень 

2015 р.

Фактично надійшло 
за січень-травень 

2015 р. 

Рівень виконання 
до плану 

на січень-травень (%)
Доходи від власності та 
підприємницької діяльності 55,7 220,3 395,5

Частина чистого прибутку 
комунальних підприємств 50,3 212,7 422,8

Адміністративні штрафи та інші 
санкції 5,4 7,6 140,5

Адміністративні збори та платежі 3525,7 7461,4 211,6
Плата за надання адміністративних 
послуг 2504,7 5544,0 221,3

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності

649,0 925,7 142,6

Державне мито 372,0 991,6 266,6
Інші неподаткові надходження 2444 2464,8 100,9
ВСЬОГО 6025,4 10146,5 168,4
Джерело: побудовано на основі[12]
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вже є відчутні позитивні наслідки від реаліза-
ції реформи фіскальної децентралізації, про що 
свідчать як загальнодержавні показники, так і 
регіональні та місцеві. 

Для того щоб подолати проблеми, оптималь-
не розмежування видаткових та податкових 
обов’язків має ґрунтуватися на таких крите-
ріях, як економія масштабу, вторинні вигоди, 
витрати на адміністрування податків, подат-
кова ефективність та справедливість. А також 
фіскальна децентралізація повинна бути узго-
джена із адміністративною, але і бути відносно 
незалежною від політичної та економічної де-
централізації.

Однак, на жаль, результати реформування 
фінансового забезпечення місцевого самовря-
дування нівелюються за рахунок інших нега-
тивних явищ в економіці України. Як наслі-
док, перспективами подальших досліджень є 
виявлення ризиків реформи фіскальної децен-
тралізації, її взаємодії з іншими реформами в 
країні.
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ЗАГРОЗИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ  
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

THREATS EFFECTIVE DISTRIBUTION SPENDING  
UNDER REFORMING INTER BUDGETARY RELATIONS

АНОТАЦІЯ
У статті визначено модель ієрархії загроз ефективності 

розподілу видатків бюджетів шляхом використання методів 
системного аналізу і теорії графів. Для моделювання шляхом 
експертних оцінок складено перелік основних загроз ефектив-
ності розподілу бюджетних видатків, можливі взаємозв’язки 
між ними наведено у формі орієнтованого графа. На основі за-
значеного графа визначено елементи бінарної матриці залеж-
ності і матрицю досяжності. За рахунок проведення відповід-
них ітерацій визначено рівні ієрархії загроз. Проведені в роботі 
розрахунки дозволили визначити основні пріоритетні напрями 
реформування бюджетного процесу в розрізі бюджетних ви-
датків.

Ключові слова: бюджетні видатки,розподіл бюджетних ви-
датків, міжбюджетні відносини, загрози, метод аналізу ієрархій.

АННОТАЦИЯ
В статье определена модель иерархии угроз эффектив-

ности распределения расходов бюджетов, используя мето-
ды системного анализа и теории графов. Для моделирова-
ния путем экспертных оценок составлен перечень основных 
угроз эффективности распределения бюджетных расходов, 
возможные взаимосвязи между ними приведены в форме 
ориентированного графа. На основе указанного графа опре-
делены элементы бинарной матрицы зависимости и матрица 
досягаемости. За счет проведения соответствующих итераций 
определен уровень иерархии угроз. Проведенные в работе 
расчеты позволили определить основные приоритетные на-
правления реформирования бюджетного процесса в разрезе 
бюджетных расходов.

Ключевые слова: бюджетные расходы, распределение 
бюджетных расходов, межбюджетные отношения, угрозы, ме-
тод анализа иерархий.

ANNOTATION
To improve the efficiency of budget allocation methods in the 

article the model hierarchy of threats allocative efficiency of bud-
get expenditures by using methods of system analysis and graph 
theory. For modeling by expert estimates compiled a list of major 
threats to efficient allocation of public spending, the possible re-
lationships between them are in the form of a directed graph. On 
the basis of the graph elements defined binary matrix and matrix 
depending reach. Due to the related iterations determine the hi-
erarchy of threats. Conducted in the calculations have allowed to 
identify the main priority areas for reform of the budget process in 
terms of budget expenditures.

Keywords: budget expenditures, the distribution of budget 
expenditures, intergovernmental relations, threats, hierarchy anal-
ysis method.

Постановка проблеми. Одним з основних 
принципів конституції будь-якої держави є 
рівність соціальних стандартів та однакова до-

ступність суспільних благ. Інструментарієм ви-
конання цієї умови є ефективна методика роз-
поділу бюджетних видатків та упорядкування 
міжбюджетних відносин. В умовах сьогодення 
для вітчизняної моделі міжбюджетної взаємодії 
тією чи іншою мірою притаманні загрози, які 
носять деструктивний характер та знижують 
ефективність розподілу бюджетних коштів. Це 
безпосередньо негативно позначається на функ-
ціонуванні бюджетного процесу, реформуванні 
міжбюджетних відносин та знижує основні бю-
джетні показники. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам бюджетних видатків та міжбюджет-
них відносин присвячені праці таких вітчизня-
них учених, як: В. Андрущенко, С. Буковин-
ський, О. Василик, В. Геєць, О. Кириленко, 
Л. Клець, С. Кондратюк, В. Кравченко, І. Луні-
на, В. Малько, С. Огородник, В. Опарін, К. Пав-
люк, Ю. Пасічник, Д. Полозенко, С. Слухай, 
В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та ін., які до-
сліджували бюджетну систему, процес розви-
тку і реформування взаємовідносин бюджетів 
усіх рівнів, вивчали досвід провідних країн 
світу. Такі зарубіжні вчені, як Дж. Б’юкенен, 
Р. Берд, Ш. Бланкарт, А. Вагнер, Т. Горварт, 
Р. Кауфман, Д. Кінг, П. Масгрейв, Р. Масгрейв, 
У. Оутс, Е. Пейдж, Г. Райт, Х. Роузент, П. Са-
муельсон, Дж. Стігліц, Ч. Тібо, В. Уотес та ба-
гато інших висвітлювали проблеми міжбюджет-
них відносин у своїх наукових дослідженнях. 

Мета статті полягає у виявленні ключових 
загроз ефективності розподілу бюджетних ви-
датків та здійсненні моделювання ієрархії вка-
заних загроз.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна модель бюджетної системи формує 
простір для маніпулювання фінансовими пото-
ками, внаслідок чого бюджетні ресурси часто 
використовуються неефективно і не за призна-
ченням, а в окремих випадках формуються дис-
баланси. Удосконалення методики розподілу 
бюджетних видатків повинно стати ключовим 
чинником децентралізації бюджетної системи, 
автономії місцевих бюджетів, подолання дефі-
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циту, бюджетного вирівнювання та головною 
умовою створення оптимальної моделі міжбю-
джетних відносин.

Для підвищення ефективності методики роз-
поділу бюджетних коштів визначено модель іє-
рархії загроз ефективності розподілу видатків 
бюджетів шляхом використання методів систем-
ного аналізу і теорії графів. В процесі моделю-
вання нами було використано методику, відо-
бражену у роботі Т. Бугай, Г. Мамонової [1], та 
безпосередньо використано метод аналізу ієрар-
хій [5].

Перелік основних загроз 
ефективності розподілу бю-
джетних видатків наведено 
в таблиці 1.

Вважаємо, що множи-
на Z={z1,z2,…,zn} містить в 
собі загрози ефективно-
го розподілу бюджетних 
коштів. У таблиці 1 нами 
визначено основні загрози 
і тим самим встановлено 
підмножину Z={z1,z2,…,z15} 
множини ( )ZZZ ∈1 .

Підмножину загроз Z та 
можливі взаємозв’язки між 
ними наведено у формі орі-
єнтованого графа (рис. 1). 
Граф містить 15 вершин – 
zi елементів підмножини, 
для яких стрілками визна-
чено залежності. Стрілка 
направлена від фактора zi, 
який залежить від фактора 
zj (кінець стрілки). Напри-
клад, така загроза ефек-
тивному розподілу бюджет-
них коштів як природні, 
екологічні, техногенні ка-
тастрофи (ПЕТК) впливає 

на збільшення споживачів соціальних послуг 
(ЗССП) і спричинена, в свою чергу, відсутністю 
механізму швидкого реагування (ВМШР).

На основі вищенаведеного графа визна-
чено елементи бінарної матриці залежності 

{ }15,1, == jibB ij  

 

 

( ) ( ) ( )iii zAzRzA ∩=  

 за таким правилом:
{ }15,1, == jibB ij  

 

 

( ) ( ) ( )iii zAzRzA ∩=  

.      (1)

У залежності від результату бінарного відно-
шення «залежить від» елементи матриці можуть 

Таблиця 1
Перелік загроз ефективному розподілу бюджетних коштів та їх математичне позначення

№ Загрози Мнемонічна 
назва

Математичне 
позначення

1 Політична нестабільність держави ПНД z
1

2 Тіньова економіка ТЕ z
2

3 Економічна нестабільність держави ЕНД z
3

4 Інфляція І z
4

5 Природні, екологічні, техногенні катастрофи ПЕТК z
5

6 Порушення бюджетної дисципліни ПБД z
6

7 Бюрократія в державних органах БДО z
7

8 Відсутність механізму швидкого реагування на зміну пріорите-
тів фінансування ВМШР z

8

9 Неефективна робота фіскальних органів НРФО z
9

10 Відсутність належної відповідальності ВНВ z
10

11 Корупція в державних органах КДО z
11

12 Зростання вартості соціальних послуг ЗВСП z
12

13 Прорахунки в бюджетному плануванні ПДП z
13

14 Збільшення споживачів соціальних послуг ЗССП z
14

15 Зниження інвестиційної активності регіонів ЗІАР z
15

 
Рис. 1. Граф зв’язків між загрозами ефективності  

розподілу бюджетних видатків
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приймати два значення 0 і 1. В таблиці 2 пред-
ставлено бінарну матрицю залежності, в першо-
му рядку і в першому стовпці якої міститься 
номер загрози, а у другому рядку і в другому 
стовпці – її позначення. Зауважимо, що отрима-
на матриця задовольняє умову транзитивності. 

На основі даних, відображених в бінарній 
матриці, складаємо матрицю досяжності I+B, 
де I – одинична матриця порядку 15. Отримана 
матриця відповідає наступній умові:

{ }15,1, == jibB ij  

 

 

( ) ( ) ( )iii zAzRzA ∩=  

,      (2)
де k – ціле число.
Матрицю досяжності представлено в таблиці 3.
З множини Z1 для кожного з 15-ти факторів 

виділяємо дві підмножини: R(zi) – множина до-
сяжності, A(zi) – множина попередніх вершин. 

Досяжною вершина є за умови якщо вершина zj 
досягається з вершини zi, якщо в графі (рис. 1) 
існує шлях, який приводить з вершини zi до 
вершини zj. Відповідно, вершина zi є попере-
дницею вершини zj, якщо вона досягає її вер-
шини. Сформовані множини R(zi), A(zi) а також 
їх переріз R(zi) ∩ A(zi) відображено в таблиці 3. 

Ті вершини графа, для яких виконується 
умова формули 3, формують перший (нижній) 
рівень ієрархії. Це вершини, що є не досяжни-
ми з усіх інших вершин графа.

A(zi) = R(zi) ∩ A(zi),                 (3)
Використання вищезазначеного алгоритму 

дає можливість виділити перший рівень (най-
нижчий з точки зору важливості впливу на до-
сліджуваний процес) ієрархії загроз. Для ви-

Таблиця 2
Бінарна матриця залежності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

П
Н

Д

Е
Н

Д

Т
Е

К
Д

О

З
ІА

Р

П
Е
Т
К

І

З
В

С
П

Н
Р
Ф

О

З
С
С
П

П
Б
Д

П
Д

П

В
Н

В

Б
Д

О

В
М

Ш
Р

1. ПНД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ЕНД 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3. ТЕ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4. КДО 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5. ЗІАР 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ПЕТК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7. І 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ЗВСП 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9. НРФО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. ЗССП 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. ПБД 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
12. ПДП 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
13. ВНВ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. БДО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. ВМШР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Таблиця 3
Матриця досяжності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

П
Н

Д

Е
Н

Д

Т
Е

К
Д

О

З
ІА

Р

П
Е
Т
К

І

З
В

С
П

Н
Р
Ф

О

З
С
С
П

П
Б
Д

П
Д

П

В
Н

В

Б
Д

О

В
М

Ш
Р

1. ПНД 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ЕНД 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3. ТЕ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4. КДО 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5. ЗІАР 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ПЕТК 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7. І 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ЗВСП 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9. НРФО 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10. ЗССП 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11. ПБД 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
12. ПДП 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
13. ВНВ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14. БДО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15. ВМШР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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значення його на підставі попередньої матриці 
будуємо таблицю 4.

Умова (3), виконується для таких загроз: 
z

5
 – зниження інвестиційної активності регіо-

нів; z
11
 – порушення бюджетної дисципліни.

Для визначення наступного рівня ієрархії за-
гроз ефективного розподілу бюджетних коштів 
в таблиці 3 необхідно видалити рядки, які від-
повідають зазначеним в першому рівні ієрархії 

вершинам z
5
 та z

11
, а також видалити числа 5, 

11 з стовпців. В результаті виконання вказано-
го кроку було отримано таблицю, при переві-
рці якої на виконання умови (3) можливо вста-
новити вершини, що відповідають наступному 
рівню ієрархії. Цей рівень займають вершини 
4 – корупція в державних органах та 12 – про-
рахунки в бюджетному плануванні. Результати 
другої ітерації представлені в таблиці 5.

Відповідно до умови (3), визначаємо, що на-
ступний рівень утворюють загрози z

3
 – тіньова 

економіка, z
8
 – зростання 

вартості соціальних послуг 
та z

10
 – збільшення спожи-

вачів соціальних послуг.
Використовуючи вищео-

писаний алгоритм, проводи-
мо ще п’ять ітерацій та отри-
муємо в результаті модель 
ієрархії загроз ефективному 
розподілу бюджетних кошті 
в Україні (рис. 2).

Результати моделювання 
показали, що на найвищих 
щаблях ієрархії знаходять-
ся: політична нестабільність, 
неефективна робота фіскаль-
них органів, відсутність на-
лежної відповідальності та 
бюрократія в державних ор-
ганах. Виходом з цієї ситу-
ації може бути покращення 
політичної ситуації в країні, 
удосконалення роботи фіс-
кальних органів та усунення 
бюрократії, це автоматично 
сприятиме зниженню рівня 
загроз нижчого рівня, що 
суттєво вплине на підвищен-
ня ефективності розподілу 
бюджетних коштів.

Висновки. Отримана іє-
рархічна модель основних 
загроз ефективного розпо-

 
 

Рівень 7 

З 

А 

Г 

Р 

О 

З 

И 

Політична нестабільність держави 

Рівень 6 
Неефективна робота фіскальних органів; 
Відсутність належної відповідальності; 
Бюрократія в державних органах. 

Економічна нестабільність держави; 
Відсутність механізму швидкого 
реагування на зміну пріоритетів 
фінансування. 

Природні, екологічні, техногенні 
катастрофи; 
Інфляція. 

Тіньова економіка; 
Зростання вартості соціальних послуг; 
Зростання споживачів соціальних послуг. 

Корупція в державних органах; 
Прорахунки в бюджетному плануванні. 

Зниження інвестиційної активності 
регіонів; 
Порушення бюджетної дисципліни. 

 Рівень 5 

 Рівень 4 

 Рівень 3 

 Рівень 2 

 Рівень 1 

Таблиця 5
Ітерація 2

z
i A(z

i
) R(z

i
) R(z

i
) ∩ A(z

i
)

1 1 1, 2, 4, 10, 13 1
2 1, 2, 9 2, 3, 7, 8, 12 2
3 2, 3, 9 3, 4 3
4 1, 3, 4, 13, 14 4 4
6 6, 13, 15 6, 10, 12 6
7 2,7 7, 8, 12 7
8 2, 7, 8  8, 12 8
9 9 2, 3, 9 9
10 1, 6, 10 10, 12 10
12 2, 6, 7, 8, 10, 12 12 12
13 1, 13 4, 6, 13, 15 13
14 14 4, 14, 15 14
15 13, 14, 15 6, 15 15

Таблиця 4
Ітерація 1

z
i A(z

i
) R(z

i
) R(z

i
) ∩ A(z

i
) 

1 1 1, 2, 4, 10, 13 1
2 1, 2, 9 2, 3, 5, 7, 8, 12 2
3 2, 3, 9 3, 4 3
4 1, 3, 4, 13, 14 4, 5, 11 4
5 2, 4, 5, 6, 7 5 5
6 6, 13, 15 5, 6, 10, 12 6
7 2,7 5, 7, 8, 12 7
8 2, 7, 8 8, 12 8
9 9 2, 3, 9 9
10 1, 6, 10 10, 12 10
11 4, 11, 12, 13, 14 11 11
12 2, 6, 7, 8, 10, 12 11, 12 12
13 1, 13 4, 6, 11, 13, 15 13
14 14 4, 11, 14, 15 14
15 13, 14, 15 6, 15 15

Рис. 2. Модель ієрархії загроз ефективному розподілу бюджетних коштів
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ділу бюджетних видатків дає можливість про-
аналізувати ті чинники, які становлять най-
більшу потенційну небезпеку ефективності 
розподілу бюджетних коштів на всіх стадіях 
бюджетного процесу. Проведені в роботі розра-
хунки дозволяють визначити основні перепони 
та виділити пріоритетні напрями реформуван-
ня бюджетного процесу в розрізі бюджетних 
видатків. 
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ВИДИ ТА НАПРЯМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ  
У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ

TYPES AND DIRECTIONS OF ANTICRISIS MANAGEMENT  
IN COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
Створення ефективної системи антикризового управління 

у комерційних банках України є необхідною умовою для втри-
мання свого місця на ринку банківських послуг на сучасному 
етапі розвитку банківської системи. У статті обґрунтовано сут-
ність поняття «антикризове управління», розглянуто види на 
напрями даного виду управління у комерційному банку. Про-
аналізовано відмінності між антикризовим управлінням та ре-
гулюванням, особливості управління «поганими» активами у 
банківських установах.

Ключові слова: антикризове управління, антикризове ре-
гулювання, активні операції, ризик, фінансова криза.

АННОТАЦИЯ
Создание эффективной системы антикризисного управле-

ния в коммерческих банках Украины является необходимым 
условием для удержания своего места на рынке банковских 
услуг на современном этапе развития банковской системы. 
В статье обоснована сущность понятия «антикризисное управ-
ление», рассмотрены виды на направления данного вида 
управления в коммерческом банке. Проанализированы раз-
личия между антикризисным управлением и регулированием, 
особенности управления «плохими» активами.

Ключевые слова: антикризисное управление, антикри-
зисное регулирование, активные операции, риск, финансовый 
кризис.

АNNOTATION
Creating an effective crisis management system in commercial 

banks Ukraine is a prerequisite for keeping their place in the banking 
market at the present stage of development of the banking system. 
In the article the essence of the concept of crisis management, 
considered views of the directions of this type of management in 
a commercial bank. The differences between crisis management 
and regulation. The features of control «bad» assets.

Keywords: crisis management, anticrisis regulation, active 
transactions, risk, financial crisis.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку українського ринку важливим еле-
ментом для стійкого економічного зростання 
є надійність і благополучна робота банків-
ського сектора. Проте під впливом певних 
факторів (зовнішнього і внутрішнього серед-
овищ) у процесі функціонування комерцій-
них банків виникають кризові явища, що 
призводять до дестабілізації стану як окре-
мого банку, так і банківської системи зага-
лом. В умовах ринкової моделі господарю-
вання важливою проблемою є визначення 
найефективніших методів роботи в період 
кризи. Нині відсутність досвіду ефективного 
антикризового управління зумовлює негатив-
ний вплив усіх факторів розвитку та посилює 
ймовірність поглиблення дисбалансу в роботі 
вітчизняних банків.

Банківський сектор посідає одне із найваго-
міших місць у фінансовій системі, результати 
його діяльності стосуються майже усіх сфер 
економіки, а невдачі та кризи призводять до 
руйнування або значного ушкодження фінан-
сової системи. Саме тому країна зацікавлена в 
тому, щоб діяльність банків була регульованою, 
ефективною і надійною, забезпечувала безпеку і 
зростання економіки, протистояла кризам і за-
хищала вклади своїх клієнтів.

Висока ймовірність виникнення кризових 
явищ у процесі діяльності банку зумовлює не-
обхідність впровадження спеціалізованих захо-
дів протидії їх розвитку та нейтралізації. Засо-
бом такої протидії повинно стати антикризове 
управління банком.

Отже, проблеми формування ефективної 
системи антикризового управління банками за-
лишаються актуальними незалежно від еконо-
мічної ситуації чи фази ділового циклу, адже 
банк може потрапити в складне фінансове ста-
новище навіть у період загального економічно-
го підйому. Наприклад, глобальна фінансова 
криза 2008 року показала, що існуючі підходи 
до регулювання банківської діяльності та анти-
кризового управління банками не відповідають 
вимогам сучасного динамічного середовища, а 
отже потребують удосконалення.

У цих умовах підвищується теоретичний та 
практичний інтерес до розробки методів і на-
прямів антикризового управління діяльністю 
комерційного банку.

Для розробки науково обґрунтованих ре-
комендацій щодо антикризового управління 
обов’язковою умовою є вивчення сутності та 
змісту поняття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 
огляду на важливість порушеної проблеми для 
України, її дослідженню присвячено праці ба-
гатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. 
Особливості антикризового управління банків-
ською діяльністю досліджували такі зарубіж-
ні дослідники: Дж. Гарсіа, А. Деміргук-Кунт, 
П. Роуз, А. Кармінський, А. Тавасієв та ін. Су-
часні інструменти антикризового банківського 
менеджменту відображено і в наукових пра-
цях українських дослідників, зокрема: О.І. Ба-
рановського, Т.А. Васильєвої, В.М. Гейця, 
О.В. Дзюблюка, О.М. Діденко, А.М. Мороза, 
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Т.С. Смовженко, Р.А. Слав’юка, О.Б. Афана-
сьєвої та ін. Питанню щодо проблем у банків-
ському секторі та формуванню системи заходів 
антикризового управління свою увагу присвя-
тили: О.О. Болдирєв, О.М. Звєряков, В.В. Кова-
ленко, Д.І. Коваленко, І.Ю. Кондрат, О.Г. Коре-
нєва, С.Б. Манжос, А.І. Степаненко, П.М. Чуб. 
Незважаючи на численні дослідження вітчиз-
няних та зарубіжних учених-економістів, бага-
то питань, пов’язаних із особливостями анти-
кризового управління у банках, залишаються 
невирішеними та потребують подальших науко-
вих досліджень.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Стаття присвячена порів-
няльному аналізу термінів «антикризове управ-
ління» та «антикризове регулювання», а також 
поглибленому вивченню теоретичних аспектів 
антикризового управління у комерційних бан-
ках України.

Метою статті є розгляд теоретичних основ 
антикризового управління у комерційних бан-
ках України, зокрема: видів та напрямів управ-
ління, аналіз сутності поняття «антикризового 
управління».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Висока ймовірність виникнення кризи в про-
цесі діяльності банку зумовлює необхідність 
здійснення безперервного антикризового управ-
ління. Останнім часом даний термін набув зна-
чного поширення. Широко застосовуючись в 
економічній теорії та практиці, поняття «анти-
кризове управління» все ж залишається нео-
днозначним. У зв’язку з цим для проведення 
дослідження необхідно передусім дати автор-
ську інтерпретацію його значення.

Точний переклад слова «crisis» – «перелом», 
crisis management – це управління переломни-
ми ситуаціями або,як тепер називають, кризо-
ві, ризикові моменти. У зарубіжній літературі 
антикризовий менеджмент трактують як діяль-
ність, яка необхідна для подолання стану, що 
загрожує існуванню суб’єкта господарювання; в 
даному випадку усі сили покладені на виживан-
ня. У вітчизняних дослідженнях антикризове 
управління розглядається як система управлін-
ня, що має всебічний характер та спрямована 
на попередження і на усунення несприятливих 

для бізнесу явищ, з використанням наявних ре-
сурсів та потенціалу виживання, або реалізації 
спеціальних процедур (таких, як санація, ре-
структуризація, банкрутство, ліквідація). Ми 
схиляємося до більш широкого, системного ва-
ріанта тлумачення даного поняття. Адже саме 
в такому пояснені антикризове управління спо-
вна виконує свої функції (цілевизначення, пла-
нування, організація, мотивація, контроль).

Досить часто управління в банку розрізня-
ють традиційне і антикризове. На відміну від 
традиційного, антикризове управління харак-
теризується оперативністю у прийнятті рішень; 
значною витратністю на фоні загальної обме-
женості фінансових ресурсів; високим рівнем 
ризику; застосуванням непопулярних заходів; 
короткостроковим характером вирішуваних за-
вдань; відмовою від стратегічних проектів на 
користь короткострокових.

Необхідно наголосити, що процес моніторин-
гу й управління ризиками у банківській уста-
нові повинен відбуватися як постійно діючий 
процес, застосування гнучкої і творчої роботи 
управлінців банку зумовлюють покращення за-
гального становища, так як щодня діяльність 
банківських установ тісно сплітається з гло-
бальними процесами, постійною модернізацією, 
а все нове – несе ризик. Також особливістю є 
вітчизняні банки, котрі ще не один рік будуть 
потерпати потрясіння, оскільки банківська сис-
тема України ще не усталилася і не відповідає 
стану, який якнайкраще відповідає вимогам 
свого суспільства. Варто згадати і про політичну 
нестабільність, мілітарну ситуацію, які вносять 
свої дисбаланси у розвиток банківської систе-
ми, зокрема підривають довіру населення, сі-
ють паніку і невпевненість у завтрашньому дні. 
Отже, сьогодні як для банківської установи,так 
і для економіки загалом актуальним залиша-
ється антикризове управління – постійний гли-
бокий аналіз та швидкий пошук найефективні-
ших заходів нейтралізації проблем.

Важливим для подальшого дослідження роз-
межування понять: антикризове управління 
та антикризове регулювання (таблиця 1). Ан-
тикризове регулювання – це макроекономіч-
на категорія, що окреслює дії з боку уряду та 
центрального банку щодо захисту банківських 

Таблиця 1

Характеристики
Економічні категорії

Антикризове управління Антикризове регулювання

Хто здійснює (суб’єкт) Керівництво та підрозділи конкретного 
банку Уряд країни, НБУ, ВРУ,ФГВФО. 

Об’єкт Ризики у банківській установі Ризики у банківському секторі

З якою метою 
здійснюється

Збереження своєї бази клієнтів і їх 
довіри,а також місця на ринку. Оздо-
ровлення і мінімізація негативного 
впливу на банківську установу.

Уникнення негативних наслідків криз 
по банківській системі, недопущення 
банкрутства і ліквідації банківських 
установ.

Інструменти

Зміна відсоткових ставок на депозити, 
обмеження валюто-обмінних операцій, 
скорочення штату працівників, закрит-
тя відділень. 

Ініціювання та прийняття нормативно-
правових актів, встановлення та зміна 
норми резервування та економічних 
нормативів, введення тимчасової адмі-
ністрації тощо.
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установ від наслідків криз різного походження, 
запобігання банкрутства та ліквідації. Анти-
кризове управління – це мікроекономічна ка-
тегорія, що ілюструє сукупність форм і методів 
реалізації антикризових процедур на рівні кон-
кретного банку. Це спеціальним чином сфор-
мована система, яка безперервно реалізується 
суб’єктом господарювання, спрямована на най-
більш оперативне виявлення ознак кризового 
стану та створення відповідних передумов для 
їх своєчасного подолання [1]. Постійний фінан-
сово-економічний моніторинг діяльності банку, 
виявлення кризових явищ й розробку заходів 
із їх подолання здійснює керівний склад банку.

У вітчизняній літературі, зокрема у дослі-
дженнях В. Костогриз, описано такі три види 
антикризового управління. Перше – передкри-
зове управління, яке покликане для постійно-
го моніторингу з метою недопущення кризових 
моментів, своєчасного виявлення ризиків і но-
сить превентивний характер.

Другим видом є управління в умовах кризи, 
яке передбачає оцінку ситуації, виявлення фак-
торів, що зумовили виникнення кризи, розгляд 
слабких і сильних сторін установи, пошук по-
тенційних можливостей щодо подолання кризи 
та шляхів мінімізації негативних її наслідків, 
відновлення фінансової стійкості тобто макси-
мально швидка та якісна стабілізація нестій-
ких станів у банку.

Третій вид – управління процесами виходу 
з кризи. Таке управління здійснюється, коли 
негативні наслідки кризи вже не уникнути, 
проте їхній вплив на банківську установу мож-
на пом’якшити. Використовуються заходи для 
мінімізації втрат і втрачених можливостей під 
час виведення установи з кризи, оперативне 
виявлення відхилень фактичних результатів 
реалізації програм оздоровлення від передбаче-
них стратегічною програмою та розробка сис-
теми заходів щодо їх ліквідації [2]. У даному 
випадку надається першочерговість вирішенню 
гострих проблем, що нині присутні в діяльності 
комерційного банку.

Для того щоб визначити основні напрями 
здійснення заходів антикризового управління 
у банку, необхідно віднайти, де ж може скон-
центруватися найбільший ризик. Отже, здій-
снюючи сумлінно свою роботу, виконуючи 
ефективно функції, комерційний банк зустрі-
чає певні ризики і перебирає їх на себе. Вітчиз-
няні банківські установи здійснюють близько 
40-50 операцій і послуг. З них найпоширені-
ші: активні операції, які включають кредитні, 
облiково-кредитні та інвестиційні, а також па-
сивні операції – розміщення акцій банку, за-
лучення вкладів, отримання кредитів від цен-
трального банку та на міжбанківському ринку, 
випуск банківських облігацій, векселів та ін-
ших зобов’язань тощо [3]. Банк, здійснюючи 
активні операції, може отримати максимальні 
доходи, проте і наражається на високий рівень 
ризику. Основними показниками проблемних 

(нестабільних) банків є такі: втрата капіталу; 
низька якість активів; неприбутковість; про-
блеми з ліквідністю; погіршення репутації [4]. 
Саме тому потрібно у роботі банківської уста-
нови застосовувати інструменти антикризового 
управління. Серед них: обмеження ризиків ак-
тивних операцій, встановлення лімітів окремих 
видів операційної діяльності, зниження загаль-
но адміністративних витрат, скорочення орга-
нізаційних підрозділів банку, реорганізація і 
ліквідація, кожен з яких спрямований на від-
новлення позитивної динаміки фінансово-еко-
номічних показників діяльності банку [2].

Оскільки активні операції приносять банків-
ській установі найбільший відсоток ризиків, 
варто зосередити увагу на заходах антикризово-
го управління активними операціями, зокрема 
на роботі з проблемними активами.

Зростання обсягу проблемних активів веде 
до погіршення діяльності банку, обмежуючи 
процеси кредитування. Адже якщо якість акти-
вів знижується та відбувається їх знецінення, 
це призводить до зменшення надходжень, що 
веде до кризи ліквідності та неплатоспромож-
ності. Банк у проблемному стані, в принципі, 
може відновити свою кредитну активність, про-
те йому надзвичайно важко залучити ресурси 
в інвесторів. Велика кількість проблемних бан-
ків країни у свою чергу призводить до розвитку 
системної кризи [5]. Тому розглянемо перелік 
таких проблем та варіантів їх подолання:

1. Погіршення якості активів. Продаж про-
блемних кредитів; зниження процентних ста-
вок за окремими видами кредитів; пролонгація, 
строків погашення кредитів особливо тих, що ха-
рактеризуються низькою дохідністю для банку; 
скорочення основної суми кредитів з низькою до-
хідністю шляхом її часткового списання тощо.

2. Зростання системних ризиків банківських 
установ. Мінімізація кількості активних опе-
рацій у найбільш ризикових напрямах діяль-
ності, страхування ризиків, підвищення рівня 
диверсифікації, безперервний облік ризику кре-
дитного портфеля банку та застосування захо-
дів щодо його реактивного зменшення.

3. Витрати на обслуговування операційної 
діяльності банківської установи та функціону-
вання апарату управління. Скорочення мере-
жі банку, підбір максимально дешевших, але 
ефективних каналів комунікацій із клієнтами, 
скорочення витрат на маркетинг та рекламу, 
використання аутсорсингу, зменшення адміні-
стративних витрат шляхом їх оптимізації, ви-
користання режиму економії.

4. Зменшення ліквідності банку. Формуван-
ня запасу ліквідності тобто нагромадження ви-
соколіквідних активів, які банк може прода-
вати у разі виникнення попиту на них з боку 
клієнтів банку, запозичення ліквідних засобів 
для задоволення існуючої потреби в ліквідних 
коштах.

5. Пізня реакція Національного банку на 
втрату банками їх платоспроможності. Поси-
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лення контролю з боку НБУ особливо щодо ці-
льового використання ресурсів рефінансування 
та вжиття негайних заходів у разі порушення 
банківського законодавства [6].

У випадках, коли застосування внутрішньо-
банківських методів управління проблемни-
ми активами не приніс бажаних результатів, 
менеджмент установи часто переходить до за-
стосування зовнішніх дій щодо банку задля 
покращення його стану (структури балансу, 
відновлення ліквідності). Серед таких дій ви-
діляють: передачу проблемних активів в управ-
ління третій особі; продаж проблемних активів 
непов’язаній фінансовій компанії на умовах 
факторингу; сек’юритизація активів, що пе-
редбачає оптимізацію структури балансу банку 
шляхом перетворення наданих банком позичок 
на ліквідні цінні папери і відповідного транс-
ферту кредитних ризиків банку в ризики інших 
учасників ринку [6].

Висновки. Банки працюють у ризиковій га-
лузі, однак цей ризик є керованим, якщо його 
вчасно вистежити і взяти на контроль. Тому 
надзвичайно важливо вміти прогнозувати і 
управляти банківськими ризиками, вчасно і в 
повному обсязі оцінювати ці коливання.

Для того щоб чітко визначити проблемні 
зони у роботі банківської установи, необхідно 
розуміти й орієнтуватися у питаннях, звідки 
ця кризова ситуація з’явилася у банку, які є 
напрями антикризового управління, які інстру-
менти можна застосувати у тій чи іншій ситуа-
ції з максимально ефективним результатом.

Успішне антикризове управління комерцій-
ними банками України можливе за умови пе-
редбачення і попередження складних проблем, 
а також постійного творчого пошуку вирішен-

ня цих проблем. Під час кризи особливу увагу 
варто звернути на питання організації ресурсів. 
Оздоровлення банків шляхом зменшення про-
блемних активів є складним, тривалим проце-
сом. В умовах системної кризи банки не можуть 
подолати цю проблему без допомоги ззовні: в 
одному випадку – з боку материнської компа-
нії, в іншому – з боку держави.
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ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 
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THEORETICAL APPROACH TO ITS ESSENCE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні засади грошово-кредитної 

політики з позиції інтерпретації її економічної сутності. Дослі-
джено та систематизовано підходи вітчизняних та зарубіжних 
науковців щодо зазначеної проблематики, окреслено сферу 
застосування терміна «грошово-кредитна політика». Запропо-
новано більш повне і чітке визначення поняття «грошово-кре-
дитна політика».

Ключові слова: грошово-кредитна політика, грошовий 
обіг, грошово-кредитний ринок, Національний банк України.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические основы денежно-

кредитной политики с позиции интерпретации ее экономиче-
ской сущности. Исследованы и систематизированы подходы 
отечественных и зарубежных экономистов относительно от-
меченной проблематики, очерчена сфера применения тер-
мина «денежно-кредитная политика». Предоставлено более 
полное и четкое определение понятия «денежно-кредитная 
политика».

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, денеж-
ное обращение, денежно-кредитный рынок, Национальный 
банк Украины.

ANNOTATION
Theoretical principles of monetary policy from the point of in-

terpretation of its economical core and modern realization practice 
are regarded in the article. National and foreign scientists’ ap-
proaches concerning mentioned problematic are researched. The 
sphere of monetary policy in economical literature is outlined. In 
the article more complete and clear determination of concept is 
given monetary policy.

Keywords: monetary policy, currency circulation, monetary 
market, National bank of Ukraine.

Вступ. Грошово-кредитне регулювання є 
важливою сучасною складовою державного ре-
гулювання національної економіки. Досвід ба-
гатьох країн світу свідчить про те, що ефектив-
не поєднання різних інструментів державного 
регулювання грошово-кредитної сфери дає змо-
гу вирішити проблему тимчасової нестачі лік-
відності фінансових посередників, запобігти її 
перетворенню на кризу платоспроможності, а 
також ефективно використовувати можливості 
для зростання та розвитку економіки як єдино-
го цілого.

За умов ринкової економіки грошово-кре-
дитні системи набувають у суспільному житті 
особливого значення, а грошово-кредитні від-
носини та фінансово-кредитні інститути істотно 
впливають на економічні та соціальні процеси 
у країні. Грошово-кредитна система забезпечує 
ринкову систему механізмами та інструмента-
ми, які використовує держава для ефективного 
впливу на національну економіку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематику застосування грошово-кредитно-
го механізму в державному регулюванні еконо-
міки досліджували К. Віксель, Дж. М. Кейнс, 
К. Маркс, І. Фішер, М. Фрідман, А. Харріс, 
Дж. Хікс, Й. Шумпетер та ін. Вагомий внесок 
у дослідження грошово-кредитного механізму 
зробили вітчизняні економісти: Г. Башнянин, 
Д. Богиня, О. Вовчак, А. Гальчинський, В. Ге-
єць, О. Дзюблюк, В. Лагутін, Я. Лапчук, І. Ми-
хасюк, В. Міщенко, А. Мороз, С. Науменкова, 
П. Нікіфоров, О. Носов, Ю. Пахомов, О. Петрук, 
В. Приходько, А. Чухно, П. Юхименко та ін.

Однак практика державного регулювання 
макроекономічних процесів на основі грошово-
кредитного механізму в транзитивній економіці 
України дотепер теоретично не узагальнена, що 
суттєво обмежує можливості включення гро-
шово-кредитного механізму зі стимулювання 
економічного зростання до арсеналу державної 
економічної політики. Тому необхідно уточни-
ти і конкретизувати саме поняття «грошово-
кредитна політика», яке б комплексно висвіт-
лювало його суть.

Метою дослідження є уточнення і конкрети-
зація суті грошово-кредитного механізму дер-
жавного регулювання макроекономічних про-
цесів.

Результати дослідження. Сучасний етап роз-
витку економіки України відбувається за умов 
фінансово-економічної кризи, що висуває нові 
вимоги до економічної політики держави, які 
полягають у необхідності зміщення акцентів із 
зовнішньої орієнтації економіки на активізацію 
та стимулювання розвитку внутрішнього рин-
ку. Для цього грошово-кредитна політика На-
ціонального банку України (НБУ) як складова 
економічної політики країни покликана забез-
печити відповідне монетарне підґрунтя для ви-
ходу країни з фінансової та економічної кризи, 
тобто цінову стабільність, і припинити зростан-
ня інфляції у довгостроковому періоді.

У Законі України «Про Національний банк 
України» зазначається, що «грошово-кредитна 
політика – комплекс заходів у сфері грошового 
обігу та кредиту, направлених на регулювання 
економічного зростання, стримування інфляції 
та забезпечення стабільності грошової одиниці 
України, забезпечення зайнятості населення та 
вирівнювання платіжного балансу» [13].
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У науковій економічній літературі до визна-
чення поняття «грошово-кредитна політика» 
застосовують різні підходи, що спричинило іс-
нування різних трактувань. Разом з тим чітке 
формулювання визначення грошово-кредитної 
політики дозволяє чітко окреслити як коротко-
строкові, так і довгострокові її цілі.

Грошово-кредитну політику українські та 
зарубіжні економісти розглядають з концеп-
туальних позицій, акцентуючи на їх цільове 
спрямування. Так, І.О. Лютий вважає головним 
у грошово-кредитній політиці державне регу-
лювання сфери грошового обігу та кредитних 
відносин, при цьому він зауважує, що основна 
мета такої політики підпорядкована загально-
економічній політиці держави і спрямована на 
досягнення економічної стабільності та прогре-
су за оптимальних значень макроекономічних 
показників [7, с. 96].

П. Нікіфоров також звертає увагу на те, що 
грошово-кредитна політика спрямована як на 
стабілізацію цін та національної грошової оди-
ниці, так і на досягнення найбільш повної за-
йнятості та забезпечення економічного зростан-
ня держави [11, с. 25].

І. Плужніков, своєю чергою, визначаю-
чи грошово-кредитну політику, наголошує на 
тому, що грошово-кредитна політика – це сис-
темна сукупність національних інтересів (пріо-
ритетів), наукових підходів та заходів в сфері 
грошового обігу та кредиту, спрямованих на 
регулювання і забезпечення економічного зрос-
тання, стабільності грошової одиниці України, 
соціального захисту населення, стримування 
інфляції та вирівнювання платіжного балансу 
країни [12, с. 85].

Інші автори трактують грошово-кредитну 
політику як один із провідних засобів, за до-
помогою якого органи влади в ринковій еконо-
міці регулярно впливають на темп і напрямок 
загального економічного зростання, включаючи 
не лише рівень валового продукту і зайнятості, 
але й загальний рівень зростання чи падіння 
цін. Так, І. Михасюк вважає, що грошово-кре-
дитна політика є оперативним і гнучким допо-
вненням до бюджетної політики [10, с. 214], 
при цьому вона постійно потребує науково об-
ґрунтованого узгодження з цілями інших скла-
дових державного регулювання, в першу чергу, 
бюджетно-податкової політики. Такої ж точки 
зору притримується і Є. Свірідов, підкреслюю-
чи при цьому, що монетарна політика, будучи 
одним із головних каналів впливу держави на 
економіку, потребує тісного узгодження із прі-
оритетними цілями інших складових держав-
ного регулювання, в першу чергу, бюджетно- 
податкової політики [15, с. 88].

Досить часто, трактуючи суть грошово-кре-
дитної політики, науковці акцентують на важ-
ливості діяльності центрального банку стосов-
но регулювання кількості грошей в обігу. Так, 
Т.Я. Андрейків стверджує, що грошово-кредит-
на політика – це комплекс взаємопов’язаних, 

спрямованих на досягнення певних цілей за-
ходів щодо регулювання грошового ринку, що 
їх проводить держава через свій центральний 
банк [1, с. 230]. Грошово-кредитна політика – 
це «заходи та дії регулятивного характеру, що 
здійснюються безпосередньо центральним бан-
ком чи за його участю та реалізуються через 
грошовий ринок у всіх його різновидах, вклю-
чаючи валютний» [16, с. 406]. У наукових 
публікаціях М.І. Савлука грошово-кредитна 
політика визначається як сукупність заходів 
центрального банку, направлених на регулю-
вання пропозиції грошей [14, с. 126].

Проте у науковій літературі зустрічають-
ся такі визначення, де визначальна роль цен-
трального банку практично нівелюється. Так, 
С.О. Мисак вважає, що грошово-кредитна по-
літика – це сукупність заходів законодавчої та 
виконавчої влади, спрямованих на досягнення 
стабілізації національної грошової одиниці, 
підвищення ліквідності та кредитоспроможнос-
ті банківських інститутів через регулювання 
грошового ринку [9, с. 36].

Грошово-кредитна політика держави, по 
суті, являє собою комплекс заходів держави 
щодо регулювання грошового ринку з метою 
забезпечення економіки грошовою масою і під-
тримання стабільності грошової одиниці як 
необхідної передумови досягнення макроеконо-
мічних цілей [4, с. 90].

У вітчизняній економічній літературі до-
сить часто замість терміну «грошово-кредитна 
політика» використовується термін «монетар-
на політика». Зауважимо, що у зарубіжній 
науковій літературі та на практиці господарю-
вання використовується саме термін «монетар-
на політика». Так, американський економіст  
Дж.Е. Долан стверджує, що поняття «монетар-
на політика» «охоплює всі дії уряду, що впли-
вають на кількість грошей, які перебувають в 
обігу», тобто ця політика є комплексом заходів 
регулятивного впливу, спрямованих на зміну 
грошової маси в обігу, тобто через зміну про-
позиції грошей вплив безпосередньо на ставку 
процента та інвестиції [6, с. 214]. Механізми, 
що дозволяють уряду впливати на грошову 
масу, реалізовуються через банківську систему 
і вплив на неї центральним банком [5, с. 246].

М. Фрідман, використовуючи поняття «мо-
нетарна політика», вважає, що монетарна по-
літика є частиною економічної політики держа-
ви, яка спрямована на досягнення таких цілей, 
як стабільність, зайнятість і ціни, економічне 
зростання і баланс зовнішніх платежів за допо-
могою контролю грошової системи та її параме-
трів: грошової маси (пропозиції грошей), рівня 
і структури ставок процента, показників, що 
впливають на доступність кредиту [17, с. 331].

Українські економісти В. Лисицький та 
В. Ющенко вважають грошово-кредитну та 
монетарну політику синонімами і дають їй ви-
значення як погодженій діяльності органів дер-
жавної влади щодо управління грошима, яка, 
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використовуючи певні специфічні механізми 
роботи, спрямована на досягнення стабільності 
цін [18, с. 142].

На наш погляд, використання поняття «мо-
нетарна політика» замість поняття «грошо-
во-кредитна політика» необґрунтовано звужує 
зміст грошово-кредитної політики, при цьому 
акцент, як правило, робиться лише на кількіс-
них параметрах грошової маси. Проте грошо-
во-кредитна політика виражається і стосується 
двох кількісних параметрів – по-перше, кіль-
кості грошей в обігу; по-друге, обсягів кредитів 
в національній економіці. Тому, на наш погляд, 
з позицій грошово-кредитної політики держа-
ва повинна (і це дуже важливо) регулювати не 
тільки грошовий ринок, а регулювати з вико-
ристанням конкретних інструментів грошово-
кредитний ринок.

Отже, грошово-кредитна політика як один 
sз видів макроекономічної політики – це су-
купність заходів, спрямованих на регулювання 
грошово-кредитного ринку, з метою забезпечен-
ня стабільності національної грошової одиниці, 
стимулювання економічного зростання та до-
сягнення конкретних макроекономічних цілей. 
До таких цілей ми відносимо цінову стабіль-
ність, зростання добробуту населення, забезпе-
чення зайнятості, стабільність обмінного курсу, 
зростання національного виробництва, збалан-
сування платіжного балансу.

Логічно, не можна погодитися із висловле-
ною точкою зору О.О. Бандурки, що «інстру-
ментами грошово-кредитної політики є грошова 
система й грошова кредитна політика, соціаль-
но-економічна сутність грошової кредитної по-
літики, розробка грошово-кредитної політики 
в Україні, грошово-кредитна політика Націо-
нального банку України» [2, с. 190].

Інструменти грошово-кредитної політики, 
тобто регулятивні заходи, в літературі поді-
ляють на інструменти прямого та опосеред-
кованого впливу на основні параметри гро-
шово-кредитного обігу або на інструменти 
адміністративні та ринкові [3, с. 270]. До рин-
кових інструментів, або інструментів опосеред-
кованої дії належать: операції на відкритому 
ринку; регулювання облікової ставки; зміна 
норми обов’язкових резервів. До основних ад-
міністративних методів регулювання діяльності 
банків належать встановлення квот на окремі 
види пасивних і активних операцій; введення 
стель (або лімітів) на видачу різних категорій 
позик і на залучення кредитних ресурсів; об-
меження на відкриття філій і відділень; ліміту-
вання розмірів комісійних винагород, тарифів 
на надання різних видів послуг, процентних 
ставок; визначення переліку операцій, видів за-
безпечення, а також вимоги ліцензій на окремі 
види операцій [7, с. 113].

Вибір інструментів грошово-кредитної полі-
тики, які використовує центральний банк, за-
лежить від спрямованості економічної політики 
держави, ступеня відкритості її економіки, рів-

ня розвиненості грошового ринку, особливостей 
національної банківської системи, традицій та 
конкретних обставин. Застосування ринкових 
методів, на відміну від використання адміні-
стративних, дає можливість зберегти ринкові 
механізми і мотивацію економічних агентів, 
сприяє підвищенню ефективності ринкових ме-
ханізмів у частині саморегулювання, нейтралі-
зуючи певні недоліки, внутрішньо притаманні 
ринковій економіці [1, с. 231].

Висновки. Грошово-кредитна політика є не 
просто складовою загальноекономічної політи-
ки, а її ключовим елементом з огляду на резуль-
тативність і ефективний вплив на економіку.

Грошово-кредитна політика є складовою сис-
теми державного регулювання, який дає змо-
гу шляхом зміни параметрів грошової маси та 
умов кредитування забезпечувати ефективність 
функціонування економіки. Взаємодоповню-
ючими складовими грошово-кредитного меха-
нізму є кредит і гроші, і з розвитком зростає 
кредитна складова, яка надає можливість роз-
ширювати використання кредитних ресурсів 
для впливу на макроекономічну динаміку.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО  
ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКІВ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

TRENDS OF DEVELOPMENT OF GLOBAL  
AND NATIONAL DERIVATIVES MARKET

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу світового та вітчизняного ринків 

похідних цінних паперів та визначенню ролі вітчизняних бан-
ків у процесах становлення ринку похідних фінансових інстру-
ментів в Україні. Охарактеризована сутність організованого та 
неорганізованого ринку деривативів, класифіковано види по-
хідних фінансових інструментів. Визначено тенденції та пер-
спективи розвитку вітчизняного ринку похідних фінансових 
інструментів. 

Ключові слова: фінансовий ринок, світовий ринок дерива-
тивів, банк, біржовий та позабіржовий ринки деривативів, по-
хідні фінансові інструменти, кредитні деривативи. 

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу мирового и национального 

рынков производных финансовых инструментов и определе-
нию роли национальных банков в процесах становлення рын-
ка производных финансовых инструментов Украины. Охарак-
теризована сущность организованного и неорганизованного 
рынка деривативов, классифицированы виды производных 
финансовых инструментов. Определены тенденции и пер-
спективы развития национального рынка производных финан-
совых инструментов. 

Ключевые слова: финансовый рынок, мировой рынок 
деривативов, банк, биржевой и небиржевой рынки дерива-
тивов, производные финансовые инструменты, кредитные 
деривативи.

ANNOTATION
The article is devoted to analysis of the global and national 

derivatives markets and defined the role of Ukrainian banks in the 
processes of formation of the national derivatives market. The ar-
ticle characterizes the nature of exchange-traded and OTC deriv-
atives markets, classified types of derivative financial instruments. 
In the article are determined tendencies and prospects of develop-
ment of the Ukrainian derivatives market.

Keywords: financial market, global derivatives market, bank, 
exchange-traded and OTC derivatives markets, derivatives, credit 
derivatives.

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку економічних відносин характеризується 
підвищенням ролі фінансового сектору у ство-
ренні умов для зростання, сталого розвитку та 
зміцнення національної економіки будь-якої 
країни. Історично склалося, що фінансова сис-
тема України є банкоорієнтованою, що визна-
чає провідну роль банків на ринку у здійсненні 
посередницьких функцій між позичальника-
ми та інвесторами. Виконання зазначеної ролі 
потребує постійного вдосконалення процесів 
банківської діяльності, розроблення та впрова-
дження інноваційних продуктів та послуг на 
фінансовому ринку.

Негативні наслідки впливу світової фінан-
сової кризи 2007 р. на розвиток економіки 
України, посилені внутрішньополітичною та 

економічною кризою останніх років, суттєво 
збільшили рівень ризиків, що притаманні бан-
ківській діяльності. Це вимагає від вітчизняних 
банків пошуку нових інструментів та методів 
щодо підвищення ефективності управління ри-
зиками, зменшення рівня витрат та отримання 
додаткових доходів. Світова практика свідчить, 
що одними з таких інструментів можуть бути 
похідні фінансові інструменти (далі – ПФІ). 
Варто зазначити, що зростаюча потреба в та-
ких інструментах визначає їх місце у структурі 
світових фінансів, формуючи порівняно новий 
сегмент фінансового ринку – ринок похідних 
фінансових інструментів.

Розбудові ефективного вітчизняного ринку 
похідних фінансових інструментів сприятиме 
дослідження тенденцій розвитку світового рин-
ку ПФІ, оскільки це надає змогу впроваджу-
вати провідний досвід розвинутих країн, адап-
туючи його до специфічних вітчизняних умов, 
можливостей та традицій. Зазначене актуалізує 
напрями дослідження, розкриті у статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичними засадами дослідження ринку по-
хідних фінансових інструментів є наукові праці 
таких зарубіжних науковців, як: Дж.М. Кейнс, 
Р. Колб, Р. Мертон, Дж. Хікс, які визначили 
сутність, функції, роль та місце ринку похід-
них фінансових інструментів у структурі сучас-
ного фінансового ринку. Суттєвий доробок у до-
слідженні механізмів функціонування окремих 
ринків ПФІ зробили російські вчені А. Буре-
нін [1, с. 164], А. Фельдман [2, с. 11]. Особли-
вості розвитку світового ринку на сучасному 
етапі розвитку світової фінансової системи до-
сліджено у працях С. Вайна [3, с. 71-105].

Серед досліджень вітчизняних науковців 
проблематиці функціонування ринку ПФІ 
присвячено чимало праць. Так, узагальненню 
світового та особливостям вітчизняного досві-
ду організації ринку похідних фінансових ін-
струментів посвячені дослідження українських 
вчених Л. Примостки [4, с. 98; с. 100-111] та 
О. Сохацької [5, с. 359]. Проблемам реформу-
вання вітчизняного ринку ПФІ та методологіч-
ним засадам його стійкого розвитку присвячено 
дослідження Ф. Журавка, І. Бурденко та І. Ма-
каренко [6, с. 47-79].

Водночас, питання, пов'язані з комплексним 
аналізом тенденцій розвитку і структури ві-
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тчизняного ринку похідних інструментів та ви-
значення ролі банків в зазначених процесах, на 
наш погляд, вивчені та висвітлені недостатньо.

Виокремлення невирішених раніше проблем. 
Аналіз причин та наслідків світової фінансової 
кризи 2007 р. надає змогу дійти висновку, що 
неконтрольовані та нерегульовані операції з 
похідними фінансовими інструментами значно 
поглибили масштаби та катастрофічні наслідки 
кризових явищ. Необхідність активізації проце-
сів побудови вітчизняного ринку ПФІ вимагає 
ґрунтовного дослідження ключових тенденцій 
розвитку світового ринку, співставлення визна-
чених тенденцій з тенденціями, що спостеріга-
ються на вітчизняному ринку. Крім того, необ-
хідно визначити роль вітчизняних банків, як 
провідних учасників національної фінансової 
системи, на ринку ПФІ.

Метою статті є дослідження особливостей 
розвитку світового і вітчизняного ринків похід-
них фінансових інструментів та визначення тен-
денцій активізації діяльності банків на вітчиз-
няного ринку ПФІ. Завданнями дослідження є 
аналіз динаміки структурних змін на світовому 
ринку ПФІ, діагностика індикаторів розвитку 
вітчизняного ринку та визначення специфічних 
особливостей сучасного етапу його розвитку в 
Україні.

Виклад основного матеріалу. Протягом 
останніх десятиріч світовий ринок похідних 
інструментів є невід'ємною складовою глобаль-
ного фінансового ринку, справляючи значний 
вплив на економіку як розвинених країн, так 
і країн, що розвиваються. Активний розвиток 
глобального ринку похідних фінансових інстру-
ментів (ПФІ) розпочався у 70-х рр. ХХ ст., що 
було зумовлено лібералізацією світової фінансо-

вої системи та переходом до плаваючих валют-
них курсів.

Світовий ринок похідних інструментів скла-
дається з біржового (організованого) та позабір-
жового (неорганізованого) ринків, які виникли 
майже одночасно та активно розвиваються. Пе-
ребіг подій, які передували початку останньої 
світової фінансової кризи, свідчить, що головну 
дестабілізуючу роль на ринку ПФІ відігравали 
саме неконтрольовані операції на позабіржово-
му ринку ПФІ, особливу на ринку кредитних 
дериватів [3, с. 85].

Відомо, що об’єктом обігу на біржового рин-
ку є похідні фінансові інструменти, стандар-
тизовані за видами базисних активів, сумами, 
строками обігу тощо. Такі стандартизовані ПФІ 
не завжди відповідають вимогам учасників фі-
нансових і товарних ринків щодо задоволення 
їх унікальних потреб, особливо у хеджуванні 
ризиків, пов’язаних з поточною діяльністю. Ін-
струментарій фінансового інжинірингу постій-
но поповнюється новими видами інноваційних 
фінансових інструментів, які, у наслідок своїх 
нестандартних параметрів, є об’єктами обігу 
саме позабіржового ринку. Зазначені обстави-
ни зумовлюють виникнення ефекту «запізнен-
ня» процесів регулювання позабіржового ринку 
ПФІ. Тобто виникає ситуація, коли регулятор 
реагує на вже наявні проблеми ринку, що зу-
мовлює необхідність постійного моніторингу та 
аналізу тенденцій з метою використання пре-
вентивних заходів регулювання.

Як відомо, до основних видів деривати-
вів світова практика відносить форвардні та 
ф’ючерсні контракти, опціони та свопи. Разом з 
тим, вирішення окремих завдань, які постають 
перед учасниками ринку ПФІ, призводить до 

Таблиця 1 
Обсяги світового ринку похідних фінансових інструментів, трлн. дол. США

Ринок / інструменти 

Номінальна вартість відкритих угод, на кінець року
2011 2012 2013 2014

Обсяги питома 
вага, % Обсяги питома 

вага, % Обсяги питома 
вага, % Обсяги питома 

вага, %
Організований ринок,  
в т.ч. за видами похідних 58,3 8,3 54,1 7,9 64,6 9,3 64,8 9,3

- процентні 53,3 7,5 48,55 7,1 56,99 8,2 57,20 8,2
- валютні 0,3 0,0 0,34 0,0 0,39 0,1 0,30 0,0
- фондові 4,7 0,7 5,25 0,8 7,24 1,0 7,30 1,1

Неорганізований ринок,  
в т.ч. за видами похідних 647,8 91,7 632,6 92,1 632,2 90,7 629,1 90,7

- процентні 504,1 71,4 489,7 71,3 489,7 70,3 505,5 72,8
- валютні 63,4 9,0 67,4 9,8 67,4 9,7 75,9 10,9
- кредитні 28,6 4,1 25,1 3,7 25,1 3,6 16,40 2,4
- інші 51,7 6,0 50,5 7,4 50,1 7,2 31,40 4,5

Усього, в т.ч. за видами 
похідних 706,2 100 686,8 100 696,9 100,0 693,9 100

- процентні 557,4 78,9 538,3 78,4 546,7 78,5 562,7 81,1
- валютні 63,69 9,0 67,70 9,9 67,75 9,7 76,18 11,0
- кредитні 28,6 4,1 25,1 3,7 25,1 3,6 16,4 2,4
- інші 56,4 8,0 55,8 8,1 57,4 8,2 38,7 5,6

Джерело: складено автором за даними БМР [7] 
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появи нових видів ПФІ, які згодом виокремлю-
ються у самостійні сегменти ринку ПФІ. Так, 
наприкінці 80-х років виокремився ринок сво-
пів. У середині 90-х сформувався як окремий 
сегмент ринку ринок кредитних деривативів.

Важливою є характеристика похідних фінан-
сових інструментів за видами базового активу. 
До найбільш поширених похідних інструментів 
відносяться процентні, валютні, фондові, індек-
сні, товарні та кредитні деривативи.

Функції збору та обробки статистичної ін-
формації стосовно обсягів та тенденцій розви-
тку глобального ринку похідних фінансових 
інструментів покладено Банк міжнародних роз-
рахунків (БМР). У своїх дослідженнях БМР 
класифікує похідні фінансові інструменти за 
досить великою кількістю ознак, а саме за міс-
том проведення торгівлі, за видами базисного 
активу, за типом учасників ринку, за геогра-
фічною приналежністю учасників ринку, стро-
ковими характеристиками контрактів, за валю-
тою, в якій номіновані ПФІ тощо (табл. 1).

Наведена дані у табл. 1 свідчать, що обсяги 
глобального ринку ПФІ протягом 2011-2014 рр. 
суттєво не змінились, хоча й спостерігається 
тенденція до незначного скорочення. У струк-
турі загального ринку ПФІ превалює небіржо-
вий сегмент, питома вага якого складає 90% 
загального обсягу ринку та залишається майже 
незмінною протягом останніх років.

Дані таблиці свідчать, що домінуючими ін-
струментами обох сегментів світового ринку 
похідних інструментів є процентні та валютні 
деривативи, частка яких у загальному обся-
зі ринку складає 81,1% та 11,0% відповідно. 
Зауважимо, що обсяги торгівлі зазначеними 
інструментів мали тенденцію до постійного 
збільшення протягом 2011-2014 рр. На нашу 
думку, це поясняються загальноекономічною 
кон’юнктурою світових фінансових ринків, які 
протягом 2007-2014 рр. відзначались значни-
ми коливаннями вартості відповідних базисних 
активів, що зумовило зростання попиту на ці 
види похідних як на інструменти хеджування 
ринкових ризиків.

Особливу увагу регуляторів викликає розви-
ток ринку кредитних деривативів, які вважа-
ються ключовим чинником кризи 2007 р. Пе-
ред початком кризи 2007 р. ринок кредитних 
деривативів сягав 58,2 трлн. дол. США, а їх пи-

тома вага в структурі неорганізованого ринку 
ПФІ дорівнювала 10% [7]. 

Низка банкрутств банків, які відбулись на 
початку кризи, призвела до усвідомлення, що 
кредитні деривативи є не тільки інструментом 
управління, а й безпосереднім джерелом ри-
зиків, що, безумовно, позначилося на обсягах 
торгівлі зазначеними фінансовими інструмента-
ми. Тенденція до скорочення ринку кредитних 
деривативів, яка розпочалась після 2007 р., 
мала місце впродовж 2011-2014 рр. На кінець 
2014 року обсяги ринку кредитних деривативів 
склали 16,4 трлн. дол. США, а його питома вага 
у загальному обсязі ринку ПФІ скоротилась до 
2,6% [7]. Аналітики Банку міжнародних розра-
хунків пояснюють таку динаміку зменшенням 
операцій з кредитними деривативами між під-
звітними дилерами, до яких відносяться великі 
комерційні та інвестиційні банки, та зростан-
ням обсягів операцій, що провадяться за учас-
тю центральних контрагентів.

Аналіз статистичних даних розвитку світо-
вого ринку ПФІ дозволяє виокремити наступні 
тенденції, які спостерігаються на цьому сегмен-
ті світових фінансів, а саме:

- незважаючи на скорочення обсягів опера-
цій з деривативами, ринок похідних фінансо-
вих інструментів залишається суттєвою складо-
вою світової фінансової системи;

- банки продовжують суттєво впливати на 
розвиток ринку ПФІ;

- зростання обсягів процентних та валютних 
дериватів у поєднанні зі скороченням обсягів 
операцій з кредитними деривативами, вка-
зує на відновлення ринком ПФІ своєї основної 
функції – хеджування фінансових та господар-
ських ризиків.

Вітчизняний ринок похідних фінансових ін-
струментів має значно менший період розвитку 
у порівнянні зі світовим. Так, перші торги ва-
лютними ф’ючерсними контрактами відбулися 
в Україні у 1994р, коли світовий ринок ПФІ 
знаходився у стадії активного розвитку, особли-
во з точки зору впровадження нових інструмен-
тів ПФІ (табл. 2). 

За даними останнього річного звіту Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (НКЦПФР), обсяги ринку ПФІ в Украї-
ні скоротились 2014 р. на 48,3% у порівнянні 
з показниками 2013р та в абсолютному вимірі 

Таблиця 2
Обсяги вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів, млрд. грн.

Вид ринку 
На кінець року: Зміни, 2014/2013 р.

2010 2011 2012 2013 2014 обсяги, гр. 
од.

питома 
вага, %

Неорганізований ринок 0,01 0,16 0,14 0,00 0,01 +0,01 + 0,1
Організований ринок 3,73 23,82 24,77 18,01 9,3 - 8,71 -48,4
Усього 3,74 23,98 24,91 18,01 9,31 - 8,70 -48,3
Кількість похідних фінансових 
інструментів, які допущено до 
торгів на фондових біржах (од.)

19 140 230 259 226 -33 -12,7

Джерело: складено автором за даними НКЦПФР [8]



1099Глобальні та національні проблеми економіки

складають 9,31 млрд. грн. (1% обсягів націо-
нального фондового ринку) [8]. Як і світовий, 
вітчизняний ринок ПФІ представлено органі-
зованим та неорганізованим сегментами. Але 
структура вітчизняного докорінно відрізняєть-
ся від структури світового ринку. На відміну 
від світового ринку ПФІ, де провідну роль віді-
грає позабіржовий сегмент, у структурі вітчиз-
няного ринку останній складає лише 0,01% 
всього ринку ПФІ, що фактично свідчить про 
його відсутність. 

Як вже зазначалось, головною функцією 
позабіржового ринку ПФІ є задоволення осо-
бливих потреб його учасників, які не можуть 
бути досягнуті за умов використання стан-
дартизованих похідних інструментів. Вважа-
ємо, що відсутність позабіржового ринку на 
вітчизняному ринку ПФІ не сприяє ані його 
подальшому розвитку, ані ефективній реалі-
зації функцій ринку ПФІ. Разом з тим, слід 
зазначити, що оприлюднені регулятором по-
казники обсягів ринку позабіржового ринку 
ПФІ викликають сумніви щодо повноти відо-
браження даних. Наприклад, річний фінан-
совий звіт ПАТ «Державний ощадний банк 
України» за 2013 р. (період, у якому, за да-
ними НКЦПФР, операції на позабіржовому 
ринку не здійснювались), містить інформацію, 
що «у ході звичайної господарської діяльності 
банк укладає різноманітні договори похідних 
фінансових інструментів, включаючи угоди, 
які укладаються ним на купівлю-продаж та 
обмін (конвертацію) іноземної валюти з інши-
ми банками, та валютні свопи, призначені для 
управління валютним ризиком та ризиком лік-
відності, а також для цілей торгівлі» [9, с. 18], 
пояснюючи, що «валютні похідні фінансові ін-
струменти, з якими банк проводить операції, 
звичайно є предметом торгівлі на позабіржо-
вому ринку з професійними учасниками, яка 
здійснюється на стандартних договірних умо-
вах» [9, с. 61]. При цьому, чиста справедлива 
вартість угод валютного форварду за контр-
актами з доданою справедливою вартістю 
складають 20,1 млн. грн., а за контрактами 
з від’ємною доданою справедливою вартістю 
-13,9 млн. грн.[9, с. 61]. Таким чином, факт 
відсутності вітчизняного позабіржового ринку 
ПФІ викликає сумніви. Зазначене, на нашу 
думку, пояснюється недоліками вітчизняного 
законодавства, головним серед яких залиша-
ється питання визначення сутності похідних 
фінансових інструментів (чи є деривативи по-
хідними цінними паперами або особливим ви-
дом фінансового інструменту).

Суттєве пожвавлення вітчизняного ринку, 
яке спостерігалось у 2012-2013 рр., було зумов-
лено активізацією діяльності фондових бірж з 
впровадженням в обіг біржових ПФІ. Варто за-
уважити, що серед існуючих десяти фондових 
бірж строковий ринок реалізовано на трьох бір-
жах, а операції з похідними здійснюються лише 
на двох – ФБ «Перспектива» та ПАТ «Україн-

ська біржа». У травні 2010 року ПАТ «Україн-
ська біржа» впровадила в обіг ф’ючерсні контр-
акти за такими базовими активами як індекс 
українських акцій, афіноване золото, курси 
євро-долар США та українська гривня-долар 
США [10]. У 2013 р. перші торги з похідними 
відбулись на фондовій біржі ПАТ «Перспекти-
ва». Протягом 2014 р у обіг було впроваджено 
процентні деривативи, представлені ф’ючерсами 
на український індекс ставок за депозитами фі-
зичних осіб та індекс KievPrime (індекс, який 
розраховується компанією Thomson Reuters, на 
основі відсоткових ставок, пропонованих для 
депозитів у гривні згідно з котируваннями, які 
надаються провідними учасниками грошово-
го ринку України), та опціони, базовим акти-
вом за якими є зазначені ф’ючерси [11]. Отже, 
можна вважати, що протягом 2012-2015 рр. в 
Україні було закладено основи біржового рин-
ку ПФІ у відповідності до світової практики та 
стандартів.

Спираючись на світовий досвід щодо ролі 
банків на ринку ПФІ [12, с. 121] та визначаю-
чи провідну роль банків у вітчизняній фінансо-
вій системі, вважаємо за можливе припустити, 
що подальший розвиток ринку ПФІ України 
залежатиме від місця, яке вітчизняні банки 
займуть у зазначеному сегменті вітчизняного 
фінансового ринку. Тому визначення ролі та 
функцій вітчизняних банків на ринку ПФІ по-
требує детального аналізу.

Перш ніж розпочати аналіз діяльності банків 
на вітчизняному ринку ПФІ, доцільно зауважи-
ти, що існує низка проблем, яка не дозволяє 
досягнути визначеної мети у повному обсязі. 

По-перше, облік похідних фінансових ін-
струментів здійснюється на позабалансових 
банківських рахунках, унаслідок чого операції 
з ПФІ не знаходять відображення у показниках 
діяльності українських банків, які надаються 
та оприлюднюються регулятором. Отже відсут-
ня системна інформація щодо обсягів банків-
ських операцій на ринку ПФІ. 

По-друге, у зв’язку з економічною ситуаці-
єю, яка склалася у країні, вітчизняним банкам 
заборонено здійснювати на фондових біржах 
власні операції з похідними фінансовими ін-
струментами, базовим активом яких є іноземна 
валюта або її курс, що не сприяє визначенню 
кількісної складової впливу банків на ринку 
ПФІ [13].

Разом з тим, наявні дані надають можли-
вість зробити деякі висновки стосовно ролі 
банків на ринку ПФІ та їх впливу на розвиток 
останнього. Ми припустили, що використан-
ню похідних фінансових інструментів вітчиз-
няними банками сприяла поява в банківський 
системі України банків з іноземним капіталом, 
які впровадили у вітчизняну банківську прак-
тику досить велику кількість інноваційних фі-
нансових інструментів, тому проаналізували 
річні звіти окремих комерційних банків, як 
великих вітчизняних, так і з іноземним капі-
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талом, а саме ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «При-
ватбанк», ПАТ «Державний ощадний банк 
України» за період за 2006-2014 рр. Проведе-
ний аналіз дозволив дійти висновку, що про-
тягом 2006-2008 рр. банки використовували у 
своїй діяльності похідні фінансові інструмен-
ти, переважно валютні форварди та фондові 
похідні фінансові інструменти, операції з яки-
ми зазвичай проводилися на позабіржовому 
ринку [14; 15; 9].

Банківська криза 2008 року змусила бан-
ки шукати нові технології зменшення ри-
зиків, насамперед валютних та кредитних, 
наслідком чого стало впровадження деяки-
ми банками, а саме ПАТ «УкрСиббанк» та 
ПАТ «Приватбанк» низки похідних фінан-
сових інструментів, які дозволили банкам 
хеджувати ризики за валютними кредитами 
клієнтів. Слід зауважити, що зазначені по-
хідні фінансові інструменти є вбудованими, 
тобто такими, що не мають ринку обігу. Це 
надає нам змогу стверджувати, що збоку ві-
тчизняних банків спостерігається певний ін-
терес до використання ПФІ, і вони поступово 
приєднуються до світової практики викорис-
тання ПФІ у якості інструментів хеджування 
валютних та кредитних ризиків.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене у статті дослідження дозволяє дійти ви-
сновку, що тенденції, які мають місце як на 
світовому, так і на національному ринках ПФІ, 
свідчать про об’єктивну необхідність активіза-
ції розвитку вітчизняного ринку. Адже сучас-
ний зростаючий рівень невизначеності, в якому 
функціонують вітчизняні суб’єкти господарю-
вання, у тому числі і банки, зумовлюють потре-
бу у створенні ефективних механізмів хеджу-
вання економічних ризиків.

Подальшому розвитку вітчизняного ринку 
похідних фінансових інструментів сприятиме: 
дослідження досвіду та тенденцій розвитку сві-
тового ринку ПФІ; створення відповідної нор-
мативної бази, яка б ураховувала особливості, 
практику та традиції вітчизняної фінансової 
системи, зокрема її провідної ланки – вітчиз-
няних банків; створення ефективної системи 
регулювання ринку ПФІ, особливо його поза-
біржового сегменту.
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СУТНІСТЬ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА МЕТОДИ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

DISTRESSED LOANS OF THE BANKS:  
THE NATURE, CURRENT STATE AND METHODS OF THEIR REGULATION

АНОТАЦІЯ
У статті визначено сутність проблемного кредиту, проведе-

но класифікацію проблемних кредитів із позиції регулювання, 
визначено основні причини та наслідки появи проблемної кре-
дитної заборгованості; досліджено сучасний стан проблемних 
кредитів в банківській системі України та методи державного та 
внутрішньобанківського управління ними.

Ключові слова: банк, кредитний ризик, проблемний кре-
дит, проблемна заборгованість, кредитний портфель банку, 
державне та внутрішньобанківське регулювання.

АННОТАЦИЯ
В статье определена сущность проблемного кредита, про-

ведена классификация проблемных кредитов с позиции регу-
лирования, определены основные причины и последствия по-
явления проблемной кредитной задолженности; исследовано 
современное состояние проблемных кредитов в банковской 
системе Украины и методы государственного и внутрибанков-
ского управления ими.

Ключевые слова: банк, кредитный риск, проблемный кре-
дит, проблемная задолженность, кредитный портфель банка, 
государственное и внутрибанковское регулирование.

ANNOTATION
The article considers the essence of distressed loan; 

determines the main reasons and consequences of distressed 
indebtedness emergence; conducts the classification of distressed 
loans from the position of regulation; analyses the current state 
of banks credit portfolio of Ukraine and determines methods for 
distressed loans regulation by both the government and a bank.

Keywords: bank, credit risk, distressed loans, distressed 
indebtedness, bank credit portfolio, government and interbank 
regulation.

Постановка проблеми. Банк у своїй діяль-
ності стикається з ризиками різних видів, серед 
яких валютні, інвестиційні, кредитні, депозит-
ні та ін. А так як більшість операцій банку сто-
сується кредитування, то основним та найбільш 
масштабним серед банківських ризиків є саме 
кредитний. Основним наслідком реалізації кре-
дитного ризику та отримання фінансових втрат 
є поява проблемних кредитів.

Зазвичай будь-яка банківська установа, не-
залежно від якості кредитного портфеля та 
кредитної політики, способів та методів управ-
ління кредитним ризиком, якості та точності 
оцінки платоспроможності та кредитоспромож-
ності позичальника, хоч раз стикається з таким 

явищем, як «проблемні кредити». Поява про-
блемної заборгованості може призвести до не-
гативних наслідків у роботі банку, а саме може 
погіршувати його здатність генерувати прибу-
ток та динамічно розвиватися в умовах мінли-
вого зовнішнього середовища. Тому зменшення 
кредитних ризиків, пошук і формування нових 
та удосконалення існуючих методів регулюван-
ня проблемних кредитів є головними завдання-
ми, що стоять перед банківськими установами. 

Також особливої важливості цій проблемі 
надає фінансова криза в Україні, з настанням 
якої позичальники стали не в змозі вчасно та у 
повному обсязі погашати отримані кредити, що 
призводить до значного погіршення кредитного 
портфеля банку. Саме тому актуальність обра-
ної теми сумніву не викликає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання сутності проблемних кредитів, дослі-
дження їх стану та методи управління ними 
завжди цікавили як зарубіжних, так і вітчиз-
няних учених. Великий внесок у вивчення пи-
тань проблемної заборгованості та ефективнос-
ті управління нею зробили такі науковці, як 
В.Д. Базилевич, І.В. Сало, О.Д. Вовчак, І.О. Ба-
рановський, Л.О. Примостка, М.І. Савлук, а 
також Дж. Бессис, П. Роуз, О.І. Лаврушин, 
Е.П. Шустова, Н.Є. Єгорова та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Попри значні науково-тео-
ретичні та практичні праці щодо дослідження 
проблемних кредитів банків, питання ефектив-
ного управління ними, вивчення причин збіль-
шення показника проблемної заборгованості та 
запобігання виникненню проблемних кредитів 
все ще залишаються відкритими для розгляду.

Метою статті є вивчення сутності понят-
тя «проблемний кредит»; визначення причин 
та наслідків появи проблемних кредитів для 
банку; класифікація проблемних кредитів з 
позиції регулювання; дослідження поточного 
стану проблемної заборгованості та визначен-
ня проблем, котрі спровокували тенденції рос-
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ту обсягів проблемних кредитів в банківських 
установах України; визначити основні методи 
управління проблемними кредитами та обґрун-
тувати необхідність їх використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проаналізувавши економічну літературу, в якій 
досліджується сутність проблемного кредиту, 
можна зробити висновок, що серед науковців 
відсутня єдина точка зору в трактуванні цього 
поняття. Деякі з них ототожнюють проблемний 
кредит з простроченою заборгованістю, інші на-
голошують на низькій можливості погашення 
кредиту з різних причин. Визначення поняття 
«проблемний кредит», що надаються різними 
науковими джерелами відображено у таблиці 1.

Розглянувши наведені визначення понят-
тя «проблемний кредит», необхідно зазначи-
ти, що найбільш повними є ті, в яких йдеться 
про неможливість повернення кредиту та від-
сотків за його користування з будь-яких при-
чин (зниження ринкової вартості забезпечення, 
погіршення фінансового стану позичальника та 
ін.) або настала ситуація прострочення за кре-
дитом. Отже, з точки зору авторів статті, най-
більш поширеним та змістовним є визначення 
проблемного кредиту як кредиту, за яким сво-
єчасно не проведені один чи кілька платежів, 
значно знизилася вартість забезпечення, від-
булося значне погіршення фінансового стану 
боржника, існує потенційна загроза часткової 
або повної втрати для банку його коштів за 
кредитними зобов’язаннями боржника, і який 

може призвести в майбутньому до економічних 
збитків банку.

Для ефективного регулювання проблемними 
кредитами банку необхідно здійснити їх класифі-
кацію. У науковій літературі існують різні підхо-
ди до класифікації проблемних кредитів. Такими 
підходами займалися Н.М. Ликова [11], І.Ю. Та-
рануха [12] та ін. Також підхід до класифікації 
проблемних кредитів представлений у Постанові 
Національного банку України «Про порядок фор-
мування та використання банками України резер-
вів для відшкодування можливих втрат за актив-
ними банківськими операціями» від 19.11.2014 
№ 727 [13]. Аналізуючи класифікації, які про-
понують вище зазначені автори, можна виділити 
наступні види проблемних кредитів: стандартні, 
посиленого контролю та оновлені.

До проблемних кредитів посиленого контро-
лю належать ті, які вже вийшли на прострочен-
ня більше 30 днів і мають негативну тенденцію 
до збільшення як терміну прострочення, так і 
ймовірності повного непогашення:

– субстандартні кредити (ймовірність не-
своєчасного погашення заборгованості за кре-
дитом у повній сумі та в строки, що передба-
чені кредитним договором є меншою 50%, але 
більшою 20% чистого кредитного ризику. Кіль-
кість календарних днів прострочення становить  
31-90 днів. Кредит перебуває на перехідній ста-
дії між стандартним та сумнівним і потребує 
посиленого контролю та втручання з боку ке-
рівництва банку);

Таблиця 1
Сутність поняття «проблемний кредит» за різними науковими джерелами

Джерело Сутність поняття «проблемний кредит»

Л.О. Примостка [1]
кредит, за яким своєчасно не проведені один чи кілька платежів, значно знизилася 
вартість забезпечення, виникли обставини, які дозволяють банку мати сумнів щодо 
повернення кредиту

В.Я. Вовк [2]
кредити, за якими своєчасно не проведені один чи кілька платежів, значно знизи-
лись ліквідність і ринкова вартість забезпечення, виникли обставини, які роблять 
сумнівним виконання позичальником своїх зобов’язань

О. Купчинова [3]

кредит, за яким установлено ознаки проблемності повернення, пов’язані з від-
сутністю або недостатністю забезпечення за кредитом, наявністю ознак фінансової 
нестійкості боржника або наявністю негативної інформації про його здатність ви-
конати свої зобов’язання

М.О. Власенко [4] кредити, платежі за якими не здійснюються у початкові встановлені терміни

С.C. Кузнецов [5]

це кредит, за яким клієнт-боржник не здатний виконувати свої зобов’язання в по-
вній відповідності з укладеними договорами та угодами з банком, у силу чого існує 
потенційна загроза часткової або повної втрати для банку належних йому коштів 
зобов’язаннями боржника

Є.П. Шустова [6]

кредит, наданий банком позичальнику, за яким позичальником не виконуються 
зобов’язання (або виконуються неналежним чином) в частині оплати платежів, 
або є підстави вважати, що зобов’язання за ним не будуть виконані повністю або 
частково

О. Нурзат [7] кредит, що має ряд ознак, з урахуванням яких він викликає у кредитних менеджерів 
обґрунтовані побоювання з приводу повернення основного боргу та відсотків за ним

В. Кльоба [8] кредит, за яким банк вбачає небезпеку своєчасного і повного його погашення вна-
слідок дії різноманітних чинників (економічних, юридичних, соціальних тощо)

Енциклопедія 
банківської справи 
та фінансів [9]

кредит, для погашення якого відповідно до умов договору у позичальника немає 
фінансових можливостей

Міжнародний 
Валютний фонд [10]

кредит, за яким коли виплата відсотків і основної суми боргу прострочені на 90 
днів або більше, та є й інші вагомі причини сумніватися, що виплати будуть здій-
снюватися в повному обсязі
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– сумнівні кредити (група, за якою ви-
конання зобов’язань з боку позичальника/
контрагента банку в повній сумі, з урахуван-
ням фінансового стану позичальника та рівня 
забезпечення, під загрозою, ймовірність повно-
го погашення кредитної заборгованості низька 
та становить 50% чистого кредитного ризику. 
Кількість календарних днів прострочення ста-
новить 91-180 днів);

– безнадійні кредити (група, ймовірність 
виконання зобов’язань за якими з боку пози-
чальника/контрагента банку, з урахуванням 
фінансового стану позичальника та рівня забез-
печення, практично відсутня, ризик за таки-
ми операціями дорівнює сумі заборгованості за 
ними. Кількість календарних днів прострочен-
ня становить більше 180 днів).

До оновлених проблемних кредитів нале-
жать ті проблемні кредити, до яких уже були 
застосовані інструменти впливу та проведено 
переоформлення кредитних договорів:

– пролонговані кредити (кредити, за якими 
продовжено термін погашення суми основного 
боргу, через затримку надходжень коштів, за 
рахунок яких позичальник здійснює платежі);

– реструктуризовані кредити (кредити, за 
якими змінено умови повернення, відповідно до 
яких позичальнику тимчасово надаються піль-
гові умови погашення);

– рефінансовані кредити (погашення взятих 
раніше кредитних зобов’язань за допомогою 
оформлення нового кредиту) [14].

Беззаперечним є твердження, що банком по-
винен бути розроблений комплекс заходів, які 
застосовуються щодо кожної категорії проблем-
них кредитів, відпрацьовані алгоритми взаємо-
дії підрозділів при появі тих чи інших сигналів, 
продумані варіанти поведінки залежно від сту-
пеня ефективності заходів врегулювання [11].

Основні причини та наслідки появи проблем-
них кредитів та проблемної заборгованості для 
банку наведені у таблиці 2.

Світова фінансова криза негативним чином 
вплинула на якість кредитних портфелів, яка 
значно знизилася в результаті масового неповер-
нення кредитів як суб’єктами господарювання, 

так і фізичними особами. Така ситуація чинить 
значний дестабілізуючий вплив і на функціону-
вання банківської системи та економіки Украї-
ни в цілому. Варто зазначити, що такі тенден-
ції мають несприятливий вплив на результати 
фінансової діяльності банків, породжують пев-
ні труднощі для кредиторів і позичальників, 
ускладнюють діяльність з організації та управ-
ління банку, провокують недовіру з боку на-
селення до банківської системи та стримують 
відновлення кредитування реального сектору 
економіки України. За таких умов виникає по-
треба в аналізі сучасної фінансової стійкості 
банківської системи України, одним із факторів 
якої є наявність проблемної заборгованості [16].

Отже, аналізуючи рисунок 1, можна ствер-
джувати про зростання обсягів проблемної за-
боргованості клієнтів вітчизняних банків біль-
ше, ніж у 20 разів із початку світової фінансової 
кризи 2008 року донині. Якщо у 2008 році част-
ка простроченої заборгованості за кредитами 
у загальній сумі кредитів вітчизняних банків 

Таблиця 2
Основні причини та наслідки появи проблемних кредитів  

та проблемної заборгованості для банку [2; 6; 15]
Причини

Наслідки
Зовнішні Внутрішні

-зміни у законодавстві;
-конкуренція між банками;
-погіршення фінансового 
стану позичальника, його 
банкрутство;
-економічний спад та 
політична нестабільність у 
країні;
-підвищення рівня 
безробіття;
-підвищення рівня інфляції

-некомпетентність 
працівників кредитного 
відділу; 
-помилки при 
структуруванні кредиту; 
-використання 
неперевіреної усної 
інформації про 
позичальника;
-неякісна оцінка 
кредитоспроможності 
позичальника

-загроза неплатоспроможності та зниження репу-
тації банку;
-фінансові збитки від недоотримання суми креди-
ту та від недоотримання відсотків за кредитом;
-погіршення якості активів банку та потреба у 
формуванні нових резервів;
-загроза відпливу з банку висококваліфікованих 
працівників через зниження можливостей їх 
матеріального стимулювання;
-замороження коштів у неприбуткових активах 
банку;
-зменшення власного капіталу банку внаслідок 
падіння ринкової вартості його акцій

 

Рис. 1. Динаміка обсягів основних показників 
діяльності банків України за 2008–2015 роки

Джерело: розроблено авторами за даними НБУ [17]
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становила лише 1,3%, то у 2015 році відбувся 
значний скачок до 13,5%.

Так, починаючи з 2008 року частка простро-
ченої заборгованості з кожним роком зростала, 
досягнувши максимального значення на той 
період у 2011 році, та склала 11,2%. А як по-
казує світова практика, коли рівень проблемної 
заборгованості клієнтів в кредитному портфелі 
банку перевищує 10%, то виникає загроза еко-
номічній безпеці банку [16].

Причин різкого зростання рівня проблемних 
кредитів у банківській системі 2008–2011 рр. 
багато, проте у сукупності вони були зумовлені 
як внутрішніми, так і зовнішніми факторами.

Найбільше на ці процеси вплинуло погір-
шення економічної ситуації України, а саме: 
зниження обсягу ВВВ і промислового виробни-
цтва, девальвація національної валюти, погір-
шення фінансового стану позичальників, втра-
та ринків збуту експортерами. Значний вплив 
мало також погіршення внутрішньосистемних 
банківських тенденцій, що проявилося у збіль-
шенні частки валютних кредитів у кредитному 
портфелі банків, скорочення обсягів та відсут-
ність зовнішніх джерел фінансування, які є де-
шевшими за внутрішні [18].

За період з 2011 до 2014 року частка проблем-
ної заборгованості в загальному обсязі наданих 
кредитів скорочується. У 2012 році обсяг про-
строченої заборгованості у кредитному портфе-
лі банків країни становив 9,6% і зменшився на 
5332,7 млн грн щодо показників 2011 року. Про-
тягом наступних років також спостерігаються по-
зитивні тенденції, що виразилися в скороченні 
частки простроченої заборгованості у загальній 
сумі кредитів від 8,9% у 2013 до 7,7% у 2014 р. 
Такі тенденції зумовили: якісна робота банків з 
проблемними активами, реструктуризація кре-
дитів в іноземній валюті, співпраця з колектор-
ськими організаціями, рефінансування проблем-
них кредитів, впровадження програм лояльності, 
більш поміркована політика банків на кредитно-
му ринку. Окрім вищезазначених заходів банки 
використовували підвищення вимог до поста-
чальників, списанням безнадійних кредитів.

У 2015 році обсяг простроченої заборгова-
ності зріс майже на 95 млн грн, порівнюючи з 
показником 2014 року. Зростання частки про-
блемних кредитів в 2015 році зумовлено по-
гіршенням фінансового стану позичальників у 
результаті складної політичної ситуації, еконо-
мічної кризи, девальвації гривні, інфляційних 
процесів в Україні, а також ведення бойових 
дій на її території [17].

Необхідно зазначити той факт, що стрімке 
збільшення частки проблемної заборгованості 
в кредитному портфелі банку, згідно банків-
ського законодавства України, зумовлює зна-
чні відрахування в резерви на покриття втрат 
за кредитними операціями. Високі показники 
резервів під активні операції свідчать про низь-
ку якість активів банку та зменшують розмір 
потенційного прибутку [16].

Таким чином, частка резервів за активними 
операціями банків у 2008–2015 роках повторює 
тенденцію за часткою простроченої заборгова-
ності за кредитами. Так, показник відношення 
обсягу резервів під активні операції банків до 
обсягу наданих кредитів збільшився від 4,2% 
у 2008 році до 19,7% у 2011 році, тобто зріс 
більше, ніж у 4,5 рази. Починаючи з 2012 року 
цей показник почав поступово зменшуватися і 
у 2014 році склав 14,4%, разом з цим спосте-
рігалося зростання обсягів кредитного портфе-
ля банків. Це свідчить про деяке покращення 
якості кредитів. Проте у 2015 році відбулося 
збільшення цього показника до 20,4%. Отже, 
обсяг проблемних кредитів у кредитному порт-
фелі банку є головним показником його якості.

Варто зазначити, що Національний банк 
України розглядає лише «прострочену» час-
тину кредитів і не враховує реструктуризовані 
та пролонговані кредити, тобто реальний обсяг 
проблемних кредитів в банках України значно 
більший. Дані про сукупний проблемний кре-
дитний портфель українських банків можна 
отримати лише за допомогою експертних оці-
нок. Так наприклад, міжнародне рейтингове 
агентство Фітч Рейтинг (Fitch Ratings) вважає, 
що поки що українським банкам не вдалося до-
сягти помітного прогресу в скороченні обсягів 
проблемних кредитів, частка яких у портфелі 
банків становить 45-50%. А агентство Стендад 
енд Пурз (Standard & Poor’s) оцінює обсяг про-
блемних кредитів у близько 40% сукупних кре-
дитів банківської системи України [19].

Нині банківські установи держави повинні 
застосовувати як внутрішньобанківські, так і 
зовнішні методи управління проблемними ак-
тивами.

На рівень проблемної заборгованості бан-
ківських установ мають змогу впливати такі 
суб’єкти:

– держава (в особі Національного банку, ін-
ших контролюючих органів та установ, коміте-
ти Верховної Ради України, Кабінет Міністрів 
України);

– банківські установи (в особі акціонерів, 
членів правління, аналітичних підрозділів);

– спілки та інші об’єднання банківських 
установ, покликані відстоювати інтереси креди-
торів з окремих питань.

Зазначені суб’єкти можуть брати пряму чи 
опосередковану (через своїх представників) 
участь у розробці регламентуючих документів, 
спрямованих на регулювання проблемних акти-
вів банківських установ держави. Проте, голо-
вним регулятором кредитних відносин в Укра-
їні є держава.

До методів управління проблемними креди-
тами, які застосовуються державою, належать: 
розробка рекомендацій банківським установам, 
затвердження положень з основних проблем 
щодо збору проблемних боргів та запроваджен-
ня тимчасових адміністрацій у проблемні бан-
ківські установи.
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Для поліпшення якості кредитного портфе-
ля комерційних банків Національним банком 
України прийнято низку нормативних доку-
ментів. Серед них можна виділити: Положен-
ня Національного банку України «Про порядок 
формування та використання банками України 
резервів для відшкодування можливих втрат 
за активними банківськими операціями» від 
19.11.2014 № 727 [13], а також «Рекоменда-
ції щодо роботи банків з позичальниками – фі-
зичними особами, які мають заборгованість за 
споживчими кредитами та потрапили в скрут-
не фінансове становище» схвалені постановою 
Правління Національного банку України від 
06.08.2009 р. № 461 [20].

Ці нормативно-правові документи визнача-
ють низку заходів, які можуть бути спрямовані 
на створення необхідних умов для забезпечен-
ня виконання позичальником узятих на себе 
зобов’язань за споживчим кредитом. До них на-
лежить підтримка зв’язку із позичальником у 
зручний для нього час і спосіб, надання йому 
повної і доступної інформації щодо загального 
розміру його заборгованості. Також банку необ-
хідно попереджати позичальника про те, що не-
належне виконання умов кредитного договору 
може негативно вплинути на його кредитну іс-
торію і в майбутньому призвести до погіршення 
доступу до кредитів. Якщо у позичальника ви-
никають фінансові проблеми, банківська уста-
нова повинна з розумінням поставитися до цієї 
ситуації та проконсультувати щодо можливих 
способів погашення заборгованості. У разі при-
йняття рішення про реструктуризацію або змі-
ну валюти кредиту, банку необхідно розробити 
нову програму погашення заборгованості, яка 
задовольняла б обидві сторони.

Ще одним методом є впровадження тимчасо-
вої адміністрації. Головною метою цього органу 
є збереження капіталу та активів банку, стабілі-
зація діяльності банку, оцінка фінансового ста-
ну банківської установи та вжиття заходів щодо 
приведення діяльності банку у відповідність до 
вимог банківського законодавства. Тимчасова 
адміністрація призначається Правлінням НБУ 
на термін до одного року, а в разі необхіднос-
ті для системоутворюючих банків термін її дії 
може бути подовжено ще на один рік.

Так як банківські установи-кредитори спира-
ються у своїй діяльності на нормативні документи 
Національного банку України, вони теж можуть 
організовувати власне управління проблемними 
портфелями, а також контролювати рівень сво-
єї економічної безпеки. Розглянемо управління 
проблемними кредитами в банку на двох рівнях: 
превентивному та на рівні регулювання.

Головною метою превентивного управління 
є своєчасне виявлення ознак погіршення фі-
нансового стану позичальника, що в результаті 
може призвести до появи проблемних креди-
тів. Для попередження такої ситуації у банку 
проводять кредитну політику. Вона передбачає 
створення і впровадження системи якісної та 

кількісної оцінки кредитних ризиків та комп-
лексне управління ними; визначення чітких 
процедур надання кредитів і методів аналізу 
потенційних позичальників; створення гнучких 
умов кредитування та забезпечення контролю 
над цільовим використанням наданих позичок.

Регулюючі заходи в основному спрямовані на 
відновлення платоспроможності позичальника та 
пошук джерел покриття збитків банку від кредит-
ної операції. На рівні регулювання можна виділи-
ти дві основні стратегії банків: стратегію віднов-
лення якості кредиту і стратегію його ліквідації.

Основним методом відновлення проблемного 
кредиту є його реструктуризація. Вона перед-
бачає розробку нового плану погашення креди-
ту, зміну графіку його погашення або надання 
пільгового періоду в погашенні. Також угода 
про його реструктуризацію може розгляда-
ти зменшення розміру щомісячного платежу, 
зміну процентної ставки за позикою або зміну 
валюти кредиту. Іншими словами, угода про 
реструктуризацію покликана відновити спро-
можність позичальника виконувати взяті на 
себе зобов’язання.

Крім реструктуризації, банк може проводити 
санацію. Її суть полягає в розробці та проведен-
ні заходів для відновлення платоспроможності 
позичальника, запобігання його банкрутства та 
пошуку джерел для погашення кредиту. Такі 
джерела можуть бути як внутрішніми – за ра-
хунок оптимізації роботи позичальника, так і 
зовнішніми – за рахунок залучення додатково-
го капіталу або нових партнерів. Проте санація 
не дає змоги швидко відновити кредит. Через 
це банку необхідно чітко визначити, чи необ-
хідна вона і імовірність успіху її проведення.

У разі провалу стратегії відновлення креди-
ту банк застосовує методи ліквідації кредиту. 
Вони полягають у примусовому стягненні кре-
диту та відсотків за ним. Також банк може стя-
гувати заборгованість за рахунок гаранта, пе-
редавати проблемні активи в управління третій 
особі (колектору), продавати їх пов’язаній фі-
нансовій компанії або непов’язаній фінансовій 
компанії на умовах факторингу, здійснювати 
сек’юритизацію активів [21], а також викорис-
тати сформований резерв для списання (від-
шкодування) боргу за кредитом, який віднесено 
до V (найнижчої/безнадійної) категорії якості в 
порядку, встановленому Національним банком 
України [13].

Банківські установи можуть розробляти 
власну нормативну базу, використовуючи реко-
мендації НБУ. Такі нормативні документи не-
обхідні для дієвого регулювання проблемними 
кредитами та описують процедури щодо роботи 
з позичальниками [22].

Висновки. Авторами було проаналізовано ви-
значення проблемного кредиту, які дають різні 
наукові джерела, та запропоновано найбільш 
повне, на їхню думку. За ним проблемний кре-
дит визначається як кредит, за яким своєчас-
но не проведені один чи кілька платежів, че-
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рез погіршення фінансового стану боржника, 
існує потенційна загроза часткової або повної 
втрати для банку його коштів за кредитними 
зобов’язаннями, що може призвести в майбут-
ньому до економічних збитків банку.

Для успішного управління власною діяльніс-
тю банківські установи мають розуміти, до якого 
виду належить проблемний кредит. Тому була 
проведена класифікація проблемних кредитів 
із позиції регулювання ними. Виходячи із неї, 
можна виділити такі види проблемних кредитів: 
стандартні, посиленого контролю та оновлені.

На появу проблемних кредитів у банку мо-
жуть впливати як зовнішні, так і внутрішні 
причини. Основними причинами зростання 
частки простроченої заборгованості у кредитних 
портфелях банків України на сучасному етапі 
є: погіршення фінансового стану позичальни-
ків в результаті економічної кризи, скорочен-
ня обсягів ВВП та промислового виробництва, 
девальвації гривні, інфляційних, ведення бойо-
вих дій на Сході, а також скорочення обсягів 
та відсутність зовнішніх джерел фінансування. 
Варто наголосити, що проблемний кредит несе 
загрозу для банку у вигляді фінансових збит-
ків, зниження репутації банку, втрати ліквід-
ності та відволікання коштів до резервів через 
погіршення якості активів.

Управління проблемними кредитами може 
проводитися на двох рівнях: державному та 
внутрішньобанківському. Завдяки норматив-
ним документам НБУ банківські установи, 
котрі кредитують позичальників, мають змо-
гу оперативніше та результативніше поверта-
ти різного роду проблемні борги. Також банки 
можуть власними зусиллями регулювати про-
блемну заборгованість, як застосовуючи превен-
тивні заходи – для попередження виникнення 
проблемних кредитів, так і активізуючи роботу 
з поліпшення сформованого кредитного порт-
феля, з метою зменшення власних збитків вна-
слідок непогашення кредиту. Крім того, стяг-
ненню проблемної заборгованості може сприяти 
подальший розвиток незалежних професійних 
учасників ринку, котрі займаються стягненням 
проблемних боргів.
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВІДХОДІВ  
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

DEFINING THE ROLE OF ACCOUNTING  
IN WASTE MANAGEMENT ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сутність поняття «відходи», розглянуто 

побудову ефективної системи управління операціями з відхо-
дами на підприємствах. Запропоновано стимулювати підпри-
ємницьку діяльність, спрямовану на нарощування темпів ути-
лізації відходів та зменшення обсягів їх утворення та створити 
організаційно-економічні засади щодо використання окремих 
видів відходів.

Ключові слова: відходи, виробництво, якість, управління 
відходами, утилізація.

АННОТАЦИЯ 
В статье исследована сущность понятия «отходы», рассмо-

трено построение эффективной системы управления операци-
ями с отходами на предприятиях. Предложено стимулировать 
предпринимательскую деятельность, направленную на нара-
щивание темпов утилизации отходов и уменьшение объемов 
их образования и создать организационно-экономические 
основы по использованию отдельных видов отходов.

Ключевые слова: отходы, производство, качество, управ-
ление отходами, утилизация.

АNNOTATION 
The article investigates the essence of the concept of «waste» 

is considered an effective system of waste management operations 
in the business. An stimulate entrepreneurial activities aimed at 
increasing the rate of recycling and reduction of their education 
and create organizational and economic principles on the use of 
certain types of waste.

Keywords: waste, production, quality, waste management, 
recycling.

Постановка проблеми. Сучасні економічні 
труднощі, падіння рівня промислового вироб-
ництва, зупинка і повне скорочення виробничо-
господарської діяльності багатьох підприємств, 
звичайно, не сприяють процвітанню вітчиз-
няного бухгалтерського обліку, розвитку його 
теорії та практики [1, с. 177]. Така ситуація 
певною мірою пояснюється недосконалістю ви-
робничих комунікацій на підприємстві, що, в 
свою чергу, призводить до появи такої катего-
рії, як «відходи». Тому важливим аспектом в 
діяльності будь-якого суб’єкта господарювання 
є облік відходів та управління ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток думки стосовно да-

ного об’єкту дослідження внесли такі вчені, 
як А.Н. Азрилиян, Ф.И. Алдашкин, Ф.Ф. Бу-
тинець, О.М. Дериколенко, А.Г. Загородній, 
В.І. Кержаков, В.І. Лемішовський, Г.А. Ма-
ховиков, С.З. Мошенський, Г.В. Нашкерська, 
О.А. Новиков, А.Д. Трусов.

Мета статті полягає у вивченні головних ас-
пектів щодо ролі бухгалтерського обліку відхо-
дів в системі управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні проблема відходів вирізняється осо-
бливою масштабністю і значимістю як внаслі-
док домінування ресурсномістких технологій 
з утворенням значної кількості відходів, так і 
через відсутність на протязі останнього часу ре-
агування на створювані нею загрози. Щорічне 
утворення відходів складає близько 750 млн. т 
(в тому числі 60–70 млн. т токсичних), обсяги 
їх накопичення – понад 35 млрд. т (в тому чис-
лі 1,6 млрд. т токсичних), при цьому показники 
навантаження на одиницю території складають 
40–50 тис. т/км2, а кількість утворення відхо-
дів на одну особу у великих містах досягає 330–
380 кг на рік. При цьому збільшується частка 
відходів, які не піддаються швидкому розкладу 
і потребують значних додаткових площ для збе-
рігання [2, с. 1].

Розглянувши ситуацію, що склалася в Укра-
їні у сфері поводження з відходами, можна від-
значити наявність у ній низки проблем та не-
гативних тенденцій: не забезпечуються повне 
збирання, максимально можлива утилізація, 
своєчасне знешкодження та видалення відхо-
дів, унаслідок чого прогресує їх накопичення, 
не впроваджуються екологічно безпечні методи 
та засоби поводження з відходами, через що 
підвищується небезпечність відходів, зростають 
техногенні та екологічні ризики. Недостатньо 
впроваджуються маловідходні технології, по-
вільними темпами створюється інфраструкту-
ра у сфері поводження з відходами, перш за 
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все небезпечними, їх утилізації. Неналежними 
темпами вдосконалюється законодавство у сфе-
рі поводження з відходами, не забезпечується 
поетапна розбудова системи державного регу-
лювання у цій сфері. Регулювання органами 
виконавчої влади діяльності у сфері поводжен-
ня з відходами, впровадження системи заходів, 
пов’язаних з організаційно-економічним стиму-
люванням ресурсозбереження, здійснюється не-
послідовно, результати виконання прийнятих 
рішень свідчать про неефективність заходів, пе-
редбачених такими рішеннями [3].

Таким чином, для побудови ефективної сис-
теми управління операціями з відходами ви-
робництва необхідно передбачити наявність 
відповідної інформаційної бази на основі даних 
обліку. Для цього необхідно дослідити еконо-
мічну сутність поняття «відходи виробництва».

Відомо, що кожна практична справа розпо-
чинається з визначення об’єкта дослідження, 
встановлення термінології, формулювань, яки-
ми слід оперувати. При цьому важливо уточни-
ти сутність окремих понять, які так чи інакше 
пов’язані з відходами на промисловому підпри-
ємстві та найчастіше трапляються в економіч-
ній літературі [4, с. 203].

Довідникова література подає загальне ви-
значення відходів. Так, відходи – це непридатні 
для виробництва певної продукції види сирови-
ни, її невикористані залишки або такі, що ви-
никають у ході технологічних процесів речови-
ни (тверді, рідкі та газоподібні) та енергія, які 
не підлягають утилізації у виробництві, що роз-
глядається; відходи одного виробництва можуть 
служити сировиною для іншого [5, с. 331].

Законом України «Про відходи» визначено 
такі основні поняття [6, ст. 1].

Відходи – це будь-які речовини, матеріали 
і предмети, що утворилися в процесі виробни-
цтва чи споживання, а також товари (продук-
ція), що повністю або частково втратили свої 
споживчі властивості та не мають подальшого 
використання за місцем їх утворення чи вияв-
лення і від яких їх власник позбувається, має 
намір або повинен позбутися шляхом утилізації 
чи видалення.

Відходи як вторинна сировина – це відходи, 
для утилізації та переробки яких в Україні іс-
нують відповідні технології та виробничо-тех-
нологічні і/або економічні передумови.

Такі економісти, як О.А. Новиков та Г.А. Ма-
ховиков, зазначають, що відходи – це вторин-
ні матеріальні ресурси, або вторинна сировина, 
які завдяки процесу відновлення споживчої 
вартості перетворюються в новий предмет пра-
ці, здатний максимально задовольнити потреби 
нового процесу виробництва [7, с. 11].

Аналогічну думку висвітлюють О.М. Дери-
коленко та В.І. Кержаков: з розвитком науково-
технологічного процесу кількість речовин, що 
сьогодні називаються «відходами», буде змен-
шуватися, бо з’являються технології, сирови-
ною для яких є відходи, що утворилися раніше. 

У такому випадку це – вторинні матеріальні ре-
сурси [8, с. 12].

Російський вчений А.Д. Трусов, розглядаючи 
поняття «відходи», стверджує, що воно зміню-
ється з впровадженням прогресивних техноло-
гічних процесів, передової техніки та зі зміною 
попиту на виготовлену продукцію [9, с. 39].

На нашу думку, сутність вищенаведеного 
поняття також змінюється залежно від специ-
фіки діяльності підприємства, на якому утво-
рюються відходи. Тому є необхідним дійти до 
спільного підходу поняття «відходи». Вважає-
мо доцільним визначити відходи як сировину 
та матеріали, які утворилися внаслідок техно-
логічних збоїв виробництва або форс-мажорних 
випадків та які можна використовувати в по-
дальшій переробці/обробці для виготовлення 
продукції, або це такі матеріали (сировина), які 
не підлягають подальшій переробці/обробці, 
метою якого є захоронення в природному серед-
овищі та, відповідно, їх утилізація.

Законодавче регулювання відходів в Укра-
їні на сьогодні є досить широким, повним та 
чітким, що має на меті стимулювати підприєм-
ницьку діяльність, спрямовану на нарощування 
темпів утилізації відходів та зменшення обсягів 
їх утворення та створити організаційно-еконо-
мічні засади щодо використання окремих видів 
відходів як вторинної сировини.

Існує багато законодавчих актів, що регу-
люють різні сфери поводження з відходами, до 
яких можна віднести закони України «Про від-
ходи», «Про охорону навколишнього природно-
го середовища», «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення», «Про 
поводження з радіоактивними відходами», «Про 
металобрухт», Кодекс України про надра та ін.

Також управління відходами регулюється й 
директивами ЄС.

Згідно ст. 1 Директиви Європейського Пар-
ламенту та Ради ЄС № 2006/12/, є необхідним:

1) забезпечення збереження природи та ре-
сурсів, необхідність мінімізації, а де можливо, 
уникнення утворення відходів (принцип запо-
бігання утворенню);

2) забезпечення зменшення впливу відходів 
на здоров’я людини та навколишнє середовище, 
зокрема, зменшення обсягів небезпечних речо-
вин у відходах;

3) забезпечення оплати виробниками відхо-
дів та забруднювачами навколишнього серед-
овища повного обсягу витрат, спричинених 
їхніми діями, використовуючи принцип «за-
бруднювач платить» та принцип відповідаль-
ності виробника;

4) забезпечення адекватної інфраструктури 
створенням комплексної мережі об’єктів вида-
лення, яка ґрунтується на принципах наближе-
ності та самодостатності.

Щодо Державних стандартів в Україні 
(ДСТУ), то вони стосуються лише однієї влас-
тивості відходів – токсичності і містять недо-
статньо даних для ідентифікації ряду відходів.
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На нашу думку, існує проблема дисбалансу в 
сфері утворення відходів. Її суть полягає в на-
ступному:

– відсутні взаємозв’язки з регіонами Укра-
їни щодо вирішення даної проблеми на макро-
рівні;

– відсутнє фінансування з боку державних 
та місцевих органів влади щодо утилізації та-
ких відходів;

– відсутні ефективні виробничі потужності, 
які б займалися переробкою чи утилізацією не-
безпечних та шкідливих для здоров’я людини 
відходів.

Тому є необхідністю переробляти відходи, 
що дозволить зменшити кількість відвалів і 
місць їх захоронення, знизити потребу в пер-
винних природних ресурсах та отримати дохід 
у результаті переробки відходів.

Відходи, що утворюються в межах норм, 
встановлених технологічним процесом, та від-
ходи, що перевищують зазначені норми, пови-
нні бути відображені в бухгалтерському обліку 
на окремих аналітичних рахунках з метою опо-
даткування та контролю над ними.

Реформування діючої системи обліку відхо-
дів виробництва і впровадження вітчизняних 
стандартів внесли суттєві зміни у методику та 
організацію облікового процесу виробничих за-
пасів. Підприємства одержали значні можли-
вості у виборі правил ведення облікової політи-
ки у відповідності до специфіки виробництва. 
Проте необхідна більша аналітичність та опе-
ративність одержання облікової інформації про 
рух відходів з метою ефективного управління 
виробничо-фінансовою діяльністю підприєм-
ства. Не менш важливим є питання організації 
внутрішньогосподарського контролю з метою 
підвищення ефективності їх використання [10].

Такими авторами, як С.Г. Михалевич [10] 
та О.В. Руденко [11], рекомендовано здійсню-
вати поділ відходів на балансові та позабалан-
сові запаси. Облік на позабалансовому рахун-
ку має вестися в кількісно-сумовому виразі за 
оцінкою, прийнятою в основному виробництві з 
оформленням відповідного облікового докумен-
та. Позабалансове спостереження за відходами 
виробництва відповідає вимогам природоохо-
ронного законодавства та має юридичне значен-
ня (відповідальність за умови зберігання відхо-
дів, контроль законності дій з відходами).

Також виділено, що облік відходів необхід-
но здійснювати на таких рахунках, як 201.10 
«Відходи збагачення» та рахунок 026 «Відходи 
збагачення подальшого використання». Це, в 
свою чергу, дасть можливість вирішити ті про-
блемні завдання, які виникають із обліку ви-
трат на виробництво.

Проте, на нашу думку, доповнення такими 
рахунками Плану рахунків бухгалтерського 
обліку, активів та зобов’язань, не є повністю 
доцільним, оскільки кожне підприємство є 
унікальним в своїй діяльності, тобто процес ви-
робництва підприємств, установ, організацій в 

різних сферах господарювання є різним за сво-
їм характером та змістом. Тому кожен суб’єкт 
господарювання розробляє дані рахунки відпо-
відно до облікової політики, що є внутрішньо-
фірмовим стандартом обліку та звітності, та ви-
користовує їх в своїй діяльності в залежності 
від різновидів виробництва.

Висновки. В Україні налічується до тисячі 
утворюваних відходів. Кожна галузь промис-
ловості має свої властивості, ознаки, за яки-
ми одна галузь відрізняється від інших своїми 
можливостями, потребами, вміннями предста-
вити таким чином свою діяльність, що дало б 
можливість стати прикладом для інших підпри-
ємств. Якщо б це було б все так легко та про-
сто реалізувати, то кількість утворюваних та 
накопичених відходів можна було б зменшити 
до найбільш мінімальних. На сьогодні є важли-
вим розробити соціально-економічну політику 
утилізації відходів на рівні окремого суб’єкта 
господарювання, а також на рівні держави в ці-
лому, що дало б можливість здійснити оцінку 
поводження таких відходів, а також зменшити 
забруднення навколишнього середовища.

Тому є необхіднім стимулювати підприємниць-
ку діяльність, спрямовану на нарощування темпів 
утилізації відходів та зменшення обсягів їх утво-
рення та створити організаційно-економічні заса-
ди щодо використання окремих видів відходів.

Проблему відходів у виробництві не можна 
зрозуміти та вирішити без подолання певних 
ресурсно-економічних, екологічних, соціально-
економічних конфліктів. Зважаючи на виник-
нення конфліктів, існує потреба щодо проведен-
ня досліджень, наукових пошуків оптимальних 
рішень як в технологічних, економічних на-
прямках, так і у соціально-управлінській сфері, 
з урахуванням всіх аспектів функціонування 
системи життєдіяльності людства, а також за-
провадження інноваційних систем управління 
якістю [12].

Управління відходами є найбільш важли-
вим аспектом всього механізму їх утворення 
та регулювання, оскільки від правильності по-
ставленої мети управління залежить процес 
виробництва, фінансування проектів з метою 
покращення ситуації в країні, рівень розвитку 
виробництва, конкурентоспроможність та кон-
курентоздатність підприємства й держави в ці-
лому. Управління повинне сприяти правильній 
переробці, транспортуванню чи захороненню 
відходів, а також оперативному контролю та 
зниження рівня відсотку браку. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено нормативно-правове обґрунтування 

необхідності нарахування та виплати компенсації за невико-
ристані відпустки, визначено послідовність нарахування ком-
пенсації за невикористану відпустку, розглянуто оптимальні 
шляхи вирішення проблем обліку та оподаткування компенса-
ції за невикористані відпустки, враховуючи різні види відпусток 
та норми чинного законодавства

Ключові слова: нарахування відпускних, облік відпусток, 
витрати на компенсацію відпусток, виплати працівникам, неви-
користана відпустка.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано нормативно-правовое обосно-

вание необходимости начисления и выплаты компенсации 
за неиспользованные отпуска, определена последователь-
ность начисления компенсации за неиспользованный отпуск, 
рассмотрены оптимальные пути решения проблем учета и 
налогообложения компенсации за неиспользованные отпуска, 
учитывая разные виды отпусков и нормы действующего зако-
нодательства

Ключевые слова: начисление отпускных, учет отпускных, 
затраты на компенсацию отпусков, выплаты работникам, 
неиспользованный отпуск.

ANNOTATION
In the article it was examined the regulatory ground of necessi-

ty of accrual and disbursement of compensation for unused leave, 
it was determined the sequence of accrual of compensation for un-
used leave. It was viewed the optimal ways of solving accounting 
and taxation problems of compensation for unused leave, taking 
into account the different types of vacations and norms of current 
legislation.

Keywords: holiday pay accruing, holiday pay accounting, hol-
iday compensation expense, employee disbursements, unused 
leave.

Постановка проблеми. Важливим чинни-
ком ефективності діяльності підприємства є 
встановлення відносин з працівниками під-
приємства з моменту зарахування до моменту 
звільнення. За трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівни-
кові за виконану ним роботу заробітну плату. 
Громадяни України, які перебувають у трудо-
вих відносинах з підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власності, 

виду діяльності та галузевої приналежності, а 
також ті, які працюють за трудовим договором 
у фізичної особи, мають право на відпустки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання обліково-аналітичного забезпечення 
управління в частині інновацій розглядають-
ся у працях В.І. Нагорного, Т.С. Крикунова, 
С.В. Зубарєвої, О.М. Давиденко та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сучасні наукові дослідження 
головним чином спрямовані на дослідження об-
ліку та контролю нарахування та виплати за-
робітної плати, однак постійно в центрі уваги 
практиків перебуває облік розрахунків за ви-
платою відпускних – оплата щорічної та до-
даткової відпусток або виплати компенсації за 
невикористану відпустку, відпустку у зв’язку з 
навчанням без відриву від виробництва. В умо-
вах сьогодення, що характеризується динаміч-
ним законодавством, питання розрахунку ви-
плати компенсації за невикористану відпустку 
постійно обговорюються та дискутуються, що 
потребує поглибленого дослідження як на тео-
ретичному, так і на практичному рівнях.

Мета статті полягає в розкритті особливос-
тей методики нарахування компенсації за не-
використану відпустку в умовах чинного зако-
нодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Компенсація за невикористані дні щорічної 
відпустки є компенсаційною виплатою, перед-
баченою законодавством. Закон України «Про 
відпустки» встановлює державні гарантії права 
на відпустки, визначає умови, тривалість і по-
рядок надання їх працівникам для відновлення 
працездатності, зміцнення здоров’я, а також 
для виховання дітей, задоволення власних жит-
тєво важливих потреб та інтересів, всебічного 
розвитку особи [1]. Статтею 4 Закону України 
«Про відпустки» установлені наступні види що-
річних відпусток (рис. 1). На рис. 1 представ-
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лено різні види щорічних відпусток. Необхідно 
з’ясувати, за які саме відпустки передбачається 
компенсація і коли її можна отримати.

Право на відпустки забезпечується:
• гарантованим наданням відпустки визна-

ченої тривалості із збереженням на її період 
місця роботи (посади), заробітної плати (допо-
моги) у випадках, передбачених Законом Укра-
їни «Про відпустки»; 

• забороною заміни відпустки грошовою 
компенсацією, крім випадків, коли за бажан-
ням працівника частина щорічної відпустки за-
мінюється грошовою компенсацією (при цьому 
тривалість наданої працівникові щорічної та 
додаткових відпусток не повинна бути менше 
ніж 24 календарних дні). 

Відповідно до зазначеного Закону, в окремих 
випадках за невикористані щорічні відпустки 
передбачена грошова компенсація, а саме:

• у разі звільнення працівника – грошова 
компенсація виплачується за всі невикористані 
ним дні щорічної відпустки, а також додатко-
вої відпустки працівникам, які мають дітей або 
повнолітню дитину – інваліда з дитинства під-
групи А I групи;

• у разі переведення працівника на роботу 
на інше підприємство – грошова компенсація за 
невикористані ним дні щорічних відпусток за 
його бажанням повинна бути перерахована на 
рахунок підприємства, на яке перейшов праців-
ник;

• у разі смерті працівника – грошова ком-
пенсація за невикористані ним дні щорічних 
відпусток, а також додаткової відпустки пра-
цівникам, які мають дітей або повнолітню ди-

тину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи, 
виплачується спадкоємцям.

Особам віком до 18 років заміна всіх видів 
відпусток грошовою компенсацією не допуска-
ється. 

Не виплачують компенсацію за:
• додаткові відпустки у зв’язку з навчан-

ням; 
• творчі відпустки;
• відпустки для підготовки та участі в зма-

ганнях. 
Відповідно до ч. 2 ст. 127 Кодексу законів 

про працю [2], зайво використана частина від-
пустки не підлягає утриманню із заробітної 
плати працівника у випадках:

• призову або прийняття на військову служ-
бу, скерування на альтернативну (невійськову) 
службу;

• переведення працівника за його згодою на 
інше підприємство;

• при направленні на навчання;
• відмови від переведення на роботу в іншу 

місцевість разом з підприємством, а також від-
мови від продовження роботи у зв’язку зі змі-
ною умов праці;

• виходу на пенсію;
• змін в організації виробництва і роботи, 

у т. ч. ліквідації, реорганізації або перепрофі-
лювання підприємства, скорочення чисельності 
або штату працівників;

• смерті працівника;
• виявлення невідповідності працівника 

посаді або роботі, що виконується, внаслідок 
недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, 
який перешкоджає продовженню цієї роботи;

 
 

ВИДИ 
ВІДПУСТОК 

 Щорічні відпустки 

основна відпустка 

додаткова відпустка за роботу із 
шкідливими та важкими умовами праці 

додаткова відпустка  за  особливий  
характер  праці 

інші додаткові відпустки, передбачені 
законодавством 

Додаткові відпустки у 
зв'язку з навчанням 

 Творча відпустка, 
відпустка  для 

підготовки та участі в 
змаганнях 

 Соціальні відпустки 

відпустка у зв'язку з вагітністю та 
пологами 

відпустка для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку 

 відпустка  у зв'язку з усиновленням 
дитини 

додаткова відпустка працівникам, які 
мають дітей або повнолітню  дитину  

-  інваліда з дитинства підгрупи  
А I групи 

 Відпустки без 
збереження заробітної 

плати   

Рис. 1. Види відпусток
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• неявка на роботу понад чотири місяці під-
ряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не 
включаючи відпустку по вагітності та пологах, 
якщо законодавством не встановлено тривалі-
шого терміну збереження місця роботи (посади) 
при певному захворюванні;

• відновлення на роботі працівника, який 
раніше виконував цю роботу.

У разі звільнення працівника на підставі пись-
мової заяви йому можуть бути надані всі неви-
користані відпустки, при цьому днем звільнення 
буде останній день відпустки, а не останній робо-
чий день. Надання відпустки з наступним звіль-
ненням не передбачає розрахунок її компенсації.

Методика розрахунку компенсації за неви-
користану відпустку подібна до розрахунку від-
пускних, які нараховують і виплачують згідно 
з Порядком обчислення середньої заробітної 
плати, затвердженим Постановою КМУ № 100 
від 8 лютого 1995 р. [3]. 

Відповідно до п. 2 Порядку обчислення се-
редньої заробітної плати, у разі якщо праців-

ник пропрацював на підприємстві менше року, 
середня заробітна плата обчислюється, виходя-
чи з виплат за фактичний час роботи, тобто 
з першого числа місяця після оформлення на 
роботу до першого числа місяця, в якому на-
дається відпустка або виплачується компенса-
ція за невикористану відпустку. Як наслідок, 
якщо дата звільнення припадає, наприклад, на 
31 грудня, то грудень місяць для компенсації 
не враховується. На жаль, інтереси працівни-
ка, який звільняється, не захищені в повному 
обсязі.

Алгоритм розрахунку кількості днів невико-
ристаної відпустки та суми компенсації за не-
використану відпустку визначено в листі Мініс-
терства праці та соціальної політики України 
від 24.06.2011 р. № 208/13/116-11 [4]. Послі-
довність розрахунку компенсації за невикорис-
тану відпустку зображено на рис. 2. 

Під час розрахунку компенсації за кожним 
видом відпусток розрахунок невикористаних 
днів здійснюється відокремлено. 

Рис. 2. Послідовність розрахунку компенсації за невикористану відпустку

 

Послідовність розрахунку компенсації за 
невикористану відпустку 

1. Визначення кількості календарних днів розрахункового періоду за 
вирахуванням святкових і неробочих днів а також періоди відпустки без 
збереження зарплати, наданої відповідно до закону «Про відпустки» 

2. Стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (за вирахуванням 
святкових і неробочих днів) 

3. Визначення кількості календарних днів щорічної основної відпустки, за які 
належить виплатити компенсацію 

4. Розрахунок середньоденної  зарплати (пункт 2 Порядку №100): 
•       12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки. 

Наприклад, якщо працівник йде у відпустку з 15 січня 2015 року, 
розрахунковим періодом буде період з січня по грудень 2014 року. 

•      Фактичний час роботи, з першого числа місяця після оформлення на 
роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка. Наприклад, 
працівник прийнятий на роботу 2 січня 2015 року та йде у відпустку  
з 22 червня 2015 року. Розрахунковим періодом буде період з 01 лютого  
по 31 травня 2015 року. 

•      Фактично відпрацьований час, якщо робітник відпрацював менше двох 
календарних місяців. Наприклад, якщо протягом останніх двох календарних 
місяців працівник не працював з поважних причин, середньоденна заробітна 
плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо 
ж працівник не мав заробітку протягом 4 календарних місяців, що передують 
відпустці, розрахунки проводяться виходячи з установленому йому в 
трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. 

5. Сума компенсації за невикористані  календарні дні щорічної основної 
відпустки  
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Розглянемо алгоритм розрахунку компенса-
ції за невикористану відпустку на прикладах. 

Приклад 1. Працівника прийнято на роботу 
8 січня 2015 р., а 30 червня 2015 р. він звільня-
ється. Тривалість щорічної відпустки для нього 
встановлена – 24 к. дн. За розрахунковий пе-
ріод (лютий-травень 2015 р.) йому нарахували 
зарплату – 8750 грн. 

1. Кількість календарних днів розрахунково-
го періоду становить: 

(лютий-травень 2015 р.): 28 к. дн. + 30 к. дн. 
+ 29 к. дн. + 27 к. дн. = 114 к. дн. 

2. Стаж роботи, що дає право на щорічну 
основну відпустку (за вирахуванням святкових 
і неробочих днів), становить:

24 к. дн. + 28 к. дн. + 30 к. дн. + 29 к. дн. + 
27 к. дн. + 29 к. дн. =  167 к. дн. 

3. Кількість календарних днів щорічної 
основної відпустки, за які належить виплатити 
компенсацію:

(24 к. дн. : (365 к. дн. – 10 к. дн.)) × 
167 к. дн. = 11,29 к. дн., із округленням –  
11 к. дн. 

4. Середньоденна заробітна плата становить: 
8750 грн : 114 к.дн. = 76,75 грн. 

5. Сума компенсації за невикористані ка-
лендарні дні щорічної основної відпустки : 
76,75 грн. × 11 к. дн. = 844,25 грн. 

Під час розрахунку стажу роботи, який дає 
право на щорічну основну відпустку, необ-
хідно враховувати всі календарні дні, окрім 
святкових та неробочих днів та відпусток без 
збереження заробітної плати, передбачених за-
конодавством (у прикладі 1 – 167 календарних 
днів). А під час розрахунку періоду, за який на-
раховується компенсація, до уваги беруть лише 
повні календарні місяці за вирахуванням свят-
кових і неробочих днів і календарних днів від-
пусток без збереження зарплати, передбачених 
законодавством (у прикладі 1 – 114 календар-
них днів), тобто дні місяця зарахування та дні 
місяця звільнення до розрахунку компенсації 
не враховують. 

Розглянемо на прикладі 2 розрахунок ком-
пенсації за невикористану відпустку у разі 
коли працівник в одному місяці зарахований 
на роботу а в наступному звільнений. 

Приклад 2. Працівника прийнято на робо-
ту з 4 лютого 2015 р., а звільнено 20 березня 
2015 р. Посадовий оклад становив 4 000 грн. і 
надбавка за складність і напруженість 15% до 
посадового окладу. Тривалість щорічної осно-
вної відпустки становить 24 календарних дні, 
і його посаду включено до переліку, що надає 
право на додаткову відпустку 7 календарних 
днів. Необхідно провести розрахунок компенса-
ції за невикористану відпустку.

1. Кількість календарних днів розрахунково-
го періоду становить: 

25 к. дн. + 19 к. дн. = 44 к. дн. 
2. Перед звільненням працівник не відпра-

цював жодного повного місяця, відповідно, роз-
рахунок середньої заробітної плати провести 

неможливо. В такому випадку розрахунок ком-
пенсації за невикористану відпустку здійсню-
ється, виходячи з установлених працівнику в 
трудовому договорі тарифної ставки, посадово-
го (місячного) окладу. Окрім цього, надбавка за 
складність і напруженість 15% до посадового 
окладу для розрахунку середньоденної заробіт-
ної плати не включається.

Середньоденна зарплата становитиме:
4 000 грн. (посадовий оклад) х 12 міс. /  

355 к. дн.) = 135,21 грн.
3. Кількість календарних днів щорічної 

основної відпустки, за які належить виплатити 
компенсацію: (24 к. дн. : 355 к. дн.) х 44 к. дн. 
≈ 3 к. дн.

Сума компенсації становить: 3 к. дн. х 
135,21 грн. = 405,63 грн.

4. Кількість календарних днів додаткової 
відпустки, за які належить виплатити компен-
сацію: (7 к. дн. : 355 к. дн.) × 44 к. дн. ≈ 1 к. дн.

Сума компенсації становить: 1 к. дн. х 
135,21 грн. = 135,21 грн.

Відпустка працівникам, які мають дітей, є 
соціальною і не відноситься до щорічних. За-
значена відпустка надається не за відпрацьова-
ний рік, а за календарний рік. Грошова ком-
пенсація за невикористані соціальні відпустки 
працівникам, які мають дітей, може бути роз-
рахована лише у разі звільнення працівника. 
Заміна такої соціальної відпустки грошовою 
компенсацією законодавством не передбачена. 

Розглянемо на прикладі 3 розрахунок ком-
пенсації відпустки працівникам, які мають ді-
тей. 

Приклад 3. Жінка була прийнята на роботу 
2 січня 2014 р., а 15 липня 2015 р. вона звіль-
няється за власним бажанням. Тривалість що-
річної відпустки для неї – 24 календарних дні, 
а також додаткова відпустка як матері, котра 
виховує двох дітей віком до 15 років, – 10 ка-
лендарних днів. Посадовий оклад становить 3 
300 грн. Необхідно провести розрахунок ком-
пенсації за невикористані щорічну та соціальну 
відпустки.

Для розрахунку суми компенсації беруть ви-
плати за останні 12 календарних місяців, що 
передують місяцю виплати компенсації.

За період з 02.01.2014 р. по 01.01.2015 р. 
працівникові належить компенсація за 24 ка-
лендарних дні щорічної відпустки та 10 кален-
дарних днів соціальної відпустки, за період з 
02.01.2015 р. по 15.07.2015 р. належить ком-
пенсація пропорційної частини щорічної від-
пустки 24 к. дн. : (365 к. дн. – 10 к. дн.)) × 
195 к. дн. ≈ 13 к. дн., та 10 к. дн. соціальної 
відпустки, адже соціальна відпустка поділу не 
підлягає.

Загальна кількість днів компенсація щоріч-
ної відпустки становить 37 к. дн. (24 к. дн. +  
13 к. дн.).

Загальна кількість днів компенсація соці-
альної відпустки становить 20 к. дн. (10 к. дн. 
за 2014 р. та 10 к. дн. за 2015 р.).
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Середньоденна заробітна плата становить:
3300 грн. х 12 міс. / 355 к. дн. = 111,55 грн.
Сума компенсації щорічної відпустки стано-

вить: 
37 к. дн. х 111,55 грн. = 4 127,35 грн.
Сума компенсації соціальної відпустки ста-

новить: 
20 к. дн. х 111,55 грн. = 2231,00 грн.
Відповідно до Листа Міністерства соціаль-

ної політики України «Про надання відпус-
ток особам, що мають дітей» від 31.07.2014 р. 
№ 292/13/133-14, влаштувавшись на інше 
місце роботи, працівник має пред’явити довід-
ку з попереднього місця роботи про те, що він 
або використав соціальну відпустку за рік, або 
отримав за неї грошову компенсацію [5].

Відповідно до Податкового кодексу Украї-
ни, компенсаційні виплати, які виплачуються 
(надаються) платнику податку у зв’язку з від-
носинами трудового найму, відносяться до заро-
бітної плати. Відповідно, оподаткування подат-
ком на доходи фізичних осіб компенсаційних 
виплат відбувається аналогічно із оподаткуван-
ням зарплати. 

Що стосується оподаткування компенсації 
відпустки єдиним соціальним внеском, то необ-
хідно звернути увагу на наступне. На підставі 
ст. 7 Закону України «Про збір та облік єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» [6] єдиний внесок нара-
ховується на суму нарахованої заробітної плати 
за видами виплат, які включають основну та 
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні 
та компенсаційні виплати, нараховані кожній 
застрахованій особі на умовах трудового дого-
вору або на інших умовах, передбачених зако-
нодавством.

Відповідно до Листа Пенсійного фонду Укра-
їни № 22373/03-20 від 18.10.2011 р. [7], у разі 
виплати компенсації за невикористану відпуст-
ку після звільнення працівника на вказані суми 
компенсацій єдиний внесок не нараховується, 
адже звільнений працівник не є застрахованою 
особою та не перебуває у трудових відносинах з 
підприємством.

Висновки. Формування ефективної системи 
обліку компенсації за невикористані відпустки 
є необхідним для нормального розвитку соці-
ально-економічних відносин між працівником, 
підприємством та державою. Тож, в даній статті 
було розглянуто оптимальні шляхи вирішення 
проблем обліку та оподаткування компенсації 
за невикористані відпустки, враховуючи різні 
види відпусток та норми чинного законодав-
ства. Нарахування компенсації за невикориста-
ні відпустки є джерелом ефективних відносин 
між роботодавцем та працівником.
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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність використання економіч-

ного аналізу на підприємствах саме як передумови планування 
ефективності виробництва, розглянуто основні етапи здійснен-
ня аналітичної роботи підприємства, розроблено практичні ре-
комендації щодо удосконалення процесу планування ефектив-
ності виробництва.
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АННОТАЦИЯ
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мического анализа на предприятиях именно как предпосылки 
планирования эффективности производства, рассмотрены ос-
новные этапы осуществления аналитической работы предприя-
тия, разработаны практические рекомендации по совершенство-
ванию процесса планирования эффективности производства.
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ANNOTAITION 
In the article the necessity of using economic analysis to busi-

nesses as a prerequisite for planning production efficiency, the ba-
sic stages of the implementation of enterprise analytic, practical 
recommendations for improving planning efficiency.

Keywords: efficiency of production, planning, economic anal-
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Постановка проблеми. Одним із важливих 
елементів для досягнення ефективної діяльнос-
ті на підприємстві є її планування, тому розроб-
ка планів виробництва, реалізації продукції, 
впровадження нових технологій, проведення 
заходів щодо підвищення продуктивності праці 
є саме тим, що значно підвищує ефективність 
економічної діяльності підприємства.

Питання планування на даному етапі роз-
витку пройшло еволюцію поглядів від дирек-
тивного, у фундаменті якого закладено суворе 
дотримання нормативів і показників, до само-
керованого, при якому велика роль належить 
ринковим механізмам регулювання економіки.

В історичній ретроспективі аналіз плануван-
ня показав, що розвиток цієї категорії здійсню-

вався у тісному взаємозв’язку з управлінням, 
контролінгом, прогнозуванням, бюджетуван-
ням, логістикою, побудовою інтегрованих ін-
формаційних систем. Фахівці, які досліджують 
питання управління, контролінгу, бюджетуван-
ня, прогнозування, а також стратегічного пла-
нування, стратегічного управління, стратегіч-
ного контролінгу, стратегічного прогнозування, 
систем планування, управління, прогнозуван-
ня, контролінгу, бюджетування, побудови різ-
них стратегій, дають таким різним категоріям 
однакові визначення, що вносить певну плута-
нину в категорійний апарат та призводить до 
ситуації гри термінів [1, с. 289–305].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відповідно до вищесказаного, можна назва-
ти багатьох авторів, які займалися вивченням 
питання планування. Серед них виділяють Бо-
чарова В.В., Волостних В.В., Замятіну М.Ф., 
Пєтухова Р.М., Рибіна В.М., Терещенка О.О. 
та ін. Також суттєвий здобуток отримали за-
кордонні вченні, які розглядали планування у 
розрізі функцій управління: Акофф Р., Ансофф 
І., Альберт М., Кінг A.M., Мескон М.Х., Пор-
тер М., Хедоурі Ф. та ін.

Сьогодні проблемами ролі економічного ана-
лізу займається велика кількість економістів та 
науковців: Івахненко В.М., Мец В.О., Павлен-
ко А.Ф., Мних Є.В., Захарченко В.І. та ін. Всі 
вони приділяють значну увагу теоретичному 
підходу до вирішення проблем, з якими може 
зіткнутися підприємство, здійснюють розробку 
методології економічного аналізу та її практич-
не втілення.

Мета статті полягає в теоретичному і прак-
тичному обґрунтуванні методологічних аспек-
тів щодо удосконалення планування ефектив-
ності виробництва, зокрема, через дослідження 
та аналіз деяких показників ефективності ви-
робництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічний аналіз у своєму прояві як при-
кладна функціональна наука тісно пов’язаний 
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з практикою, тобто він вивчає, розробляє, удо-
сконалює методи отримання та обробки інфор-
мації про економічні явища та процеси. На сьо-
годнішній день є дуже важливим дослідження у 
пошуку нових ринків збуту, розроблення систе-
ми ціноутворення та задоволення потреб покуп-
ців. Це призводить до того, що починає зрос-
тати роль прикладного економічного аналізу, а 
саме якісні аналітичні дослідження, оскільки 
саме це забезпечить економічну і фінансову ста-
більність підприємства. Тобто кінцевою метою 
економічного аналізу виступає розробка аналі-
тичних програм, які є передумовою планування 
виробництва, так як вони дають змогу визна-
чити оптимальну структуру та ефективність ви-
робництва. 

Суть економічного аналізу полягає у вивчен-
ні попиту та вимог ринку для того, щоб зорі-
єнтувати виробництво на випуск конкуренто-
спроможної продукції у раніше встановлених 
обсягах, тобто вона спрямована на досягнення 
максимальних результатів за мінімальних ви-
трат. У даному випадку найважливішою осо-
бливістю аналізу є складання певної теоре-
тичної концепції, стилю мислення, прийняття 
нових науково-технічних і виробничих рішень, 
які у подальшому зможуть задовольнити потре-
би споживачів та ринковий попит. 

Для забезпечення ефективності аналітичної 
роботи її потрібно добре продумати, спланувати 
й організувати. Під час здійснення економічно-
го аналізу діяльності підприємств і об’єднань 
виділяють три етапи роботи:

– перший етап (підготовчий) включає в себе 
роботи організаційного характеру, що гаран-
тують достатню глибину й оперативність ана-
лізу (планування, визначення об’єктів аналізу, 
складання програми та ін.);

– другий – основний етап – це власне аналі-
тичні роботи (збір і обробка даних, їх система-
тизація і зіставлення, виявлення впливу факто-
рів і т. д.); 

– на третьому (підсумковому) етапі узагаль-
нюють і оформляють результати аналізу, а та-
кож розробляють пропозиції щодо їх реалізації.

Важливим принципом економічного аналі-
зу є комплексний підхід до узгодження мети з 
ресурсами та можливостями підприємства, ви-
значення шляхів досягнення поставленої мети, 
що можливо лише за умови розробки програм 
аналізу виробів і кожного господарського під-
розділу підприємства зокрема. Методи розроб-
ки таких програм потребують орієнтації на 
максимальне використання потенційних мож-
ливостей підприємства та резервів виробни-
цтва [2, с. 180–183].

Планування, як основна функція процесу 
управління ефективністю виробництва, перед-
бачає розробку рекомендацій та комплексний 
розвиток щодо удосконалення ефективності 
виробництва. Даний процес відбувається через 
складання план-карти, яка містить схему пла-
нових комерційних та некомерційних показни-

ків. Тобто це може стати продуктивним засобом 
забезпечення ефективної роботи підприємства.

Планова робота щодо управління ефектив-
ністю виробництва насамперед має починатися 
із зазначених критеріїв діяльності підприєм-
ства, які в подальшому стануть підґрунтям по-
літики його розвитку. 

На даному етапі важливо виділити моменти, 
які потребують врахування:

– забезпечення взаємозв’язку між планови-
ми цілями;

– конкретизація планів і їх максимальне 
наближення до реальності і практичного вті-
лення;

– уникнення абстрактності, зменшення 
жорсткості і схематичності планів;

– одночасна розробка кількох варіантів 
планів з моделюванням сценарію розвитку по-
дій, враховуючи прогнозовані чинники впливу;

– посилення уваги на ключові результати, 
господарської діяльності;

– врахування динамічності ринкових умов, 
технологічних, технічних і соціальних зрушень 
через адаптивність планів;

– перехід від «мислення категоріями ви-
трат виробництва» до «мислення, що відштов-
хується від результату»;

– повідомлення планових завдань кожному 
працівникові на всіх рівнях управління;

– достатня кваліфікованість і надійність 
розробників та виконавців планів [3, с. 83–88].

Отже, підприємство, яке використовує до-
сконалий механізм планування, може не бояти-
ся змін, так як наперед розробляє альтернатив-
ні варіанти планів.

Планування ефективності підприємства 
спрямоване на визначення та прийняття за-
вдань підприємства, що в перспективі дозво-
лить йому самостійно вибирати напрями роз-
витку для досягнення поставлених цілей, а не 
залежати від зовнішніх умов. Для цього необ-
хідно першим кроком встановити показники, 
на які зможе орієнтуватися підприємство. Це 
потрібно здійснити для утримання певного рів-
ня ефективності або зменшення його постійного 
росту.

Досвід господарювання доводить, що ніх-
то, крім самого підприємства, не зможе за-
безпечити високої віддачі в плануванні ефек-
тивності виробництва, оскільки тільки на 
ньому лежить відповідальність за формуван-
ня планів із зазначенням варіантів розвитку. 
А тому підприємства, орієнтовані на спожива-
ча, мають озброїтися сукупністю комерційних 
і некомерційних показників. Останні сприя-
ють досягненню перших і характеризують їх 
якість [4, с. 203–208].

Для підприємств мають бути притаманні 
такі основні комерційні показники: 

– виробнича програма – випуск високоякіс-
них продуктів в асортименті і кількості, які за-
довольнятимуть вимоги споживача, підтримані 
платоспроможним попитом; 
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– скорочення затратомісткості продукції – 
зниження витрат на 1 грн. продукції; 

– підвищення рентабельності виробництва; 
– покращення рівня платоспроможності під-

приємства, скорочення терміну оборотності обо-
ротних коштів; 

– завоювання нових позицій на ринку та 
укріплення наявних, збільшення частки на 
ринку. 

Також рекомендується така система неко-
мерційних показників: 

– забезпечення випуску продукції для зруч-
ності транспортування; 

– гарантія стабільної роботи працівників, 
навіть у міжсезонний період, забезпечення на-
лежних умов праці; 

– удосконалення мотиваційного механізму, 
надання можливостей у професійному зростан-
ні [5, с. 201–209].

В залежності від діяльності та результатів 
підприємства перелік показників може зміню-
ватися.

Можна стверджувати, що підприємства, які 
прагнуть ефективної діяльності, повинні дотри-
муватися насамперед співвідношення між сво-
їми можливостями та запланованими цілями. 
Також вони мають усвідомлювати те, що пла-
нові показники залежать від багатьох чинників 
і можуть змінюватися, тобто вони потребують 
періодичного перегляду і коригування.

В умовах ринкової економіки і конкуренції 
успішно функціонують ті виробники, які ефек-
тивно використовують свої ресурси, зокрема 
основні засоби виробництва. Від інтенсивності 
й ефективності використання основних засобів 
залежить дохідність капіталу і багато інших по-
казників діяльності підприємства.

Для характеристики ефективності виробни-
цтва застосовують такі показники: фондовідда-
ча, фондомісткість, фондоозброєність, матері-
аломісткість, енергомісткість, продуктивність 
праці, конкурентоспроможність продукції та ін.

По виробництву також можна аналізувати 
структуру експорту та імпорту. Але при цьому 
слід брати до уваги такий аспект аналізу, як 
продовольча безпека країни, тому що у світо-
вій практиці вважається, що при купівлі 20% 
продовольства, країна-імпортер може втратити 
свою продовольчу незалежність і створити за-
грозу її національній безпеці. 

Нами на прикладі КК «Рошен» були проана-
лізовані деякі показники ефективності вироб-
ництва (табл. 1) [6].

За поданою в табл. 1 інформацією наочно зо-
бразимо динаміку показників ефективності ви-
робництва КК «Рошен» за 2012–2014 рр. (рис. 1).
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Рис. 1. Аналіз показників ефективності 
виробництва КК «Рошен» за 2012–2014 рр.

Виходячи з отриманих результатів, мож-
на відмітити, що за період з 2012 по 2014 р. 
показник фондовіддачі зменшувався. Так, у 
2014 р. у порівнянні з 2013 р. він зменшив-
ся на 0,12 тис. грн. і у 2014 р. порівняно з 
2012 р. – на 1,01 тис. грн. Причиною цьо-
го стало нерівномірне збільшення обсягу ви-
робництва продукції у порівнянні з середньо-
річною вартістю основних засобів. В процесі 
аналізу основних засобів важливо перевірити, 
як використовується наявне устаткування. 
Незбігання планів капітального будівництва і 
будівель із уведення потужностей з виробни-
цтвом і поставкою устаткування, некомплек-
тність устаткування, організаційно-господар-
ські неполадки на підприємстві, як правило, 
призводять до утворення на підприємстві над-
нормативних запасів невстановленого устат-
кування. Невстановлене устаткування – це 
«змертвілий капітал», що не дає віддачі від 
вкладених в нього засобів.

Фондоозброєність протягом 2012–2014 рр. 
зростала. Так, у 2013 р. в порівнянні з 2012 р. 
вона зросла на 91,6 тис. грн., а у 2014 р. у по-
рівнянні з 2013 р. – на 81,4 тис. грн., це від-
булося за рахунок того ж самого збільшення 
обсягу реалізації продукції, хоч і за рахунок 
зменшення середньорічної чисельності праців-

Таблиця 1
Аналіз показників ефективності виробництва КК «Рошен» за 2012–2014 рр., тис. грн.

Показник 2012 2013 2014 Відхилення 
2014/2012

Відхилення 
2014/2013

Обсяг виробництва продукції 677248 613507 730338 53090 116831
Середньорічна чисельність 
працівників, осіб 2093 2054 2017 -76 -37

Середньорічна вартість основних 
засобів 318150 500272 655425 337275 155153

Фондовіддача 2,12 1,23 1,11 -1,01 -0,12
Фондоозброєність 152 243,6 325 173 81,4
Продуктивність праці 323,6 298,7 362,1 38,5 63,4
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ників, яких з кожним роком починають замі-
нювати новітні технології.

Важливим показником в характеристиці 
природно-економічних умов підприємства є за-
безпеченість трудовими ресурсами. Так як про-
дуктивність праці залежить від обсягу вироб-
ництва продукції та середньорічної кількості 
працівників, то, відповідно до раніше сказано-
го, у 2013 р. в порівнянні з 2012 р. вона змен-
шилася на 24,9 тис. грн., тоді ж як у 2014 р. у 
порівнянні з 2013 р. – зросла на 63,4 тис. грн. 

На завершення аналізу обов’язково слід 
підрахувати резерви збільшення виробництва 
продукції, фондовіддачі, продуктивності пра-
ці та ін. Ними можуть бути введення в дію 
невстановленого обладнання, його заміна і мо-
дернізація, скорочення цілоденних і внутріш-
ньозмінних простоїв, підвищення коефіцієнта 
змінності, інтенсивніше його використання 
тощо. 

Висновки. Необхідність використання еко-
номічного аналізу на підприємствах обумовлює 
розвиток ринкових відносин в Україні. Аналіз 
передбачає широкий пошук, творчий підхід до 
вирішення конкретних завдань виробничої ді-
яльності. Завершальною метою аналітичної ді-
яльності є створення аналітичних програм, що є 
вихідним пунктом, який викликає необхідність 
планування виробництва, оскільки вони дають 
можливість визначити оптимальну структуру, 
номенклатуру, асортимент і ефективність ви-
робництва.

Наявність умов планування як чітко визна-
ченого виду діяльності зумовлена природою 
підприємства та окреслюється загальними умо-
вами господарювання. 

Аналіз проблем планування підприємства 
сприятиме як виявленню суперечностей, так і об-
ґрунтуванню шляхів підвищення його ефектив-
ності. Аналіз у плануванні й управлінні підпри-
ємством – це не лише поділ цілого на елементи 
з подальшим встановленням взаємозв’язків між 
ними з метою підвищення ефективності управ-
ління, він є насамперед основою перспективного 
прогнозування, обґрунтування планів розвитку 
підприємства, прийняття управлінських рішень.

Отже, економічний аналіз є об’єктивною не-
обхідністю орієнтації виробничої та збутової ді-
яльності підприємства на ринковий попит. Тут 
відображається і постійно діюча тенденція до 
планомірної організації виробництва з метою 
підвищення ефективності функціонування під-
приємства.
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АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ  
ЩОДО УТРИМАНЬ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ANALYSIS OF TAX REFORM  
ON ACCOUNTING FROM SALARY’S DEDUCTIONS

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано податкове навантаження на за-

робітну плату, розглянуто структуру зарплатних доходів, до-
сліджено моделі реформування єдиного соціального внеску 
та оцінено ефективність їх використання, а також запропоно-
вано варіант детінізації заробітної плати в умовах податкової 
реформи.

Ключові слова: заробітна плата, єдиний соціальний вне-
сок, тінізація заробітної плати, податкове навантаження, зарп-
латні доходи.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована налоговая нагрузка на зара-

ботную плату, рассмотрена структура зарплатных доходов, 
исследованы модели реформирования единого социального 
взноса, оценена эффективность их использования, а также 
предложен вариант детенизации заработной платы в услови-
ях налоговой реформы.

Ключевые слова: заработная плата, единый социальный 
взнос, тенизация заработной платы, налоговая нагрузка, 
зарплаты доходы.

ANNOTATION
It was analyzed the tax burden on wages, salary income 

structure was considered, models of a single social tax reform were 
investigated, the effectiveness of their use was evaluated, and also 
provides an option DE shadowing wages under tax reform.

Keywords: salary, a single social contribution, shadowing 
wages, tax burden, wage income.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
політичної нестабільності та економічної кризи 
постає важливе питання побудови системи со-
ціального захисту населення, а саме реформу-
вання та ефективне функціонування державно-
го соціального страхування. Однак на сьогодні 
систему загальнодержавного соціального стра-
хування не можна назвати досконалою, так як 
вона характеризується громіздкістю законодав-
чих актів, а також неефективною зміною ста-
вок відрахувань у державні фонди соціального 
страхування. Слід зазначити, що рівень оподат-
кування податками та зборами впливає на за-
йнятість населення, обсяги тонізації заробітної 
плати, її фактичний рівень. Велика кількість 
негативних чинників діяльності державного та 
обласних фондів соціального страхування вима-
гають негайного реформування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
таннями методики обчислення та сплати єди-

ного соціального внеску (далі – ЄСВ), а також 
напрямів реформування займалися вітчизняні 
та зарубіжні вчені, а саме: З. Анузік, П. Бер-
ренд, С. Бортнік, Ф. Бутинець, Є. Воротін, 
М. Дем'яненко, І. Динь, В. Завгородній, Д. Ка-
рамишев, М. Карлін, Є. Максимчук, І. Приймак, 
С. Рос, В. Савченко, Г. Харрісон та ін. Науков-
цями було визначено та досліджено переваги та 
недоліки обчислення ЄСВ, проаналізовано між-
народний та вітчизняний досвід впровадження 
ЄСВ, а також висвітлено проблеми контролю на-
рахування, обчислення та сплати ЄСВ. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак у монографіях і періо-
дичних виданнях досі не розглянуто окремі ас-
пекти обчислення, нарахування та визначення 
ставки ЄСВ та його ролі у системі соціального 
страхування [1].

Мета статті полягає в узагальненні й кри-
тичній оцінці чинних методик організації та об-
ліку розрахунків за соціальним страхуванням в 
умовах податкових реформ та аналізі ефектив-
ності їх використання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливим кроком у вдосконаленні системи 
загальнодержавного обов'язкового соціального 
страхування в Україні було прийняття Верхо-
вною Радою України Закону «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове держав-
не соціальне страхування» від 13.03.2015 р. 
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Рис. 1. Податкове навантаження на заробітну плату 
в Україні та країнах ЄС в 2014 р.
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№ 2464-17 [2]. Нововведення, внесені Законом, 
визначають порядок обчислення, методику на-
рахування, а також документообіг з обліку роз-
рахунків підприємств з фондами соціального 
страхування.

Однак за сучасних умов податкової реформи, 
а саме спроби зниження податкового наванта-
ження вітчизняних підприємств, слід проана-
лізувати податкове навантаження на заробітну 
плату населення України та Європейського Со-
юзу, яке включає суми податку на доходи фі-
зичних осіб (далі – ПДФО) та внесків на соці-
альне страхування (рис. 1) [3].

З рис. 1 видно, що в 2014 р. податкове на-
вантаження на зарплатні доходи в України в 
1,5 рази більше ніж в середньому в країнах ЄС. 
Це є негативним чинником в податковій систе-
мі України, який призводить до тінізації заро-
бітної плати та ухилення від сплати податків, а 
отже, до зменшення асигнувань в бюджет Укра-
їни. Тому необхідне негайне реформування по-
даткових навантажень на заробітну плату, яке 
можливе за рахунок зниження ставки ЄСВ.

Для цього необхідно розглянути структу-
ру зарплатних доходів населення України [4], 
яка наведена на рис. 2. В Україні 39,3% пра-
цюючих отримують доходи на рівні двох міні-
мальних заробітних плат, а 36,9 % – на рівні 
чотирьох заробітних плат. Офіційний рівень за-
робітної плати занадто низький. В порівнянні 
з країнами Європейського Союзу, в яких роз-
мір мінімальної заробітної плати в рази вищий 
(Польща – 415 євро (у 9 разів більше), Словач-
чина – 362 євро (в 8 разів більше), Угорщина – 
342 євро (у 7,7 рази більше), Румунія – 189 євро 
(в 4 рази більше), Франція – 1 450 євро (у 31 раз 
більше), Бельгія – 1600 євро (у 34 рази більше), 
в Україні з урахуванням поточного курсу (се-
редній курс з початку 2015 р.) євро її розмір 
становив близько 47 євро. При цьому слід вра-
ховувати, що сьогодні, за розрахунками Дер-
жавної фіскальної служби, майже 80% україн-
ських підприємств практикують розрахування 
зі співробітниками у вигляді заробітної плати 
«у конвертах». Тому організація обліку з опла-
ти праці вимагає негайної модернізації таким 
чином, щоб роботодавці не мали потреби тінізу-
вати бізнес, тим самим збільшуючи надходжен-
ня до державного бюджету.

Сьогодні розмір єдиного соціального внеску 
становить 36–50% в залежності від виду профе-
сійної діяльності, до якої відноситься відповід-
на ставка страхування. В боротьбі з виплатою 
заробітної праці «у конвертах» необхідно зни-
зити податкове навантаження на фонд оплати 
праці, які сьогодні в Україні досягають 55% 
порівняно з 36% в Європейському Союзі. 

Слід зазначити, що зниження ЄСВ можли-
ве лише за постійної взаємодії бізнесу з подат-
ковими органами на вигідних для обох сторін 
умовах, а також спрощення нормативної бази. 
Однак діюче законодавство ставить підприємців 
в такі обставини, що задля уникнення отриман-

ня негативних фінансових результатів діяль-
ності його дотримання стає неможливим. 

 

4,4 
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%, Кількість працюючих 
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Рис. 2. Структура зарплатних доходів в 2013 р.

З метою легалізації доходів громадян 
28 грудня 2014 р. Верховною Радою було при-
йнято Закон України «Про облік та збір єди-
ного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» [2], в якому було запро-
поновано ряд заходів щодо детінізації заробіт-
ної плати населення та зменшення податкового 
навантаження для бізнесу, а саме застосування 
понижуючого коефіцієнту. Слід зазначити, що 
для його застосування необхідно виконати ряд 
умов, а саме:

1) загальна база нарахування єдиного вне-
ску за місяць, за який нараховується заробітна 
плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-
правовими договорами, в 2,5 рази або більше 
перевищує загальну середньомісячну базу нара-
хування єдиного внеску платника за 2014 р.;

2) середня заробітна плата по підприємству 
збільшилася мінімум на 30% у порівнянні з се-
редньою заробітною платою за 2014 р.;

3) середній платіж на одну застраховану 
особу після застосування коефіцієнта складе не 
менше ніж 700 грн.;

4) середня заробітна плата по підприємству 
складе не менше трьох мінімальних заробітних 
плат.

Однак даний закон на практиці виявився 
недієвим, так як його втілення не зменшува-
ло податкового навантаження на фонд оплати 
праці після відображення реальних доходів ро-
бітників. Стосовно сумлінних підприємців, які 
не тінізували заробітну плату, то для них вико-
нання окреслених умов взагалі не надає ніяких 
компенсацій, окрім підвищення соціальної від-
повідальності.

Тому 2 березня 2015 р. були внесені зміни до 
Закону [2], які містили наступні умови:

1) база нарахування єдиного внеску в роз-
рахунку на одну застраховану особу в звітному 
місяці збільшилась на 20% і більше порівняно 
з середньомісячною базою нарахування єдино-
го внеску платника за 2014 р. в розрахунку на 
одну застраховану особу;
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2) після застосування коефіцієнта середній 
платіж на одну застраховану особу в звітному 
місяці складе не менше ніж середньомісячний 
платіж на одну застраховану особу платника за 
2014 р.;

3) кількість застрахованих осіб у звітному 
місяці, яким нараховані виплати, не переви-
щує 200% середньомісячної кількості застрахо-
ваних осіб платника за 2014 р.

Проаналізував дані зміни на практиці, мо-
жемо дійти висновку, що при використанні ко-
ефіцієнта будуть зменшені лише нарахування 
ЄСВ на фонд оплати праці. Однак відрахування 
(ЄСВ, ПДФО, військовий збір) при цьому зрос-
туть, що призведе до зменшення фактичних 
доходів населення. Стосовно відсоткового від-
ношення податкового навантаження на фонд 
оплати праці для підприємців, то воно змен-
шиться з 50% до 34,7%.

На практиці обидві моделі не були втіле-
ні, тому такі зміни повинні супроводжуватися 
одночасно з реформуванням пенсійної систе-
ми. У зв’язку з цим, згідно з Меморандумом 
України з МВФ, в умовах податкової реформи 
відповідно до Стратегії «Україна-2020», яка 
передбачає пониження ставки ЄСВ з метою 
детінізації населення, Міністерством фінан-
сів України було запропоновано нову модель 
зменшення податкового навантаження на біз-
нес [5]. Основною відмінністю запропонова-
ної реформи від попередніх є значне знижен-
ня загального податкового навантаження на 
фонд оплати праці з 41 до 20%, об’єднавши 
при цьому єдиний соціальний внесок та пода-
ток на доходи фізичних осіб (перехідний пе-
ріод для об’єднання податків планується до 
2018 р.). Для цього було запропоновано підви-
щити ставку ПДФО до 20%, при цьому лікві-
дувати утримання ЄСВ на рівні 3,6% з праців-
ників та нарахування на ФОП у розмірі 20%, 
що приведе до значного зниження податкового 
навантаження заробітної плати для бізнесу, а 
відповідно, сприятливих умов для детінізації 
доходів і компенсуванню недоотриманих сум 
в державний бюджет країни. За висновками 
експертів національного рейтингового агент-
ства «Рюрик», на сьогодні в Україні близько 
200 млрд. грн. тінізованих доходів, що призво-
дить до щорічного зменшення розміру Пенсій-
ного фонду на 60 млрд. грн. і, відповідно, до 
дефіциту його бюджету [7]. Однак податкове 
навантаження на населення в цьому випадку 
залишаться на тому ж рівні, так як в серед-
ньому з урахуванням ПДФО, ЄСВ і військово-
го збору воно становить 20%, не враховуючи 
громадян, у яких рівень заробітної плати вище 
10 мінімальних заробітних плат (4% від усього 
працюючого населення України). Слід зазначи-
ти, що дана модель побудована з урахуванням 
повної детінізації доходів українських грома-
дян, що в умовах політичної нестабільності та 
постійних податкових реформ майже немож-
ливо. При цьому Міністерство доходів і зборів 

планує з початку 2016 р. впровадити єдине ад-
міністрування звітності з єдиного соціального 
внеску та податку на доходи фізичних осіб.

На противагу запропонованій моделі Мініс-
терства фінансів Комітетом податкової та мит-
ної політики була представлена своя, більш 
радикальна модель податкової реформи. Вона 
передбачає суттєве зниження ПДФО – до 10% 
та ЄСВ – до 20% [6]. Однак виконання даної 
моделі неможливе на практиці, так як при її 
імплементації будуть значні зменшення відра-
хувань в бюджет, що при його постійному дефі-
циті недопустимо.

З аналізу вже діючих та запропонованих ре-
форм можемо дійти висновку, що їх втілення на 
практиці неможливе. Однак в 2014 р. було запро-
поновано законопроект про внесення змін до За-
кону України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов'язкове державне соціальне стра-
хування» (щодо створення умов для детінізації 
роботи малого та середнього бізнесу), суть яко-
го полягала у тому, що за базу для нарахування 
ЄСВ вважати реальний фонд заробітної плати за 
останні півроку [8]. Він був відхилений, однак 
дане впровадження надало б змогу малому та се-
редньому бізнесу підвищувати розміри заробіт-
них плат, при цьому не витрачаючи резерви на 
відрахування ЄСВ. Його прийняття було б ефек-
тивним, так як державний бюджет від цього ні-
чого не втратив, адже збільшення доходу грома-
дян призвело б до росту ПДФО, що виступатиме 
в ролі додаткового джерела поповнення бюджету. 
Відрахування ЄСВ при цьому також не зменшать-
ся, однак в наступному році вони зростуть, так як 
реальний фонд заробітної плати за минулий рік 
підвищиться. Як бачимо, від даної моделі виграє 
не лише бізнес та населення, а й держава. 

Висновки. Таким чином, в умовах дестабі-
лізації економіки при недоотриманні відпо-
відних надходжень у соціальні фонди та впро-
вадження невдалих податкових реформ влада 
може повернутися до використання високих 
ставок через неспроможність здійснення соці-
альних виплат та покриття дефіциту бюдже-
ту, чим викликає в черговий раз недовіру до 
українського бізнесу у потенційних інвесторів 
та самих підприємців. Недоотримання відпо-
відних надходжень та одночасне зменшення 
податкового навантаження можна покрити за 
рахунок запропонованого законопроекту про 
внесення змін до Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування», що надасть 
більш сприятливий клімат для розвитку бізне-
су та забезпечить зростання економіки і рівня 
життя населення України.
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OF CROP PRODUCTION AGRICULTURAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність доходів від реалізації продукції 

та розглянуто їх сучасний стан, а також проаналізовано роз-
мір та структуру грошових надходжень від реалізації товарної 
продукції на прикладі конкретного сільськогосподарського під-
приємства Миколаївської області в динаміці. Виділено основні 
проблеми зростання доходів від реалізації продукції рослинни-
цтва та висвітлено теоретичні засади їх можливого вирішення, 
врахування яких покращить результати діяльності сільськогос-
подарських підприємств. Висвітлено можливості збільшення 
доходів, які розкриваються перед товаровиробником на фон-
довому ринку.

Ключові слова: доходи, реалізація, ціна, інноваційні про-
цеси, товарна біржа.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность доходов от реализации про-

дукции и рассмотрено их современное состояние, а также про-
анализированы размер и структура денежных поступлений 
от реализации товарной продукции на примере конкретного 
сельскохозяйственного предприятия Николаевской области 
в динамике. Выделены основные проблемы роста доходов от 
реализации продукции растениеводства и отражены теоретиче-
ские принципы их возможного решения, учет которых улучшит 
результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий. 
Отражены возможности увеличения доходов, которые раскры-
ваются перед товаропроизводителем на фондовом рынке.

Ключевые слова: доходы, реализация, цена, 
инновационные процессы, товарная биржа.

АNNOTATION 
In this article the essence of the income from product sales 

is opened and their current state is considered, and also the size 
and structure of monetary receipts from realization of products on 
the example of the concrete agricultural enterprise of the Mykolaiv 
region in dynamics is analysed. The main problems of growth of 
the income from sales of products of plant growing are allocated 
and the theoretical principles of their possible decision which 
taking into account will improve results of activity of the agricultural 
enterprises are reflected. Possibilities of increase in the income 
which reveal before a producer in stock market are shown.

Keywords: income, realization, price, innovative processes, 
commodity exchange.

Постановка проблеми. Однією з найактуаль-
ніших проблем сьогодення є розвиток аграрної 
сфери, яка завжди була важливою складовою 
економіки України, оскільки від її функціо-
нального стану залежить продовольча безпека 
та незалежність держави, рівень життя насе-
лення, а також рівень розвитку внутрішнього 
й зовнішнього ринків. Саме тому слід звернути 
увагу на визначення доходу сільськогосподар-

ських підприємств, оскільки правильне визна-
чення його структури, принципів формування 
та можливості використання сприятиме підви-
щенню благополуччя громадян та подальшому 
розвитку як окремого підприємства, так і еко-
номіки в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми формування доходів сільськогоспо-
дарських підприємств у сучасних умовах ви-
світлювались у працях вітчизняних вчених 
В.Г. Андрійчука, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, 
Л.В. Гуцаленко, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука, 
Г.Г. Кірейцева, В.Н. Косинського, В.В. Кулішо-
ва, М.Ф. Огійчука та ін. Проте, віддаючи на-
лежне науковим розробкам провідних науков-
ців, варто зазначити, що низка проблемних 
питань залишаються невирішеними.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Критичний огляд наукових 
праць, публікацій і законодавчо-нормативної 
бази свідчить про відсутність єдиного підхо-
ду до тлумачення дефініції «доходи», а також 
про необхідність висвітлення основних проблем 
зростання доходів від реалізації продукції рос-
линництва.

Мета статті полягає в уточненні економічної 
суті категорії доходів, визначенні особливостей 
їх формування, виявленні основних проблем 
зростання доходів від реалізації продукції рос-
линництва та висвітленні теоретичних засад їх 
можливого вирішення, врахування яких покра-
щить результати діяльності сільськогосподар-
ських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У процесі діяльності будь-якого, в тому числі 
сільськогосподарського, підприємства форму-
ються доходи, витрати і фінансові результати. 

Під доходами розуміють збільшення еконо-
мічних вигід у вигляді надходжень активів або 
зменшення зобов’язань, що приводять до зрос-
тання величини власного капіталу підприєм-
ства (за винятком його змін, що здійснюються 
внаслідок проведення додаткових внесків влас-
ників). 

Визнані доходи класифікуються в бухгалтер-
ському обліку за такими групами:
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а) дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;
в) фінансові доходи;
г) інші доходи;
д) надзвичайні доходи [1].
Дохід (виручка) від реалізації продукції (то-

варів, робіт, послуг) – це загальний дохід, ви-
ручка від реалізації продукції без урахування 
наданих знижок, повернення проданих товарів 
та непрямих податків. 

Інші операційні доходи включають всі до-
ходи від операційної діяльності, крім доходу 
від реалізації продукції. До них, зокрема, від-
носять: доходи від реалізації іноземної валюти; 
доходи від продажу оборотних активів; доходи, 
одержані від операційної оренди активів; до-
ходи від операційної курсової різниці за опе-
раціями в іноземній валюті; суми одержаних 
штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за 
порушення господарських договорів та ін. 

Фінансові доходи включають дивіденди, від-
сотки та інші доходи, отримані від фінансових 
інвестицій. 

Інші доходи показують доход від реалізації 
фінансових інвестицій; доход від неоперацій-
них курсових різниць та інші доходи, які ви-
никають у процесі звичайної діяльності, але не 
пов’язані з операційною діяльністю підприєм-
ства [2].

Дохід не визнається, якщо здійснюється об-
мін продукцією (товарами, роботами, послуга-
ми та іншими активами), які є подібними за 
призначенням та мають однакову справедливу 
вартість.

Головним складовим елементом доходів є 
частина виручки від реалізації, яка залишаєть-
ся після вирахування матеріальних, трудових і 
грошових витрат на виробництво і реалізацію 
продукції. Тому найважливішим завданням 
будь-якого господарюючого суб’єкта є одер-
жання максимального доходу при найменших 
витратах шляхом дотримання суворого режи-
му економії при витрачанні коштів і найбільш 
ефективного їх використання [3, с. 85].

Дохід від реалізації продукції є одним з по-
казників результатів економічної діяльності 
підприємства. За допомогою цього показника 
оцінюється вартість продукції, що не тільки за-
вершена виробництвом, але вже продана, а гро-
ші за неї надійшли на розрахунковий рахунок 
підприємства. 

Формування доходів від реалізації продукції 
покупцям у сільському господарстві та контр-
оль їхнього здійснення має важливе значення 
в умовах ринкових відносин. Адже дохід від 
реалізації продукції є основним джерелом від-
шкодування коштів на виробництво і реаліза-
цію продукції, утворення доходів і формуван-
ня фінансових ресурсів. Від величини доходу 
залежить не тільки внутрішньовиробниче від-
шкодування витрат і формування прибутку, а й 
своєчасність і повнота податкових платежів, по-

гашення банківських кредитів, які впливають 
на рівень виплачених відсотків, що в кінцевому 
рахунку позначається на фінансовому результа-
ті діяльності підприємства [4, с. 63].

У сучасних умовах доходи від реалізації про-
дукції сільськогосподарських підприємств за-
знають значного впливу з боку макро- та мікро-
середовища.

Основними чинниками, за допомогою яких 
можливе зростання доходу для сучасних під-
приємств, є:

1) обсяг реалізації продукції – збільшення 
обсягів продажу рентабельної продукції веде до 
збільшення суми доходу. Також варто врахо-
вувати шляхи нарощування обсягів продукції 
(екстенсивний, інтенсивний). Інтенсивне ве-
дення сільського господарства передбачає саме 
широке впровадження у виробництво досягнень 
науки, передового досвіду. Сільське господар-
ство України, незважаючи на нестабільність ін-
новаційної активності, намагається інтегрувати 
передові науково-технічні розробки й адаптува-
ти їх у власне виробництво. Свідченням цього є 
новітні технології рослинництва, тваринництва 
та енергозберігаючі системи землеробства. 

У рослинництві нові технологічні рішення 
пов’язані з селекційною роботою, генною інже-
нерією, органічним землеробством, мікрозро-
шенням, космічними інформаційними техноло-
гіями, нанотехнологіями;

2) ціна реалізації продукції рослинництва, 
збільшення якої можливо за рахунок покра-
щення матеріально-технічної бази, розширення 
обсягів виробничих потужностей, підвищення 
якості продукції, зокрема, за допомогою активі-
зації інноваційних процесів у галузі рослинни-
цтва, створення умов для організації та управ-
ління інноваційною діяльністю, що сприятиме 
залученню інвестицій у галузь, та, як наслідок, 
подолання спаду виробництва та досягнення фі-
нансової стабільності.

Зазначимо, що під інноваційним процесом у 
рослинництві розуміють систему заходів щодо 
проведення комплексу наукових досліджень 
та розробок, створення інновацій, їх освоєн-
ня з метою максимізації доходів і підвищення 
конкурентоспроможності продукції рослинни-
цтва на основі зниження витрат і підвищення 
її якості, що забезпечує прискорене економічне 
зростання та розширене відтворення галузі.

Важливим моментом є те, що інноваційні 
процеси, як і покращення матеріально-техніч-
ної бази та інші шляхи підвищення рівня до-
ходів від реалізації продукції, вимагають за-
лучення інвестицій. Роль інвестицій полягає у 
забезпеченні високоефективного розвитку това-
ровиробників, можливості підприємства впли-
вати на збільшення своїх доходів, використову-
ючи основний важіль – скорочення собівартості 
продукції. Значну увагу приділено з’ясуванню 
ролі держави у створенні сприятливих для ви-
робників умов роботи. Незважаючи на гостру 
потребу сільського господарства в інвестиціях, 
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останнім часом більшість показників стану ін-
вестиційних процесів мають чітко виражену 
негативну тенденцію. Протягом останніх років 
обсяги інвестування в сільському господарстві 
скоротився майже у два рази, а для пожвавлен-
ня інвестиційних процесів потрібні відповід-
ні кошти. Основними джерелами інвестицій є 
амортизаційні відрахування підприємств, при-
буток і кредитні ресурси банків, проте до остан-
нього часу жодне з цих джерел не виконувало 
своєї функції належним чином, що і призвело 
до нагромадження значного дефіциту капіталу 
в сільському господарстві [5, с. 71];

3) якість продукції – якщо збільшується 
частка якісної продукції в загальному обсязі 
реалізації, то, відповідно, зростає ціна на неї, 
що веде до збільшення доходів. В сучасних 
умовах високої актуальності набуває органічна 
продукція. З кожним роком потреби внутріш-
нього ринку органічних продуктів збільшу-
ються, попит на органічну продукцію в Укра-
їні зростає. Сьогодні суспільство значно більш 
інформоване та все більше усвідомлює потребу 
і готове купити органічну продукцію за вищою 
ціною;

4) рівень технічної оснащеності аграрних 
підприємств сприяє збільшенню обсягів вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, під-
вищення її якості, конкурентоспроможності та 
доходності. Основними напрямками покращен-
ня технічної бази рослинництва є:

– комплексне забезпечення рослинництва 
ефективними енергетичними засобами (тракто-
рами і комбайнами необхідних типорозмірів);

– перехід до ресурсозберігаючих технологій 
вирощування основних сільськогосподарських 
культур і відповідних комплексів машин;

– створення нових технологій та технічних 
засобів для застосування окремих сільськогос-
подарських культур у енергетичних цілях;

5) результативна логістика (оптимізація кана-
лів розподілу, стимулювання збуту), впроваджен-
ня сучасних ІТ-технологій, реклама (яка підтри-
мує репутацію товарів, формує довіру споживачів 
до них, допомагає в завойовуванні ринку);

6) удосконалення економічних взаємовід-
носин між виробниками аграрної продукції та 
переробними підприємствами у напрямі запро-
вадження еквівалентних цін на сільськогоспо-
дарську та промислову продукцію;

7) вирішення проблем зберігання та перероб-
ки продукції: зерна, овочів, картоплі, плодів, 
сировини для технічної переробки (цукрових 
буряків, соняшнику, льону, тютюну тощо). Для 
зернових ефективною буде переробка на про-
дукцію, яка користується найбільшим попитом 
і за яку покупці готові будуть заплатити вищу 
ціну, а саме: борошно, крупи, олія; для фруктів 
та овочів – це соки, дитяче пюре, цукор, сушін-
ня, вино, варення та ін.;

8) терміни реалізації продукції. Ціни на 
сільськогосподарську продукцію під дією сезон-
ності змінюються через зміну попиту і пропо-
зиції протягом року. Найнижчі ціни на ринку 
встановлюються відразу після збирання вро-
жаю. Тому необхідно обґрунтувати найбільш 
ефективні терміни реалізації та визначити спо-
соби їх продовження (за рахунок зберігання 
зернових в елеваторах, овочів – в холодильних 
установках);

За рахунок використання резервів збережен-
ня виробленої продукції можна на 20–30% під-
вищити рівень її споживання, що сприятиме 
зростанню доходів.

Таблиця 1 
Розмір та структура грошових надходжень від реалізації товарної продукції 

ПСП «А/ф «Василівка» Березанського району Миколаївської області

Галузі та види продукції
Тис. грн. В середньому 

за 3 роки, 
тис. грн.

Структура, %

2012 р. 2013 р. 2014 р. По с.-г. 
продукції

По 
господарству

Зернові 1474,4 2377,8 2357,1 2069,8 33,9 33,8
Соняшник 1607,2 1635,1 4283,8 2508,7 51,5 61,5
Ріпак озимий 243,7 701,2 221,6 388,8 3,2 3,2
Овочі відкритого типу 1,7 0,4 - 0,7 - -
Баштан - 0,4 - 0,1 - -
Інша продукція рослинництва 101,8 30,9 12,1 48,3 0,2 0,2
Разом по рослинництву 3426,8 6109,6 6874,6 5470,3 98,8 98,7
Молоко 65,6 116,2 59,0 80,3 0,8 0,8
ВРХ на м’ясо 162,6 112,7 26,5 100,6 0,4 0,4
Свинарство 185,1 24,2 - 69,8 - -
Інша продукція тваринництва 6,7 1,3 - 2,7 - -
Разом по тваринництву 420,0 254,4 85,5 253,3 1,2 1,2
Всього по сільськогосподарському 
виробництву 3846,8 6364,0 6960,1 5723,6 100 99,9

Реалізація іншої продукції, 
товарів та послуг 0,7 10 3,6 4,8 х 0,1

Всього по господарству 3847,5 6374,0 6963,7 5728,4 х 100,0
Джерело: виконано на основі статистичної звітності ПСП «А/ф «Василівка» Березанського району
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Розглянемо на прикладі конкретного підпри-
ємства розмір та структуру грошових надхо-
джень від реалізації товарної продукції (табл. 1).

Аналізуючи розмір та структуру грошових 
надходжень від реалізації товарної продукції 
ПСП «А/ф «Василівка» Березанського райо-
ну, можна зробити висновок, що протягом до-
сліджуваного періоду спостерігається стійка 
тенденція до зростання грошових надходжень 
від реалізації (всього). У звітному 2014 р. цей 
показник досяг 6 963,7 млн. грн., що на 3 
116,2 млн. грн. більше за аналогічний показ-
ник базисного 2012 р.

Говорячи про реалізацію сільськогосподар-
ської продукції підприємства, слід відмітити, 
що цей показник протягом досліджуваного пері-
оду також зростає і у звітному році становить 6 
960,1 млн. грн., що більше на 3 113,3 млн. грн. 
такого ж показника 2012 р.

Стосовно структури виручки від реалізації, 
слід зазначити, що питому вагу в ній займає ре-
алізація продукції рослинництва, яка становить 
майже 99% від загального обсягу. Реалізація 
насіння соняшнику складає 51,5%, зернових – 
33,9%, що свідчить про соняшниково-зерновий 
напрям спеціалізації господарства.

На основі таблиці 1 можна розрахувати кое-
фіцієнт спеціалізації за формулою 1:

Кс= 100 / (ΣУт(2і – 1)),         (1)
Де Кс – коефіцієнт спеціалізації; Ут – частка 

товарної продукції окремих галузей; і – поряд-
ковий номер частки товарної продукції у ран-
жирному ряді. Розрахунок коефіцієнта спеціа-
лізації ПСП «А/Ф «Василівка»:

Кс =100/(51,5*(2*1-1)+33,9*(2*2-1)+
+3,2*(2*3-1)+0,8*(2*4-1)+0,4*(2*5-1)+ 

+0,2*(2*6-1)=100 80,6= 0,55
Даний коефіцієнт свідчить про те, що у до-

сліджуваного підприємства спостерігається ви-
сокий рівень спеціалізації, тобто агрофірма має 
дві найбільш ліквідні продукції –насіння со-
няшнику (51,5%) та зернові (33,9%), що під-
тверджує соняшниково-зерновий напрям спеці-
алізації господарства.

На жаль, на сьогоднішній день в Україні досі 
не створено відкритого та прозорого механізму 
ціноутворення, що призводить до нестабільнос-
ті та непередбачуваності цін на ринку. Про-
дукція рослинництва та товари, отримані від 
її переробки, здебільшого реалізуються на по-
забіржовому ринку та, як правило, за тіньови-
ми схемами, минаючи прозорі біржові товарні 
потоки. Від структурної нерозвиненості ринку 
найбільше страждають насамперед виробники 
сільськогосподарської продукції. Як свідчить 
практика, незалежно від врожайності сільсько-
господарських культур, внаслідок структурної 
нерозвиненості ринку основні доходи дістають-
ся комерційним трейдерам-посередникам, тоді 
як безпосереднім товаровиробникам на селі 
фактично дістаються залишки.

Особливу роль у розвитку ринкових відносин 
і забезпеченні вільного та прозорого просування 

сільськогосподарської продукції від товарови-
робника до споживача відіграють товарні біржі.

Товарна біржа – організація, що діє на осно-
ві самоокупності з метою надання посередниць-
ких послуг із укладенням торгових угод, упо-
рядкування торгівлі товарами, регулювання 
торгових операцій і розв’язання торгових спо-
рів, збирання і публікації відомостей про стан 
виробництва й інших факторів, які впливають 
на ціни. Це комерційне підприємство, що ор-
ганізовує ринок однорідних товарів (зерно, цу-
кор) може бути публічним або приватним.

Біржові угоди з реальним товаром (спот, 
форвард) укладаються з метою фізичного пере-
ходу товару від продавця до покупця на умо-
вах, передбачених угодою.

Угоди з коротким терміном поставки, або 
спот, передбачають негайне передавання товару 
покупцеві на умовах контракту.

Об’єктом торгівлі при форвардних угодах, 
як правило, є товар, який буде вироблено (ви-
рощено) на момент його поставки. 

Угоди з відстроченою поставкою, або фор-
вард, – це взаємне передавання прав і обов’язків 
на реальний товар з відстроченим терміном по-
ставки. Переваги укладання таких угод виявля-
ються в значній економії витрат на зберігання 
продукції, а головне – дають змогу товарови-
робнику самому авансувати майбутнє виробни-
цтво [6, с. 236].

Тож, наприклад, сільгоспвиробник, залеж-
ний від багатьох факторів ризику, отримує ре-
альну картину того, що йому вигідно вирощува-
ти й виробляти та в яких саме кількостях.

Основною причиною недостатньої зацікав-
леності біржовою торгівлею сільськогосподар-
ських товаровиробників є їх труднощі в збе-
ріганні готової продукції та надання переваг 
фактору термінового одержання готівкових 
грошей.

Створення об’єктів інфраструктури ринку 
на селі як ефективної умови товароруху мало 
б бути спрямоване на збільшення конкуренто-
спроможних учасників цього ринку, котрі б 
забезпечували пропозицію продукції належної 
якості та в достатній кількості за помірними 
цінами.

Висновки. Отже, дохід від реалізації про-
дукції сільськогосподарських підприємств – це 
основне джерело прибутку, яке повинне забез-
печити розвиток підприємств аграрної сфери та 
перебороти наслідки економічних ризиків.

Використання ефективної стратегії збіль-
шення доходів є важливим чинником розвитку 
підприємств. Основними резервами зростання 
доходів можна назвати: збільшення обсягів, 
підвищення ціни реалізації, рівня технічної 
оснащеності аграрних підприємств, покращен-
ня якості продукції, зокрема, за допомогою 
активізації інноваційних процесів у галузі 
рослинництва, створення умов для організації 
та управління інноваційною діяльністю, залу-
чення інвестицій, результативної логістики, 
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вирішення проблем зберігання та переробки 
продукції та участі сільськогосподарських під-
приємств у торгах на торговельних біржах

Завдяки системі біржової торгівлі будь-який 
товаровиробник отримує можливість продати 
свій товар за реальну ринкову й максимально 
можливу ціну, а також спланувати своє вироб-
ництво.
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НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА  

У РИНКОВИХ УМОВАХ

DIRECTIONS AND METHODS OF ENTERPRISE COST OPTIMIZATION  
IN MARKET CONDITIONS

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено проблему недосконалості сучасних 

методичних підходів до обліку витрат. Визначено основні ме-
тодологічні основи управління витратами та встановлено на-
прями оптимізації їхньої структури, що дозволять ефективніше 
використовувати ресурси підприємства, знизити собівартість 
продукції та максимізувати прибуток. 

Ключові слова: витрати, витрати виробництва, оптиміза-
ція витрат, конкурентоспроможність підприємств, ефективність 
виробництва.

АННОТАЦИЯ
В статье освещена проблема несовершенства современ-

ных методических подходов к учету затрат. Определены ос-
новные методологические основы управления затратами и 
установлены направления оптимизации их структуры, которые 
позволят более эффективно использовать ресурсы предпри-
ятия, снизить себестоимость продукции и максимизировать 
прибыль.

Ключевые слова: расходы, издержки производства, опти-
мизация затрат, конкурентоспособность предприятий, эффек-
тивность производства.

АNNOTATION 
In the article the problem of imperfection of modern meth-

odological approaches to cost accounting. Basic methodological 
foundations of cost management and optimization of their estab-
lished areas of structures that allow more efficient use of the com-
pany’s resources reduce production costs and maximize profits.

Keywords: сosts, production costs, costs, competitiveness of 
enterprises, production efficiency.

Постановка проблеми. Виробництво овочів 
є одним із найбільш трудомістких та ризико-
вих напрямів у рослинництві. Така його ризи-
ковість визначається декількома факторами. 
По-перше, ризики в значній мірі формує швид-
копсувний характер великої номенклатури ово-
чевої продукції, що у поєднанні з недостатніс-
тю потужностей для її зберігання та переробки 
створює загрозу її втрати при перевиробництві. 
По-друге, слабка державна підтримка вітчизня-
ного виробника у періоди, коли з виробництва 
надходять овочі національних підприємств, а 
держава не обмежує їх імпорт з інших країн на 
величину урожаю, отриманого всередині Укра-
їни, створює ризик того, що така продукція 
або її частина залишиться непроданою. У та-

ких умовах для кожного сільськогосподарсько-
го виробника, який займається вирощуванням 
овочів, особливо гостро стоїть питання оцінки 
ефективності діяльності в розрізі кожного з ви-
дів овочевої продукції. При цьому найбільш 
яскравим індикатором такої ефективності є 
величина прибутку та рівень рентабельнос-
ті, на які, в свою чергу, впливає правильність 
визнання витрат, пов’язаних із конкретним 
видом продукції. Оскільки витрати підприєм-
ства знаходяться в компетенції бухгалтерсько-
го обліку, дослідження питань, пов’язаних із 
формуванням собівартості продукції у ньому, 
в тому числі продукції овочівництва, для на-
уковців облікового профілю не втрачають своєї 
актуальності. Сучасні умови господарювання 
та підвищення ролі новітніх технологій у світі 
висувають нові вимоги до системи управління 
витратами [1]. Усе частіше необхідність змен-
шення собівартості продукції (або послуг) та 
зміцнення конкурентних позицій підприємства 
на ринку змушують підприємства шукати нові 
шляхи й методи оптимізації поточних витрат та 
економії ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження структури витрат та методів їх опти-
мізації знайшло відображення в наукових робо-
тах багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, 
серед яких А. Чандлер, В. Панасюк, А. Юда-
нов, А. Пилипенко, В. Лебедєв, А. Тимохов, 
О. Амосов, С. Архієреєв, Т. Резнікова, А. За-
харов, А. Зокін, Е. Гончарова, В. Палій, Н. Єго-
рова, І. Романенко, О. Турчинов, С. Ніколає-
ва, А. Бородкін, А. Гальчинський, В. Торопов, 
В. Петрова, К. Філіппов, Б. Мігалатий, Е. Бріг-
хем, Дж. Шанк та ін. Широке коло завдань і 
методів їх вирішення, пов’язаних з управлін-
ням витратами на підприємствах, знайшло ві-
дображення в наукових роботах багатьох ві-
тчизняних учених, таких як М. Корінько [1], 
Г. Тітаренко [1], Т. Котенко [2], Л. Ковален-
ко [3], Л. Ремньова [3] та ін. 
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Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на велику кіль-
кість досліджень у цьому напрямі, відсутність 
системних та комплексних підходів до вирішен-
ня цих питань не дозволяє конкретизувати прі-
оритетні напрями та методи оптимізації витрат 
на вітчизняних підприємствах, що можуть бути 
застосовані на практиці в сучасних умовах.

Усе частіше необхідність зменшення собі-
вартості продукції (або послуг) та зміцнення 
конкурентних позицій підприємства на ринку 
змушують підприємства шукати нові шляхи й 
методи оптимізації поточних витрат та економії 
ресурсів.

Мета статті полягає у висвітленні сучасно-
го порядку обліку витрат, систематизації тео-
ретичних основ та практичних рекомендацій 
щодо сучасних шляхів та методів оптимізації 
витрат підприємства в ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За економічною сутністю витрати є грошовим 
вираженням витрачених за певний період чин-
ників виробництва, необхідних для здійснення 
підприємництвом своєї виробничої і реаліза-
ційної діяльності, тобто витрат різних ресурсів 
(праці, сировини, матеріалів, основних засобів, 
фінансових ресурсів) у процесі виробництва, 
обігу і розподілу продукції, також до витрат 
варто відносити втрачені економічні вигоди, 
пов’язані з упущеною можливістю найопти-
мальнішого застосування своїх ресурсів. 

Під поточними витратами зазвичай розу-
міють ті витрати підприємства, що пов’язані 
безпосередньо із виконанням підприємством 
своєї основної функції – виготовлення продук-
ції, і відносять до них витрати на придбання 
сировини, основних та допоміжних матеріалів, 
оплату праці, загальновиробничі та накладні 
витрати. Поточні витрати майже завжди здій-
снюються в натуральній та грошовій формах. 
Але для оцінювання результатів діяльності 
підприємства вирішальною є грошова оцінка 
витрат, оскільки лише вона виражає вартість 
продукції. 

В ринкових умовах управління поточними 
витратами як засіб досягнення високого еко-
номічного результату виробничо-господарської 
діяльності підприємства орієнтується не тільки 
на їх зниження, а й на зростання прибутку і 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства. Теоретичним підґрунтям управління 
витратами має стати маржинальний підхід, в 
якому взаємопов’язані економічний і бухгалтер-
ський підходи до грошової оцінки витрат і при-
бутку, а також розроблено критерії підвищення 
ефективності господарської діяльності підпри-
ємства та оптимізації використання факторів 
виробництва. В той же час особливістю витрат 
як об’єкта управління є динамізм, що створює 
певні проблеми під час їх оцінювання й аналі-
зу. При стратегічному і поточному плануванні 
діяльності підприємства зниження поточних 
майбутніх витрат та ефективність використан-

ня його ресурсів досягаються завдяки створен-
ню комплексного методичного забезпечення, до 
якого варто включити: аналіз беззбитковості 
виробництва, маржинальний аналіз витрат і 
прибутку, функціонально-вартісний та техніко-
економічний аналіз. Планування поточних ви-
трат здійснюється за допомогою нормативного 
методу шляхом розроблення бюджету потреб у 
матеріалах, бюджету загальновиробничих ви-
трат, бюджету прямих витрат на оплату праці, 
бюджету витрат на збут, бюджету виробничої 
собівартості продукції, бюджету загальногоспо-
дарських витрат на базі бюджету реалізації про-
дукції. Для ефективного управління витратами 
велика роль надається формуванню адміністра-
тивно-управлінських та виробничих центрів 
відповідальності, які безпосередньо впливають 
на витрати ресурсів у натуральному вираженні, 
а також на їх види, величину, структуру, рі-
вень і динаміку. 

Для обґрунтованого управління витрата-
ми та комплексного здійснення їх оптимізації 
необхідно забезпечити керівників релевантною 
інформацією та організувати комунікації між 
ними, що вимагає створення інформаційної 
системи управління витратами. В ринкових 
умовах функціональною підсистемою інформа-
ційної системи управління витратами виступає 
управлінський облік, що виконує функції на-
дання апаратові управління спеціально підго-
товленої інформації для прийняття рішень та її 
руху між рівнями управління. 

Під час проведення аналізу витрат підпри-
ємства варто враховувати обсяги та структуру 
випуску продукції, ефективність використання 
персоналу підприємства та основних фондів, 
а також рівень собівартості продукції, що до-
зволить чітко встановити джерела покриття та 
ефективність використання грошових коштів 
підприємства і визначити основні заходи для їх 
оптимізації. Для визначення повної структури 
та обліку витрат їх розподіляють на дві осно-
вні групи: перша група витрат включається до 
собівартості реалізованої продукції, а друга – 
обліковується відокремлено. До першої групи 
відносять витрати на придбання сировини і 
матеріалів, витрати на оплату праці, відраху-
вання на соціальні заходи, амортизацію та інші 
операційні витрати. До другої ж відносяться ад-
міністративні витрати, витрати на збут та інші 
операційні витрати.

 Облік витрат – відображення витрат, що 
здійснюються на підприємстві протягом певно-
го періоду, пов’язаних з процесами постачання, 
виробництва і реалізації в розрізах, що форму-
ють собівартість готової продукції. 

Таке відображення забезпечує отримання 
вичерпаної інформації, необхідної для того, 
щоб управляти витратами підприємства, оці-
нювати його діяльність шляхом визначення 
фінансових результатів, визначати оптималь-
ну структуру витрат та впроваджувати методи 
по їх зниженню. 
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Існують три загальні методи обліку витрат, 
які забезпечують досягнення визначеної мети 
та вирішення конкретного завдання: норматив-
ний, оперативного контролю та фактичної со-
бівартості.

Сучасні методи оптимізації витрат мають 
бути гнучкими, простими у використанні, на-
давати в оперативному порядку необхідну для 
прийняття управлінських рішень інформацію. 

При цьому оперативність інформації є дуже 
важливим аспектом, оскільки своєчасний 
вплив на рівень виробничих витрат і форму-
вання собівартості продукції можливий тільки 
при такій організації обліку, при якій причи-
ни змін собівартості, допущення перевитрат і 
отримання економії розкриваються не тільки 
шляхом аналізу звітних калькуляцій, але й у 
процесі господарської діяльності на підставі 
первинної документації та поточних облікових 
записів.

З урахуванням вищенаведених особливостей 
після проведення комплексного аналізу підхо-

дів щодо сучасних напрямів оптимізації витрат 
підприємства можна виділити заходи, що є до-
цільними у сучасних умовах (рис. 1).

Висновки. Успішне функціонування під-
приємства в сучасних умовах господарювання 
залежить від управління витратами, у про-
цесі якого приймаються рішення, спрямовані 
на підвищення ефективності його виробни-
чо-господарської діяльності, конкурентоспро-
можності й прибутковості. Особливості витрат 
як об’єкта управління полягають в їхній різ-
номанітності, постійному зміненні під впли-
вом зовнішнього і внутрішнього середовища, 
різній динаміці у різні періоди часу. Усе це 
призводить до ускладнення точного кількіс-
ного оцінювання величини, динаміки, рівня 
витрат, визначення впливу витрат на еконо-
мічні результати діяльності підприємства та 
методи їх оптимізації. Ефективність плануван-
ня і контролю рівня витрат залежить також 
від своєчасного забезпечення релевантною ін-
формацією всіх рівнів управління витратами. 
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Рис.1. Заходи щодо оптимізації витрат підприємства у сучасних умовах
Джерело: представлено автором з використанням [4]
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Для вирішення задач одержання максимально 
можливого прибутку та зниження рівня по-
точних витрат розроблено заходи щодо оптимі-
зації витрат підприємства на базі маржиналь-
ного аналізу витрат і прибутку, що сприяють 
зростанню ефективності виробничої діяльності 
завдяки зниженню витрат. Всі ці заходи до-
зволять збільшити обсяг продажів і понизити 
собівартість продукції, що дозволить підпри-
ємству вкладати засоби, що звільнилися, в роз-
виток та розширення власного виробництва, 
що, в свою чергу, відкриє нові можливості 
для впровадження нової техніки та підвищен-
ня ефективності виробництва та, як наслідок, 
підвищення рівня прибутковості підприємства 
в цілому.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА: 
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

ECONOMIC ESSENCE FIXED ASSETS OF THE COMPANY:  
ACCOUNTING ASPECT

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто сучасні наукові уявлення до трактуван-

ня економічного змісту поняття «основні засоби» в економічній 
літературі та нормативно-правових актах України, які регулю-
ють їх бухгалтерський та податковий облік. Виділено основні 
критерії визнання основних засобів: матеріальність, сфера 
призначення, строк корисного використання, амортизаційність. 
Встановлено відмінності у трактуванні поняття «основні засо-
би» в бухгалтерському і податковому обліку. З метою уникнен-
ня виявлених розбіжностей та суперечностей у розумінні по-
няття «основні засоби», запропоновано авторське визначення 
цієї категорії з позицій обліку.

Ключові слова: підприємство, основні засоби, амортиза-
ція, бухгалтерський та податковий облік.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены современные научные пред-

ставления о трактовке экономического содержания поня-
тия «основные средства» в экономической литературе и 
нормативно-правовых актах Украины, которые регулируют их 
бухгалтерский и налоговый учет. Выделены основные крите-
рии признания основных средств: материальность, сфера 
назначения, срок полезного использования, амортизацион-
ность. Установлены различия в трактовке понятия «основные 
средства» в бухгалтерском и налоговом учете. Во избежание 
выявленных расхождений и противоречий в понимании поня-
тия «основные средства» предложено авторское определение 
этой категории с позиций учета.

Ключевые слова: предприятие, основные средства, 
амортизация, бухгалтерский и налоговый учет.

ANNOTATION 
The article deals with modern scientific understanding of the 

economic interpretation of the concept of «fixed assets» in the 
economic literature and legal acts of Ukraine, which regulate their 
financial and tax accounting. The basic criteria for the recognition 
of fixed assets: the physicality, the scope of the destination, the 
useful life, amortization. The differences in the interpretation of 
the concept of «fixed assets» for accounting and tax purposes. 
In order to avoid the identified discrepancies and contradictions to 
understanding the concept of «fixed assets», suggested his own 
definition of this category from the standpoint of accounting.

Keywords: the company, fixed assets, amortization, tax and 
accounting.

Постановка проблеми. Відновлення темпів 
економічного зростання національного госпо-
дарства Україні неможливо без підвищення 
ефективності використання матеріально-тех-
нічної бази підприємств, в якій головним еле-
ментом виступають основні засоби. Від стану 
основних засобів залежить техніко-технологіч-

ний рівень виробництва, продуктивність праці, 
якість товарів та послуг, прибутковість підпри-
ємства, у зв’язку з чим зростають роль і значен-
ня обліку, аналізу та аудиту наявності, руху та 
використання основних засобів підприємства.

Проте існуюча система обліку основних засо-
бів не здатна в повній мірі задовольнити зрос-
таючі інформаційні потреби управління. Часті 
та непослідовні зміни у законодавчих і норма-
тивно-правових актах України, які визначають 
методологічні засади формування в бухгалтер-
ському і податковому обліку інформації про 
основні засоби, призвели до різного й неодноз-
начного тлумачення їхньої сутності, що потре-
бує систематизації та узагальнення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням розвитку теорії та практики бухгалтер-
ського та податкового обліку основних засобів 
підприємства присвячені праці таких вітчиз-
няних і зарубіжних вчених, як О. Агрес [11], 
Н. Бабяк [14], Н. Верхоглядова [9], С. Ільїна [9], 
В. Караєв [4], О. Коваленко [13], Т. Мац [2], 
В. Сопко [4], Л. Сук, П. Сук [8], В. Шило [9] та 
ін. Проте відсутність єдиної точки зору до ро-
зуміння економічного змісту поняття «основні 
засоби» призводить до різного тлумачення цієї 
категорії в бухгалтерському та податковому об-
ліку, що потребує її уточнення.

Мета статті полягає у запропонуванні автор-
ського бачення поняття «основні засоби» на під-
ставі узагальнення та систематизації сучасних 
наукових уявлень визначення цієї категорії для 
цілей бухгалтерського і податкового обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних наукових дослідженнях вітчизня-
них та зарубіжних вчених існує багато точок 
зору до трактування поняття «основні засоби», 
найтиповіші з яких наведено у таблиці 1.

Аналіз наведених визначень поняття «осно-
вні засоби» дозволяє стверджувати, що біль-
шість авторів при розкритті сутності цієї ка-
тегорії акцентують увагу на таких ключових 
критеріях визнання основних засобів, як: мате-
ріальність (наявність матеріально-речової фор-
ми); призначення (утримуються з метою вико-
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Таблиця 1
Трактування сутності поняття «основні засоби» в економічній літературі

Автор, джерело Визначення

Й.С. Завадський 
[1, с. 289]

Основні засоби – це засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва протягом 
багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, і поступово, в міру 
зношення, переносять свою вартість на продукцію, що виробляється

С.М. Гречко
[2, с. 24]

Основний засіб – необоротний актив, що призначений для господарської діяльності, 
тобто планується використовувати в господарській діяльності

Н.А. Литнєва, 
Л.І. Малявкіна, 
Т.В. Федорова
[3, с. 68]

Основні засоби – це частина майна, яка виступає у ролі коштів праці при виробни-
цтві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг або для управління організацією 
на протязі періоду, що перевищує 12 місяців, або звичайного операційного циклу, 
якщо він перевищує 12 місяців

Л.К. Сук, 
П.Л. Сук 
[4, с. 262]

Основні засоби підприємства, установи – це сукупність матеріально-речових ціннос-
тей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріально-
го виробництва, так і у невиробничій сфері

Н.І. Верхоглядова, 
В.П. Шило, 
С.Б. Ільїна, 
В.І. Кисла 
[5, с. 12]

Основні засоби – це засоби праці, які використовуються (експлуатуються) впродовж 
тривалого часу, при цьому зберігаючи свою первісну фізичну форму, і переносять 
свою вартість на вироблений продукт частинами, протягом декількох виробничих 
циклів унаслідок фізичного та морального зносу

А.М. Коваленко 
[6, с. 192]

Основні засоби – це матеріальні активи з очікуваним терміном корисного викорис-
тання більш ніж один рік (або на протязі операційного циклу, якщо він більше 
ніж рік), які підприємство утримує в цілях: використання під час виробництва або 
поставки товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам; виконання адмі-
ністративних та соціальних функцій

О.Г. Агрес 
[7, с. 178]

Основні засоби – це засоби праці у формі матеріальних активів, які утримує підпри-
ємство з метою використання у виробничому процесі або здійсненні адміністратив-
них чи соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання 
яких становить більше ніж один рік, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, 
вартість яких є не меншою від законодавчо встановленого розміру та поступово пе-
реноситься в міру фізичного спрацювання та (або) морального старіння на вартість 
готової продукції проведенням амортизаційних відрахувань

О.В. Коваленко, 
І.В. Громова 
[8, с.21]

Основні фонди – це частина засобів виробництва, які діють у процесі виробництва 
протягом тривалого періоду, зберігають при цьому впродовж усього періоду нату-
рально-речовинну форму і переносять свою вартість на продукцію частинами у міру 
зносу у вигляді амортизаційних відрахувань

Ю.В. Неміш
[9, с. 66]

Основні засоби – це вартісно виражені ресурси, які утримуються суб’єктом господа-
рювання з метою використання в процесі виробництва, постачання товарів і по-
слуг, надання в аренду іншим особам або для здійснення чи соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк експлуатації яких становить не менше одного року, чи 
визначається межами операційного циклу понад один рік, вартість яких зменшуєть-
ся в процесі використання

Н.Д. Бабяк 
[10, с. 178]

Основні засоби – це активи з терміном корисного використання більше одного року, 
які використовуються на підприємствах у декількох операційних циклах з метою 
отримання економічної вигоди, не втрачаючи при цьому матеріально-речової форми, 
та переносять свою вартість на знов створену продукцію частинами у вигляді нара-
хованих амортизаційних відрахувань

ристання їх в процесі виробництва, постачання 
товарів, надання послуг, здавання в оренду ін-
шим особам або для здійснення адміністратив-
них чи соціально-культурних функцій); строк 
корисного використання (більше року або опе-
раційного циклу, якщо він більше року).

Інші автори, серед яких С.М. Гречко, 
Н.Д. Бабяк, звертають увагу на особливості ви-
знання об’єкту основних засобів активом, тоб-
то коли існує ймовірність того, що підприєм-
ство отримає в майбутньому економічні вигоди, 
пов’язані з використанням цього об’єкта в гос-
подарській діяльності [2, с. 24; 10]. 

Іншим важливим критерієм при визна-
ченні поняття «основні засоби» Й.С. За-
вадський [1, с. 289], Н.І. Верхоглядова, 
В.П. Шило, С.Б. Ільїна, В.І. Кисла [5, с. 12], 
Н.Д. Бабяк [10, с. 178] вважають амортизацію, 
тобто «поступове, в міру зношення, перенесен-
ня вартості основного засобу на продукцію, що 

виробляється підприємством». З їх точки зору, 
основні засоби – це засоби праці (матеріальні 
активи), які тривалий час (більше 365 днів або 
протягом декількох операційних циклів) при-
ймають участь у виробничому процесі/госпо-
дарській діяльності, зберігають свою натураль-
но-речову форму і по частинах переносять свою 
вартість на виготовлений продукт (шляхом 
амортизаційних відрахувань). Підтримуючи 
позицію вказаних авторів, слід зазначити, що 
амортизація є одним із суттєвих критеріїв іден-
тифікації об’єкта основних засобів. 

Подібне визначення поняття «основні засо-
би» знайшло відображення і у Наказі Мініс-
терства фінансів України «Про затвердження 
національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку в державному секторі» від 
12.10.2010 р. № 1202 [11]. 

Слід зауважити, що деякими авторами при 
визначенні сутності основних засобів звужу-
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ється сфера їх використання. Так, наприклад, 
Й.С. Завадський [1, с. 289], О.В. Коваленко, 
І.В. Громова [8, с. 21] вважають, що сферою ви-
користання основних засобів є лише «виробни-
чі процеси». Але основні засоби використову-
ються як у процесі виробництва, так і під час 
постачання товарів, надання послуг, здавання 
в оренду іншим особам, здійснення адміні-
стративних чи соціально-культурних функцій. 
Отже, вважаємо, що дане визначення основних 
засобів є дуже вузьким, оскільки не враховує 
інші сфери їх використання.

Саме тому наступна група науковців, серед 
яких Н.А. Литнєва, Л.И. Малявкина, Т.В. Фе-
дорова [3, с.68], Л.К. Сук, П.Л. Сук [4, с. 262], 
А.М. Коваленко [6, с. 192], О.Г. Агрес [7, с. 178], 
Ю.В. Неміш [9, с. 66], наголошує на необхіднос-
ті конкретизації сфери використання основних 
засобів – у виробничій або невиробничій діяль-

ності підприємства (під час виконання адміні-
стративних та соціальних функцій). В той же 
час цими авторами (окрім О.Г. Агрес, Ю.В. Не-
міш) поняття «основні засоби» не пов’язується 
з амортизацією. Своє підтвердження такому 
трактуванню поняття «основні засоби» можна 
знайти і у діючих нормативно-правових актах 
України [12; 14; 15].

Слід зазначити, що більшість науковців 
при розкритті змісту поняття «основні засоби» 
обов’язковим критерієм визнання об’єкту осно-
вних засобів вважають строк їх корисного вико-
ристання, який може бути понад одного року або 
операційного циклу, якщо він більше року. По-
годжуємося з цією позицією, оскільки підприєм-
ство набуває основний засіб з метою його тривалої 
експлуатації під час господарської діяльності.

У той же час жоден із авторів до критерів 
визнання об’єкту основним засобом не включає 

Таблиця 2
Трактування сутності поняття «основні засоби» у нормативно-правових актах України

Автор, джерело Визначення
Наказ Міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 7 «Осно-
вні засоби» від 27.04.2000 р. 
№ 92 [12]

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністратив-
них і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного викорис-
тання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший 
за рік)

Податковий кодекс Украї-
ни [13]

Основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, 
наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліо-
течних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 
2500 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що при-
значаються платником податку для використання у господарській діяльності 
платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшуєть-
ся у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить 
понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)

Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 16 
(МСБО 16) «Основні засо-
би» [14]

Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх: а) утримують для викорис-
тання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надан-
ня в оренду або для адміністративних цілей; б) використовуватимуть, за 
очікуванням, протягом більше одного періоду

Наказ Міністерства фінансів 
України «Про затверджен-
ня національних положень 
(стандартів) бухгалтерсько-
го обліку в державному 
секторі» від 12.10.2010 р. 
№ 1202 [11]

Основні засоби – матеріальні активи, які утримуються для використання 
їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і 
наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб 
суб’єкта бухгалтерського обліку в державному секторі або здавання в орен-
ду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року

Постанова Національного 
банку України «Про затвер-
дження Інструкції з бухгал-
терського обліку основних 
засобів і нематеріальних 
активів банку України» від 
20.12.2005 р. № 480 [15]

Основні засоби – матеріальні активи, які банк утримує з метою викорис-
тання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг 
(оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуа-
тації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший 
за рік)

Наказ Державного комітету 
України по стандартизації, 
метрології та сертифікації 
«Про затвердження Держав-
ного класифікатора України 
«Класифікація основних 
фондів» від 19.08.1997 р. 
№ 507 [16]

Основні фонди – це матеріальні цінності, експлуатаційний період і вартість 
яких відповідно перевищують один календарний рік та 15 неоподаткова-
них мінімумів доходів громадян

Господарський кодекс Укра-
їни [17]

Основними фондами виробничого і невиробничого призначення є будинки, 
споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий 
інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого ви-
користання, що віднесено законодавством до основних фондів
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вартісний показник такого об’єкту, що є цілком 
доречним з огляду на високий рівень інфляції. 

Розглянемо далі, як поняття «основні засо-
би» розкривається у нормативно-правових ак-
тах України та Міжнародних стандартах бух-
галтерського обліку (табл. 2). 

Наведені визначення поняття «основні засо-
би» у нормативно-правових актах дають змогу 
дійти висновку про відсутність єдиного підходу 
до його розуміння. 

Так, у Податковому кодексі України [13] та 
Державному класифікаторі України «Класифі-
кація основних фондів» [16] до вищенаведених 
критерієв визнання основних засобів додається 
ще додатковий критерій – критерій вартості. 
У податковому обліку, згідно з Податковим ко-
дексом України, основні засоби мають вартіс-
ну межу, яка становить 2500 грн. [13], але цей 
критерій використовується при виділенні тіль-
ки однієї групи основних засобів – малоцінних 
необоротних матеріальних активів, які обліко-
вуються на рахунку 112. А в бухгалтерському 
обліку, відповідно до П(С)БО 7 [12], вартісну 
межу основних засобів підприємства можуть 
встановлювати самостійно, про що зазначають 
у своїй обліковій політиці. 

Визначення поняття «основні засоби» у нор-
мативно-правових актах України, які регулю-
ють їх бухгалтерський облік [12; 14; 15], при-
зводять до ще більшої плутанини до розуміння 
їх сутності, оскільки при встановленні критеріїв 
віднесення об’єкту до основних засобів перевага 
надається їх призначенню. В той же час норми 
податкового законодавства акцентують увагу на 
особливостях визнання об’єкту основних засо-
бів активом, тобто лише у тому випадку, коли 
його застосування відбувається виключно «для 
використання у господарській діяльності плат-
ника податку» [13]. 

На відміну від інших нормативно-правових 
актів ч. 3 ст. 139 Господарського кодексу Укра-
їни [17] містить визначення лише «основних 
фондів», до яких віднесено «будинки, споруди, 
машини та устаткування, обладнання, інстру-
мент, виробничий інвентар і приладдя, госпо-
дарський інвентар та інше майно тривалого 
використання, що віднесено законодавством до 
основних фондів». Тобто у даному випадку за-
конодавцем ототожнюються поняття «основні 
засоби» і «основні фонди». Проте погоджуємося 
з думкою К.О. Утенкової [18], яка зазначає, що 
термін «основні засоби» доцільно використову-
вати щодо майна та матеріальних цінностей, 
а термін «основні фонди» – відносно джерел 
утворення майна. 

Слід зазначити, що останнім часом відбува-
ється поступова адаптація національних стан-
дартів бухгалтерського обліку до міжнародних. 
Саме тому наведені у національному та між-
народному стандартах поняття основних засо-
бів [12; 14] співпадають за усіма ключовими 
критеріями їх визнання. На жаль, така іден-
тичність існує тільки у площині бухгалтерсько-

го обліку основних засобів. В той час як органи 
фіскальної служби при ідентифікації об’єкта 
основних засобів дотримуються норм Податко-
вого кодексу України [13]. Така суперечність 
визначень призводить до виникнення конфлік-
тних ситуацій між підприємством та фіскаль-
ним органом.

Для уникнення подібних суперечностей та 
гармонізації норм бухгалтерського і податково-
го обліку основних засобів пропонується автор-
ське визначення поняття «основні засоби», під 
якими слід розуміти матеріальні активи, які 
зберігають свою натуральну форму протягом 
всього корисного терміну експлуатації, що ста-
новить понад один рік (або операційний цикл, 
якщо він довший за рік), використовуються як 
під час здійснення господарської діяльності, 
так і під час виконання підприємством адміні-
стративних чи соціально-культурних функцій 
та по частинах переносять свою вартість на ре-
зультат власної діяльності – виготовлений про-
дукт, надану послугу або товар.

Висновки. Проведені дослідження сутнос-
ті поняття «основні засоби» дозволили вста-
новити, що основними критеріями визнання 
основних засобів є: матеріальність (наявність 
матеріально-речової форми); призначення 
(утримуються з метою використання їх в про-
цесі виробництва, постачання товарів, надан-
ня послуг або для здійснення адміністратив-
них чи соціально-культурних функцій); строк 
корисного використання (більше року або 
операційного циклу, якщо він більше року); 
амортизаційність (здатність об’єкту в процесі 
експлуатації поступово переносити свою вар-
тість на результат діяльності підприємства) 
тощо. 

Виділені ключові критерії визнання осно-
вних засобів покладено в основу авторського 
визначення поняття «основні засоби», під яки-
ми слід розуміти матеріальні активи, які збері-
гають свою натуральну форму протягом всього 
корисного терміну експлуатації, що становить 
понад один рік (або операційний цикл, якщо 
він довший за рік), використовуються як під 
час здійснення господарської діяльності, так і 
під час виконання підприємством адміністра-
тивних чи соціально-культурних функцій та по 
частинах переносять свою вартість на результат 
власної діяльності – виготовлений продукт, на-
дану послугу або товар.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

INTERNAL CONTROL AS A MEANS OF ENSURING EFFECTIVE ACTIVITY  
OF ENTERPRISES OF PUBLIC CATERING

АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовано сутність внутрішнього контролю як 

засобу забезпечення ефективної діяльності підприємств гро-
мадського харчування, визначено його основну мету та за-
вдання, наведено етапи здійснення внутрішнього контролю у 
підприємствах громадського харчування, запропоновано кон-
фігурацію «ІБЦ-Кафе» як ефективний автоматизований інстру-
мент управління даною ділянкою.

Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, підприєм-
ства громадського харчування, етапи контролю, автоматизація 
обліку, конфігурація «ІБЦ-Кафе».

АННОТАЦИЯ 
В статье обоснована сущность внутреннего контроля как 

средства обеспечения эффективной деятельности предпри-
ятий общественного питания, определены его основная цель и 
задачи, приведены этапы осуществления внутреннего контро-
ля в предприятиях общественного питания, предложена конфи-
гурация «ИБЦ-Кафе» как эффективный автоматизированный 
инструмент управления данным участком.

Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, пред-
приятия общественного питания, этапы контроля, автоматиза-
ция учета, конфигурация «ИБЦ-Кафе».

АNNOTATION 
The article substantiates the essence of internal control as a 

means of ensuring effective activity of enterprises of public cater-
ing, defined its main objectives, the stages of implementation of 
internal control in public catering companies, the proposed config-
uration of the «ILC-Cafe» as an effective automated tool to man-
age this site.

Keywords: control, internal control, catering, stages of con-
trol, automation, configuration «ILC-Cafe».

Постановка проблеми. Внутрішній контр-
оль – це сукупність контрольних дій, що вхо-
дить як окрема функція до складу системи 
управління підприємством, яка за допомогою 
спеціальних процедур забезпечує перевірку від-
повідності встановленим параметрам питань 
фінансово-господарської діяльності та створює 
умови для ефективної роботи підприємства, є 
важливим засобом попередження нестач і роз-
крадання цінностей [1, с. 383]. На даний час в 
умовах присутності кризових явищ в економіці 
країни підприємства не завжди мають високок-
валіфікований персонал, достатні матеріаль-
ні ресурси та необхідні знання для організації 
внутрішнього контролю і правильного викорис-
тання його результатів. Тому дослідження та 
вивчення внутрішнього контролю як засобу за-
безпечення ефективності діяльності підприєм-

ства, а також пошук та запровадження нових 
напрямків його вдосконалення відповідають су-
часним потребам суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених 
розкривають окремі теоретичні основи, прак-
тичні напрями, загальні питання та особливості 
функціонування внутрішнього контролю. Цим 
проблемам присвятили свої праці: Адамс Р., 
Лоббек Дж.К., Бутинець Ф.Ф., Білуха М.Т., 
Дікань Л.В., Воронко Р.М., Яценко В.М., Ку-
зик Н.П., Боярова О.А., Подолянчук О.А., Мас-
ленніков О.Ю., Десяткіна І.В., Хом’як Р.Л. 
Чорнуцький С.П. та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак більша частина на-
уковців у своїх працях акцентує увагу на 
теоретичних та практичних аспектах функці-
онування внутрішнього контролю [2, с. 376]. 
У той же час слід відзначити, що окремі пи-
тання з організації та методики внутрішнього 
контролю саме у підприємствах громадського 
харчування залишаються невирішеними та по-
требують подальшого дослідження.

Мета статті полягає в обґрунтуванні зміс-
товної сутності внутрішнього контролю, ви-
значенні його характерних особливостей у під-
приємствах громадського харчування, а також 
вирішенні проблем його практичного застосу-
вання у процесі діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Повсякденний внутрішній контроль фінансо-
во-господарської діяльності підприємств різ-
них форм власності та видів діяльності, в тому 
числі й закладів громадського харчування, є 
передумовою забезпечення їх успішного функ-
ціонування, підвищення прибутковості та збе-
реження матеріальних цінностей, що втілюють 
у собі економічні вигоди. Підприємства повинні 
налагодити систему внутрішнього контролю та-
ким чином, щоб вона сприяла скороченню не-
виправданих втрат ресурсів та збільшенню до-
ходів [3, с. 445].

Внутрішній контроль підприємств громад-
ського харчування здійснюється контролюючи-
ми органами самого підприємства (рис. 1): 
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Метою внутрішнього контролю підприємств 
громадського харчування є встановлення закон-
ності, правильності та доцільності діяльності та-
кого підприємства, в тому числі розрахунків під-
приємства з бюджетом у частині сплати податків, 
зборів та обов’язкових платежів [4, с. 119].

Завдання внутрішнього контролю підпри-
ємств громадського харчування [4, с. 121]:

1) обґрунтованість прийнятих у фінансовому 
плані розрахунків для визначення об’ємних по-
казників роботи підприємств, фондів заробітної 
плати, рівня собівартості продукції, прибутку, 
правильність відображення у звітності плано-
вих показників, наявності випадків необґрун-
тованих змін планів виробництва і реалізації 
продукції, фондів заробітної плати, прибутку, 
платежів до бюджету;

2) виконання плану за основними кількісними 
та якісними показниками, вплив окремих чинни-
ків на відхилення від затверджених планів;

3) зміст господарських операцій за даними 
первинних документів для встановлення їх за-
конності, доцільності та достовірності;

4) записи в регістрах бухгалтерського обліку 
в зіставленні з первинними документами, дані 
облікових регістрів з показниками звітності, 
звітні дані з плановими;

5) дані різних документів, що належать до 
взаємопов’язаних господарських операцій, на-
приклад, зіставлення даних про кількість ви-
пущених виробів з документами про нарахуван-
ня заробітної плати за вироблення цих виробів; 
порівняння даних про відвантаження (відпуск) 
продукції з пропусками на її відпуск з території 
підприємства;

6) дотримання встановленого порядку веден-
ня бухгалтерського обліку грошових коштів і 
матеріальних цінностей, а також обґрунтова-
ність кореспонденції рахунків в облікових ре-
гістрах;

7) достовірність звітних даних, виявлення 
приписок та інших спотворень показників звіт-
ності;

8) ефективність використання матеріальних, 
фінансових і трудових ресурсів, своєчасність 
документального оформлення господарських 
операцій, повноти виявлення та мобілізації 
внутрішньогосподарчих резервів, причини 
утворення непродуктивних витрат і втрат;

9) дотримання діючого порядку встановлен-
ня і застосування цін і тарифів;

10) виконання вказівок щодо усунення недо-
ліків, виявлених попередньою ревізією.

Джерелами інформації під час проведення 
контролю, крім загальновідомої документації, 
є специфічні документи:

1) договори;
2) накладна на відпуск товарно-матеріаль-

них цінностей (ф. М-20), яка фіксує передачу 
матеріальних цінностей водію (експедитору) і є 
підставою для вибуття матеріальних цінностей 
зі складу підприємства;

3) товарно-транспортна накладна за ф. 1-ТН 
і шляхового листа вантажного автомобіля 
(ф. № 2, що діє в межах України);

4) шляховий лист;
5) прибуткові ордери (ф. М-4), які викорис-

товуються для оприбутковування товарів, що 
поступили від постачальників, відповідних да-
ним супровідних документів. Вони складають-
ся матеріально відповідальною особою, що при-
ймає товари;

6) акт про приймання матеріалів (ф. М-7), 
що використовується для оприбутковування то-
варів, коли є розбіжності якості й кількості з 
даними супровідних документів, і для товарів, 
що надійшли без документів, тощо.

Основні етапи проведення внутрішнього 
контролю у підприємствах громадського харчу-
вання наведено на рис. 2 [5, с. 47]. 
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Рис. 1. Органи внутрішнього контролю підприємства громадського харчування
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На першому етапі формуються цілі, обира-
ються методи і прийоми контролю, розробля-
ється програма і визначаються параметри функ-
ціонування і розвитку організації, безпосередні 
виконавці контролю, строки його здійснення, 
форма звітності.

На другому етапі обираються основні 
контрольні об’єкти, проводиться збір обліко-
вих даних, матеріалів спостережень і замірів; 
здійснюється обробка одержаної інформації, 
розраховуються необхідні показники, прово-
диться групування даних, складаються ана-
літичні таблиці, графіки та діаграми, які до-

зволяють зробити об’єктивну оцінку діяльності 
підприємства.

На результати та ефективність внутрішнього 
контролю має значний вплив правильне визна-
чення його предмету та об’єкту, що стосуються 
важливих питань в тих ділянках контролю, в 
яких існує найбільша можливість виникнення 
перевитрат і марнотратства.

На третьому етапі здійснюється безпосеред-
ньо процедура перевірки.

На четвертому етапі результати контролю 
узагальнюються, здійснюється аналіз виявле-
них порушень. За результатами проведення 

внутрішнього контролю ви-
трат виробництва та витрат 
обігу складається висновок 
щодо виявлених відхилень 
та встановлених порушень; 
крім того, зазначаються 
пропозиції щодо удоскона-
лення бухгалтерського об-
ліку таких витрат і підви-
щення рівня внутрішнього 
контролю над ними.

П’ятий етап включає ко-
ригування діяльності під-
приємства, модифікацію 
цілей, перегляд планів, 
перерозподіл завдань, удо-
сконалення технології ви-
робництва і управління. 

Для забезпечення контр-
олю правильності, своєчас-
ності і законності операцій 
з приймання, зберіган-
ня та відпуску сировини 
і продукції, а також для 
запобігання виникненню 
головних проблем функ-
ціонування підприємств 
громадського харчування, 
таких як розкрадання та 
виникнення негативних на-
слідків зовнішнього контр-
олю в частині нарахованих 
штрафів, пені з боку орга-
нів державного контролю 
за недостовірність обліко-
вих даних підприємств гро-
мадського харчування про-
понується запровадити у 
підприємствах громадсько-
го харчування такий ефек-
тивний автоматизований 
інструмент управління, як 
Конфігурація «ІБЦ-Кафе» 
для «1С:Підприємство», що 
стане серйозним помічни-
ком для керівника підпри-
ємства громадського харчу-
вання (рис. 3) [6]. 

Конфігурація «ІБЦ-
Кафе», розроблена компа-

 

Рис. 2. Етапи здійснення внутрішнього контролю  
у підприємствах громадського харчування

Рис. 3. Конфігурація «ІБЦ-Кафе» для «1С:Підприємство»
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нією «ІБЦ» (м. Київ), призначена для автома-
тизації всіх ланок підприємств громадського 
харчування: обліку приготування і реалізації 
страв, обліку роботи з відвідувачами в їдаль-
нях, кафе, барах і ресторанах.

Використання системи «ІБЦ-Кафе» дозво-
лить пришвидшити і полегшити роботу бухгал-
тера і касира, технолога і завідуючого вироб-
ництвом, офіціанта і бармена, калькулятора і 
комірника.

Конфігурація «ІБЦ-Кафе» побудована на 
платформі «1С:Бухгалтерії» і складається з 
двох компонент:

- «Калькуляційний облік»;
- «Робоче місце офіціанта».
За допомогою компоненти «Калькуляційний 

облік» можна вести облік надходжень і реалі-
зації як страв, так і продуктів (у т. ч. винно-
горілчаних виробів, сигарет і т. д.), а також 
повний оперативний облік і контроль руху ко-
штів. Причому не треба перебудовувати звичне 
ведення обліку, бо алгоритм «Калькуляційного 
обліку» будується на основі звичайних бухгал-
терських проведень, що автоматично форму-
ються для кожного первинного документа.

Для виконання низки специфічних операцій, 
що стосуються тільки підприємств громадсько-
го харчування, у компоненті передбачено спеці-
альні документи: «Формування цін», «Розклад 
офіціантів» і «Резервування столів». Звіти, що 
мають свою специфіку, дозволяють аналізувати 
мінімальні запаси для формування необхідних 
закупівель, знижки, інформацію оплат за кре-
дитними картками.

Друга компонента – «Робоче місце офіціан-
та» – дозволяє пришвидшити і спростити робо-
ту офіціантів, а також здійснювати контроль їх 
дій у будь-який момент часу. Крім автоматизації 
процесів, що відбуваються при обслуговуванні 
клієнтів (реєстрація замовлень, друк гостьових 
чеків і т. д.), конфігурація забезпечує макси-
мальний захист від зловживань персоналу.

Незважаючи на те що підприємство, залежно 
від цілей автоматизації обліку, може викорис-
тати окремо кожну з цих компонент, перевага 
спільного використання компонент «Калькуля-
ційний облік» і «Робоче місце офіціанта» оче-
видна. Це проявляється передусім у швидкому 
обліку реалізації страв на підставі виписаних 
офіціантами рахунків і в оперативному спи-
санні продуктів для приготування всіх страв 
за цими рахунками. Схема роботи в такому ав-
томатизованому ланцюжку практично нейтра-
лізувала помилки офіціантів, які можуть при-
зводити до неправильного списання продуктів. 
До того ж очевидна істотна економія робочого 
часу: якщо раніше на ці операції витрачалося 
кілька годин, то при використанні «ІБЦ-Кафе» 
вони займуть хвилини.

Корисною є реалізована в конфігурації мож-
ливість «зворотної» калькуляції, себто отри-
мання зведення продуктів, потрібних для при-
готування певного переліку страв, з подальшою 

оцінкою поточних запасів за кожним продук-
том.

Використання конфігурації дає можливість 
до мінімуму скоротити витрати часу офіціантів 
і барменів на оформлення замовлення і видачу 
рахунків клієнтам. Електронний зв’язок з кух-
нею і баром, що забезпечує оперативний друк 
«відписок» і відмов за замовленнями, виключає 
навмисні або випадкові неточності при обслуго-
вуванні клієнтів. Заявки-вимоги на кухню або 
бар передаються через розташовані там спеці-
альні принтери, причому рядки, за якими були 
надруковані «відписки», вже не можуть бути 
змінені офіціантом.

Істотно спрощує роботу і підвищує ефек-
тивність використання конфігурації «ІБЦ-
Кафе» використання компоненти «O’Key». 
Вона дозволяє спростити доступ до системи 
«1С:Підприємство», у результаті офіціантам не 
треба запам’ятовувати паролі або перезаванта-
жувати систему: у кожного є невеликий елек-
тронний ключ, і він просто притуляє його до 
зчитувача для ідентифікації.

«ІБЦ-Кафе» дозволяє в будь-який момент 
отримати повну картину ходу справ на підпри-
ємстві (різні звіти з реалізації, доходу, витрат) і 
контролювати дії працівників. У конфігурації є 
можливість формувати звіти за всіма складами 
(підрозділами) і за всіма продуктами (стравами) 
в їх складі:

- п’ять звітів про продукти («Залишки про-
дуктів», «Рух продуктів по датах», «Обороти 
продуктів», «Продукти в розрізі постачальни-
ків», «Продукти в розрізі страв»);

- три звіти про страви («Продані страви», 
«Рух страв по датах», «Звіт по собівартості 
страв»);

- п’ять спеціальних звітів, орієнтованих на 
конкретні ділянки обліку і призначених для де-
тального аналізу цих ділянок («Звіт по реаліза-
ції», «Товарний звіт», «Залишки ТМЦ», «Ана-
ліз мінімальних запасів», «Звіт по знижках»);

- кілька інших звітів («Картка клієнта», 
«Оплати по Віза-картах», «Звіт по неплатни-
ках», «Звіт про резервування столиків», «Гра-
фік роботи офіціантів», «Звіт про відпрацьовані 
години»).

Конфігурація «ІБЦ-Кафе» не є самостійною 
програмою і призначена для використання з 
компонентою «Бухгалтерський облік» системи 
програм «1С: Підприємство 7.7» [6].

Висновки. Таким чином, внутрішній контр-
оль виступає інструментом, який використовує 
керівництво для забезпечення цілковитої впев-
неності в тому, що його діяльність є законною, 
чесною, ресурси належно захищені від втрат 
і використовуються ефективно та економно, а 
інформація про результати діяльності достовір-
на [7, с. 79].

Для ефективної організації внутрішньо-
го контролю у підприємствах громадського 
харчування пропонується запровадити та-
кий ефективний автоматизований інструмент 



1142

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

управління, як Конфігурація «ІБЦ-Кафе» для 
«1С:Підприємство», яка стане серйозним поміч-
ником для керівника підприємства громадсько-
го харчування, оскільки, специфіка діяльності 
підприємств громадського харчування вимагає 
приділяти особливу увагу високій якості обслу-
говування клієнта, що насамперед позначається 
на іміджі підприємства.
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АНОТАЦІЯ
У статті з’ясовано економічну сутність власного капіталу 

підприємства, розглянуто складові власного капіталу, визначе-
но його функції, досліджено структуру власного капіталу сіль-
ськогосподарських підприємств, визначено критерії оптимізації 
структури власного капіталу, розглянуто основні проблеми фор-
мування окремих складових власного капіталу підприємства. 

Ключові слова: власний капітал, зареєстрований капітал, 
статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал, не-
розподілений прибуток.

АННОТАЦИЯ
В статье выяснена экономическая сущность собственно-

го капитала предприятия, рассмотрены составляющие соб-
ственного капитала, определены его функции, исследована 
структура собственного капитала сельскохозяйственных пред-
приятий, определены критерии оптимизации структуры соб-
ственного капитала, рассмотрены основные проблемы фор-
мирования отдельных составляющих собственного капитала 
предприятия.

Ключевые слова: собственный капитал, зарегистриро-
ванный капитал, уставной капитал, добавочный капитал, ре-
зервный капитал, нераспределенная прибыль.

АNNOTATION
Found the economic substance of equity company, considered 

equity, defines its functions, the structure of equity farms criteria 
for optimizing the structure of equity, the basic problem of forming 
separate component of equity of the company.

Keywords: equity, registered capital, authorized capital, addi-
tional capital, reserve capital, retained earnings.

Постановка проблеми. Капітал протягом 
тривалого часу залишається однією з найбільш 
складних і неоднозначних економічних ка-
тегорій. Значення власного капіталу для під-
приємств будь-якої форми власності та органі-
заційно-правової форми надзвичайно велике, 
оскільки він виступає основою функціонування 
будь-якого підприємства. Капітал є запорукою 
фінансової стійкості і стабільності розвитку 
кожного суб’єкта господарювання. На сьогод-
нішній день існує ряд проблем, пов’язаних з 
визначенням самого поняття «власний капі-
тал», формуванням його ефективної структури 
та визначенням оптимального значення пито-
мої ваги власного капіталу в загальному капі-
талі підприємства.

На разі досить актуальним є питання пере-
орієнтації підприємств на ринкові форми їх 
фінансування, однією з яких є мобілізація ре-
сурсів на основі залучення інвестицій в обмін 
на корпоративні права, емітовані юридичною 
особою. Спокусливим для фінансистів є те, що 

для залучення коштів на основі збільшення 
статутного капіталу не потрібні ні застава май-
на, ні гарантії третіх осіб; ресурси, вкладені у 
власний капітал підприємства, залишаються в 
його розпорядженні протягом довгострокового 
періоду. Тому на сучасному етапі реорганізації 
аграрних підприємств і в подальшому важливе 
значення має вдосконалення теоретичних під-
ходів до трактування та класифікації власного 
капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми обліку й аналізу формування та змін 
власного капіталу завжди були в центрі ува-
ги економістів. Ці проблеми досліджуються в 
працях провідних іноземних та вітчизняних 
вчених-економістів. Серед науковців немає єд-
ності щодо визначення поняття «власний капі-
тал». У Національному положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» надається визначення: 
власний капітал – це частина в активах під-
приємства, що залишається після вирахування 
його зобов’язань [1].

Дане тлумачення власного капіталу є найпо-
ширенішим, і його дотримуються А.Н. Азрілі-
ян [2], Ф.Ф Бутинець [3], Л.А. Бернстайн [4], 
Р.Л. Хом’як, В.М. Пархоменко, М.С. Пушкар, 
О.В. Соловйова, Е.С. Хендріксен, М.Т. Білуха, 
Ф.Ф. Голов, М.С. Палій, В.В. Сопко та інші ав-
тори. Проте у працях цих учених не склалося 
єдиної думки щодо природи поняття «власний 
капітал», особливо у обліковому аспекті.

Дослідженнями проблем обліку та аналізу 
формування і змін власного капіталу займалися 
такі вітчизняні й зарубіжні вчені та науковці, 
як: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, О.О. Канцу-
ров, Г.Г. Кірейцев, В.В. Ковальов, М.І. Кутер, 
Г.В. Нашкерська, В.Д. Новодворський, В.Ф. Па-
лій, О.І. Пилипенко, І.Р. Поліщук, М.С. Пуш-
кар, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, В.Г. Швець та ін.

У розробку теоретичних і методичних про-
блем відносин власності, зокрема, трансформа-
ції власності та реструктуризації колективних 
сільськогосподарських підприємств, значний 
внесок зробили українські вчені-економісти 
В.Я. Амбросов, М.Я. Дем’яненко, М.Й. Малік, 
О.М. Онищенко, В.В. Юрчишин.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Питання, пов’язані з форму-
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ванням, обліком та управлінням власного ка-
піталу, займають важливе місце в управлінні 
підприємством. Проте існує ряд невирішених 
суперечностей як методології формування влас-
ного капіталу. Така ситуація зумовлює необ-
хідність досліджень, основною задачею яких є 
з’ясування особливостей формування та обліку 
власного капіталу на підприємствах різних ор-
ганізаційно-правових форм.

Мета статті полягає в узагальненні теоре-
тичних засад визначення власного капіталу 
підприємства, а також конкретизації еконо-
мічної категорії «власний капітал» до реалій 
та перспектив реформування обліку в аграрних 
підприємствах різних організаційно-правових 
форм господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Власний капітал – це сумарна вартість засобів 
підприємства, які на правах власності викорис-
товуються ним для формування його активів. 
Активи, сформовані за рахунок інвестованого в 
них власного капіталу є чистими активами під-
приємства.

За формою власний капітал поділяється на:
• інвестований (вкладений або сплачений) 

капітал; 
• нерозподілений прибуток.
Інвестований капітал – це сума простих та 

привілейованих акцій за їх номінальною вар-
тістю, а також додатково вкладений капітал.

Нерозподілений прибуток – це частина при-
бутку, отриманого внаслідок ефективної діяль-
ності підприємства, що була не розподілена між 
акціонерами, а знову інвестована у підприєм-
ство. 

За рівнем відповідальності власний капітал 
поділяється на:

• статутний капітал (зареєстрований) – сума 
якого визначається в установчих документах і 
підлягає обов’язковій реєстрації у Державному 
реєстрі господарюючих одиниць;

• додатковий капітал (нереєстрований) – це 
додатково вкладений капітал, дарчий капітал, 
резервний капітал та нерозподілений прибуток.

Статутний (реєстрований) і додатковий (не-
реєстрований) капітал виконують різні функції. 
Так, статутний капітал – це первинне джерело 
інвестування і формування майна підприємства. 
На відміну від додаткового капіталу він забез-
печує регулювання відносин власності й управ-
ління підприємством, його розмір не може бути 
меншим від встановленої законодавством суми.

Додатковий капітал можна використовува-
ти на покриття балансових збитків (за умови, 
що для цього використані всі інші джерела); 
на збільшення статутного капіталу; на покрит-
тя різниці між фактичною собівартістю вилу-
ченого капіталу, який анулюють, та його но-
міналом.

Функції статутного і додаткового капіталів 
різні. Статутний капітал – це первісне джерело 
інвестування і формування майна підприємства. 
На відміну від додаткового капіталу статутний 

капітал забезпечує регулювання відносин влас-
ності та управління підприємством, його розмір 
не може бути меншим за встановлену законо-
давством суму. Статутний капітал – це зафіксо-
вана в установчих документах загальна вартість 
активів, які є внеском власників (учасників) до 
капіталу підприємства [5, с. 289].

Резервний капітал – це так зване запасне фі-
нансове джерело, що створюється як гарантія 
безперебійної роботи підприємства і дотримання 
інтересів третіх осіб. Наявність такого фінансо-
вого джерела додає останнім впевненість у по-
гашенні підприємством своїх зобов’язань. Чим 
більше резервний капітал, тим більша сума 
збитків може бути компенсована і тим більшу 
можливість маневру одержує керівництво під-
приємства при подоланні збитків. Утворення ре-
зервного капіталу може носити обов’язковий і 
добровільний характер. У першому випадку він 
створюється відповідно до законодавства Укра-
їни, а в другому – відповідно до порядку, вста-
новленому в установчих документах підприєм-
ства, чи згідно з його обліковою політикою.

Резервний капітал створюється для покриття 
збитків підприємства, а також для збільшення 
статутного капіталу, погашення заборгованості 
у разі ліквідації товариства тощо.

Інформація про величину резервного капі-
талу в балансі підприємства має надзвичайне 
значення для зовнішніх користувачів бухгал-
терської звітності, що розглядають резервний 
капітал як запас фінансової міцності підпри-
ємства. Недостатня величина резервного капі-
талу свідчить або про недостатність прибутку, 
або про використання резервного капіталу на 
покриття збитків.

Резервний капітал призначений для покрит-
тя непередбачених витрат, збитків на сплату 
боргів підприємства у разі припинення його ді-
яльності. Залишки невикористаних коштів ре-
зервного капіталу переносяться на наступний 
звітний період [6].

Нерозподілений прибуток – це залишок 
одержаного підприємством прибутку, не ви-
траченого за відповідними напрямками на дату 
складання звіту.

Нерозподілений прибуток включається до 
власного капіталу підприємства, тим самим 
збільшуючи його. Непокриті збитки зменшу-
ють власний капітал.

Крім того, існує поняття «використання при-
бутку». Це частина нерозподіленого прибутку, 
спрямована на цілі, вказані документами під-
приємства (статутом, розпорядженнями, нака-
зами, протоколами).

Неоплачений капітал – це сума заборгованос-
ті власників (акціонерів, учасників) господар-
ських товариств будь-якого типу за внесками 
до статутного капіталу. Ця сума вираховуєть-
ся при визначенні підсумку власного капіталу; 
її динаміка характеризує покриття статутного 
капіталу підприємства реальними фінансовими 
ресурсами, які надійшли від власників.
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Вилучений капітал – це елемент власного 
капіталу, який наявний у разі зменшення гос-
подарськими товариствами своїх статутних ка-
піталів і є собівартістю акцій власної емісії або 
часток, викуплених товариством у його учасни-
ків. Сума вилученого капіталу підлягає вира-
хуванню під час визначення підсумку власного 
капіталу [5, с. 290].

В сучасних умовах господарювання в сіль-
ському господарстві, що представлене госпо-
дарствами різних форм власності та господа-
рювання (приватні підприємства, товариства з 
обмеженою відповідальністю, публічні та при-
ватні акціонерні товариства) та фермерськи-
ми господарствами, важливе значення для їх 
успішного функціонування має достовірна ін-
формація щодо виробничих процесів, доходів 
та витрат тощо. Таку інформацію може надати 
бухгалтерський облік. 

Сільськогосподарські підприємства мають у 
своєму розпорядженні різноманітні активи, як 
власні, так і орендовані, що потребують ефек-
тивного використання, обліку та забезпечення 
їх збереження. Зобов’язання підприємств щодо 
виплат працівникам, фондам, бюджету, різним 
організаціям підлягають контролю їх своєчас-
ного погашення. Отримані фінансові резуль-
тати – прибутки чи збитки – визначаються за 
даними рахунків бухгалтерського обліку і пови-
нні реально відображати результати діяльності 
підприємства.

Великий спектр організаційно-правових 
форм підприємств, де спостерігаються від-
мінності у відносинах власності, регулюванні 
майнових питань, зумовлює особливості об-
ліку власного капіталу та відображення цієї 
інформації у фінансовій звітності. Розкриття 
цих особливостей та методичне забезпечен-
ня обліку власного капіталу в підприємствах 
сприятиме підвищенню повноти та достовір-
ності інформації про їх фінансово-майновий 
стан у фінансовій звітності, що дозволить ко-
ристувачам звітності приймати обґрунтовані 
та виважені управлінські рішення. Тому на 
сучасному етапі діяльності підприємств ви-
няткове значення мають вдосконалення мето-
дики обліку формування відносин власності 
та власного капіталу.

 Розглядаючи економічну сутність, потрібно 
відмітити найважливіші функції капіталу:

• довгострокового фінансування – перебуває 
у розпорядженні підприємства необмежено довго;

• самостійності і влади – розмір власно-
го капіталу визначає ступінь незалежності та 
впливу його власників;

• фінансування ризику – власний капітал 
використовується для фінансування ризикова-
них інвестицій, на що можуть не погодитись 
кредитори;

• розподілу доходів і активів – частки окре-
мих власників у капіталі є основою при роз-
поділі фінансового результату та майна у разі 
ліквідації підприємства;

• відповідальності і захисту прав кредито-
рів – забезпечення вимог кредиторів фактич-
но наявним у підприємства капіталом засно-
вників.

Одним з важливих факторів, що забезпечу-
ють становлення та розвиток діяльності підпри-
ємства, є грамотне управління його власним ка-
піталом.

Раціональне формування та використання 
власного капіталу підприємства вимагає постій-
ного відстеження змін у його розмірі та структу-
рі. Це здійснюється шляхом ретельного ведення 
бухгалтерського обліку господарських операцій, 
пов’язаних зі змінами у розмірі та складі влас-
ного капіталу, і відображення відповідних даних 
в основних формах фінансовій звітності підпри-
ємства – у першому розділі пасиву балансу, а 
також у звіті про власний капітал.

Складність управління власним капіталом 
полягає в тому, що в процесі поточної діяльнос-
ті відбуваються безперервні зміни, пов’язані зі 
збільшенням або зменшенням як його загаль-
ної величини, так і його окремих складових. 
Основними критеріями оптимізації структури 
капіталу виступають: прийнятний рівень до-
ходності і ризику в діяльності підприємства; 
мінімізація середньозваженої вартості капіталу 
підприємства; максимізація ринкової вартості 
підприємства. Кожне підприємство повинно са-
мостійно обирати критерії оптимізації структу-
ри капіталу.

Раціональне формування та використання 
власного капіталу підприємства вимагає по-
стійного відстеження змін у його розмірі та 
структурі. Це здійснюється шляхом ретельного 
ведення бухгалтерського обліку господарських 
операцій, пов’язаних зі змінами у розмірі та 
складі власного капіталу, і відображення від-
повідних даних в основних формах фінансовій 
звітності підприємства.

У зарубіжній практиці капітал розглядаєть-
ся як інвестування засобів в компанії підпри-
ємства, які належать власникам, а не довго-
строковим або короткостроковим кредиторам. 
Важливою проблемою є визначення величини й 
темпів накопичення власного капіталу.

У США та Японії акціонерний і партнер-
ський капітал відображається в межах фактич-
но оплаченого в зв’язку з тим, що стаття забор-
гованості акціонерів-засновників відсутня. За 
недостатньої оплати акцій умовні зобов’язання 
по зібраних грошових коштах, що виникли, 
розкриваються в поясненнях.

Для фінансових керівників однією з най-
складніших проблем є питання структури влас-
ного капіталу. Структура власного капіталу 
аграрних підприємств залежить від організа-
ційно-правових форм господарювання і форм 
власності.

Унаслідок аграрної реформи в Україні сфор-
мовані сільськогосподарські підприємства з різ-
ними організаційно-правовими формами госпо-
дарювання, засновані на приватній власності: 
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• приватні підприємства;
• акціонерні товариства; 
• товариства з обмеженою відповідальністю;
• селянські фермерські господарства тощо. 
На зміну в капіталі мають вплив багато фак-

торів, такі як: отримання чистого прибутку, 
розподіл прибутку, переоцінка необоротних ак-
тивів, внески учасників, вилучення капіталу 
та інші події, що безпосередньо впливають на 
збільшення або зменшення власних коштів під-
приємства.

Специфіка формування майна сільськогос-
подарських кооперативів зумовлюють необхід-
ність обліку їх власності у вигляді пайового ка-
піталу.

Пайовий капітал становить суму пайових 
внесків членів кооперативів, що передбачена 
засновницькими документами. Розміри пайо-
вих внесків до кооперативу встановлюються в 
рівних частинах і (або) пропорційно очікуваної 
участі члена кооперативу в його господарській 
діяльності.

Принцип пропорційності при визначенні 
розміру пайових внесків – головний, що обу-
мовлено особливостями пайових відносин у ко-
оперативах:

• паї кожного члена кооперативу пов’язані з 
користуванням послугами свого підприємства;

• паї не можуть вільно переходити від од-
нієї особи до іншої;

• може бути передбачена персональна ма-
теріальна відповідальність членів кооперативу 
за борги підприємства у випадку його ліквіда-
ції [7].

Висновки. Отже, власний капітал – це су-
купність власних фінансових ресурсів підпри-
ємства, відображена в першому розділі пасиву 
бухгалтерського балансу. Власні фінансові ре-
сурси для кожного підприємства є тією життє-
во потрібною частиною, без якої неможливі ані 
робота, ані подальше існування підприємства.

Процеси, що пов’язані з вдосконаленням 
системи управління капіталом підприємства, 
зокрема, його формування та використання, 
набувають особливого значення, оскільки ство-
рення та розвиток необхідної фінансової ресурс-
ної бази є важливою умовою сталого економіч-
ного зростання. Таким чином, ми узагальнили 
підходи до визначення та класифікації влас-
ного капіталу, розглянули специфічні особли-
вості елементів власного капіталу залежно від 
організаційно-правової форми підприємства, 
проаналізували структуру власного капіталу 
сільськогосподарських підприємств різних ор-
ганізаційно-правових форм господарювання і 
форм власності.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено розвиток концепції інтегрованої звіт-

ності в контексті формування інноваційної платформи корпо-
ративної звітності вітчизняних підприємств. Проаналізовано 
недоліки існуючої моделі фінансової звітності. Розглянуто кон-
цептуальні основи підготовки міжнародної інтегрованої звіт-
ності. Обґрунтовано висновки щодо проблем, пов’язаних з роз-
робкою і впровадженням моделі інтегрованої звітності в світі 
та в Україні.

Ключові слова: модель фінансової звітності, нефінансова 
звітність, інтегрований звіт, концепція інтегрованої звітності, 
концептуальна основа інтегрованої звітності, Міжнародна рада 
з інтегрованої звітності.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано развитие концепции интегрирован-

ной отчетности в контексте формирования инновационной 
платформы корпоративной отчетности отечественных пред-
приятий. Проанализированы недостатки существующей мо-
дели финансовой отчетности. Рассмотрены концептуальные 
основы подготовки международной интегрированной отчет-
ности. Обоснованы выводы относительно проблем, связанных 
с разработкой и внедрением модели интегрированной отчет-
ности в мире и в Украине.

Ключевые слова: модель финансовой отчетности, не-
финансовая отчетность, интегрированный отчет, концепция 
интегрированной отчетности, концептуальная основа интегри-
рованной отчетности, Международный совет по интегрирован-
ной отчетности.

ANNOTATION
The development of the concept of integrated reporting in the 

context of corporate reporting platform innovation of domestic 
enterprises in the article was investigated. Disadvantages of the 
existing model of financial reporting was analyzed. Conceptual 
basis of preparation of the international integrated reporting were 
considered. Reports on problems related to the development and 
implementation of integrated reporting model in the world and 
Ukraine were grounded.

Keywords: model of financial reporting, non-financial 
reporting, integrated report, the concept of integrated reporting, 
integrated reporting conceptual framework, International Integrated 
Reporting Committee.

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку українських підприємств визначається 
їх інтеграцією до світового співтовариства, зо-
крема Європейського Союзу. 1 січня 2016 р. 
набувають чинності статті Угоди про асоціацію 
між Україною, Європейським Союзом та його 
країнами-членами щодо торгівлі та пов’язаних 
питань. У цих умовах адаптація українських 
підприємств до нових реалій набуває особливої 

важливості. Це потребує у першу чергу зміни 
моделей інтеграційного мислення та підвищен-
ня підприємницької гнучкості. Особливої акту-
альності набуває процес формування інформа-
ції для прийняття ефективних управлінських 
рішень як на короткий період, так і в довго-
строковій перспективі. 

У процесі інтеграції національних економік 
до світового господарства відбувається зміна 
поглядів на склад і структуру фінансової звіт-
ності, яка донедавна розглядалася як головне 
джерело інформації для користувачів з метою 
прийняття ними відповідних рішень. Проте 
процеси, що відбуваються у суспільстві та ма-
ють вплив на ведення бізнесу, обумовлюють 
необхідність трансформації звітності, яка буде 
об’єднувати фінансові й нефінансові звіти в 
єдину модель та структурувати стратегічні за-
вдання підприємства, орієнтуватися на підви-
щення якості взаємодії із зацікавленими сто-
ронами. Саме таку інформацію і зможе надати 
інтегрована звітність, яка на сучасному етапі 
розвитку економіки ще не отримала широкого 
розповсюдження, що і обумовлює актуальність 
обраної теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання концептуальних основ інтегрованої 
звітності та формування її окремих складових 
знайшли відображення в роботах таких укра-
їнських вчених, як Т.В. Давидюк, І.В. Замула, 
І.В. Жиглей, Р.О. Костирко, О.А. Лаговська, 
І.М. Ложніков, Н.О. Лоханова. 

Проблемам формування інтегрованої звіт-
ності присвячені роботи зарубіжних вчених 
М.І. Сидорової, К.В. Сорокіної, О.М. Сорокіної, 
Т.В. Шимоханської та ін. К.В. Сорокіна до-
сліджує інтегровану звітність як нову модель 
звітності для бізнесу та аналізує принципи її 
складання, а О.М. Сорокіна звертає увагу на 
актуальність складання соціальної звітності як 
способу зростання відкритості господарюючих 
суб’єктів перед суспільством, державою, один 
перед одним. М.І. Сидоровою розроблена послі-
довність процедур формування звітності, яка 
включає нефінансові показники оцінки розви-
тку бізнесу.
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Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не применшуючи значимість 
існуючих результатів досліджень учених, необ-
хідність подальшого дослідження концептуаль-
них засад інтегрованої звітності обумовлена від-
сутністю узгоджених підходів до формування 
єдиної та всеохоплюючої концепції корпоратив-
ної звітності, яка була б структурована навколо 
стратегічних завдань, бізнес-моделі та корпора-
тивного управління підприємства.

Мета статті полягає в обґрунтуванні про-
позицій щодо розвитку концепції інтегрованої 
звітності в контексті формування інноваційної 
платформи корпоративної звітності вітчизня-
них підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічні перетворення, що відбуваються у 
світі, стали важливою передумовою проведення 
наукових досліджень, пов’язаних з розробкою 
та впровадженням принципово нових підходів 
до формування інформаційного забезпечення 
управління підприємством та потреб користу-
вачів у прийнятті ними рішень. Дослідження 
АССА Understanding Investors: directions for 
corporate reporting («Розуміючи інвесторів: на-
прями для розвитку корпоративної звітності»), 
в яких приймали участь 300 чоловік, показа-
ли таке: більше 2/3 з респондентів повідомили, 
що менеджери компаній, чиї звіти вони вивча-
ють, приділяють занадто багато уваги цифрам, 
що розкриваються, але при цьому реальна ко-
рисність від них є невелика, і набагато більше 
корисної інформації вони отримують із інших 
джерел – наприклад, з новин і навіть соцме-
реж. Викликає хвилювання цифра: для 45% 
респондентів навіть річний звіт не представляє 
особливої цінності. Сьогодні очевидна дихото-
мія, 75% інвесторів використовують звітність 
для прийняття ділових рішень. У той же час 
65% не заперечують, що квартальна звітність 
звужує горизонти прогнозування для менедже-
рів у компаніях. На думку половини респонден-
тів, обов’язкову квартальну звітність слід від-
мінити [1].

До основних недоліків існуючої моделі фі-
нансової звітності можна віднести:

– фінансова звітність не вирішує поставле-
них перед нею завдань або створює помилко-
ве враження про підприємство у користувачів, 
тому що вона «історична» – відображає резуль-
тати минулих подій, кількісна і тільки фінансо-
ва;

– існуюча модель неадекватно відображає 
нематеріальні активи – більшість нематеріаль-
них активів, створених усередині підприємства, 
не проходять тест на визнання активів відповід-
но до МСФЗ і тому не показуються на балансі 
підприємства;

– неспроможність оцінок за поточною вар-
тістю – у період фінансової кризи і після неї 
були висловлені сумніви у правомірності вико-
ристання оцінок за справедливою вартістю або 
за ринком, хоча це не одне і теж. Заявляється, 

що оцінка за справедливою вартістю, принай-
мні фінансових інструментів, призводить до по-
силення фінансової кризи; 

– неспроможність оцінок за історичною вар-
тістю – цей аргумент вже існує більше 60 років 
і прямо протилежній попередньому: новий під-
хід повинен ґрунтуватися на поточній вартос-
ті. Форми поточної вартості змінюються в часі, 
останнім часом актуальна справедлива вартість;

– проблеми визнання зобов’язань та роз-
криття інформації про фінансові інструменти – 
у пресі представниками професії – бухгалтера-
ми та аудиторами багаторазово висловлювалася 
думка про те, що деякі з існуючих практик, які 
диктуються вимогами МСФЗ, не є адекватні.

Слід також зазначити, що відповідно до до-
слідження компанії «Делойт», за останні 10 ро-
ків обсяг фінансової інформації збільшився 
майже вдвічі, а 

нефінансової інформації – в шість разів і 
на разі займає майже 54% річного звіту (ви-
бірка взята з публічних компаній Великої 
Британії) [2]. При цьому, незважаючи на таку 
кількість нефінансової інформації як такої за-
гальноприйнятої моделі нефінансової звітності, 
що відповідає визначенню, не існує. Є тільки 
обов’язкові вимоги органів різних юрисдик-
цій – в основному вимоги комісій з цінних па-
перів і бірж та Європейської Ради: для публіч-
них компаній розкривати будь-яку інформацію, 
яка, з великою ймовірністю, може вплинути на 
ціну акції; деякі принципи, що застосовуються 
до деяких частин бізнес-звітності, такі як біз-
нес-огляди в Європі; більш конкретні вимоги 
щодо розкриття окремих категорій інформації, 
наприклад, що відноситься до директорів ком-
панії.

В останні роки наступні процеси підштовху-
ють компанії та експертне середовище до пошу-
ку формату звітності, який краще інтегрує як 
фінансову, так і нефінансову звітність:

– зростання потреби з боку учасників фі-
нансових ринків у розумінні впливу бізнес-мо-
делі компанії на створення доданої вартості у 
довгостроковому періоді, зростання інтересу до 
стратегій соціальної відповідальності бізнесу 
(СВБ);

– укріплення розуміння серед керівництва 
та менеджерів підприємств у необхідності кра-
щої прив’язки стратегії СВБ до фінансових рі-
шень у межах та поза межами підприємства;

– необхідність кращої віддачі від ресурсів, 
що витрачаються на підготовку фінансової та 
нефінансової звітності. 

Зважаючи на ці потреби, у 2010 р. була ство-
рена Міжнародна рада з інтегрованої звітності 
(International Integrated Reporting Committee, 
IIRC), метою діяльності якої було визначено 
введення іншої моделі звітності, яка буде по-
яснювати, як бізнес створює і зберігає вартість 
зараз і в перспективі на майбутнє. Нова модель 
розглядається радою як можливий спосіб отри-
мання більш повної інформації про діяльність 
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підприємства, що звітує, яке відображає ри-
зики та можливості й більш логічно поєднує 
воєдино фактори (навколишнього середовища, 
соціального та корпоративного) і фінансові ре-
зультати.

 В основу нової моделі покладено концепцію 
інтегрованої звітності як набір основних ідей, 
що складають поняття «інтегрована звітність».

Концепція інтегрованої звітності передба-
чає, що корпоративне підприємство взаємодіє 
із зовнішнім середовищем і володіє капіталами 
для створення вартості протягом короткостро-
кового, середньострокового і довгостроково-
го періодів. Капітал – це запас вартості, який 
збільшується, зменшується або трансформу-
ється внаслідок діяльності підприємства та ре-
зультатів цієї діяльності [3]. Отже, концепція 
інтегрованої звітності розглядає корпоративне 
підприємство як механізм створення доданої 
вартості у визначених періодах із вхідних ре-
сурсів (капіталів) у певний спосіб (бізнес-мо-
дель). При цьому виділяються такі види капіта-
лів: фінансовий, виробничий, інтелектуальний, 
людський, соціально-репутаційний і природний 
капітал (рис. 1).

Основна мета інтегрованого звіту – поясни-
ти постачальникам капіталу (зокрема фінансо-
вого), як корпоративне підприємство створює 
вартість протягом довготривалого часу.

Інтегрований звіт корисний для всіх зацікав-
лених сторін, яким важливо визначити здат-
ність корпоративного підприємства створювати 
вартість протягом тривалого часу, включаючи 
співробітників, клієнтів, постачальників, біз-
нес-партнерів, місцеві спільноти, законодавчі 
та регулятивні структури та осіб, які визнача-
ють державну політику.

Концепція інтегрованої звітності ґрунтуєть-
ся на існуючих елементах звітності, таких як 
аналіз бізнесу та фінансові результати. Вона 
також «об’єднує суттєву інформацію про стра-
тегію, корпоративне управління, результати і 
перспективи підприємства таким чином, щоб 
вона відображала комерційний, політичний, со-
ціальний та екологічний контекст діяльності». 
Концепція передбачає, що змістовна звітність 
повинна відображати раціональне управління 
всіма формами капіталу і містити інформацію 
про ризики та можливості в контексті всієї ді-
яльності корпоративного підприємства, вклю-
чаючи постачальників, клієнтів та інші вагомі 
елементи, що виходять за межі підприємства, а 
також визначення контролю з позиції бухгал-
терського обліку.

Інтегрована звітність означає інтегроване 
мислення, яке ставить при підготовці звітності 
перед корпоративним підприємством і суспіль-
ством складні завдання. 

Значний поштовх розвитку концепції інте-
грованої звітності надали дискусійний доку-
мент «Інтегрована звітність – цінності взаємодії 
в ХХІ столітті» (2011 р.) та стандарт «Концеп-
туальні основи міжнародної інтегрованої звіт-
ності» (2013 р.), що були випущені IIRC [3]. 
Якщо в першому документі були обґрунтовані 
причини необхідності трансформації існуючої 
концепції бухгалтерської звітності та запрова-
дження інтегрованої звітності, описані можливі 
варіанти побудови її структури, переваги ко-
ристувачів від її впровадження, то у стандарті 
«Концептуальні основи міжнародної інтегрова-
ної звітності» вже була здійснена перша спроба 
стандартизації практики підготовки і подання 
інтегрованої звітності на основі розгляду базо-

 

Фінансовий капітал 
Кошти для використання у 
виробництві товарів, надання послуг, 
які надходять через фінансування або 
створюються в результаті операцій або 
інвестицій   

Виробничий капітал 
Виробничі фізичні об’єкти (будівлі, 
обладнання), які має підприємство для 
виробництва товарів або надання 
послуг 

Інтелектуальний капітал 
Організаційні нематеріальні активи, 
основані на знаннях (інтелектуальна 
вартість, організаційний капітал) 

Людський капітал 
Компетенції співробітників, їх 
здібності та досвід, а також їх 
мотивація запроваджувати інвестиції 

Соціально-репутаційний капітал 
Інститути та стосунки в межах 
співтовариств і між ними та здатність 
ділитися інформацією для підвищення 
індивідуального та колективного 
добробуту (загальні норми, цінності, 
репутація, бренди) 

Природний капітал 
Природні ресурси і процеси, що 
дозволяють створювати товари і 
надавати послуги, які підтримують 
минуле, поточне і майбутнє 
підприємства (земля, повітря, вода, 
корисні копалини) 

 
 
 
 
 

 
 
 

ВАРТІСТЬ 

Рис. 1. Капітали, які формують вартість корпоративного підприємства
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вих понять, керівних принципів та компонентів 
її змісту (табл. 1). 

Існує ряд проблем, пов’язаних з розробкою і 
впровадженням моделі інтегрованої звітності як 
в світі, так і в Україні. Одна з них – наскільки 
можливо визначити в деталях інформацію, необ-
хідну для розкриття, щоб вона була корисною. 
Поняття «корисності» сильно диверсифіковане 
за ринками, бізнесами і за обставинами функ-
ціонування корпоративного підприємства. Тому 
неможливо об’єктивно визначити внесок показ-
ників в успіх бізнесу. Іноді менеджери не знають 
ключові фактори, що приводять підприємство 
до успіху. З тих же причин складно перевіри-
ти таку інформацію незалежним чином. До того 
ж вартість збору і підготовки такої інформації 
може бути високою, що викличе негативну реак-
цію у підприємств, що підготовляють звіти.

Інша проблема пов’язана з тим, що звітність 
змушена еволюціонувати через необхідність ві-
дображення змін в самому бізнесі, в інформа-
ційних технологіях, у потребах користувачів. 
У різних юрисдикціях існують різні вимоги, 
які самі змінюються. У рамках однієї юрисдик-
ції, як правило, зустрічаються різні підходи 
до різних підприємств, залежно від їх розміру, 
виду власності й діяльності. 

Інтегрована звітність вже почала застосову-
ватися в ряді компаній. У даний час налічу-
ється більше 750 учасників в світовій мережі 
інтегрованої звітності: тільки в Японії – одна, 
180 підприємств на даний час практикують ін-
тегровану звітність. Більше ніж 1 000 компаній 
по всьому світі використовують її, щоб спілку-
ватися зі своїми інвесторами, й зростає інтерес 
до інтегрованої звітності серед піонерів у дер-

 
Таблиця 1

Концептуальна основа інтегрованої звітності
Компоненти Зміст

Фундаментальна концепція
Капітал Фінансовий, промисловий, інтелектуальний, людський, соціальний та природній

Бізнес-модель Мета (зовнішня комунікація), опис змісту, структура розкриття цього змісту, 
метод отримання даних

Створення доданої 
вартості Коротко-, середньо- та довгостроковий періоди

Принципи, за якими повинна викладатись інформація в інтегрованих звітах

Стратегічний фокус та 
орієнтація на майбутні 
періоди

Надання достатньої для розуміння інформації про організаційну стратегію, 
зокрема, яким чином ця стратегія сприяє продукуванню доданої вартості у ко-
ротко-, середньо- та довгострокових періодах та яким чином використовувати-
муться та відтворюватимуться капітали підприємства 

Логічність викладення 
інформації

Викладення у логічний спосіб моделі створення доданої вартості компанією, 
показ взаємозв’язків та залежності між різними компонентами, істотними для 
здатності підприємства створювати додану вартість упродовж тривалого часу 

Відповідність вимогам 
груп впливу

Наочна демонстрація стану взаємодії підприємства з його ключовими групами 
впливу (заінтересованими сторонами), зокрема, показ, наскільки підприємство 
розуміє, бере до уваги та відповідає дійсним потребам, інтересам та очікуванням 
таких груп

Суттєвість та стислість
Надання короткої інформації про найважливіші моменти (фактори, ризики) у 
діяльності підприємства, які істотно впливають на здатність підприємства ство-
рювати додану вартість у коротко-, середньо- та довгостроковому періодах

Повнота та 
достовірність

Викладення у збалансований спосіб і без грубих помилок усіх суттєвих питань, 
позитивних і негативних 

Зв’язаність та 
порівняльність

Подання інформації зв’язано, щоб можна було порівняти інформацію впродовж 
певного часу (кількох звітів) та прослідкувати еволюцію моделі продукування 
доданої вартості підприємства

Елементи змісту
Огляд підприємства і 
зовнішнє середовище Чим займається підприємство і які умови, в яких воно працює?

Управління Як структура управління підприємством підтримує його здатність створювати 
вартість у короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективах?

Бізнес-модель Яка бізнес-модель підприємства?

Ризики та можливості
Які конкретні ризики та можливості, що впливають на здатність підприємства 
створювати вартість протягом коротко-, середньо- і довгострокового періодів, і 
як підприємство використовує такі можливості та управляє такими ризиками?

Стратегія і розподіл 
ресурсів В якому напрямку хоче розвиватися підприємство і як воно має намір робити це?

Результати діяльності Наскільки підприємство досягло своїх стратегічних цілей за вказаний період і 
які результати його діяльності з погляду приросту/убутку капіталів?

Перспективи на 
майбутнє

Які складнощі і невизначеності можуть виникнути у підприємства при реалізації 
стратегії, і які потенційні наслідки для бізнес-моделі та майбутньої діяльності?

Основні принципи 
презентації

Як підприємство визначає, які питання слід включити в інтегрований звіт і як 
такі питання оцінюються кількісно або якісно?
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жавному секторі [4, с. 49]. В Україні 9 грудня 
2013 р. відбувся запуск Міжнародного формату 
інтегрованої звітності. Національні компанії 
поки що на шляху складання інтегрованої звіт-
ності. 

На практиці механізм підготовки інтегро-
ваної звітності ще далекий від досконалості. 
Разом з тим у підприємств вперше з’явилася 
можливість безперешкодно експериментувати і 
впроваджувати інновації, слідуючи принципам 
інтегрованої звітності й виявляючи, які вигоди 
вона може принести.

До вигод, очікуваних від інтегрованої звіт-
ності, можна віднести: можливість змістовної 
оцінки життєздатності бізнес-моделі і стра-
тегії корпоративного підприємства в довго-
строковій перспективі; задоволення потреб 
інвесторів та інших зацікавлених сторін в 
інформації і кращому розумінні бізнес-моде-
лі і залежності від ключових взаємовідносин 
і ресурсів, а також зв’язків між динамікою 
ринку, стратегією, ризиками та ключовими 
показниками діяльності (КПД) і ефективний 
розподіл обмежених ресурсів.

Висновки. Інтегрована звітність стає най-
більш інноваційним і цілісним підходом до 
корпоративної звітності у світі та в Україні. Ін-
тегрована звітність виробляє більш зв’язний і 
ефективний підхід до корпоративної звітності. Її 
метою є підвищення якості інформації, доступ-
ної постачальникам фінансового капіталу, для 
забезпечення більш ефективного та продуктив-

ного розподілу капіталу. Разом з тим інтегрова-
ний звіт корисний для всіх зацікавлених сторін, 
яким важлива оцінка здатності підприємства 
створювати вартість протягом тривалого часу. 
Інтегрована звітність дозволяє корпоративним 
підприємствам показувати зв’язок між органі-
заційною стратегією, управлінням, фінансови-
ми результатами та соціальним, екологічним та 
економічним контекстом діяльності. Стандарт-
ної форми інтегрованого звіту не існує, проте 
Міжнародний комітет з інтегрованої звітності 
сформулював базові принципи, якими слід керу-
ватися при його складанні. Проте залишаються 
проблеми, пов’язані з розробкою і впроваджен-
ням інтегрованої звітності у практику. 
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ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ  
ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У БАЛАНСІ

CURRENT LIABILITIES: THE PROCEDURE FOR THE RECOGNITION  
AND REFLECTED IN THE BALANCE SHEET

АНОТАЦІЯ
У статті встановлено, що зобов’язання відображають-

ся в обліку тільки тоді, коли за ними виникає заборгованість. 
Зобов’язання, які підлягають виконанню в майбутньому, не є 
заборгованістю і не відображаються в системі бухгалтерсько-
го обліку. Досліджено, що зобов’язання виникають як наслідок 
минулих подій, а саме після отримання товарів, робіт, послуг, 
авансу, а також нарахування заробітної плати, податків, збо-
рів та ін. Зобов’язання вважаються поточними, якщо неперед-
бачений строк їх погашення не перевищує 12 місяців із дати 
балансу. До інших поточних зобов’язань відносяться всі, що 
не знайшли відображення за вказаними статтями зобов’язань. 
Поточні зобов’язання відображаються у балансі за сумою по-
гашення, оскільки очікується їх оплата в поточному періоді, що 
не перевищує 12 місяців. За результатами проведеного дослі-
дження зроблено висновок, що дані про поточні зобов’язання 
використовуються при проведенні аналізу фінансового стану 
підприємства для визначення його платоспроможності та лік-
відності.

Ключові слова: поточні зобов’язання, баланс, поточний 
період, платоспроможність, управлінські рішення, методика 
аналізу. 

АННОТАЦИЯ 
В статье установлено, что обязательства отражаются в 

учете только тогда, когда по ним возникает задолженность. 
Обязательства, которые подлежат исполнению в будущем, 
не являются задолженностью и не отражаются в системе бух-
галтерского учета. Доказано, что обязательства возникают 
как следствие прошлых событий, а именно после получения 
товаров, работ, услуг, аванса, а также начисления заработ-
ной платы, налогов, сборов и др. Обязательства считаются 
текущими, если непредусмотренный срок их погашения не 
превышает 12 месяцев от даты баланса. К другим текущим 
обязательствам относятся все, не нашедшие отражения по 
указанным статьям обязательств. Текущие обязательства 
отражаются в балансе по сумме погашения, поскольку ожида-
ется их оплата в текущем периоде, которая не превышает 12 
месяцев. По результатам проведенного исследования сделан 
вывод, что данные о текущих обязательствах используются 
при проведении анализа финансового состояния предприятия 
для определения его платежеспособности и ликвидности.

Ключевые слова: текущие обязательства, баланс, теку-
щий период, платежеспособность, управленческие решения, 
методика анализа.

АNNOTATION 
It is established that the commitment displayed in accounting 

only when it occurs in arrears. Commitments unenforceable 
in the future are not paid and do not appear in the system of 
accounting. It is investigated that the obligation arising as a result 
of past events, namely after the receipt of goods, works, services, 
payment, as well as payroll, taxes, fees, etc. Commitments are 
considered current if not provided for the period of their maturity 

does not exceed 12 months from the date of the balance sheet. 
Other current liabilities include all that is not reflected on these 
articles. Current liabilities are displayed in the balance sheet for 
the amount of the repayment is expected because their payment 
in the current period, not exceeding 12 months. According to the 
results of the study concluded that data on the current liabilities, 
are used during the analysis of the financial state of the enterprise 
to determine its solvency and liquidity. 

Keywords: the current commitment, the balance, the current 
period, solvency, management decisions, the method of analysis. 

Постановка проблеми. Проблема неплатежів 
на вітчизняних підприємствах була і є актуаль-
ною в останні роки. Це стосується розрахунків 
між підприємствами, за податками з бюдже-
том, із заробітної плати, зі страхування тощо. 
Сьогодні більшість сільськогосподарських під-
приємств України характеризується низьким 
рівнем рентабельності. Незначна прибутковість 
або взагалі її відсутність на сільськогосподар-
ських підприємствах, малий рівень доходів 
більшості сільського населення, незначні інвес-
тиційні вкладення є наслідками існуючої систе-
ми господарювання. Це зумовлено бюрократич-
ним втручанням у розподіл товарів і платежів, 
адміністративною підтримкою збиткових і збан-
крутілих підприємств. Такі дії породили безвід-
повідальність підприємств, зростання масових 
неплатежів [1].

За даними Держкомстату, заборгованість 
по заробітній платі в Україні в червні 2015 р. 
виросла в порівнянні з травнем на 5,8% і на 
1 липня становила 1,9 млрд. грн. Порівняно 
з початком року борги по зарплаті зросли на 
45,1%. Близько 1,44 млрд. грн., або 75% від 
обсягу заборгованості, складають борги еконо-
мічно активних підприємств. 

Критичність ситуації підтверджується та-
кож у більшості випадків несвоєчасною опла-
тою більшої частини зобов’язань. Порушення 
строків погашення зобов’язань призводить до 
їх накопичення та знецінення грошових коштів 
для кредиторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем обліку розрахунків при-
святили свої роботи вітчизняні та зарубіжні 
вчені, зокрема, Ф.Ф. Бутинець [9], І.О. Власо-
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ва [7], І.В. Жолнер [5], В. Лановий [1], А.В. Озе-
ран [10], Т.І. Тесленко [4], П. Хомін [8] та ін. 
Аналіз результатів даних досліджень засвідчує 
підвищену увагу до питань обліку зобов’язань.

Мета статті полягає в аналізі та доклад-
ному вивченні порядку визнання поточних 
зобов’язань у балансі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зобов’язання – існуюче зобов’язання суб’єкта 
господарювання, яке виникає в результаті ми-
нулих подій і погашення якої, за очікуванням, 
призведе до вибуття ресурсів суб’єкта господа-
рювання, котрі втілюють у собі економічні ви-
годи [2].

Методологічні засади формування в бух-
галтерському обліку України інформації про 
зобов’язання та її розкриття у фінансовій звіт-
ності визначені П(С)БО 11 «Зобов’язання» [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зобов’язання поділяються на: 

довгострокові 

поточні непередбачені 

доходи майбутніх 
періодів 

Рис. 1. Класифікація зобов’язань за ПСБО 11 [3]

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які бу-
дуть погашені 

протягом операційного циклу підприємства 
або повинні бути погашені 

протягом 12 місяців починаючи з дати балан-
су [3]. Поточні зобов’язання існують на будь-
якому підприємстві незалежно від напрямку 
діяльності.

До поточних зобов’язань належать:
- короткострокові векселі видані;
- поточна заборгованість за розрахунками з 

одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджет-
них платежів, зі страхування, з оплати праці, з 
учасниками, внутрішніх розрахунків;

- кредиторська заборгованість за товари, ро-
боти, послуги;

- короткострокові кредити банків;
- поточна заборгованість за розрахунками:
- з одержаних авансів;
– з бюджетом;
– з позабюджетних платежів;
– зі страхування;
– з оплати праці;
– з учасниками;
– з внутрішніх розрахунків;
- інші поточні зобов’язання. 
На практиці зобов’язання реєструються в 

обліку тільки в тому разі, якщо за ними ви-
никає заборгованість, тобто вони виникають 
після отримання товарів, робіт, послуг, аван-
су та нарахування заробітної плати, податків, 
зборів тощо, тобто як наслідок минулих по-
дій [4, с. 6].

Щоб правильно організувати бухгалтерський 
облік зобов’язань, потрібно визначити момент 
їх виникнення.

Визнаються зобов’язання і відображаються 
за дотриманням таких умов:

1) оцінка зобов’язання може бути достовірно 
визначена;

2) існує ймовірність зменшення економіч-
них вигод у майбутньому внаслідок погашення 
зобов’язання;

3) ідентифіковано суб’єкти заборгованості;
4) визнана підприємством, на яке покладено 

обов’язок її погасити, і водночас сформовано в 
інших суб’єктів обґрунтоване сподівання, що 
підприємство виконає свої зобов’язання;

5) її погашення спричинить вибуття з під-
приємства ресурсів, які втілюють у собі еконо-
мічні вигоди;

6) існує реально на даний час;
7) виникає як результат минулих подій;
8) буде неминуче погашена;
9) має визначений термін виконання.
У міжнародній практиці відсутній стандарт, 

в якому приділялася увага суто зобов’язанням, 
але для їх визнання, оцінки і розкриття слід 
користуватися наступними стандартами: МСФЗ 
8, та МСБО 39 [5].

Якщо на дату балансу раніше визнане 
зобов’язання не підлягає погашенню, то після 
закінчення терміну позовної давності його слід 
списати та включити до складу доходу звітного 
періоду.

При нарахуванні витрат підприємства ви-
никає значна частина зобов’язань. Наприклад, 
зобов’язання за рахунками зі сплати податків, 
обов’язкових платежів, заробітної плати, ство-
рення забезпечень визнаються разом із нараху-
ванням витрат. 

При визначенні та оцінці фінансового стану 
підприємства, рівня його платоспроможності 
використовують зобов’язання як джерело еко-
номічної інформації.

 Поточні зобов’язання відображають у балан-
сі за сумою їх погашення.

Сума погашення – це недисконтована сума 
грошових коштів або їх еквівалентів, яка, 
як очікується, буде сплачена для погашення 
зобов’язання в процесі звичайної діяльності 
підприємства [3].

Погашення зобов’язання можна здійснювати 
шляхом: 

– сплати кредиторові грошових коштів; 
– відвантаження готової продукції, товарів 

або надання послуг у рахунок отриманого аван-
су від покупця або в порядку заліку заборгова-
ності; 

– переведення зобов’язань у корпоративні 
права, які належать кредитору (елементи капі-
талу), тощо.

Іноді погашення одного зобов’язання призво-
дить до виникнення іншого зобов’язання.

У балансі поточні зобов’язання відображають 
за строком їх погашення, у III розділі пасиву 
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балансу, який має назву «Поточні зобов’язання 
і забезпечення». А точніше узагальнює залиш-
ки за одержаними кредитами банку, виданими 
підприємством векселями, кредиторською за-
боргованістю за товари, роботи і послуги, по-
точні зобов’язання за розрахунками з бюдже-
том, зі страхування, оплати праці тощо. Даний 
розділ має такі статті:

- «Короткострокові кредити банків» – де ві-
дображається сума поточних зобов’язань під-
приємства за отримані від банка позики;

- «Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями» – відобража-
ється сума зобов’язань, яку суб’єкт господарю-
вання повинен погасити протягом 12 місяців;

- «Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги» – відображається сума 
заборгованості постачальникам і підрядникам 
за матеріальні цінності, виконані роботи та 
отримані послуги;

– «Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом» – надається інфор-
мація про заборгованість підприємства за пла-
тежами до бюджету;

– «Поточна кредиторська заборгованість з 
податку на прибуток» – показується заборгова-
ність підприємства з податку на прибуток; 

– «Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками зі страхування» – показується 
сума заборгованості, яку підприємство повинно 
перерахувати до Пенсійного фонду, на соціаль-
не страхування, страхування майна підприєм-
ства та індивідуальне страхування його праців-
ників;

- «Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці» – надається ін-
формація про заборгованість підприємства з 
оплати праці, включаючи депоновану заробітну 
плату;

– «Поточні забезпечення» – наводиться 
сума забезпечень, які планується використати 
протягом 12 місяців з дати балансу, для по-
криття витрат, щодо яких відповідне забезпе-
чення було створено;

– «Доходи майбутніх періодів» – відобра-
жаються доходи, одержані у поточному періоді 
або попередніх звітних періодах, але які нале-
жать до наступних звітних періодів (наприклад, 
орендна плата, отримана від орендарів авансом 
в рахунок платежів майбутніх періодів, тощо);

– «Інші поточні зобов’язання» – відобра-
жаються суми зобов’язань, які не включені до 
інших статей, наведених у розділі «Поточні 
зобов’язання», зокрема, заборгованість за одер-
жаними авансами, заборгованість засновникам 
у зв’язку з розподілом прибутку, заборгованість 
пов’язаним сторонам [8, с. 36].

Бухгалтерський облік поточних зобов’язань 
ведеться на рахунках відображених в таблиці 1.

До більшості рахунків обліку зобов’язань 
Планом рахунків передбачено відкриття субра-
хунків, що деталізують об’єкти обліку. В між-
народній практиці також є субрахунки для де-
тальної інформації про зобов’язання. 

Деякі критерії зобов’язань поєднуються 
в одній статті балансу або в декількох таких 
статях. Так, стаття «Короткострокові креди-
ти банків» відображає заборгованість з одер-
жаних кредитів, але якщо кредит одержано 
під заставу, то дану статтю можна віднести 
до складу забезпечених зобов’язань. У статті 
«Кредиторська заборгованість за товари, ро-
боти, послуги» відображається заборгованість 
перед постачальниками за одержані товари, 
роботи, послуги згідно з укладеними контрак-
тами. Але вона також може відображатися у 
статті «Векселі видані», якщо під цю заборго-
ваність видано вексель. Крім того, вексель є 
забезпеченням зобов’язань. 

Висновки. Отже, згідно з результатами про-
веденого дослідження, структура статей пасиву 
балансу у розрізі зобов’язань може допускати ду-
блювання за різними ознаками. Тому не завжди 
можливе однозначне віднесення зобов’язань до 
тієї чи іншої статті балансу. У такому випадку 
необхідно надати додаткові пояснення стосовно 
окремої статті або статей балансу у примітках 
до фінансової звітності.

Таблиця 1
Порівняння вітчизняних рахунків бухгалтерського обліку  

поточних зобов’язань з міжнародними [5]
Код рахунку Назва рахунку за П(С)БО Код рахунку Назва рахунку за МСФЗ

60 Короткострокові позики 1.04 Короткострокові позики

61 Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями L.05 Поточна заборгованість за 

банківськими кредитами
62 Короткострокові векселі видані L.03.10 Короткострокові векселі видані

63 Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками L.01.01 Кредиторська заборгованість за 

товари

64 Розрахунки за податками й плате-
жами L.03.01 Нарахована зарплата, нараховані 

відповідні податки та збори
65 Розрахунки за страхуванням - -

66 Розрахунки за виплатами 
працівникам - -

67 Розрахунки з учасниками LM.11 Дивіденди до сплати
68 Розрахунки за іншими операціями L.02.01 Аванси від покупців
69 Доходи майбутніх періодів L.03.12 Доходи майбутніх періодів
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І АУДИТУ  
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

FEATURES OF ACCOUNTING AND AUDIT FINANCIAL RESULTS

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретичні і практичні підходи до об-

ліку і аудиту фінансового результату підприємства, розкрито 
сучасний стан і особливості обліку фінансових результатів під-
приємства, з’ясовано основні проблеми з цього напрямку. На 
основі отриманих результатів дослідження сформовано осно-
вні шляхи з перспективи вирішення проблем обліку фінансо-
вих результатів підприємства.

Ключові слова: облік, аудит, витрати, дохід, фінансовий 
результат, прибуток.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические и практические под-

ходы к учету и аудиту финансового результата предприятия, 
раскрыто нынешнее состояние и особенности учета финансо-
вых результатов предприятия, выяснены основные проблемы 
в этом направлении. На основе полученных результатов ис-
следования сформированы основные пути перспективного ре-
шения проблем учета финансовых результатов предприятия.

Ключевые слова: учет, аудит, расходы, доход, 
финансовый результат, прибыль.

АNNOTATION
In the article the theoretical and practical approaches to 

accounting and auditing of financial results, described the current 
status and accounting of financial results, revealed major problems 
in this direction. Based on the research results generated from the 
perspective of the main ways of solving the problems of accounting 
of financial results.

Keywords: accounting, auditing, cost, revenue, financial 
result, profit.

Постановка проблеми. Питання досліджен-
ня фінансових результатів є актуальними для 
підприємств як суб’єктів господарювання, що 
здійснюють фінансово-господарську діяльність. 
Це зумовлено тим, що на основі формування 
фінансових результатів підприємства визнача-
ється прибуток, який є підсумковим показни-
ком фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств, основним чинником його економічного і 
соціального розвитку, джерелом самофінансу-
вання, стимулювання соціально-економічного 
розвитку виробництва і матеріального заохо-
чення персоналу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процес визначення доходів і витрат підприєм-
ства з метою формування фінансового резуль-
тату в системі бухгалтерського обліку і аудиті 
не є новим. Проблеми організації обліку і ау-

диту фінансових результатів (прибутку) розгля-
далися у працях відомих вчених-економістів. 
Дослідження фінансової діяльності, зокрема 
прибутку підприємства, на сучасному етапі є 
об’єктом уваги багатьох вчених. Їх досліджува-
ли в своїх роботах В.І. Аранчій, М. Дем’яненко, 
І.А. Бланк, В.Л. Корінєв, М.Я. Коробов, 
П.І. Орлов, К.Я. Петрова, А. Турило, П.Н. Шу-
ляк, Н. Шмиголь та багато інших дослідників. 

Проте питання визначення показників фі-
нансового результату в системі обліково-аналі-
тичної діяльності підприємства для потреб як 
внутрішніх, так і зовнішніх користувачів ли-
шаються актуальними із-за ускладнення облі-
ку, його постійними змінами та орієнтацією до 
міжнародних стандартів. Тому питання форму-
вання і відображення фінансових результатів у 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 
підприємства є досить актуальними і потребу-
ють уточнення.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Визначення фінансового 
результату за відповідними видами діяльності 
відбувається в системі бухгалтерського облі-
ку шляхом послідовного зіставлення доходів 
і витрат підприємства, що класифікуються за 
видами діяльності. Від якості економічної ін-
формації, підходів до її збору, обробки та вико-
ристання, облікової політики залежать повнота 
та якість визначення фінансового результату з 
метою прийняття ефективних управлінських 
рішень. Тому визначення фінансового результа-
ту в обліку і аудиті, його походження й утво-
рення є важливим питанням, яке потребує по-
дальшого дослідження.

Мета статті полягає у дослідженні теоретич-
них і практичних підходів до обліку і аудиту 
фінансового результату підприємства, розкрит-
ті сучасного стану і особливостей обліку фі-
нансових результатів підприємства, з’ясуванні 
основних проблем з цього напрямку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансовий результат визначається за кожним 
видом діяльності шляхом зіставлення доходів і 
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витрат звітного періоду. Для визначення фінан-
сового результату діяльності за звітний період 
необхідно дотримуватися таких принципів ви-
знання доходів і витрат, як нарахування, відпо-
відність і періодичність.

Фінансовий результат визначається, вихо-
дячи із принципу нарахування й відповіднос-
ті доходів і витрат, по якому для визначення 
фінансового результату зіставляються доходи 
звітного періоду з витратами, здійснюваними 
для одержання цих доходів у тому звітному 
періоді, коли вони відбулися, а не на момент 
отримання чи сплати грошових коштів, оскіль-
ки ці періоди часу не завжди співпадають. До 
того ж витрати, що здійснені у звітному пері-
оді, повинні порівнюватись з доходом, задля 
якого здійснені витрати цього звітного періоду.

Виходячи з принципу періодичності, для ви-
значення фінансового результату доходи та ви-
трати підприємства розподіляються за звітними 
періодами. Звітним періодом є один рік, проміж-
ними звітними періодами – квартал, місяць.

Під доходами, згідно з п. 3 П(С)БО 1 «За-
гальні вимоги до фінансової звітності» [1], ро-
зуміють збільшення економічних вигод у ви-
гляді надходження активів або зменшення 
зобов’язань, які ведуть до збільшення власного 
капіталу (за винятком росту капіталу за раху-
нок внесків власників). 

Під витратами, згідно з П(С)БО 1 [1], розу-
міється зменшення економічних вигод у вигля-
ді вибуття активів або збільшення зобов’язань, 
які ведуть до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілу власниками).

Методологічні засади формування в бухгал-
терському обліку інформації про доходи під-
приємства та її розкриття у фінансовій звітнос-
ті визначені П(С)БО 15 «Дохід» [2], відповідно 
до якого дохід визнається під час збільшення 
активу або зменшення зобов’язання, що зумов-
лює зростання власного капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок внесків учасни-
ків підприємства), за умови, що оцінка доходу 
може бути достовірно визначена.

П(С)БО 16 «Витрати» [3] визначає методоло-
гічні засади формування в бухгалтерському об-
ліку інформації про витрати підприємства та її 
розкриття у фінансовій звітності. Норми цього 
Положення (стандарту) застосовуються підпри-
ємствами, організаціями та іншими юридични-
ми особами (далі – підприємства) незалежно від 
форм власності (крім банків, бюджетних уста-
нов та підприємств, які відповідно до законо-
давства складають фінансову звітність за між-
народними стандартами фінансової звітності).

Витрати відображаються в бухгалтерсько-
му обліку одночасно зі зменшенням активів 
або збільшенням зобов’язань. Витратами звіт-
ного періоду визнаються або зменшення акти-
вів, або збільшення зобов’язань, що призводить 
до зменшення власного капіталу підприємства 
(за винятком зменшення капіталу внаслідок 

його вилучення або розподілу власниками), за 
умови, що ці витрати можуть бути достовірно 
оцінені. Витрати визнаються витратами певно-
го періоду одночасно з визнанням доходу, для 
отримання якого вони здійснені [3].

Витрати, які неможливо прямо пов’язати 
з доходом певного періоду, відображаються у 
складі витрат того звітного періоду, в якому 
вони були здійснені. Якщо актив забезпечує 
одержання економічних вигод протягом кіль-
кох звітних періодів, то витрати визнаються 
шляхом систематичного розподілу його вартос-
ті (наприклад, у вигляді амортизації) між від-
повідними звітними періодами [3].

Сума чистого фінансового результату (при-
бутку/збитку) визначається за даними форми 
№ 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід)» (рядки 2350, 2355), при цьо-
му джерелом інформації є рахунок бухгалтер-
ського обліку 79 «Фінансові результати». За 
кредитом цього рахунку відображаються суми в 
порядку закриття рахунків обліку доходів (ра-
хунки класу 7), за дебетом – суми в порядку за-
криття рахунків обліку витрат та нарахованого 
податку на прибуток (рахунки класу 9) [4].

Сальдо рахунку 79 при його закритті спису-
ється на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки 
(непокриті збитки)». Якщо кредитовий оборот 
більший за дебетовий, то підприємство на суму 
різниці має нерозподілений прибуток; якщо де-
бетовий оборот більший за кредитовий, то під-
приємство зазнало збитку.

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі 
субрахунки: 791 «Результат основної діяльнос-
ті», 792 «Результат фінансових операцій», 793 
«Результат іншої діяльності» [4].

Сальдо рахунку 79 «Фінансові результати» 
при його закритті списується на рахунок 44 
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 
Крім того, на рахунку 44 ведеться облік вико-
ристаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку 44 відображається 
збільшення прибутку від всіх видів діяльності, 
за дебетом – збитки і використання прибутку.

Сальдо всіх субрахунків рахунку 79 «Фінан-
сові результати» при його закритті списується 
на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непо-
криті збитки)» [4].

Крім того, на рахунку 44 ведеться облік ви-
користаного в поточному році прибутку.

Сальдо за рахунком 44 відображає нерозпо-
ділені прибутки або непокриті збитки поточно-
го і минулих років.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непо-
криті збитки)» ведеться в розрізі наступних су-
брахунків:

441 «Прибуток нерозподілений» – відобра-
жається наявність і рух нерозподіленого при-
бутку (рахунок повинен мати тільки кредито-
вий залишок);

442 «Непокриті збитки» – відображаються 
непокриті збитки. Їх списання здійснюють за 
рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, 
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пайового або додаткового капіталу і т. ін. (пови-
нен мати тільки дебетовий залишок);

443 «Прибуток, використаний в звітному 
періоді» – відображається розподіл прибутку 
між власниками (нарахування дивідендів), 
відрахування до резервного капіталу та інше 
використання прибутку в поточному періоді. 
Сальдо на цьому субрахунку в кінці року за-
кривається в кореспонденції з субрахунками 
441 і/або 442 з виведенням сальдо на одному з 
цих субрахунків.

Сума капіталу в дооцінках, яка підлягає пе-
ренесенню до нерозподіленого прибутку, розра-
ховується відповідно до пункту 21 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби», затвердженого Наказом Міністерства 
фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – 
П(С)БО 7). Згідно з П(С)БО 7, одиницею обліку 
основних засобів є окремий об’єкт основних за-
собів [5]. 

Відповідно, сума дооцінки розраховується 
на кожний окремий об’єкт основних засобів. 
Відомості про суму перевищення попередніх 
дооцінок над сумою попередніх уцінок об’єкта 
основних засобів (дані рахунків бухгалтерсько-
го обліку 41 «Капітал у дооцінках» або 42 «До-
датковий капітал», якщо залишок з рахунку 42 
не було перенесено до рахунку 41) заносяться 
до регістрів аналітичного обліку основних засо-
бів (інвентарна картка обліку основних засобів, 
книга обліку основних засобів, Відомість облі-
ку необоротних активів і зносу). Перенесення 
суми капіталу в дооцінках до нерозподіленого 
прибутку відображається за дебетом рахунку 
41 «Капітал у дооцінках» (42 «Додатковий ка-
пітал») з кредитом рахунку 44 «Нерозподілені 
прибутки (непокриті збитки)». 

Відповідно до Положення про порядок бух-
галтерського обліку окремих активів та опера-
цій підприємств державного, комунального сек-
торів економіки і господарських організацій, які 
володіють та/або користуються об’єктами дер-
жавної, комунальної власності, розпорядчий до-
кумент про облікову політику підприємства має 
визначати, зокрема, застосування періодичності 
(періоду) зарахування сум дооцінки необоротних 
активів до нерозподіленого прибутку або при ви-
бутті об’єкта основних засобів, або періодично 
(пропорційно нарахованій амортизації). 

Також обсяг чистого прибутку (доходу) може 
бути збільшений на частку нерозподіленого 
прибутку (дані рахунку 44) або невикористаних 
фондів, утворених унаслідок розподілу прибут-
ку (дані рахунку 42) в обсязі, визначеному за 
рішенням органу управління та за наявності фі-
нансових ресурсів у підприємства [6].

Аналітичний облік доходів від реалізації 
може вестися за видами (групами) продукції, 
товарів, робіт, послуг, регіонах збуту і/або ін-
ших напрямах, вибраних підприємством само-
стійно.

Аналогічно складають кореспонденції рахун-
ків під час списання на фінансові результати 

доходів та витрат інших видів діяльності з ви-
користанням відповідних субрахунків.

Прибуток підприємства є джерелом форму-
вання державного бюджету у вигляді податко-
вих витрат.

Порядок формування податкових витрат 
в умовах дії положень Податкового кодексу 
України (далі – Кодекс) [7] у редакції, чинній 
до 1 січня 2015 р., визначено ст. 138, відповід-
но до вимог якої витрати, що формують собі-
вартість реалізованих товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг, крім нерозподільних постійних 
загальновиробничих витрат, які включаються 
до складу собівартості реалізованої продукції в 
періоді їх виникнення, визнаються витратами 
того звітного періоду, в якому визнано доходи 
від реалізації таких товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг (п. 138.4 ст. 138 Кодексу), інші 
витрати – визнаються витратами того звітного 
періоду, в якому вони були здійснені, згідно 
з правилами ведення бухгалтерського обліку 
(п. 138.5 ст. 138 Кодексу) [7].

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 
Кодексу у редакції, чинній з 1 січня 2015 р., 
об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом 
походження з України та за її межами, який 
визначається шляхом коригування (збільшення 
або зменшення) фінансового результату до опо-
даткування (прибутку або збитку), визначеного 
у фінансовій звітності підприємства відповідно 
до національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, на різниці, які виникають 
відповідно до положень розділу III «Податок на 
прибуток підприємств» Кодексу [7].

Тобто для визначення об’єкта оподаткування 
податком на прибуток слід керуватись правила-
ми бухгалтерського обліку.

Податок на прибуток визначається згідно 
з П(С)БО 17 «Податок на прибуток» та згідно 
із законодавством України та, відповідно, про-
водиться порівняння (контроль) з декларацією 
про прибуток підприємства [8].

Положення (стандарт) бухгалтерського облі-
ку 17 «Податок на прибуток» (далі – Положен-
ня (стандарт) 17) визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському обліку інформа-
ції про витрати, доходи, активи і зобов’язання 
з податку на прибуток та її розкриття у фінан-
совій звітності [8]. 

Положення (стандарт) 17 застосовується під-
приємствами, організаціями та іншими юри-
дичними особами (далі – підприємства) неза-
лежно від форм власності, які, згідно з чинним 
законодавством, є платниками податку на при-
буток (крім бюджетних установ) [8]. 

Відповідно до п. 152.9 ПК, податковими пе-
ріодами з податку на прибуток є: календарні 
квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьо-
му ведення податкового обліку здійснюється 
наростаючим підсумком із початку року [7].

Згідно зі ст. 151.1 ПК передбачено ставку по-
датку на прибуток у 2015 р. 18% (з 01.04.11 р. 
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ставка – 23%; з 01.01.12 р. – 21%; з 01.01.13 р. – 
19%; з 01.01.14 р. – 18%). Платники податку 
на прибуток звітуватимуть за підсумками року 
та разом із декларацією подаватимуть і фінз-
вітність.

З 2015 р. здійснюється перехід на правила 
розрахунку податку на прибуток. Так, пода-
ток на прибуток обчислюватимемо, виходячи 
із бухгалтерського фінансового результату (за 
П(С)БО чи МСФЗ), відкоригованого на різниці, 
передбачені ПКУ (амортизаційні різниці, різ-
ниці, які виникають при формуванні резервів 
(забезпечень), різниці, які виникають під час 
здійснення фінансових операцій (пп. 134.1.1 
ПКУ) [7].

Аудит фінансового результату визначається 
на завершальній стадії виробничої і збутової ді-
яльності підприємства, і він є результатом фі-
нансово-господарської діяльності підприємства. 
Основним критерієм діяльності підприємства є 
отримання прибутку, що визначається на осно-
ві контролю формування витpaт i дoхoдiв під-
приємства за звітний період [8].

Метoю пpaвильнocтi вiдoбpaження фінансо-
вих результатів підприємства і aудиту прибутку 
є вcтaнoвлення дocтoвipнocтi дaних пеpвинних 
дoкументiв щoдo визнaчення фінансових ре-
зультатів, а саме дoхoдiв i витpaт, пoвнoти 
тa cвoєчacнocтi їх вiдoбpaження в фінансовій 
звітності й oблiкoвих pегicтpaх, вiдпoвiднocтi 
метoдики oблiку дoхoдiв i витpaт чинним 
нopмaтивним aктaм.

Пpoведення aудиту нa пiдпpиємcтвi 
дoпoмагає виявити вci недoлiки i cлaбкi мicця 
oблiку фінансових результатів тa вiдoбpaження 
pезультaтiв у бухгaлтеpcькoму oблiку i 
фiнaнcoвiй звiтнocтi. Aудит зaбезпечує не 
тiльки пеpевipку дocтoвipнocтi iнфopмaцiї, a 
й poзpoбку пpoпoзицiй, зa дoпoмoгoю яких 
oблiк i paцioнaльне викopиcтaння pеcуpciв дaє 
мoжливicть oптимiзувaти гocпoдapcьку діяль-
ність пiдпpиємcтвa.

Висновки. Таким чином, дoхoди тa витpaти 

являють coбoю нaйвaжливiшу складову 
дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, що формує його фі-
нансовий результат. В результаті дослідження 
уточнено необхідність удосконалення обліку і 
аудиту доходів, витрат і фінансових результа-
тів з метою інформаційного забезпечення по-
треб різних користувачів. Це дозволяє систе-
матизувати облікову інформацію та підвищити 
оперативність обліку для потреб управління і 
контролю.
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ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ  
З КОНВЕРТОВАНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ 

INTERNAL DATA REPORTING OF ENTERPRICES  
ABOUT OPERATIONS WITH CONVERTIONAL OBLIGATIONS 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджується внутрішня звітність для управлін-

ського персоналу, яка має на меті прийняття результативних 
рішень і здійснення контролю здійснених операцій з конверто-
ваними облігаціями. Необхідною для цього є наявність досто-
вірної, оперативної та повної інформації щодо емісії облігацій 
при прийнятті підприємством рішень щодо операцій з конвер-
тованими облігаціями, оцінки її ефективності та здійснення 
контролю.

Ключові слова: звітність, управління, внутрішня звітність, 
цінні папери, конвертовані облігації. 

АННОТАЦИЯ 
В статье исследуется внутренняя отчетность для управлен-

ческого персонала, цель которой – принятие результативных 
решений и осуществление контроля осуществленных опера-
ций с конвертируемыми облигациями. Необходимым для этого 
является наличие достоверной, оперативной и полной инфор-
мации об эмиссии облигаций при принятии предприятием ре-
шений по операциям с конвертируемыми облигациями, оценки 
ее эффективности и контроля.

Ключевые слова: отчетность, управление, внутренняя 
отчетность, ценные бумаги, конвертируемые облигации.

ANNOTATION
The internal record for administrative personnel which 

aims the acceptance of effective decisions and control over the 
realized operations with convertible bonds is being investigated. 
The availability of reliable, efficient and complete information 
concerning the bond emission when making decisions as to 
operations with convertible bonds, estimation of its effectiveness 
and the realization of control are necessary for this.

Keywords: record, administration, internal record, securities, 
convertible bonds.

Постановка проблеми. Характерною рисою 
для вітчизняного фондового ринку є наявність 
великої кількості акціонерних товариств, що 
створює сприятливі умови для випуску конвер-
тованих облігацій, зважаючи на те, що після 
емісії конвертованих облігацій спостерігається 
зростання ринкової ціни акцій. Здійснюючи 
операції з цінними паперами, необхідно брати 
до уваги та аналізувати стан та можливі зміни 
на фондовому ринку, умови випуску конверто-
ваних облігацій з метою прийняття правильних 
управлінських рішень. Внутрішня звітність для 
управлінського персоналу з метою прийняття 
рішень і здійснення контролю здійснених опе-
рацій з конвертованими облігаціями повинна 
передбачати відомості, що вказують на можли-
ві витрати або доходи в результаті операцій з 
облігаціями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання щодо обліку конвертованих облігацій роз-

глядалося у працях таких вчених, як: І.А. Бой-
ко, М.І. Бондар, О.Г. Величко, Ю.Н. Воробйов, 
І.А. Іваненко, М.С. Коваль, Т.В.Ковальова, 
О.І. Лебідь, С.З. Мошенський, О.Р. Новаків-
ський, Н.А. Пономарьова, С.І. Прилипко, 
І.Л. Сазонець, І.В. Стешенко, М.А. Студенні-
кова, С.Ю. Фомічова та ін. Доцільно виокре-
мити вчених, які досліджували окремі аспекти 
даного питання: М.Г. Локнина, О.М. Вінник, 
О.С. Рогова та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Досліджуючи конвертовані 
облігації як інструмент фінансового ринку, ви-
явлено, що вченими замало уваги приділялося 
питанню їх відображення у внутрішній звітнос-
ті заради прийняття відповідних управлінських 
рішень. Однозначною є необхідність наявності 
оперативної, достовірної і повної інформації 
про терміни обігу, умови емісії облігацій та 
їхньої конвертації на акції при прийнятті під-
приємством-емітентом рішень щодо емісії кон-
вертованих облігацій, оцінки її ефективності та 
мінімізації ризику, а також здійснення контр-
олю здійснених операцій з конвертованими об-
лігаціями.

Реалізація заходів з управління та контролю 
за операціями з конвертованими облігаціями 
базується на використанні відповідної бухгал-
терської інформації. Однак питанню управлін-
ського аспекту, контролю та бухгалтерського 
відображення конвертованих облігацій в науко-
вих працях не приділено уваги, що зумовлює 
актуальність нашого дослідження. 

Мета статті полягає у розробці системи ін-
формаційного забезпечення управління опера-
ціями з облігаціями за даними бухгалтерської 
документації для забезпечення зростання ефек-
тивності управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до обраної стратегії, підприємство – 
емітент облігацій може залучати інвесторів 
сприятливими для них умовами випуску й кон-
вертації облігацій, а також найбільш ефективно 
використовувати позикові кошти та створювати 
можливості для власного розвитку. Проаналі-
зуємо детальніше специфіку прийняття управ-
лінських рішень щодо здійснення конвертації 
облігацій в умовах різних варіантів цін на ак-
ції та облігації, а також особливості здійснення 
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контролю операцій з конвертованими облігаці-
ями. Це є основою розробки відповідних реко-
мендацій щодо забезпечення бухгалтерською 
інформацією управління та контролю операцій 
з конвертованими облігаціями.

Підставою щодо здійснення емісії конверто-
ваних облігацій є прийняття загальними збора-
ми акціонерів рішення, яке визначає основні 
умови емісії такого виду облігацій:

– максимальна частка статутного капіталу, 
яка буде сформована за допомогою випуску та 
конвертації облігацій; 

– кількість конвертованих облігацій, їхня 
номінальна вартість, загальна сума випуску, 
ціна конвертованих облігацій і методи її розра-
хунку (якщо конвертація здійснюватиметься за 
ринковою вартістю, то ціна конвертованої облі-
гації дорівнюватиме сумі номінальної вартості 
та відсоткового доходу за період);

– вид акцій, на які будуть конвертуватися 
облігації – іменні, привілейовані чи прості, за-
гальна кількість акцій, їх номінальна вартість, 
ціна акції та спосіб її розрахунку, кількість ак-
цій, що припадає на одну облігацію, або ж ціна 
конвертації (виходячи з того, що номінальна 
вартість акції не може перевищувати номіналь-
ну вартість облігації);

– термін обігу конвертованих облігацій та 
можливі дати здійснення конвертації облігацій 
на акції.

Предметом конвертації може бути як одна 
акція, так і визначений пакет акцій. Проте не-
прийнятною є ситуація, в якій на одну обліга-
цію припадає частина акції. 

Конвертація облігацій може здійснюватися:
– на акції за визначену ціну (так звана фі-

зична конвертація);
– на акції або цінні папери іншого підпри-

ємства (при цьому акції (цінні папери) можуть 
бути інвестиціями емітента; в цьому випадку 
інвестор повинен вивчити фінансовий стан двох 
підприємств: підприємства-емітента, яке несе 
відповідальність за сплату відсотків за облі-
гаціями, та підприємства, на акції якого буде 
здійснено конвертацію облігацій. Власник кон-
вертованої облігації не має права на дивіденди 
базової акції, до того ж у випадку оголошення 
дефолту акції можуть бути заблоковані і вико-
ристані для задоволення претензій кредиторів);

– на рівноцінні довгострокові облігації з під-
вищеною відсотковою ставкою [1]. 

Можливі випадки, коли конвертація облі-
гацій здійснюється у кінці періоду обігу, тобто 
конвертація є одноразовою. Протягом періоду 
обігу облігацій підприємство-емітент сплачує 
відповідні відсотки. Варіант з одноразовою кон-
вертацією досить простий в реалізації відповід-
но до правового та технічного забезпечення, од-
нак передбачає вищий ступінь ризику.

Проспектом емісії може бути визначено де-
кілька етапів конвертації облігацій, наприклад, 
протягом 15 років їх може бути три. У такому 
випадку емітент має право реагувати на зміну 

фондового ринку: здійснювати аналіз і при-
ймати управлінські рішення за умов активного 
зростання або падіння ринкової ціни акції і об-
лігації, за відповідної економічної обґрунтова-
ності збільшувати або зменшувати коефіцієнт 
конвертації, створювати умови примусової кон-
вертації тощо. Поведінка учасників фондового 
ринку на практиці залежить від економічного 
стану в країні, фінансового стану та позицій 
емітента й власника на ринку.

Оцінюючи можливості щодо емісії конверто-
ваних облігацій, варто враховувати: ціну кон-
вертації, ціну відклику, момент конвертації 
облігацій і примусової конвертації (використо-
вуючи право опціону). Ціна конвертації вико-
ристовується, коли йдеться про конвертацію об-
лігацій на акції в кінці заздалегідь визначеного 
терміну, і визначається як вартість однієї акції 
та розраховується як відношення номінальної 
вартості конвертованої облігації до коефіцієнта 
конвертації.

У проспекті емісії має погоджуватися ціна 
облігацій – у момент емісії вона може дорів-
нювати або бути вищою від номінальної вартос-
ті акції або пакету акцій, що їй відповідають. 
Ринкова ціна та курс конвертованої облігації 
зазвичай пропорційно залежать від ціни акції 
емітента або від фінансових результатів това-
риства, а також перспектив його розвитку. 
Конвертовані облігації завжди будуть дорож-
чими, ніж класичні облігації (за умови, якщо 
інші властивості цих двох видів облігації є од-
накові). Додаткова вартість конвертованої об-
лігації створюється за рахунок того, що в ній 
містяться опції обміну її на акції. О.М. Мозго-
вий [2, с. 48] наголошує, що розмір ринкової 
ціни облігації залежатиме від того, наскільки 
часто нараховуватиметься з неї дохід, оскіль-
ки в цьому разі сума виплат збільшуватиметься 
при незмінній річній відсотковій ставці.

Відповідно, для підприємства-емітента здій-
снення конвертації облігації забезпечує еко-
номію на виплаті відсотків і відсутність необ-
хідності погашення зобов’язань. При цьому 
повинен відбуватися розподіл серед акціонерів 
чистого прибутку на дивіденди з відображен-
ням у фінансовій звітності. З іншої сторони, 
власник конвертованої облігації втрачає відсо-
тки за облігаціями.

За умови прибуткової діяльності підприєм-
ства відсотки у емітента за дивідендами можуть 
бути вищими, ніж відсотки за конвертовани-
ми облігаціями. У такому випадку кредитори 
будуть мати бажання здійснити конвертацію 
облігації при першій можливості конвертації. 
У момент, коли ціна акції на фондовому рин-
ку більша, ніж ціна відклику, інвестору вигід-
но здійснити конвертацію облігацій. З метою 
прийняття управлінського рішення емітенту 
необхідно проаналізувати таку ситуацію: якщо 
різниця між ціною акцій, що припадає на одну 
облігацію, і ціною відклику в сумі менша, ніж 
ціна сплати відсоткового доходу за облігаціями, 
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тоді емітенту вигідніше провести конвертацію.
Якщо емітент не зацікавлений у розпорошен-

ні активів, йому необхідно мінімізувати частку 
власників облігацій. Це означає, що не вар-
то здійснювати відклик облігацій, якщо вони 
дешевші за ціну відклику. З іншого боку, не 
варто допускати, щоб облігації залишалися не-
відкликаними, якщо вони дорожчі за ціну від-
клику, через втрату вартості облігацій. Зазви-
чай відклик облігацій не оголошують до того 
часу, поки ціна на облігації не перевищить на 
20–25% ціну відклику. Такий крок забезпечує 
надійний прибуток від конвертації для підпри-
ємства-емітента. 

Прийняття управлінських рішень щодо 
управління портфелем конвертованих обліга-
цій повинно також відбуватися з урахуванням 
такого вагомого фактора впливу зміни цін на 
акції та облігації, як інфляція.

Загалом інвестиційні характеристики кон-
вертованих облігацій більшою мірою залежать 
від цін на акції. Якщо ціна акцій невисока, а 
звичайна вартість облігацій вища за конверто-
вану, то операції з конвертованими облігаціями 
будуть відбуватися на ринку як зі звичайними 
облігаціями. Висока ціна акцій зумовлює збіль-
шення вартості конвертованої облігації і такій 
конвертованій облігації характерні властивості 
інструмента ринку акцій. 

Прийняттю оптимальних управлінських рі-
шень щодо залучення позикового капіталу або 
здійснення інвестицій в конвертовані облігації 
повинна сприяти розробка внутрішньої звітнос-
ті підприємства (рис. 1), що забезпечить:

– контроль наявності та руху цінних паперів 
у емітента та інвестора;

– дозволить своєчасно попереджати негатив-
ні позиції емітента та інвестора на ринку цін-
них паперів, сприятиме прийняттю управлін-
ських рішень щодо вжиття заходів для їхнього 
попередження або адекватного реагування на 
зміни, що відбулися;

– отримання інформації про результати ін-
вестиційної та фінансової діяльності підпри-
ємств [3].

Інвестору вигідна ситуація вкладання віль-
них коштів у конвертовані облігації через ви-
щий відсотковий дохід, ніж у звичайні облігації. 
Однак завжди є ризик падіння ціни конвертова-
ної облігації, відзиву і примусової конвертації, 
що, у свою чергу, позбавляє інвестора можли-
вості одержання очікуваного відсоткового дохо-
ду. Відповідно, від того, наскільки деталізовані 
аналіз і прогноз ситуації, з’являється більше 
можливостей прийняти оптимальне рішення.

Станом на сьогодні невирішеним проблем-
ним питанням залишається інтеграція бухгал-
терського обліку й аналізу і, як наслідок, вико-
ристання оперативної і деталізованої інформації 
для прийняття управлінських рішень, що пови-
нно забезпечити ведення бухгалтерського облі-
ку за такими напрямами:

а) в емітента:
– облік формування статутного капіталу: в 

розрізі власного капіталу та конвертованого ка-
піталу;

– облік формування позикового капіталу: ві-
дображення здійснення емісії, премій і дискон-
ту за облігаціями;

– відображення за кредитом позабалансових 
рахунків конвертованих облігацій та акцій;

б) в інвестора:
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емітента 
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необхідна в розрізі 
двох підприємств - 

емітентів 

Акції емітента 

Внутрішня звітність складається з метою прийняття 
ефективних та своєчасних управлінських рішень щодо 
доходності облігацій та акцій до моменту конвертації 

Рис. 1. Види конвертованих облігацій  
та причини необхідності розробки внутрішньої звітності
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– облік фінансових інвестицій: відображення 
інформації про здійснені інвестиції в облігації;

– відображення за дебетом позабалансових 
рахунків конвертованих облігацій та акцій.

Урахування окреслених напрямів бухгал-
терського обліку з метою вирішення питання 
комп’ютеризації обліку операцій з конверто-
ваними облігаціями на підприємствах сприяло 
розробці форм внутрішніх звітів, який поєднує 
облік конвертованих облігацій і можливості ін-
формаційних систем, необхідних для реагуван-
ня на зміни ситуації на фондовому ринку. За-
пропонований звіт є робочим документом для 
відображення операцій з конвертованими облі-
гаціями на рахунках бухгалтерського обліку та 
у фінансовій звітності.

Розробка форм внутрішньої звітності щодо 
конвертованих облігацій на підприємстві перед-
бачає врахування таких показників: 

1) номер серії, вид конвертованих облігацій: 
конвертовані облігації з нульовим купоном, об-
мінні конвертовані облігації на цінні папери 
іншого підприємства, конвертовані облігації з 
обов’язковою конвертацією на акції емітента, кон-
вертовані облігації з обов’язковою конвертацією 
на інші облігації емітента з вищою доходністю;

2) загальна номінальна вартість емісії кон-
вертованих облігацій, кількість і сума;

3) відсоткова ставка і доходність за обліга-
ціями;

4) доходність облігацій з урахуванням часу;
5) поточна вартість дивідендів;
6) коефіцієнт конвертації, який з часом 

може зменшуватися або коригуватися відповід-
но до дроблення акцій і дивідендів за акціями;

7) ринкова ціна конвертації акцій (конвер-
таційний паритет) – розрахунок повинен про-
водитись в контексті ринкової премії на акцію. 
Інвестору необхідна інформація для визначен-
ня ціни, яку він платить за акції (якщо має на 
меті право власності) [4, с. 543–549];

8) ринкова конвертаційна премія на ак-
цію – відображає грошовий розмір максималь-
но можливого збитку або переплати за акцію. 
Розраховується інвестором при придбанні кон-
вертованих облігацій. Премія зменшується, 
коли ціни акції ростуть, що пов’язано із зрос-
танням ризику, у міру того як конвертована об-
лігація віддаляється від вартості звичайної об-
лігації;

9) наявна кількість і ціна викуплених акцій 
(на балансі емітента), щодо яких є можливість 
провести конвертацію;

10) мінімальна вартість конвертованої облі-
гації розраховується у випадку негайної її кон-
вертації на акції за встановленим заздалегідь 
номінальним курсом, а також для порівняння 
номінального курсу облігації, простої вартості 
обміну і ринкового курсу. Для того щоб емітент 
мав змогу контролювати вартість конвертова-
ної облігації, розрахована конверсійна вартість 
обов’язково повинна порівнюватися з вартістю 
простої облігації;

11) період відшкодування витрат на премію 
(ринкова конвертаційна премія на одну акцію / 
оптимальний диференціал на одну акцію; опти-
мальний диференціал на одну акцію = купон-
ний дохід на облігації – коефіцієнт конвертації 
* дивіденди на акцію / коефіцієнт конвертації). 
Оцінка проводиться інвестором для визначення 
часу, що необхідний для покриття витрат на 
премію при придбанні конвертованої облігації;

12) ризик падіння конвертованої облігації 
відносно простої вартості облігації (ринкова 
ціна конвертованої облігації / вартість простої 
облігації – 1) – використовується емітентом і 
інвестором для розрахунку ризику падіння вар-
тості конвертованої облігації; за основу береть-
ся вартість простої облігації, що є поточною 
нижньою межею ціни конвертованої облігації. 
Чим вища премія, тим менш приваблива кон-
вертована облігація;

13) ціна відзиву – порівнюючи ринкову ціну 
акції та ціну відзиву, інвестор визначає ймовір-
ність ризику відзиву конвертованих облігацій: 
якщо ціна конвертованої облігації нижча на 
20% від ціни відзиву, ризик відзиву мінімаль-
ний, якщо ціна облігації вища за номінал – 
збільшується ризик відзиву та примусової кон-
вертації [5].

Основним призначенням форм внутрішньої 
звітності є встановлення доцільності моменту 
конвертації облігацій і відображення даних в 
обліку для прийняття управлінських рішень 
емітентом та інвестором, а також надання упо-
вноваженим особам, що здійснюють контроль 
операцій з конвертованими облігаціями, де-
тальної інформації про такі операції. Внутріш-
ня звітність щодо конвертованих облігацій ви-
конує такі завдання:

1) облік, оцінка, аналіз і контроль фактич-
них витрат, пов’язаних з емісією конверто-
ваних облігацій, конвертацією, придбанням, 
продажем конвертованих облігацій, майбутніх 
грошових потоків компанії, дисконтованих до 
теперішньої вартості;

2) планування капітальних інвестицій або ж 
емісії цінних паперів та здійснення контролю 
їх здійснення;

3) розрахунок фінансових показників для 
виявлення і прийняття економічно вигідних 
варіантів рішення, що стосуються емісії кон-
вертованих облігацій, конвертації, придбання, 
продажу конвертованих облігацій.

Впровадження внутрішньої звітності є зруч-
ним інструментом аналізу та контролю даних 
за результатами бухгалтерського обліку опера-
цій з конвертованими облігаціями. 

За даними звітності можна прийняти такі 
рішення:

– облігації, конвертовані одразу після їх 
емісії, – відображається економія за виплатою 
відсоткового доходу і зменшення зобов’язань у 
балансі;

– облігації, конвертовані в зазначений у про-
спекті період конвертації, – відображається на-
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явна кількість викуплених акцій, їх ринкова 
ціна порівнюється з номінальною, відслідко-
вується конверсійний паритет і порівнюється з 
простою вартістю облігацій; береться до уваги 
розрахунок економії або витрат на відсотках і 
дивідендах, для емітента звертається увага на 
період відшкодування премії і приймається рі-
шення щодо доцільності конвертації;

– відкладення процедури конвертування об-
лігацій з різних причин, наприклад, через ого-
лошення банкрутства підприємства;

– облігації з втраченою можливістю кон-
вертації – обліковуються як звичайні облігації 
відповідно до умов проспекту емісії; кількість 
таких облігацій, виплачені за ними відсотки і 
погашення номінальної вартості облігацій ана-
лізуються як втрата альтернативного доходу за 
відсутності конвертації;

– облігації, конвертовані на дату погашен-
ня – інвестор одержує передбачений дохід у 
вигляді відсотків і в останній момент здійснює 
конвертацію – обліковуються як звичайні об-
лігації відповідно до умов проспекту емісії, а 
також відображається момент конвертації;

– конвертація облігацій на акції або інші 
цінні папери – відповідно до умов проспекту 
емісії, рішення корегуються відповідно до тен-
денції на ринку цінних паперів. 

Періодичність складання запропонованої 
внутрішньої звітності визначається суб’єктами 
операцій з конвертованими облігаціями для 
можливості відслідковувати динаміку ринкової 
вартості і порівняння її з розрахунковими да-
ними. Жоден окремо взятий показник не є на-
дійним індикатором поточного або майбутнього 
стану досліджуваних операцій. Відповідно, під-
лягають вивченню показники в сукупності про-
тягом ряду періодів, щоб відхилення в одному з 
періодів не призвели до неправильного тракту-
вання ситуації і додаткових втрат.

Можливість надходження і використання 
інформації забезпечується посадовими особа-
ми підприємства, а також за рахунок зовніш-
ніх інформаційних джерел (ЗМІ, фондові бір-
жі, мережа Інтернет тощо). Інвестору доцільно 
розпочати аналіз з показників, що наводяться 
в проспекті емісії: ліквідності балансу, рента-
бельності інвестиційного капіталу та структури 
власного капіталу, показників платоспромож-
ності, грошових зобов’язань, обсяг продажу, 
суми чистого прибутку, дані, щодо яких пови-
нні оновлюватися один раз у квартал.

Інвестори можуть використовувати таку 
звітність для управління операціями з конвер-
тованими облігаціями як вітчизняних, так і за-
рубіжних емітентів й інвесторів, конвертовані 
облігації яких розміщуються на вітчизняних 
і зарубіжних фондових ринках. Використання 
внутрішнього звіту для придбання конверто-
ваних облігацій з метою отримання прав влас-

ності інвестором забезпечує контроль операцій 
з облігаціями та вигідний стан підприємства 
на ринку цінних паперів. Складання і подан-
ня внутрішньої звітності емітентом забезпечує 
оцінку альтернативних рішень щодо здійснен-
ня операцій з конвертованими облігаціями з 
метою ефективного залучення позикового капі-
талу та вчасної конвертації облігацій.

Дослідження управлінських аспектів бух-
галтерського відображення конвертованих 
облігацій та контролю їх здійснення для за-
безпечення реалізації вимог оперативності, 
ефективності, раціональності, мінімізації ри-
зику щодо заходів з управління операціями 
з конвертованими облігаціями з урахуванням 
особливостей нормативного регулювання опе-
рацій з облігаціями, порядку їхнього обігу на 
фондовому ринку, доходності та облікового 
відображення сприяло розробці пакету відпо-
відної внутрішньої звітності (Звіт про конвер-
товані облігації емітента, Звіт про інвестиції в 
конвертовані облігації).

Висновки. Проведене дослідження особли-
востей окремих характеристик конвертованих 
облігацій і акцій з урахуванням відповідної 
ситуації на фондовому ринку дозволяє зроби-
ти висновок, що здійснення емісії облігацій 
та інвестування в них – не пасивний вид ді-
яльності. Забезпечення ефективності такої ді-
яльності базується на інтеграції знань у сфері 
бухгалтерського обліку й економічного аналізу, 
моніторингу ситуації на фондовому ринку щодо 
стану портфелів облігацій і акцій. Використан-
ня керівництвом внутрішньої звітності дозво-
ляє оперативно вживати заходи з мінімізації 
ризику, зумовленого економічною недоцільніс-
тю здійснення операцій з конвертації, а також 
здійснювати уповноваженими особами контр-
оль правильності та своєчасності здійснення та-
ких операцій. 
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 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

EQUITY AS OBJECT OF ACCOUNTING AND ANALYSIS

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено економічно-правову сутність поняття 

«власний капітал» та його еволюцію у світовій та вітчизняній 
науці. Визначено виникнення проблем, пов’язаних з неодноз-
начним його трактуванням. На цій основі доведено необхід-
ність уточнення даного поняття та сформовано комплексне 
визначення поняття власного капіталу шляхом узагальнення 
та систематизації поглядів вчених-економістів. Розглянуто 
основні проблеми методики обліку власного капіталу, зокрема, 
застосування елементів методу бухгалтерського обліку при об-
ліку власного капіталу. Зважаючи на відсутність єдності щодо 
підходів до проведення аналізу фінансової стійкості, запропо-
новано розробити науково обґрунтовану методику, яка б задо-
вольнила інтереси широкого кола користувачів.

Ключові слова: власний капітал, фінансова стійкість, 
аналіз капіталу, об’єкт обліку, фінансова стійкість, активи, ак-
ціонерне товариство, облікова система, оптимізація структури 
капіталу, нерозподілений прибуток.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта экономическо-правовая сущность по-

нятия «собственный капитал» и его эволюция в мировой и 
отечественной науке. Определено возникновение проблем, 
связанных с неоднозначной его трактовкой. На этой осно-
ве доказана необходимость уточнения данного понятия и 
сформировано комплексное определение понятия собствен-
ного капитала путем обобщения и систематизации взглядов 
ученых-экономистов. Рассмотрены основные проблемы мето-
дики учета собственного капитала, в частности, применение 
элементов метода бухгалтерского учета при учете собствен-
ного капитала. Ввиду отсутствия единства относительно под-
ходов к проведению анализа финансовой устойчивости пред-
ложено разработать научно обоснованную методику, которая 
бы удовлетворила интересы широкого круга пользователей.

Ключевые слова: собственный капитал, финансовая 
устойчивость, анализ капитала, объект учета, финансовая 
устойчивость, активы, акционерное общество, учетная сис-
тема, оптимизация структуры капитала, нераспределенная 
прибыль.

ANNOTATION
In the article it is reviewed the economic and legal essence of 

the concept of «equity» and its evolution in the global and domestic 
science. It is determined the appearance of problems associated 
with its ambiguous interpretations. On this basis, it was proved the 
necessity of clarifying the concept and formed a comprehensive 
definition of equity by summarizing and systematizing the views 
of economists. It was reviewed the main problem of the equity 
method of accounting, including the use of elements of accounting 
method in accounting for equity. Given the lack of unity on the 
approaches to the analysis of financial stability, it was proposed 
to develop evidence-based methodology that would satisfy the 
interests of the general public.

Keywords: equity, financial stability, capital analysis, project 
accounting, financial stability, assets, joint stock company, the 
accounting system, optimize the structure of capital, retained 
earnings.

Постановка проблеми. Перехід до ринкової 
економіки, вихід України на міжнародні ринки, 
подолання кризових ситуацій супроводжується 
об’єктивною необхідністю підвищення самостій-
ності, нововведень та розвитку підприємств різ-
них форм власності, серед яких масове створен-
ня акціонерних товариств. Така трансформація 
економіки докорінно змінила умови функціону-
вання суб’єктів господарювання, що призвело до 
виникнення проблем, пов’язаних із забезпечен-
ням стабільності та стійкості підприємств. 

Основою стійкого росту та фінансової стабіль-
ності кожного підприємства виступає власний 
капітал, а основним джерелом, де зберігаєть-
ся та систематизується необхідна інформація, 
є бухгалтерський облік. Питання обліку та ві-
дображення у звітності власного капіталу на 
сучасному етапі розвитку ринкової економіки 
відносяться до найбільш важливих економіч-
них проблем, дозволяючи внутрішнім і зовніш-
нім користувачам бухгалтерської звітності ви-
значити фінансові можливості підприємства на 
короткостроковий період та довгострокову пер-
спективу. Ця проблема загострюється у зв’язку 
з відсутністю чіткого та однозначного визначен-
ня поняття «власний капітал».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Економічну сутність капіталу в цілому та влас-
ного капіталу зокрема вивчали і вивчають ба-
гато зарубіжних та вітчизняних вчених, такі 
як: В.В. Бланк, К. Маркс, А. Сміт, Д. Рікардо, 
П. Самуельсон, Ж.Б. Сей, Ж. Тюрго, В.Я. Со-
колов, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, С.Ф. Голов, 
Г.Г. Кірейцев, В.М. Івахненко та багато інших.

Проблеми обліку й аналізу формування та 
змін власного капіталу досліджуються в працях 
провідних вчених-економістів. Серед іноземних 
учених, які здійснили внесок в удосконалення 
обліку власного капіталу на різних історичних 
етапах, слід назвати таких: Ж. Андре, Н. де 
Анастасіо, В.Е. Ануфрієв, Л. Батардон, Ф. Бес-
та, П. Герстнер, Ж.Б. Дюмарше, Н.А. Литньова, 
Ф. Ляйтнер, М.Ю. Медведєв, Л. Пачолі, В. Рі-
гер, Ж. Ришар. Із вітчизняних науковців слід 
згадати таких, як: М.Д. Алексеєнко, Ф.Ф. Бу-
тинець, М.М. Мосійчук, Н.Д. Прокопенко, 
Ф.Є. Поклонський, С.В. Пітель, Н.М. Ткачен-
ко, В.В. Сопко та ін.
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Незважаючи на значні здобутки та напрацю-
вання вчених світової та вітчизняної наукової 
думки, залишаються невирішеними та диску-
сійними багато проблем, зокрема: не сформо-
вано єдиної думки щодо сутності, складу та 
структури власного капіталу. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Високо оцінюючи напрацю-
вання науковців та експертів, варто зауважи-
ти, що подальшого дослідження вимагає низка 
питань, пов’язаних з визначенням економічно-
правового аспекту сутності та структури влас-
ного капіталу як об’єкта обліку та аналізу в 
сучасних умовах господарювання акціонерних 
товариств шляхом узагальнення та системати-
зації поглядів науковців.

Мета статті полягає у визначенні економіч-
ної сутності та структури власного капіталу як 
об’єкта обліку та аналізу в сучасних умовах 
господарювання акціонерних товариств шля-
хом узагальнення та систематизації поглядів 
вчених-економістів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За умов реформування відносин власності осо-
бливого значення набуває дослідження про-
цесів фінансування господарської діяльності 
акціонерних товариств, оскільки основною ви-
могою ринкових відносин є фінансування під-
приємств [6, с. 231]. 

Основним джерелом, де акумулюється та 
систематизується необхідна інформація, є бух-
галтерський облік. Він відображає процес фор-
мування власності, обсяг прав власників ак-
ціонерних товариств, розподіл результатів їх 
діяльності, тобто інформацію про формування 
та використання власного капіталу як фінан-
сової основи діяльності акціонерних товариств. 
Тому на сучасному етапі розвитку ринкових 
відносин актуального значення набуває дослі-
дження обліку власного капіталу акціонерних 
товариств як нового об’єкта вітчизняної обліко-
вої системи [11, c, 122–123].

Наявність капіталу є умовою створення та 
розвитку бізнесу. Підприємство, що здійснює 
господарську діяльність, відокремлено від ін-

ших, повинно володіти капіталом. Структура і 
динаміка власного капіталу є найсуттєвішими 
показниками, що визначають фінансовий стан 
підприємства.

Структурна перебудова промисловості, від-
криття внутрішнього вітчизняного ринку для 
зарубіжних товаровиробників впливають на 
структуру власного капіталу акціонерних това-
риств. Важливе місце у стратегії акціонерних 
товариств займають формування, використання 
і управління власним капіталом. Метою форму-
вання капіталу підприємства є придбання необ-
хідних активів та оптимізація структури капі-
талу з позицій забезпечення умов ефективного 
його використання [9, с. 331].

Власний капітал показує частину майна під-
приємства, яка фінансується за рахунок коштів 
власників і власних засобів підприємства. По 
своїй суті він є не тільки основою для створення 
підприємства, а й стабільністю і продовженням 
його господарської діяльності [13, с. 309].

Проблема відображення прав власників у 
бухгалтерському обліку має історичний харак-
тер, оскільки як ніяка інша залежить від форм 
господарювання та організаційно-правових 
форм ведення бізнесу. У зв'язку з цим зазна-
чена проблема знаходиться в постійному роз-
витку. Провідну роль в удосконаленні обліку 
прав власників (власного капіталу) відіграють 
теоретичні розробки, спрямовані на розкриття 
сутності та змісту категорії капіталу як у ціло-
му, так і окремих його складових, у тому числі 
власного капіталу [2, с. 98–99].

Поява поняття «власний капітал» у бухгал-
терській термінології має об'єктивний харак-
тер, в основі якого лежить узагальнення багато-
вікової практики бухгалтерського обліку. Його 
історичний огляд вказує на глибокий генезис і 
широту підходів до трактування власного капі-
талу як економічної категорії [8, с. 256]. 

В економічній літературі наводяться різні 
визначення власного капіталу. Узагальнюю-
чи їх, можна сформулювати таке визначення: 
власний капітал – це вкладення власників, 
власні джерела підприємства, що без визна-

ченого терміну повернення вне-
сені засновниками або залишені 
ними на підприємстві з чистого 
прибутку. Складові власного ка-
піталу відображають суму, яку 
власники передали в розпоря-
дження підприємства як внески 
або залишки у формі нерозподі-
леного прибутку, або яку суму 
підприємство одержало у своє 
розпорядження зі сторони без по-
вернення від інших юридичних 
та фізичних осіб [5, с. 56–57]. 

Більшість вчених уважає, що 
власний капітал визначається 
вартістю майна суб'єкта господа-
рювання, тобто чистими актива-
ми (різниця між вартістю майна 

 

Власний капітал – 
це загальна вартість 
засобів, фінансових 

коштів підприємства, 
які належать 

підприємству на 
правах власності і 
використовуються 

ним для формування 
певної частини його 
активів [10, c. 234] 

Власний капітал – це 
власні джерела 
фінансування 

підприємства, які без 
визначеного строку 
повернення внесені 
його засновниками 
(учасниками) або 
залишені ними на 

підприємстві з чистого 
прибутку [14, c. 44] 

Власний капітал – 
частина в активах 
підприємства, що 
залишається після 
вирахування його 

зобов’язань 
(НП(С)БО 1) [1] 

 

Економічний підхід Правовий підхід Обліковий підхід 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Рис. 1. Сутність власного капіталу: підходи трактування
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і позиковим капіталом), і складається зі статут-
ного, додаткового й резервного капіталу, нероз-
поділеного прибутку та цільових (спеціальних) 
фондів [7, с. 67]. Визначення терміна «власний 
капітал», які подаються різними вченими-еко-
номістами, відрізняються не дуже суттєво. 

Тлумачення поняття «власний капітал» у 
бухгалтерському обліку суттєво відрізняється 
від тлумачення останнього в інших економіч-
них науках. Саме тому можна виділити такі 
три підходи до визначення суті власного капі-
талу (рис. 1).

Таким чином, як видно з рис. 1, наведені 
визначення поняття «власний капітал» прин-
ципово відрізняються. Для економічних наук 
власний капітал – це фінансові ресурси, що 
вкладаються в частину активів, відображені в 
пасиві балансу підприємства. Національне по-
ложення (стандарт) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
(НП(С)БО 1) [1] наводить визначення власного 
капіталу підприємства, виходячи із «залишко-
вого» підходу, визначає його як частину акти-
вів, розглядаючи значно вужче. 

Також визначення власного капіталу можна 
сформувати з основного балансового рівняння 
підприємства:

А=ВК+З,                       (1)
ВК=А–З,                       (2)

де А – активи; ВК – власний капітал; З – 
зобов’язання [2, с. 22].

Виходячи з того, що власний капітал під-
приємства є різницею між вартістю його майна 
і борговими зобов'язаннями, визначення термі-
на «власний капітал» за Положеннями НП(С)
БО 1 [1], бухгалтерське визначення не дає від-
повіді на питання, які критерії мають застосо-
вуватись для визначення окремих складових 
частин власного капіталу. Саме тому доцільно 
було б наблизити це визначення до економічної 
суті власного капіталу. 

Зважаючи на економічний та правовий зміст 
власного капіталу та для більш зрозумілого 
окреслення окремих його складових частин, 
визначення власного капіталу можна сфор-
мулювати таким чином: власний капітал – це 
сума власних коштів підприємства, отримана 
в результаті його діяльності або від власників 
(учасників) у вигляді внесків, придба-
них акцій, паїв тощо, або залишена на 
підприємстві безоплатно [2, с. 67]. Влас-
ний капітал як об'єкт обліку та управ-
ління має певні особливості (рис. 2).

Серед вчених-обліковців немає єди-
ного визначення власного капіталу, у 
зв’язку з чим потрібно уточнити це по-
няття. У табл. 1 наведено п’ять типових 
підходів щодо визначення власного капі-
талу [3, с. 371].

Таким чином, проаналізувавши підхо-
ди різних авторів щодо трактування сут-
ності поняття «власний капітал», можна 
надати таке визначення цього терміну: 

власний капітал – сукупність фінансових ре-
сурсів суб’єкта господарювання, що належать 
йому на правах власності та були створені за 
рахунок коштів власників підприємства або у 
результаті його ефективного господарювання, 
наявність яких забезпечує фінансову стійкість 
підприємства, тобто можливість та безперерв-
ність господарської діяльності та зниження 
його фінансового ризику.

Залишається невирішеним питання щодо ме-
тодики проведення аналізу операцій з власним 
капіталом та оцінки фінансового стану підпри-
ємства, адже в кожній країні наявні різні скла-
дові власного капіталу, існують різні підходи 
щодо застосування і нормативного значення кое-
фіцієнтів автономії, фінансової залежності тощо. 
Це пов’язано з особливостями нормативного ре-
гулювання бухгалтерського обліку на національ-
ному та міжнародному рівнях [4, с. 301]. 

З огляду на це слід удосконалити методику 
проведення аналізу фінансового стану підпри-
ємства, урахувавши досвід зарубіжних країн та 

 

Власний 
капітал 

Переваги Недоліки 

- Простота залучення; 
- Висока здатність 
генерування прибутку (вища 
порівняно з позиковим 
капіталом); 
- Зменшення ризиків 
банкрутства; 
- Забезпечення фінансової 
стійкості підприємства 

- Обмеженість обсягу 
залучення; 
- Висока вартість порівняно з 
альтернативним позиковим 
капіталом; 
- Негативний вплив на 
коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу при 
збільшенні його обсягу 

Рис. 2. Особливості власного капіталу підприємства

Таблиця 1
Типові підходи щодо визначення поняття 

«власний капітал»
№ 
п/п Автори Визначення власного 

капіталу

1

І.А. Бланк, 
Ф.Ф. Бутинець, 
А.Г. Загородній, 
Г.Г. Кірейцев, 
М.Т. Білуха

Як загальна вартість за-
собів підприємства, що 
належать йому на правах 
власності та використо-
вуються для одержання 
прибутку

2 М.Г. Стоянова, 
Н.Г. Сичов

Як категорія, що вира-
жає частку власників у 
засобах виробництва

3

Е.Р. Нікбахт, 
А.М. Гроппеллі, 
А.К. Ван Глен, 
Є.Ф. Брікхем, 
Л.А. Бернстайн

Як частина в активах 
підприємства, що зали-
шається після вирахуван-
ня його зобов’язань

4

В.В. Сопко, 
С.Ф. Голов, 
Б.А. Райзберг, 
Д.Л. Міддлтон, 
Л.К. Чедвик

Як капітал, вкладений 
власниками (засновника-
ми) підприємства

5

П.С. Безруких, 
Н.П. Кондратков, 
Л.П. Краснова, 
Г.В. Савицька

Як джерело утворення 
майна, основне джерело 
фінансування [3, с. 372]
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надбання українських вчених в цій галузі. Це 
забезпечить аналітиків та власників інформа-
цією про структуру капіталу підприємства та 
дозволить спрогнозувати, чи буде підприємство 
мати в наступному звітному періоді бажаний 
розмір прибутку та визначити резерви збіль-
шення прибутку підприємства.

Також з’ясовано, що в теперішніх умовах 
залишаються невирішеними проблеми методи-
ки обліку власного капіталу, зокрема, застосу-
вання елементів методу бухгалтерського обліку 
при обліку власного капіталу (табл. 2).

Ці елементи методу бухгалтерського обліку 
поширюються на всі об’єкти бухгалтерського 
обліку. Методичні прийоми бухгалтерського об-
ліку власного капіталу взаємопов’язані, допо-
внюють один одного і в сукупності становлять 
єдине ціле – метод бухгалтерського обліку 

За умови використання цих елементів мето-
ду бухгалтерського обліку власникам та іншим 
суб’єктам для управління, аналізу і контролю 
господарської діяльності підприємства нада-
ється інформація, яку управлінський персонал 
може використати з метою вирішення осно-
вних завдань бухгалтерського обліку: забезпе-
чення збереження майна власника, визначення 
і розподілу прибутку, надання інформації для 
управління. Використання цих елементів мето-
ду бухгалтерського обліку дозволить підвищи-
ти ефективність застосування методики обліку 
власного капіталу [3, с. 286–287].

Для системи бухгалтерського обліку харак-
терна не лише наявність зв’язків і відносин 
між елементами, що її утворюють, але й нероз-

ривна єдність з середовищем, у взаємозв’язку 
з яким вона проявляє свою цілісність. Вона ви-
ступає поєднуючою ланкою, а тому основним 
завданням є упорядкування вхідної і вихідної 
інформації відповідно до потреб управління та 
зовнішніх користувачів. При цьому внутріш-
ня структура системи бухгалтерського обліку 
змінюється в напрямі своєчасного забезпечен-
ня й отримання в повному обсязі вихідної ін-
формації для управління та вивчення різного 
роду користувачами. Чим різноманітніша така 
інформація, тим більше рівнів управління 
та користувачів вона забезпечує і тим склад-
нішою є внутрішня структура системи облі-
ку [2, с. 297].

Складність управління власним капіталом 
полягає також в тому, що в процесі поточної 
діяльності відбуваються безперервні зміни, 
пов’язані зі збільшенням або зменшенням як 
його загальної величини, так й окремих складо-
вих. Основними критеріями оптимізації струк-
тури капіталу виступають: прийнятний рівень 
дохідності і ризику в діяльності підприємства; 
мінімізація середньозваженої вартості капіталу 
підприємства; максимізація ринкової вартості 
підприємства [7, с. 256]. 

Аналіз літератури з економічного аналізу 
свідчить, що серед провідних вчених і науков-
ців немає єдності щодо застосування коефіцієн-
тів фінансової стійкості. Зараз в Україні набу-
ло поширення застосування західних методик 
розрахунку фінансових коефіцієнтів. Функціо-
нуючі в інших країнах світу методики аналізу 
фінансової стійкості здебільшого неспроможні 

Таблиця 2
Роль елементів методу бухгалтерського обліку при формуванні,  

зміні та використанні власного капіталу
Елементи методу обліку Роль елементів методу в обліку власного капіталу

М
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к
ог

о 
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л
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Систематичне та хроно-
логічне спостереження 
за формуванням та змі-
нами власного капіталу

Документування
Завдяки наявності документування операцій з 
власним капіталом забезпечується суцільне і без-
перервне спостереження за ними

Інвентаризація Завдяки інвентаризації перевіряється наявність 
власного капіталу на підприємстві

Вартісне (грошове) 
вимірювання розміру 
складових власного 
капіталу

Оцінка
Завдяки оцінці визначається загальний розмір 
наявних на підприємстві активів, що належать під-
приємству

Групування, реєстрація 
та систематизація влас-
ного капіталу

Рахунки
Завдяки рахункам узагальнюється інформація про 
формування, зміни та використання власного капі-
талу підприємства

Подвійний запис

Завдяки подвійному запису відображається подвій-
ний характер бухгалтерського обліку, пов’язаний 
з формуванням, змінами та використанням 
власного капіталу, він зумовлений необхідністю 
взаємопов’язаного відображення економічних явищ 
на рахунках бухгалтерського обліку

Узагальнення інформа-
ції про власний капітал

Баланс
Завдяки балансу узагальнюються та групуються 
господарські записи про власний капітал підприєм-
ства на певну звітну дату

Звітність

Завдяки фінансовій звітності характеризується не 
тільки формування, але й зміни та використання 
власного капіталу в аналітичних розрізах, що за-
безпечує отримання інформації для потреб управ-
ління, аналізу і контролю господарської діяльності 
підприємства
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правильно оцінити стан справ на підприємствах 
України. Вивчення підходів до проведення ана-
лізу фінансової стійкості, які запропоновані 
різними авторами, дозволяє з’ясувати, що в на-
шій країні відсутня єдина методика розрахунку 
фінансових коефіцієнтів. Саме тому потрібно 
розробити науково обґрунтовану методику, яка 
б задовольнила інтереси широкого кола корис-
тувачів, адже фінансові показники повинні да-
вати об’єктивну і точну характеристику фінан-
сового стану підприємства, його стійкості; для 
всіх показників мають бути зазначені числові 
нормативи діапазону їх змін як у просторі, так 
і в часі [12, с. 165].

Висновки. Розгляд поняття «власний ка-
пітал» в обліково-економічній літературі дає 
підстави стверджувати про дискусійність його 
визначення. Це зумовлено відсутністю єдиної 
теорії капіталу і, відповідно, трактування при-
роди капіталу. Вивчивши різні точки зору, було 
уточнено комплексне поняття «власний капі-
тал» – сукупність фінансових ресурсів суб’єкта 
господарювання, що належать йому на правах 
власності та були створені за рахунок коштів 
власників підприємства або у результаті його 
ефективного господарювання, наявність яких 
забезпечує фінансову стійкість підприємства, 
тобто можливість та безперервність господар-
ської діяльності та зниження його фінансового 
ризику.

Удосконалення методики проведення аналі-
зу фінансового стану підприємства за рахунок 
досвіду зарубіжних країн та надбання україн-
ських вчених в цій галузі дозволить забезпе-
чити аналітиків та власників інформацією про 
структуру капіталу підприємства та спрогнозу-
вати, чи буде підприємство мати в наступному 
звітному періоді бажаний розмір прибутку, а 
також визначити резерви збільшення прибут-
ку підприємства.

Було запропоновано вирішення проблеми 
вітчизняної методики обліку власного капіта-
лу шляхом визначення ролі елементів методу 
бухгалтерського обліку при формуванні, зміні 
та використанні власного капіталу. Завдяки 
цьому управлінський персонал може викорис-
тати інформацію з метою вирішення основних 
завдань бухгалтерського обліку: забезпечен-
ня збереження майна власника, визначення і 
розподілу прибутку, надання інформації для 
управління. Використання цих елементів ме-
тоду бухгалтерського обліку дозволить підви-
щити ефективність застосування методики об-
ліку власного капіталу.

Отже, значення власного капіталу поля-
гає в тому, що він є гарантією фінансової не-
залежності підприємства і базою для форму-
вання його активів. У ході підприємницької 
діяльності власний капітал або нарощується, 
або «проїдається». Лише за умови збереження 
власного капіталу підприємство зможе наро-
щувати прибутки, залучати кошти інвесторів, 
виходити на ринок позикового капіталу.
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НАЛЕЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ В УМОВАХ АУТСОРСИНГУ  
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ПРОЦЕСУ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ

APPROPRIATE ORGANIZATION OF COOPERATION IN THE CONDITIONS  
OF OUTSOURCING AS THE KEY TO EFFECTIVE ACCOUNTING  

OF ASSET SECURITIZATION PROCESS

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність застосування бухгал-

терського аутсорсингу для ведення бухгалтерського обліку ді-
яльності SPV. Також автором запропоновано групи критеріїв 
вибору зовнішнього суб’єкта ведення бухгалтерського обліку 
діяльності SPV та визначено основні шляхи організації співп-
раці між ним та виконавцем в умовах застосування бухгалтер-
ського аутсорсингу в процесі сек’юритизації активів.

Ключові слова: сек’юритизація, спеціально створена ком-
панія, замовник, виконавець, бухгалтерський аутсорсинг.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость применения бухгалтер-

ского аутсорсинга для ведения бухгалтерского учета деятельно-
сти SPV. Также автором предложены группы критериев выбора 
внешнего субъекта ведения бухгалтерского учета деятельности 
SPV и определены основные пути организации сотрудничества 
между ним и исполнителем в условиях применения бухгалтер-
ского аутсорсинга в процессе секьюритизации активов.
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АNNOTATION
The article substantiates the need for accounting outsourcing 

for accounting of activity SPV. The authors also proposed group 
selection criteria external entity accounting of activity SPV and the 
main ways of organizing cooperation between it and the contractor 
in terms of the application of accounting outsourcing in the assets 
securitization.

Keywords: securitization, special purpose vehicle (SPV), 
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Постановка проблеми. Забезпечення ра-
ціонального та ефективного функціонування 
суб’єктів господарювання в умовах розвитку 
інфляційних процесів і кризових явищ в еко-
номіці вимагає переосмислення та пошуку аль-
тернативних варіантів шляхів фінансування 
підприємства, одним з яких є сек’юритизація 
активів. 

Механізм сек’юритизації, отримавши роз-
виток в 1970-х роках у США і ставши однією 
з головних фінансових інновацій другої поло-
вини ХХ ст., здійснив своєрідну революцію у 
фінансовому секторі економіки і забезпечив по-
тужний імпульс для розвитку світових фондо-
вих ринків. 

Етимологічно слово «сек’юритизація» по-
ходить від англійського securities – цінний 
папір. У цьому випадку економічний зміст 
відносин сек’юритизації розуміється як рух 
(у тому числі залучення) грошових коштів за 

допомогою цінних паперів, а не традиційних 
банківських кредитів. Суб’єкти господарюван-
ня, як суб’єкти відносин сек’юритизації, сфор-
мувавши пул активів, випускають цінні папе-
ри під їх забезпечення і реалізують на ринку 
цінних паперів. Таким чином, отримуючи ко-
шти, суб’єкт господарювання має можливість 
направити їх на реалізацію нових відносин, у 
тому числі на отримання додаткового прибут-
ку у вигляді різниці між відсотками по акти-
вах та цінних паперах, що сприяє зростанню 
оборотності коштів [1].

У підтвердження зазначеного, Дж. Таваколі 
розглядає сек’юритизацію як поняття ринкової 
економіки, що передбачає підмножину інстру-
ментів структурованого фінансування. По суті, 
це створення і випуск цінних паперів, забезпе-
чених пулом (портфелем) активів; боржники за 
вказаними активами, як правило, різні. Фак-
тично будь-яка комбінація фінансових активів 
або грошових потоків може бути трансформова-
на у ринкові цінні папери для продажу інвесто-
рам, тобто сек’юритизована [7].

Загалом, у світовій практиці під 
сек’юритизацією розуміють процес з перетво-
рення необоротних фінансових активів в обо-
ротні інструменти ринку цінних паперів, що 
фізично виражається у випуску цінних паперів, 
забезпечених активами (фінансовим потоком 
від активів).

У даний час про сек’юритизацію активів 
найчастіше доводиться чути в контексті фінан-
сування банківської діяльності. 

Проте на світовому ринку капіталу для 
сек’юритизації використовують також права 
вимоги по автокредитах, кредитних картах, 
торгові права вимоги (дебіторська заборгова-
ність), лізингові платежі, страхові внески і т. 
д. Іншими словами, сек’юритизації піддають-
ся будь-які активи або права, які забезпечують 
майбутні (прогнозовані) грошові надходження. 
Активи можуть бути власністю як банків, так 
і нефінансових організацій, наприклад, про-
мислових і торгових підприємств, лізингових і 
авіакомпаній [2, с. 48].

Даний фінансовий інструмент має ряд пере-
ваг у порівнянні з традиційними операціями на 
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ринку капіталів. Зокрема, основними перева-
гами для компаній є недороге фінансування та 
диверсифікація джерел запозичень. При цьому 
інвестори мають можливість інвестувати в не-
доступні до цього часу низькоризикові активи 
через придбання цінних паперів з високим рів-
нем рейтингу. Водночас завдяки сек’юритизації 
активів для економічних суб’єктів, власний 
рейтинг яких не відповідає інвестиційному, 
відкривається доступ до ринку капіталів та від-
повідного рефінансування на основі випуску 
цінних паперів, забезпечених активами, про-
спекту емісії яких рейтингові агентства нада-
ють рейтинг значно вищого рівня. Вочевидь, 
сек’юритизація активів є складним, проте ви-
сокоефективним механізмом. 

Одним із ключових механізмів 
сек’юритизації активів у її класичній формі є 
спеціально створений фінансовий посередник 
(Special Purpose Vehicles – SPV), який утворю-
ється для цілей так званого «дійсного прода-
жу». Зокрема, компанія-оригінатор (ініціатор 
сек’юритизації) продає свої фінансові активи 
(права грошової вимоги) зазначеному фінансо-
вому посереднику, який, у свою чергу, фінан-
сує купівлю таких активів шляхом випуску 
цінних паперів на ринку капіталу. Реалізація 
таких відносин сек’юритизації дозволяє ізолю-
вати ризики, пов’язані з правами вимоги та 
отриманням грошових потоків від ризиків са-
мого оригінатора.

Таким чином, головна мета SPV – придбання 
активів у оригінатора, їх відокремлення у пулі, 
емісія і поширення цінних паперів, забезпече-
них цим пулом активів.

У міжнародній практиці були розроблені 
спеціальні вимоги до правового статусу SPV, 
що забезпечують належний захист прав та ін-
тересів інвесторів, запобігання їх ризиків, 
пов’язаних з придбанням цінних паперів, за-
безпечених активами. Основними вимогами до 
правового статусу SPV є: 

- незалежність SPV від оригінатора (SPV не 
повинно належати оригінатору або особам, афі-
лійованим із ним);

- захищеність SPV від банкрутства (SPV об-
межується в можливості ініціювати процедуру 
добровільного банкрутства, так само, як і до-
бровільної реорганізації та добровільної лікві-
дації. Причому інвестори та оригінатор також 
беруть на себе зобов’язання не звертатися до 
суду з вимогою про ліквідацію SPV або про по-
рушення щодо нього процедури примусового 
банкрутства);

- спеціальна правоздатність SPV (SPV не 
може випускати будь-які додаткові боргові ін-
струменти, брати участь в об’єднанні компаній 
або здійснювати інші операції та дії, у тому 
числі наймати співробітників, крім тих, які 
безпосередньо необхідні для здійснення угоди 
сек’юритизації. Дана концепція спрямована на 
обмеження числа потенційних кредиторів SPV 
і надання інвесторам гарантій першочергового 

задоволення вимог за цінними паперами, забез-
печеними активами). 

Зрозуміло, що необхідність виконання зазна-
чених вище умов потребує залучення зовніш-
ніх суб’єктів для забезпечення функціонування 
SPV. Зокрема, актуалізується питання вико-
ристання бухгалтерського аутсорсингу для ве-
дення бухгалтерського обліку діяльності SPV. 

При цьому слід враховувати, що використан-
ня бухгалтерського аутсорсингу та отримання 
максимального ефекту від його застосування 
є неможливим без належної побудови органі-
заційних відносин між замовником та вико-
навцем, адже чітка організація співпраці між 
ними забезпечує формування цілісної системи 
управління процесом сек’юритизації активів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у формування теоретичних 
та організаційно-методичних засад бухгалтер-
ського обліку в умовах аутсорсингу здійснили 
вітчизняні вчені та науковці: О.П. Войнало-
вич, І.К. Дрозд, С.А. Кузнєцова, С.М. Лайчук, 
Б.М. Литвин, Л.О. Логіненко, В.В. Сопко, 
Л.К. Сук, Ю.Ю. Фролова, Л.С. Шатковська, 
В.Г. Швець; вчені та науковці зарубіжних кра-
їн: Б.О. Анікін, С.М. Бичкова, Ж.-Л. Бравар, 
Т.М. Єрмакова, Є. Желіньскі, С.О. Календжян, 
Й. Кочар, М. Лациті, Д.М. Михайлов, Р. Мор-
ган, І.Л. Рудая, Ф.Н. Філіна, Дж. Хейвуд, 
К. Чубаковська, А.Є. Шевельов, А. Янковська. 
Дослідженням питань сек’юритизації активів 
також займаються як вітчизняні (О. Мозговий, 
О. Євтух, А. Ковальов, О. Нізков, О. Новак), 
так і зарубіжні фахівці (Ф. Фабоцці, І. Алєксєє-
ва, Н. Александрова, Д.Ф. Маршалл, С. Фрост), 
проте практично відсутні напрацювання щодо 
організаційно-методичних аспектів облікового 
відображення операцій сек’юритизації активів 
як у її ініціатора, так і у спеціально створеного 
для таких операцій фінансового посередника, у 
тому числі щодо ведення бухгалтерського облі-
ку в умовах аутсорсингу.

Мета дослідження полягає в узагальненні 
підходів та визначенні основних шляхів органі-
зації співпраці між замовником та виконавцем 
в умовах застосування бухгалтерського аутсор-
сингу в процесі сек’юритизації активів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Раціональна організація бухгалтерського об-
ліку в умовах аутсорсингу як системи немож-
лива без чітко налагоджених взаємозв’язків 
між суб’єктами. Оскільки використання бух-
галтерського аутсорсингу передбачає укладан-
ня договору про надання послуг, то основними 
суб’єктами в даному випадку виступають ви-
конавець та замовник. Замовником у процесі 
сек’юритизації активів виступає SPV. Відпо-
відно, виконавцем послуг з бухгалтерського 
аутсорсингу виступають аудиторські, консал-
тингові фірми, спеціалізовані (аутсорсингові) 
фірми, спеціалісти з бухгалтерського обліку, 
зареєстровані як фізичні особи –підприємці 
тощо. 
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Серед великих транснаціональних кон-
салтингових підприємств в Україні здійсню-
ють діяльність підприємства «Великої четвір-
ки» – Ernst&Young, KPMG, PWC, Delloitte, 
а також інші транснаціональні підприємства 
(McKeansey, Accenture, IBM Consulting, Roland 
Berger) тощо. Крім міжнародних, послуги з бух-
галтерського аутсорсингу надають також такі 
вітчизняні консалтингові фірми, як ТОВ «Про-
фіт Консалтинг і Аутсорсинг», ТОВ «Актив 
Плюс», «ЛПМ Консалтинг», Бізнес-консалтин-
гова компанія «EBS» та ін.

К. Чубаковська зазначає, що «при залученні 
зовнішніх суб’єктів для ведення бухгалтерського 
обліку організацію бухгалтерського обліку слід 
розглядати як сукупність наступних складових:

а) організація співпраці між замовником та 
виконавцем при використанні бухгалтерського 
аутсорсингу;

б) організація інформаційного процесу в 
системі бухгалтерського обліку, яка охоплює: 
бухгалтерську документацію; ведення бухгал-
терського обліку; інвентаризацію та внутрішній 
контроль; звітність» [6, с. 209].

Зрозуміло, що організація співпраці між 
SPV, як замовником, та виконавцем розпочина-
ється з процесу вибору зовнішнього суб’єкта ве-

дення бухгалтерського обліку, що є стратегічно 
важливим завданням, оскільки передбачає по-
будову довгострокових партнерських відносин.

Серед зарубіжних авторів на увагу заслуго-
вують напрацювання Х. Морсе [5, с. 2–8], який 
пропонує наступну методику вибору партнера з 
аутсорсингу: 1) визначення ознак відповідного 
кандидата; 2) підготовка питань-пропозицій; 
3) складання формулярів, які характеризують 
виконавця і послугу; 4) аналіз та перевірка 
формуляра; 5) налагодження контактів з вико-
навцем; 6) загальна характеристика співпраці; 
7) складання таблиці оцінки виконавця.

За результатами аналізу напрацювань за-
рубіжних науковців визначено наступну послі-
довність вибору зовнішнього суб’єкта ведення 
бухгалтерського обліку:

1) розробка програми впровадження бухгал-
терського аутсорсингу; 

2) встановлення критеріїв, за якими прово-
дитиметься відбір та здійснення їх оцінки;

3) дослідження ринку послуг та пошук зо-
внішніх суб’єктів ведення обліку;

4) оцінка результатів пошуку та складання 
списку потенційних виконавців;

5) вибір зовнішнього суб’єкта ведення бух-
галтерського обліку;

Таблиця 1
Запропоновані групи критеріїв вибору зовнішнього суб’єкта  

ведення бухгалтерського обліку діяльності SPV
Критерії, яким повинен відповідати зовнішній суб’єкт Джерела інформації

КІЛЬКІСНІ
Основні критерії

Види послуг у сфері бухгалтерського обліку та суміжних сферах, 
які надає зовнішній суб’єкт

Інформація, розміщена на веб-сайті 
підприємства;

комерційна пропозиція; дані 
анкетування

Період існування підприємства на ринку відповідних послуг
Профільні спеціалісти з бухгалтерського обліку
Рівень цін на послуги з бухгалтерського аутсорсингу
Досвід роботи з підприємствами відповідної галузі
Додаткові критерії

Виставлені претензії та судові позови на неякісне ведення 
бухгалтерського обліку

Довідкові матеріали; інформаційні 
листи; інформація в засобах масової 

інформації
ЯКІСНІ

Основні критерії
Імідж та досвід роботи виконавця на ринку

Комерційна пропозиція; інформація 
розміщена на веб-сайті підприємства;

Кодекс професійної етики 
підприємства

Позитивні відгуки та рекомендації замовників
Забезпеченість сучасними комп’ютерними технологіями
Наявність договору зі страхування ризиків професійної 
діяльності
Участь зовнішнього суб’єкта в діяльності вітчизняних і 
міжнародних професійних організацій
Урегульованість та дотримання виконавцем професійно-етичних 
норм та принципів
Рівень корпоративної культури та її дотримання
Наявність сертифікатів, дипломів, які підтверджують рівень 
професіоналізму працівників виконавця
Додаткові критерії
Участь працівників підприємства-виконавця в конференціях, 
семінарах присвячених проблемним питанням бухгалтерського 
обліку Дані анкетування

Порядок підтримання належного рівня кваліфікації працівників
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6) визначення основних питань співпраці, 
підготовка проекту договору;

7) підписання договору про надання послуг з 
бухгалтерського аутсорсингу.

Використання запропонованої процедури у 
практичній діяльності забезпечить розуміння 
сукупності дій, які потрібно врахувати та ви-
конати на кожному з етапів процесу вибору зо-
внішнього суб’єкта, дозволить організувати та 
реалізувати ведення бухгалтерського обліку зі 
зниженням ризиків замовника. Після визна-
чення переліку потенційних виконавців послуг 
з бухгалтерського аутсорсингу шляхом про-
ведення тендерів, вивчення спеціалізованих 
і загальних довідників, даних асоціацій, ре-
кламних оголошень, статей у періодичних ви-
даннях, отримання комерційних пропозицій, 
рекомендацій знайомих відбувається розробка 
критеріїв вибору зовнішніх суб’єктів з ураху-
ванням особливостей та галузі діяльності SPV, 
специфічних завдань організації бухгалтерсько-
го обліку.

Цільова спрямованість діяльності SPV ви-
значає множинність критеріїв вибору зовніш-
ніх суб’єктів ведення бухгалтерського обліку. 
Тому на основі використання загальнонаукових 
методів групування та синтезу нами узагальне-
ні та згруповані виокремлені різними авторами 
критерії вибору зовнішнього суб’єкта з ведення 
бухгалтерського обліку (табл. 1). 

Сформовані групи критеріїв складають-
ся з основних та додаткових. Такий розпо-
діл здійснено відповідно до джерел отриман-
ня інформації. Основні критерії, які повинні 
обов’язково враховуватися при виборі зовніш-
нього суб’єкта, SPV може отримати за вимогою 
від виконавця. Інформацію в частині додатко-
вих критеріїв SPV може отримати за результа-
тами анкетування, із засобів масової інформа-
ції. Даний вид критеріїв також має важливе 
значення в процесі прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень про вибір того чи іншо-
го зовнішнього суб’єкта. 

Використання основних та додаткових кри-
теріїв у межах виокремлених груп дозволяє 
правильно визначити їх перелік, що всебічно 
охарактеризують виконавця, надає змогу чітко 
сформулювати якості, якими він повинен воло-
діти відповідно до визначених завдань організа-
ції бухгалтерського обліку. Від обґрунтованос-
ті цих критеріїв залежить якість прийнятого 
управлінського рішення і в кінцевому підсум-
ку – адаптивність та ефективність ведення бух-
галтерського обліку SPV.

З метою визначення основних напрямів про-
цесу організації співпраці між SPV та вико-
навцем в умовах застосування бухгалтерського 
аутсорсингу слід визначити основні проблемні 
питання даного процесу.

«Якщо говорити про ситуацію, що спостері-
гається в нашій країні, то можна сказати: ми 
хочемо трансформувати економічну систему, 
підвищити ефективність ведення обліку на під-

приємстві шляхом залучення провайдера та не-
готові до змін, нездатні працювати по-новому. 
Візьмемо хоча б проблему економічної безпеки. 
Фінансова інформація – найсокровенніші кор-
поративні дані, в яких розкриті і фінансові по-
токи та їх джерела, і клієнтська база та ін. Без-
перечно, в результаті «витоку» такої інформації 
можна зруйнувати ділову репутацію, партнер-
ські відносини, фінансово-економічну безпеку, 
проте можна і знайти вихід із даної ситуації: 
оцінити професійну компетентність та етичні 
сторони діяльності контрагента шляхом аналі-
зу відгуків попередніх замовників, скласти до-
даткові умови щодо нерозголошення комерцій-
ної таємниці, в договорі слід детально описати 
процедуру доступу співробітників аутсорсера до 
конфіденційної інформації, визначити відпові-
дальність за його винні дії» [3, с. 203].

В основі раціонального ведення бухгалтер-
ського обліку в умовах аутсорсингу лежить 
правильно розроблений та укладений договір. 
Налагодженість та результативність комуніка-
ції його сторін, якість наданих послуг з бух-
галтерського аутсорсингу залежать від зрозумі-
лості та детальності сформульованого договору. 
Формальний підхід до формування умов до-
говору про надання послуг з бухгалтерського 
аутсорсингу та додатків до договору негативно 
впливає на ведення бухгалтерського обліку, зо-
крема, допущення помилок виконавцем спри-
чиняє притягнення до відповідальності SPV 
як замовника, виникають матеріальні збитки 
в результаті неповного відображення в бухгал-
терському обліку всіх господарських операцій 
SPV; складання та подання недостовірної фі-
нансової звітності; неправильне нарахування та 
сплата податкових платежів; втрата первинних 
документів та виникнення бухгалтерських пра-
вопорушень, що визначає актуальність деталь-
ного розподілу відповідальності сторін, який 
повинен забезпечити зниження можливих не-
гативних наслідків співпраці.

Ще одним недоліком використання бухгал-
терського аутсорсингу у випадку неприділен-
ня належної уваги налагодженню співпраці 
між SPV як замовником та виконавцем є нео-
тримання оперативної інформації для потреб 
управління.

 Г.С. Кесарчук зазначає, що «відсутність опе-
ративної управлінської інформації як один із 
недоліків аутсорсингових послуг також можна 
усунути шляхом зазначення у договорі порядку 
та періодичності надання інформації, організу-
вати передачу даної інформації за допомогою су-
часних інформаційних технологій» [3, с. 203].

Підтримуємо позицію М. Мудрої, що «аут-
сорсинг ефективний тоді, коли проводиться по-
стійний контроль виконання договорів. Якщо 
за результатами контролю аутсорсер не забез-
печує належну якість товарів та послуг, не ви-
конує термінів поставки, відбувається витік 
інформації та ін., то керівництву підприємства-
замовника терміново необхідно внести коректи-
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ви в роботу або відмовитися від послуг даного 
аутсорсера» [4, с. 167].

З метою чіткої організації співпраці між 
SPV та виконавцем при використанні бухгал-
терського аутсорсингу пропонуємо розробити 
Положення про взаєморозуміння та рівень на-
даних послуг (далі – Положення). Дане Поло-
ження розробляється виконавцем, в якому він 
зазначає сутність послуг, які буде надавати; які 
засоби буде використовувати у процесі надання 
послуг з ведення бухгалтерського обліку та в 
які терміни; кількість виконавців та їх квалі-
фікація; узгоджений рівень (параметри) якості 
наданих послуг, методи та засоби їх контролю 
тощо. Наявність даного положення надає мож-
ливість SPV контролювати роботу виконавця за 
раніше визначеними критеріями, накладаючи 
у випадку їх невиконання штрафні санкції, а 
також дозволяє розподілити обов’язки між сто-
ронами та вирішити питання перевірки якості 
наданих послуг.

Також з метою усунення вищенаведених не-
доліків та удосконалення порядку налагоджен-
ня співпраці між SPV та виконавцем пропонує-
мо передбачити в договорі наступні положення: 

– зазначити перелік додаткових дій, які мо-
жуть виникнути в процесі співпраці. Розподі-
лити зобов’язання між адміністрацією SPV та 
виконавцем щодо своєчасності збору, обсягів та 
термінів надання первинної документації;

– передбачити, в якому вигляді та форматі 
буде подаватися звіт про виконані операції або 
акт прийому-передачі послуг; чітко зазначити 
випадки, порядок та терміни їх доопрацювання. 
Окреслити випадки використання субпідряду та 
передбачити відповідальність SPV за несвоєчас-
не надання первинних документів, що призвело 
до виникнення додаткових витрат у виконавця в 
результаті виникнення простою в роботі;

– передбачити окремим положенням поря-
док зміни вартості послуг під впливом інфляції;

– зазначити порядок та документальне забез-
печення дотримання норм професійної етики;

– визначити процедури обміну таємною ін-
формацією та спосіб комунікації; зазначити пе-
релік видів відповідальності, які понесе вико-
навець у випадку розголошення конфіденційної 
інформації з обов’язковим посиланням на стат-
ті відповідного кодексу України; зобов’язати 
виконавця підписати Положення про нерозго-
лошення комерційної таємниці, яке надається 
у вигляді додатку до договору;

– необхідно записати в договорі, де фізично 
(територія) будуть надаватися послуги;

– зазначити перелік видів ризиків, які ви-
никають у обох сторін, та методи їх зниження, 
порядок розробки програми управління ризика-
ми та перелік дій, які будуть реалізовані на її 
основі, врегулювати питання захисту інтелек-
туальної власності;

– передбачити план дій у випадку виникнен-
ня непередбачених ситуацій.

Урахування наведених пропозицій забезпе-
чить однозначне розуміння порядку співпраці 
між сторонами, уникнення випадків безвідпо-
відального невиконання умов договору про на-
дання послуг з бухгалтерського аутсорсингу, 
узгодження та задоволення інтересів обох сто-
рін договору, чітке розмежування функцій, які 
повинні виконувати SPV та виконавець.

Висновки. Якісний рівень ведення бухгалтер-
ського обліку, задоволення інформаційних по-
треб користувачів, репутація SPV залежать від 
побудови та функціонування облікової системи. 
У зв’язку з цим належна організація співпра-
ці в умовах аутсорсингу є ключовим фактором 
ефективного ведення бухгалтерського обліку.

Використання запропонованого порядку 
вибору зовнішнього суб’єкта з урахуванням 
розроблених груп критеріїв забезпечить опти-
мізацію ризиків SPV, які виникають при засто-
суванні бухгалтерського аутсорсингу, що надає 
змогу здійснювати контроль відповідності ви-
конавця обраним критеріям у процесі співпра-
ці. Крім того, надані рекомендації сприятимуть 
зосередженню уваги на основних процесах на-
лагодження співпраці між SPV та виконавцем, 
а також виступатимуть одним із інструментів 
підвищення оперативності надання необхідної 
інформації для потреб управління.

Подальші наукові дослідження будуть спря-
мовані на вивчення питань методики облікового 
відображення операцій сек’юритизації активів.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Вагизова В.И. Развитие отношений секьюритизации 

хозяйствующих субъектов в экономической системе: 
отечественный и зарубежный опыт / В.И. Вагизова, 
Р.Р. Хасанов // Проблемы современной экономики. – 
2008. – № 4(28) [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2273.

2. Жаманов А.А. Секьюритизация активов как разновидность 
финансирования / А.А. Жаманов // Вестник РЭА. – 2011. – 
№ 5. – С. 47–51.

3. Кесарчук Г.С. Бухгалтерський аутсорсинг: поняття, види, 
переваги та недоліки / Г.С. Кесарчук // Науковий ві-
сник Ужгородського університету. – 2014. – Вип. 1(42). –  
С. 201–204.

4. Мудра М. Переваги та недоліки використання аутсорсин-
гу в діяльності автомобілебудівних підприємств України /  
М. Мудра // Галицький економічний вісник. – 2012. – 
№ 6(39). – С. 163–169. 

5. Morse H. Reference Checking in Seven Easy Steps / H. Morse //  
Outsourcing Journal. – 2001. – September. – S. 1–8.

6. Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości / Praca 
zbiorowa pod red. nauk. Kseni Czubakowskiej. – Warszawa: 
PWE, 2007. – 268 s.

7. Tavakoli J. Collateralized Debt Obligations & Structured 
Finance, John Wiley & Sons, 2003.



1175Глобальні та національні проблеми економіки

УДК 657.05

Омецінська І.Я. 
кандидат економічних наук, доцент,

Тернопільський національний економічний університет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА  
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BUSINESS ACCOUNTING AS INFORMATIONAL SYSTEM  
FOR ENTERPRICE REGULATION

АНОТАЦІЯ 
У статті визначено роль інформації для підприємства. До-

сліджено взаємозв’язок облікової інформації, яка формується в 
системі фінансового, управлінського обліку та обліку податкових 
розрахунків. Визначено основні вимоги до такої інформації та 
критерії її поділу. Охарактеризовано функції обліку, виконання 
яких повинна забезпечувати облікова інформація: інформацій-
на, контрольна, оцінювальна, аналітична, соціальна.

Ключові слова: бухгалтерський облік, інформація, при-
йняття рішень, вимоги до інформації, функції обліку.

АННОТАЦИЯ
В статье определена роль информации для предпри-

ятия. Исследована взаимосвязь учетной информации, кото-
рая формируется в системе финансового, управленческого 
учета и учета налоговых расчетов. Определены основные 
требования к такой информации и критерии ее классифика-
ции. Охарактеризованы функции учета, выполнение которых 
должна обеспечивать учетная информация: информационная, 
контрольная, оценочная, аналитическая, социальная.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информация, при-
нятие решений, требования к информации, функции учета.

АNNOTATION
The role of enterprise’s information is determined. The inter-

relation of accounting information which is formed in the system 
of financial, management accounting and tax payment account-
ing, is studied. The basic requirements of that information and 
criteria for its division are defined. The features of accounting, 
the implementation of which should provide the accounting in-
formation are characterized: informational, control, estimate, 
analytical, social.

Keywords: accounting, information, decision-making, infor-
mation requirements, functions of accounting.

Постановка проблеми. Суб’єкти господарю-
вання, що нині здійснюють свою діяльність в 
умовах суцільної інформаційної глобалізації, 
потребують належної інформації, яка формуєть-
ся як всередині підприємства, так і надходить із 
зовнішнього середовища. Інформаційний ресурс 
є невід’ємною ланкою функціонування будь-
якого суб’єкта господарювання. Без інформації 
не може бути прийняте жодне управлінське рі-
шення. Проте будь-які дані не можуть мати ін-
формаційну цінність. Вони повинні відповідати 
певним вимогам, основним з яких є достатність і 
своєчасність. Лише така інформація забезпечить 
прийняття ефективних рішень. Основна інфор-
мація про господарську діяльність підприємства 
формується в системі бухгалтерського обліку. 
Тому дослідження бухгалтерського обліку як ін-
формаційної системи в сучасних умовах господа-
рювання є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ба-
гато науковців досліджували проблеми обліку 

як інформаційної системи. Серед них доціль-
но виділити Ф.Ф. Бутинця, Л.М. Васильєву, 
І.В. Жиглей, В.М. Жука, З.-М.В Задорожно-
го С.О. Левицьку, В.В. Сопко, М.С. Пушкара, 
М.Г. Чумаченка та ін. Проте нині в умовах ста-
лого розвитку та соціально-орієнтованої еконо-
міки вимоги до інформації посилюються зміню-
ється інформаційне наповнення фінансової та 
управлінської звітності, що вимагає здійснення 
подальших досліджень системи обліку як дже-
рела інформації.

Мета статті полягає у дослідженні бухгал-
терського обліку як інформаційної системи для 
прийняття ефективних управлінських рішень в 
умовах соціально орієнтованої економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для управління підприємством необхідною є 
економічна інформація, ядром якої є облікова. 
Остання є повнішою, достовірнішою, оператив-
нішою за будь-яку іншу. Облікова інформація 
здійснює суттєвий вплив на рішення суб’єктів 
господарювання, впливаючи таким чином на 
економіку країни. У свою чергу, процеси, що 
відбуваються в економіці, впливають на ді-
яльність підприємств. Тобто облікова інформа-
ція забезпечує як внутріфірмові зв’язки, так і 
зв’язок суб’єктів господарювання із зовнішнім 
середовищем. 

Облікова інформація формується у системі 
бухгалтерського обліку. Визначення бухгалтер-
ського обліку наведене в Законі України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні»: це процес виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, збе-
рігання та передачі інформації про діяльність 
підприємства зовнішнім та внутрішнім корис-
тувачам для прийняття рішень [7]. В даному 
Законі також наведене визначення поняття 
«внутрішньогосподарський (управлінський) об-
лік», під яким розуміють систему обробки та 
підготовки інформації про діяльність підпри-
ємства для внутрішніх користувачів у процесі 
управління підприємством [7].

М.С. Пушкар та М.Г. Чумаченко говорять 
про трансформацію бухгалтерського обліку у 
фінансовий та управлінський (рис. 1). Окрім 
того, науковці виділяють підсистему контро-
лінгу і зазначають, що поділ системи обліку на 
окремі підсистеми ґрунтується на об’єктивних 
вимогах менеджменту різних ієрархічних 
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рівнів щодо необхідного обсягу і структури 
інформаційних ресурсів, просторового та ча-
сового виміру господарської діяльності підпри-
ємства [9, с. 280–281].

В.В. Сопко та В.В. Сопко відзначають, що 
бухгалтерський облік в управлінні на підпри-
ємстві потрібно будувати за ознаками потреб 
фінансового, податкового та внутрішньогоспо-
дарського обліку. Бухгалтерський фінансовий 
облік визначається як комплексний системний 
облік усіх засобів та процесів господарської 
(економічної) діяльності відповідно до вимог 
чинного законодавства. Бухгалтерський подат-
ковий облік визначається як облік для задово-
лення інформаційних потреб керівництва дано-
го підприємства (фірми) та податкових органів 
для одержання вірогідної інформації про госпо-
дарські факти-явища та процеси, які пов’язані 
з податковими розрахунками. Бухгалтерський 
внутрішньогосподарський облік визначається 
як облік для задоволення інформаційних по-
треб керівництва певного підприємства (фірми) 
та його підрозділів [11, с. 124].
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Рис. 1. Трансформація старої системи обліку 
в нову [9, с. 280]

Система обліку повинна бути побудована та-
ким чином, щоб забезпечувати потреби її ко-
ристувачів. У зв’язку з цим уважаємо, що на 
вітчизняних підприємствах має місце фінан-
совий облік, управлінський облік та облік по-
даткових розрахунків. Метою фінансового облі-
ку є надання інформації про фінансовий стан, 
результати діяльності та рух грошових коштів 
суб’єктів господарювання, яка потрапляє до 
зовнішніх користувачів через фінансову звіт-
ність. Управлінський персонал підприємства 
також користується даними фінансового обліку 
(первинними документами, регістрами обліку, 
фінансовою звітністю), інформація якого по-
глиблюється та деталізується в управлінському 
обліку. На нашу думку, за межі фінансового 
обліку також доцільно виділяти податкові роз-
рахунки, оскільки в Україні, незважаючи на 
прийняття Податкового кодексу України, за-
лишаються відмінності у величині прибутку, 
який розрахований за даними бухгалтерського 
і податкового законодавства. Окрім того, як по-
казує практика, бухгалтер повинен насамперед 
вміти складати податкову звітність, оскільки 
незнання норм податкового законодавства і по-
милки в формуванні податкової звітності мо-
жуть тягнути за собою як адміністративну, так 
і кримінальну відповідальність. Тим більше що 
кваліфікований бухгалтер може допомогти під-
приємству обрати найоптимальнішу систему 
оподаткування і навіть оптимізувати податкові 
платежі. Тому, враховуючи сучасне функціону-
вання вітчизняних підприємств, уважаємо, що 
в практичній площині податкові розрахунки за 
своїм значенням повинні бути нарівні з фінан-
совим та управлінським обліком. Хоча в мето-
дологічному аспекті, на нашу думку, податко-
вий облік як такий не існує.

Погоджуємось з З.В. Задорожним, що між 
фінансовим та управлінським обліком є зворот-
ній зв’язок щодо обміну відповідною інформа-
цією. Для заповнення відповідних податкових 

декларацій отримують інформа-
цію від фінансового та управлін-
ського обліку [5, с. 57].

Рух інформації в системі облі-
ку відображено на рис. 2.

Облікова інформація прохо-
дить певні етапи перетворення. 
Формуючись на основі первин-
них документів, вона групується 
у проміжних документах (регі-
страх) та узагальнюється у звіт-
ності. Погоджуємось з думкою 
М.С. Пушкара, що оброблена ін-
формація має всі властивості то-
вару. З цієї точки зору облік є 
засобом виробництва товару осо-
бливого роду – інформації, яка 
має вартість, собівартість, ціну 
та інші категорії товарного ви-
робництва [10, с. 59]. Ураховую-
чи це, на нашу думку, облікова 
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Рис. 2. Взаємозв’язок інформації фінансового обліку, управлінського 
обліку та обліку податкових розрахунків
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інформація, яка пройшла обробку і узагальнена 
у звітних формах, повинна відповідати, окрім 
якісних характеристик, наведених у НП(С)БО 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [6], 
а саме дохідливість, зрозумілість, доречність, 
достовірність, ще й такій характеристиці, як 
«економічність». Тобто ефект, який отримуєть-
ся від такої інформації, повинен бути вищим 
від її собівартості. Хоча такий критерій біль-
ше стосується інформації управлінського об-
ліку, оскільки фінансова і податкова звітність 
є обов’язковою для складання, незважаючи на 
витрати, які необхідно понести для формування 
її показників.

Облікова інформація має важливу осо-
бливість: вона в значній мірі залежить від 
суб’єкта, який її формує. Бухгалтер може по-
різному представити інформацію керівництву 
і, таким чином, вплинути на управлінські рі-
шення. Не зажди керівник та аналітик знають 
той рівень деталізації облікової інформації, 
яку може представити служба бухгалтерії, 
особливо це стосується структури собівар-
тості, витрат соціального характеру і ефекту 
від їх понесення тощо. Вірно з цього приво-
ду відзначає І.В. Жиглей, що бухгалтерський 
облік належить до тих наук, результат яких 
суттєво залежить від людського чинника: від 
життєвих інтересів, прагнень, інтелектуаль-
них здібностей та професійних навичок, рис 
характеру, системи цінностей та рівня куль-
тури [3, с. 69].

Інформація, яка формується в системі облі-
ку, має складну ієрархічну структуру. Це зумо-
вило виділення багатьох її видів, кожен з яких 
по-своєму важливий для системи управління. 
Значний перелік критеріїв структуризації ін-
формації поданий М.С. Пушкарем та М.Г. Чу-
маченком, які серед них виділяють: простір, 
час, ієрархічний рівень споживачів інформації, 
фактори виробництва, процес кругообігу засо-
бів виробництва, адекватність запитам корис-
тувачів, формалізований підхід до формування, 
фізична форма подання, ступінь перетворення 
даних, відношення до підприємства, потоки 
(канали) передачі, рівень складності вирішу-
ваних управлінських завдань, психологічний 
вплив на людей [9, с. 268–270]. 

В. Фаріон та Т. Фаріон облікову інформацію 
поділяють за: часом формування, стабільністю, 
способом вираження, економічним змістом, ха-
рактером обробки, складом і способом узагаль-
нення, місцем виникнення, стадіями утворен-
ня, часовим періодом виникнення, способом 
створення, метою створення, взаємозв’язками і 
послідовністю формування [12, с. 100].

Узагальнюючи погляди науковців та з ура-
хуванням функцій обліку, вважаємо, що облі-
кову інформацію доречно поділяти за такими 
критеріями: стадія утворення, здатність зміню-
ватися, інтервал часу між надходженням, місце 
виникнення, об’єктивність відображення, по-
внота, види господарських процесів, час.

За стадіями утворення облікова інформація 
поділяється на первинну та похідну. Первинна 
інформація отримується з первинних докумен-
тів. Похідна облікова інформація створюється у 
результаті відповідних обчислень і поділяється 
на проміжну (регістри) та результативну (звіт-
ність).

Залежно від здатності змінюватися облікова 
інформація поділяється на змінну і постійну. 
До постійної облікової інформації належать по-
казники, що не змінюються протягом певного 
часу, зокрема, це інформація про величину єди-
ного соціального внеску, тривалість робочого 
дня, норми витрачання матеріалів, норми амор-
тизаційних відрахувань, орендна плата тощо. 
Така інформація може використовуватися ба-
гаторазово. Показники змінної облікової інфор-
мації постійно коливаються, використовуються 
одноразово, зокрема, виробіток працівника за 
день, витрати матеріалів за тиждень тощо. 

За інтервалом часу між надходженням ін-
формація поділяється на періодичну, що фор-
мується через однаковий інтервал часу, та не-
періодичну, яка носить разовий характер або 
формується через різні проміжки часу.

Залежно від місця виникнення розрізняють 
внутрішню та зовнішню облікову інформацію. 
Внутрішньою називається інформація, яка ви-
никає всередині об’єкта (підприємства, струк-
турного підрозділу, цеху, складу тощо). Зо-
внішня інформація надходить із середовища, 
яке міститься за межами об’єкта (підприємства, 
структурного підрозділу).

Облікова інформація поділяється на точну і 
неточну за критерієм об’єктивності відображен-
ня. Інформація, яка формується за первинними 
документами, є точною. Дану інформацію мож-
на перевірити або за даними первинних доку-
ментів, або за регістрами, які складаються на 
їх основі. Точною є інформація, що наведена 
у різних формах звітності. Тобто тут дотриму-
ється принцип доказовості. Якщо перевірити 
походження такого виду облікової інформації 
неможливо, то її точність піддається сумніву і 
може свідчити про фальсифікацію. Неточною є 
інформація прогнозна, оскільки її показники в 
подальшому можуть відрізнятися від фактич-
них. Прогнозна інформація формується в систе-
мі управлінського обліку.

За повнотою інформація поділяється на до-
статню, надлишкову та недостатню. Якщо по-
треба в обліковій інформації суб’єкта більша 
від необхідної інформації, то інформація є недо-
статньою. Остання спричиняє прийняття біль-
шості помилкових рішень. Якщо інформаційні 
потреби суб’єкта менші від необхідної інформа-
ції, то інформація є надлишковою. Надлишкова 
інформація призводить до зниження ефекту від 
її використання, оскільки вимагатиме понесен-
ня додаткових витрат на отримання інформації, 
потреби в якій немає. Окрім того, вона заважа-
тиме сконцентрувати увагу на важливій інфор-
мації. Коли інформаційні потреби співпадають 
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з наявною інформацією, то вона є достатньою.
Для здійснення господарської діяльності 

управлінському персоналу важливо розподіля-
ти інформацію на ту, що сформувалася в про-
цесі постачання, виробництва та збуту. За ча-
сом облікова інформація поділяється на минулу 
(інформація про господарські операції, які вже 
відбулись), теперішню (оперативна інформація) 
та майбутню (прогнозна інформація).

Для прийняття управлінських рішень необ-
хідно вміти розділяти інформацію на релевант-
ну та нерелевантну. Релевантною інформацією 
називають будь-яку можливість, що дозволяє 
зменшити існуючу невизначеність [8, с. 132]. 
Релевантною буде та інформація, яка є різною 
для різних альтернативних рішень, тобто вона 
буде пов’язана з конкретним рішенням. Зви-
чайно, що несвоєчасна інформація, не може 
бути релевантною, оскільки вона втрачає здат-
ність впливати на прийняття рішень. Прийняті 
рішення будуть оперативними і ефективними у 
випадках, коли буде відкинута вся нерелевант-
на інформація та врахована вся релевантна.

Кожен з наведених видів облікової інформа-
ції є важливим елементом у процесі моделюван-
ня управлінських рішень. Водночас слід взяти 
до уваги, що інформацією є лише ті дані, які 
мають ефект новизни та знижують невизначе-
ність досліджуваного об’єкту.

Облікова інформація повинна забезпечува-
ти виконання всіх функцій обліку. Серед на-
уковців єдиної думки щодо них немає. Цікавою 
є думка Л.М. Васильєвої, що облік виконує 
такі функції, як інформаційна (забезпечує ві-
дображення фактичного стану господарської 
діяльності); контрольна (забезпечує контроль 
збереження і раціонального використання гос-
подарських активів, капіталу, зобов’язань та 
господарської діяльності); функція управління 
(забезпечує економічною інформацією для при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень, 
можливості активного впливу на хід господар-
ських процесів); виховна (сумління і бережливе 
використання ресурсів господарства) [2, с. 253].

Проте найпоширенішою є думка, що облік 
виконує чотири основні функції: інформацій-
ну, контрольну, оцінювальну та аналітичну. 
Інформаційна функція полягає у забезпеченні 
зовнішніх та внутрішніх користувачів відповід-
ною інформацією для прийняття управлінських 
рішень. Контрольна функція забезпечує мож-
ливість здійснення методами бухгалтерського 
обліку контролю раціонального використання і 
зберігання ресурсів підприємства, дотримання 
чинного законодавства у веденні господарської 
діяльності. Оціночна функція бухгалтерського 
обліку дає можливість проводити вартісне вимі-
рювання всіх об’єктів бухгалтерського обліку. 
За допомогою аналітичної функції обліку здій-
снюють аналіз наявності та ефективності вико-
ристання ресурсів підприємства та результатів 
його діяльності загалом та окремих структур-
них підрозділів зокрема.

Інформаційна функція лежить в основі ін-
ших, оскільки, володіючи відповідною інфор-
мацією, можна здійснити контроль, оцінку та 
аналіз діяльності суб’єкта господарювання. Як 
вірно зазначив В.М. Жук, бухгалтерський об-
лік є невід’ємним атрибутом не тільки підпри-
ємства, але й держави та глобальної економіки, 
забезпечуючи інформаційну комунікацію окре-
мих та в цілому соціально-економічних серед-
овищ [4, с. 15].

У сучасних умовах сталого розвитку все 
більше уваги приділяється соціальній складо-
вій бухгалтерського обліку, яка реалізується 
через його соціальну функцію. Нині жорстка 
ринкова конкуренція і бажання власників 
підприємств максимізувати прибуток мінімі-
зують соціальну орієнтацію суб’єктів госпо-
дарювання. Проте управлінському персоналу 
необхідно зрозуміти, що соціально відпові-
дальний бізнес принесе у перспективі еконо-
мічний ефект. Як вірно зазначають С.І. Бай 
та І.А. Римар, соціальний статус підприєм-
ства, його професійна культура є критерія-
ми соціальної зрілості, якості управлінських 
рішень, можливості застосовувати найбільш 
раціональні способи, передумовою форму-
вання результативної економіки, що забез-
печує високий рівень життя українських 
громадян [1, с. 13]. Виходячи з цього, облік, 
окрім формування фінансової, управлінської 
і податкової звітності для прийняття рішень, 
повинен надавати інформацію про здійснену 
соціальну політику підприємства (витрати 
на: регульований законодавством соціальний 
пакет; розвиток персоналу; охорону праці та 
техніку безпеки; мотивацію; утримання влас-
них об’єктів соціальної сфери; забезпечення 
якості продукції; гарантійне обслуговування; 
екологічні витрати (витрати на охорону на-
вколишнього природного середовища, еколо-
гічні платежі); благодійну допомогу; участь у 
регіональних програмах розвитку, підтримка 
спортивного, культурного життя суспільства). 
Необхідно шукати шляхи розрахунку еконо-
мічного ефекту від такої політики, що стиму-
лювало б підприємства на ведення соціально 
відповідального бізнесу. 

Висновки. У системі обліку первинна інфор-
мація перетворюється в продукт для управлін-
ня. При цьому важливо врахувати вплив люд-
ського чинника на процес формування звітної 
інформації. Облікова інформація повинна від-
повідати певним вимогам, в іншому випадку її 
цінність буде втрачено. Ураховуючи наявність 
на підприємстві значного обсягу такої інформа-
ції, її необхідно групувати за певними критері-
ями (стадія утворення, здатність змінюватися, 
інтервал часу між надходженням, місце виник-
нення, об’єктивність відображення, повнота, 
види господарських процесів, час), що сприя-
тиме прийняттю ефективних управлінських 
рішень. Уся облікова інформація в сукупності 
повинна забезпечити виконання системою облі-
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ку своїх функцій, а саме інформаційної, контр-
ольної, оцінювальної, аналітичної, соціальної. 
Соціальна функція обліку виявляється у забез-
печенні ведення такої діяльності підприємства, 
яка б не завдавала шкоди кожній окремій лю-
дині (персоналу, покупцям тощо), суспільству в 
цілому та навколишньому середовищу.

Таким чином, облік, як інформаційна сис-
тема, є рушійною силою функціонування під-
приємства, що може сприяти його економічно-
му зростанню в умовах соціально орієнтованої 
ринкової економіки.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено стан розвитку ринку твердого біопали-

ва, виготовленого деревообробними підприємствами з метою 
формування більш повного інформаційного забезпечення про-
цесу прийняття управлінських рішень. Проведений аналіз дав 
можливість виявити проблемні питання функціонування під-
приємств деревообробної галузі, що визначатимуть подальше 
прийняття управлінських рішень з метою реалізації стратегіч-
них цілей досліджуваних підприємств. У результаті проведено-
го дослідження виокремлено переваги використання твердого 
біопалива, які об’єднано у три групи: економічні, екологічні, 
техніко-технологічні. Також визначено основні перспективи 
розвитку ринку твердого біопалива.

Ключові слова: тверде біопаливо, ринок, деревообробні 
підприємства, інформаційне забезпечення, організація управ-
лінського обліку, процес прийняття управлінських рішень.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано состояние развития рынка твер-

дого биотоплива, изготовленного деревообрабатывающими 
предприятиями с целью формирования более полного ин-
формационного обеспечения процесса принятия управлен-
ческих решений. Проведенный анализ позволил выявить 
проблемные вопросы функционирования предприятий 
деревообрабатывающей отрасли, которые будут определять 
дальнейшее принятие управленческих решений с целью ре-
ализации стратегических целей исследуемых предприятий. 
В результате проведенного исследования выделены пре-
имущества использования твердого биотоплива, которые 
объединены в три группы: экономические, экологические, 
технико-технологические. Также определены основные 
перспективы развития рынка твердого биотоплива.

Ключевые слова: твердое биотопливо, рынок, 
деревообрабатывающие предприятия, информационное 
обеспечение, организация управленческого учета, процесс 
принятия управленческих решений.

ANNOTATION
In this article I analyze current state of the solid biofuel 

market for products that are developed from wood processing 
enterprises with goal to form comprehensive informational support 
for management in their decision making. The analysis identified 
inefficiencies in the functioning of wood processing enterprises, 
those inefficiencies will be used by management in their decisions 
with purpose to meet strategic goals of the studied enterprises. 
As a result of the study, the author identified the advantages of 
solid biofuels, which can be presented in three broad categories: 
economic, environmental, technical and technological. Further, 
main prospects of the solid biofuel growth are discussed.

Keywords: solid biofuels market, wood-processing 
enterprises, information, organization of accounting management, 
decision making.

Постановка проблеми. Загострення кри-
зових явищ у національній економіці, які су-
проводжуються актуалізацією питання щодо 
енергоефективності та енергонезалежності, зу-
мовлюють необхідність проведення структур-
них перетворень у деревообробній галузі, яка, 
на нашу думку, виступає пріоритетною у роз-
роблених стратегічних цілях різних ієрархіч-
них рівнів у частині раціонального використан-
ня ресурсів та пошуку альтернативних джерел 
енергії.

Однак формування стратегії з метою забез-
печення конкурентоспроможності та сталого 
розвитку деревообробних підприємств у сучас-
них умовах можливе за наявності правильно 
організованої системи управлінського обліку як 
основного джерела інформаційного забезпечен-
ня процесу прийняття управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Результати дослідження основних положень 
організації управлінського обліку знайшли своє 
відображення у наукових працях П.Й. Ата-
маса, І. Білоусової, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Го-
лова, З.В. Гуцайлюка, К. Друрі, Р. Ентоні, 
Т.П. Карпової, С.О. Левицької, О.В. Лишилен-
ка, Е. Майєра, Р. Манна, В. Моссаковського, 
Л.В. Нападовської, Б. Нідлза, С.Н. Ніколаєвої, 
В.Ф. Палія, Н.І. Пилипів, М.С. Пушкаря, Л. Ра-
децької, І.Б. Садовської, В.В. Сопка, В. Труша, 
Ч. Хорнгрена, М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета 
та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значний вне-
сок науковців у дослідження цієї проблемати-
ки, вивчення і обґрунтування впливу важливих 
технологічних особливостей діяльності дерево-
обробних підприємств з виробництва твердого 
біопалива на організацію управлінського облі-
ку у процесі формування стратегії щодо забез-
печення їх конкурентоспроможності та сталого 
розвитку залишаються вивченими недостатньо. 

Мета статті полягає у дослідженні сучасного 
стану ринку твердого біопалива з метою подаль-
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шого вивчення впливу технологічних особли-
востей діяльності деревообробних підприємств 
на організацію управлінського обліку як ін-
формаційного забезпечення процесу прийняття 
управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах діяльність суб’єктів госпо-
дарювання підпорядковується діючим страте-
гіям, які розроблені на різних рівнях управ-
ління, основою яких є енергоефективність та 
енергоощадність. Це досягається шляхом за-
стосування новітніх моделей управління вироб-
ничо-господарською діяльністю деревообробних 
підприємств із використанням технологій ре-
сурсозбереження, інтенсифікації процесу вико-
ристання ресурсів, забезпечення безвідходного 
виробництва. 

Для виявлення технологічних особливостей 
виробництва твердого біопалива необхідним є 
попереднє вивчення проблемних питань функ-
ціонування підприємств деревообробної галузі, 
що сприятиме належній організації управлін-
ського обліку як основи інформаційного забез-
печення системи управління з метою досягнен-
ня поставлених стратегічних цілей.

Проведене дослідження щодо стану вітчиз-
няного ринку твердого біопалива дало змогу 

отримати інформацію про виробництво і реа-
лізацію цього альтернативного виду палива за 
2013–2014 рр., яку систематизовано у табл. 1.

Дослідження вітчизняного ринку твердого 
біопалива доцільно розпочати із вивчення кіль-
кості підприємств, які виготовляють цей альтер-
нативний вид палива. Проведений нами ґрун-
товний аналіз дав змогу виявити, що найбільша 

Таблиця 1
Виробництво та реалізація твердого біопалива з деревини  

та іншої природної сировини у 2013–2014 рр.

№ 
п/п Область Кількість 

підприємств
Ціна 

одиниці, грн.

Вироблено усього, т Реалізовано у 
2014 р. з власної 

сировини, т2013 р. 2014 р.

1. Вінницька 10 1474,49 63900 91557 47891
2. Волинська 13 1441,13 28851 25526 23358
3. Дніпропетровська 9 983,50 15008 16818 15622
4. Донецька 8 629,18 47474 54370 4682
5. Житомирська 22 1402,17 56636 57257 54179
6. Закарпатська 18 1346,93 32579 27085 22293
7. Запорізька 18 832,96 93035 150931 53975
8. Івано-Франківська 10 878,79 7475 5524 5534
9. Київська 11 964,39 10841 12140 11692
10. Кіровоградська 15 924,44 38834 24151 19262
11. Луганська 1 1057,5 119 40 40
12. Львівська 13 1956,84 4970 8366 8174
13. Миколаївська 3 725,47 898 2371 2120
14. Одеська 7 1428,60 55896 98805 45858
15. Полтавська 14 865,77 89426 143550 91375
16. Рівненська 12 1180,14 13759 17089 17036
17. Сумська 8 927,66 1598 2864 2853
18. Тернопільська 5 1146,55 3121 2755 1843
19. Харківська 12 850,48 40908 63550 9200
20. Херсонська 6 995,89 39005 47625 48108
21. Хмельницька 4 1673,91 2924 4522 4350
22. Черкаська 6 1161,28 43511 46325 44471
23. Чернівецька 7 1899,33 14995 19310 6144
24. Чернігівська 7 1011,61 5639 6383 6373
25. м. Київ 1 1068,18 350 220 220

Разом по Україні 240 1148,0 711752 929134 546653
Джерело: складено на основі [1]
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Рис. 1. Аналіз кількості вітчизняних 
деревообробних підприємств  

з виробництва твердого біопалива
Джерело: складено на основі [1]
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

кількість підприємств розташована у Житомир-
ській області – 22, Закарпатській та Запорізь-
кій – по 18 деревообробних підприємств з вироб-
ництва твердого біопалива (рис. 1).

У Івано-Франківській області у 2014 р. налі-
чувалось 10 таких підприємств. Слід відмітити, 
що у порівнянні з іншими регіонами це незна-
чна кількість виробників альтернативного виду 
палива, що з урахуванням природно-ресурсного 
потенціалу території вказує на невикористані 
можливості вищезазначеної області. Однак до-
цільно відмітити, що Івано-Франківщина є час-
тиною Карпатської лісогірської геоекосистеми, 
яка має важливе рекреаційне значення.

У цілому на території України у 2014 р. на-
лічувалось 240 підприємств з виробництва твер-
дого біопалива, що має позитивне значення.

Не менш важливою проблемою в аналізі ві-
тчизняного ринку твердого біопалива є оцінка 
цінового діапазону. У результаті вивчення ціно-
вої політики деревообробних підприємств з ви-
робництва твердого біопалива встановлено, що 
найвищі ціни пропонуються підприємствами 
таких областей, як Львівська – 1956,84 грн., 
Чернівецька – 1899,33 грн. та Хмельницька – 
1673,91 грн. за тону твердого біопалива (рис. 
2). Найнижчі ціни встановлено підприємства-
ми таких областей, як Донецька – 629,18 грн., 
Миколаївська – 725,47 грн. та Запорізька – 
832,96 грн. за тону твердого біопалива. 

 

 
 

0 
200 
400 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

Ві
нн

иц
ьк

а 
Во

ли
нс

ьк
а 

Д
ні

пр
оп

ет
ро

вс
ьк

а 
До

не
ць

ка
 

Ж
ит

ом
ир

сь
ка

 
За

ка
рп

ат
сь

ка
 

За
по

рі
зь

ка
 

Ів
ан

о-
Ф

ра
нк

ів
сь

ка
 

Ки
їв

сь
ка

 
Кі

ро
во

гр
ад

сь
ка

 
Лу

га
нс

ьк
а 

Ль
ві

вс
ьк

а 
М

ик
ол

аї
вс

ьк
а 

О
де

сь
ка

 
По

лт
ав

сь
ка

 
Рі

вн
ен

сь
ка

 
Су

м
сь

ка
 

Те
рн

оп
іл

ьс
ьк

а 
Ха

рк
ів

сь
ка

 
Хе

рс
он

сь
ка

 
Хм

ел
ьн

иц
ьк

а 
Че

рк
ас

ьк
а 

Че
рн

ів
ец

ьк
а 

Че
рн

ігі
вс

ьк
а 

м
. К

иї
в 

Рис. 2. Аналіз цінового діапазону на тверде 
біопаливо вітчизняних деревообробних підприємств
Джерело: складено на основі [1]

Слід відмітити, що встановлений дерево-
обробними підприємствами ціновий діапазон є 
достатньо широким, що, на нашу думку, зале-
жить від кількості виробників у регіоні, обсягів 
їх діяльності, наявності своєчасної релевантної 
інформації та можливостей її використання ме-
неджерами, що, у свою чергу, вказує на недо-
сконалість системи управління досліджуваних 
підприємств.

Підприємствами Івано-Франківської області 
у середньому встановлено ціну 878,79 грн. за 
тону твердого біопалива, що з урахуванням цін 
виробників з інших регіонів є конкурентоспро-
можною, оскільки середня ціна на тверде біопа-

ливо по Україні становить 1148,0 грн. за тону 
твердого біопалива.

Проведений аналіз обсягів виробництва па-
ливних брикетів та гранул з деревини та іншої 
природної сировини за 2013–2014 рр. дав змогу 
виявити, що лідируючі позиції займають За-
порізька і Полтавська області. Підприємства 
даних областей за 2014 р. виготовили 150 931 
та 143 550 т паливних брикетів і гранул від-
повідно, що на 57 896 та 54 124 т відповідно 
більше, ніж обсяги виробництва за 2013 р., і 
вказує на позитивні тенденції у діяльності під-
приємств зазначених областей. Підприємства ж 
Івано-Франківської області за 2014 р. вигото-
вили 5 524 т твердого біопалива, що на 1 951 т 
менше, ніж за 2013 р., що вказує на невикорис-
таний потенціал (рис. 3).

У цілому обсяги виробництва твердого біо-
палива українськими підприємствами у 2014 р. 
становили 929 134 т, що на 217 382 т більше, 
ніж у 2013 р., що вказує на позитивну тенден-
цію розвитку досліджуваного ринку, який під-
тверджений як вітчизняним, так і зарубіжним 
попитом на альтернативні види палива.
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Вироблено у 2013 р., т Вироблено у 2014 р., т 

Рис. 3. Аналіз обсягів виробництва твердого 
біопалива деревообробними підприємствами 

у 2013–2014 рр.
Джерело: складено на основі [1]

Крім того, нами проведено аналіз обсягів 
реалізації твердого біопалива, виготовленого 
деревообробними підприємствами з власної си-
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Рис. 4. Аналіз обсягів реалізації твердого біопалива 
деревообробними підприємствами за 2014 р.

Джерело: складено на основі [1]
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ровини за 2014 р., який дав змогу встановити, 
що лідируючу позицію займають підприємства 
Полтавської області, які за аналізований пері-
од реалізували 91 375 т твердого біопалива на 
суму 79 109,3 тис. грн. (рис. 4).

У цілому вітчизняними підприємствами реа-
лізовано за аналізований період 546 653 т твер-
дого біопалива на суму 627 559,8 тис. грн. Слід 
відмітити, що на підприємства семи областей 
(Вінницької, Житомирської, Запорізької, Одесь-
кої, Полтавської, Херсонської та Черкаської) 
припадає 70,59% від загального обсягу реалізо-
ваного з власного виробництва твердого біопали-
ва та 69,43% від загальної їх вартості (табл. 2). 

У той же час підприємствами Івано-Фран-
ківської області за 2014 р. реалізовано 5 534 т 
твердого біопалива на суму 4 863,2 тис. грн., 
що становить 1,01% від загального обсягу ре-
алізованого твердого біопалива та 0,77% від 
загальної їх вартості, що вказує на потенційну 
можливість розвитку вищезазначеного регіону 
щодо виробництва та реалізації твердого біопа-
лива, як на вітчизняному ринку, так і на євро-
пейському.

Таким чином, проведена діагностика стану 
вітчизняного ринку твердого біопалива дала 
змогу встановити, що обсяги виробництва і реа-
лізації деревообробними підприємствами такого 
альтернативного виду палива мають позитивну 

тенденцію, що з урахуванням сучасних еконо-
мічних умов і надалі її зберігатиме.

Проведений порівняльний аналіз параме-
тричних даних різних видів палива [2; 3] дав 
змогу встановити, що з урахуванням суттєвих 
переваг тверде біопаливо (паливні брикети та 
гранули з деревини) є конкурентоспроможним 
порівняно з традиційними видами палива. 

У цілому до переваг використання твердого 
біопалива, яке виготовлене із деревини, доціль-
но віднести: 

1. Екологічні – зменшення відходів, змен-
шення шкідливих викидів та зниження пар-
никового ефекту, забезпечення безвідходного 
виробництва, чистота приміщень, у яких виго-
товляється та використовується це паливо.

2. Економічні – низька вартість у порівнян-
ні з іншими видами палива (у т. ч. природнім 
газом, паливом для двигунів, електрикою та 
ін.), забезпечення інтенсифікації виробничого 
процесу деревообробних підприємств, економія 
споживання деревообробних ресурсів.

3. Техніко-технологічні – висока теплот-
ворна здатність (у порівнянні з необробленими 
деревинними відходами), можливість автомати-
зації процесу виробництва і використання (спо-
живання) твердого біопалива.

Проведений нами аналіз дав змогу встано-
вити, що ринок твердого біопалива характе-

Таблиця 2
Реалізація твердого біопалива вітчизняним деревообробними підприємствами у 2014 р.

№ 
п/п Область Кількість, т Питома вага, % Вартість, тис. грн. Питома вага, %

1. Вінницька 47891 8,76 70615 11,25
2. Волинська 23358 4,27 33662 5,36
3. Дніпропетровська 15622 2,86 15364,3 2,45
4. Донецька 4682 0,86 2945,8 0,47
5. Житомирська 54179 9,91 75968,4 12,11
6. Закарпатська 22293 4,08 30027,2 4,78
7. Запорізька 53975 9,87 44958,8 7,16
8. Івано-Франківська 5534 1,01 4863,2 0,77
9. Київська 11692 2,14 11275,7 1,80
10. Кіровоградська 19262 3,52 17806,5 2,84
11. Луганська 40 0,01 42,3 0,01
12. Львівська 8174 1,50 15995,2 2,55
13. Миколаївська 2120 0,39 1538 0,25
14. Одеська 45858 8,39 65512,7 10,44
15. Полтавська 91375 16,72 79109,3 12,61
16. Рівненська 17036 3,12 20104,8 3,20
17. Сумська 2853 0,52 2646,6 0,42
18. Тернопільська 1843 0,34 2113,1 0,34
19. Харківська 9200 1,68 7824,4 1,25
20. Херсонська 48108 8,80 47910,1 7,63
21. Хмельницька 4350 0,80 7281,5 1,16
22. Черкаська 44471 8,14 51643,4 8,23
23. Чернівецька 6144 1,12 11669,5 1,86
24. Чернігівська 6373 1,17 6447 1,03
25. м. Київ 220 0,04 235 0,04

Разом по Україні 546653 100,00 627560 100,00
Джерело: складено на основі [1]
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ризується перспективами свого розвитку, а 
саме: зростання попиту на паливо; значний 
паливно-енергетичний потенціал; можли-
вість входження на міжнародний ринок біо-
палива; можливість забезпечення власних 
потреб паливом та енергією за допомогою 
енергоощадних та енергоефективних техно-
логій та ін.

Висновки. Таким чином, у результаті про-
веденого дослідження нами виявлено стан роз-
витку вітчизняного ринку твердого біопалива 
через проведений аналіз обсягів його виробни-
цтва і реалізації, а також оцінку проблемних 
ділянок, переваг використання твердого біопа-
лива, перспектив розвитку, які сприятимуть 
формуванню більш повного інформаційного за-
безпечення процесу прийняття управлінських 
рішень з метою досягнення сталого розвитку 

та конкурентоспроможності деревообробних 
підприємств.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ  
ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ТА ОБ'ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ACCOUNTING INTELLECTUAL PROPERTY, INTELLECTUAL CAPITAL  
AND INTANGIBLE ASSETS

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено проблеми бухгалтерського обліку інте-

лектуальної власності та елементів інтелектуального капіталу, 
а також питання подання інформації про інтелектуальний капі-
тал у фінансовій звітності. Систематизовано підходи до визна-
чення понять «інтелектуальна власність» та «інтелектуальний 
капітал». Досліджено поняття «інтелектуальна власність» з 
бухгалтерської (ресурсний та балансовий підхід) та юридичної 
(об'єктивний та суб'єктивний підхід) точок зору. Визначено, що 
у поняттях «інтелектуальна власність» та «інтелектуальний 
капітал» найчастіше робиться акцент на нематеріальності 
елементів. Розглянуто методику обліку людського капіталу як 
об'єкту інтелектуальної власності, моделі обліку людських ре-
сурсів та підходи до оцінки їх вартості.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуаль-
ний капітал, нематеріальні активи, людський капітал, облік, 
звітність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы проблемы бухгалтерского учета 

интеллектуальной собственности и элементов интеллек-
туального капитала, вопросы представления информации 
об интеллектуальном капитале в финансовой отчетности. 
Систематизированы подходы к определению понятий «интел-
лектуальная собственность» и «интеллектуальный капитал». 
Исследовано понятие «интеллектуальная собственность» 
с бухгалтерской (ресурсный и балансовой подход) и юриди-
ческой (объективный и субъективный подход) точек зрения. 
Определено, что в понятиях «интеллектуальная собствен-
ность» и «интеллектуальный капитал» чаще всего делается 
акцент на нематериальности элементов. Рассмотрена мето-
дика учета человеческого капитала как объекта интеллекту-
альной собственности, модели учета человеческих ресурсов 
и подходы к оценке их стоимости.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, 
интеллектуальный капитал, нематериальные активы, челове-
ческий капитал, учет, отчетность.

ANNOTATION
In the article the problem of accounting items of intellectual 

property and intellectual capital and question submission of 
information on intellectual capital in the financial statements. 
Systematic approach to the definition of «intellectual property» 
and «intellectual capital». The concept «intellectual property» of 
accounting (balance sheet approach and resources) and legal 
(objective and subjective approach) points of view. 

Keywords: intellectual property, intellectual capital, intangible 
assets, human resources, accounting, reporting.

Постановка проблеми. В економіці знань 
освіта розглядається як інвестиції у людський 
капітал, проте система бухгалтерського обліку 
та звітності не відповідає вимогам економіки 
знань: у складі фінансової звітності представ-
лена тільки незначна інформація про окремі 
елементи інтелектуального капіталу, які ви-

знаються нематеріальними активами. Ця ін-
формація не дозволяє користувачам звітності 
сформувати достовірне уявлення про реальний 
фінансовий стан підприємства. Звідси зростає 
науковий інтерес до формування системи облі-
ку інтелектуальної власності та інтелектуаль-
ного капіталу в економіці знань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням концепції інтелектуального капі-
талу, особливостей використання його елемен-
тів і управління даними ресурсами займалися 
Е. Брукінг, Ц. Гріліхес, Р. Каплан, Д. Нортон, 
С. Пайк, Й. Руус, К.-Е. Свейбі, Т. Стюарт, 
Л. Едвінссон та ін. Значний внесок у розроб-
ку методологічних підходів до обліку та оцін-
ки інтелектуального капіталу, нематеріальних 
активів внесли А.Н. Козирєв, С.Ф. Легенчук, 
Е. Фламхольц, В.Л. Макаров, Б. Лев, А.Н. Хо-
рін, Р. Хоуелл та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Існуючи певні дослідження 
понятійного апарату, моделей обліку та мето-
дів оцінки інтелектуальної власності, інтелек-
туального капіталу, нематеріальних активів не 
дозволяють вирішити проблему бухгалтерсько-
го обліку елементів інтелектуального капіталу 
та залишаються невирішеними питання подан-
ня інформації про інтелектуальний капітал у 
фінансовій звітності. Зазначені обставини ви-
значають необхідність подальших досліджень 
підходів бухгалтерського обліку щодо інтелек-
туального капіталу в міжнародній системі фі-
нансової звітності, а також продовженню до-
сліджень в області теорії становлення облікової 
системи в економіці знань.

Мета статті полягає у науково-методичному 
дослідженні положень обліку та оцінки інтелек-
туальної власності, інтелектуального капіталу 
та нематеріальних активів в економіці знань. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виходячи з існуючих досліджень, які прово-
дяться зарубіжними і вітчизняними вченими 
з проблем обліку інтелектуального капіталу 
та інтелектуальної власності, відмітимо, що 
на разі не склалося вичерпного уявлення про 
економічну сутність цих активів та можливості 
їх використання в діяльності підприємства. Це 
пов'язано насамперед з тим, що кожен вчений 
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вкладає в ці поняття різний зміст залежно від 
аспектів, що досліджує: поняття «інтелекту-
альний капітал» використовують зазвичай ме-
неджери, «інтелектуальна власність» – юрис-
ти [1, с. 90]. У зв'язку з цим уважаємо за 
необхідне провести систематизацію підходів до 
визначення понять «інтелектуальна власність» 
та «інтелектуальний капітал» з метою уточ-
нення понятійно-категоріального апарату для 
ефективного використання даних видів активів 
в діяльності підприємства.

Поняття «інтелектуальна власність» вперше 
введено у 1967 р. Всесвітньою організацію ін-
телектуальної власності. Під інтелектуальною 
власністю1 слід розуміти результат інтелекту-
альної діяльності підприємств та установ, який 
може бути використаний як товар та сприяє під-
вищенню капіталізації даного підприємства. Це 
означає, що результати інтелектуальної діяль-
ності можуть бути комерціалізовані і приноси-
ти економічний ефект. При цьому підкреслимо, 
що під інтелектуальною власністю розуміють не 
результат інтелектуальної діяльності людини як 
такий, а право на цей результат, а право на від-
міну від матеріальних об'єктів не можна відчути 
на дотик, отже, інтелектуальна власність є не-
матеріальним об'єктом. Об'єкти інтелектуальної 
власності2 (ОІВ), в умовах конкуренції на ринках 
товарів і послуг займають вагоме місце, це ви-
звано насамперед тим, що: 1) посилюється кон-
курентоспроможність товарів і послуг на ринку 
за рахунок підвищення їх якості та забезпечен-
ня монопольного права на об'єкти інтелектуаль-
ної власності – у цьому проявляється правова 
(юридична) характеристика об’єктів інтелекту-
альної власності; 2) відбувається отримання до-
даткового доходу від продажу (передачі) прав 
інтелектуальної власності або від використання 
цих прав у виробництві інноваційної продукції – 
це економічна (бухгалтерська) характеристика 
об’єктів інтелектуальної власності. І правова, і 
економічна характеристики об’єктів інтелекту-
альної власності трансформуються в отримання 
додаткового доходу понад того, який отримує 
підприємство без використання інтелектуальної 

власності. Таким чином, інтелектуальну влас-
ність можна досліджувати з бухгалтерської та 
юридичної точок зору.

З юридичної точки зору право інтелек-
туальної власності слід розглядати у двох 
значеннях: об'єктивному та суб'єктивному. 
У суб'єктивному значенні право інтелектуаль-
ної власності – це суб'єктивне право (майнові 
або немайнові права) на інтелектуальний про-
дукт. В об'єктивному ж значенні право інтелек-
туальної власності – це правові норми3, які ре-
гулюють суспільні відносини у сфері створення 
та використання інтелектуального продукту. 

Щодо інтелектуальної власності та інтелек-
туального капіталу з бухгалтерської точки зору, 
то особливої актуальності набуває проблема від-
несення усіх ідентифікованих та неідентифіко-
ваних немонетарних об’єктів, що забезпечують 
отримання економічних вигід у майбутньому, 
до складу нематеріальних активів [5, с. 270]. 

При визначені інтелектуального капіталу4 
з його економічній суті і функцій розрізняють 
балансовий та ресурсний підходи. Балансовий 
підхід визначає інтелектуальний капітал як 
різницю між величиною ринкової капіталіза-
ції і сукупної балансової вартості чистих іден-
тифікованих матеріальних активів підприєм-
ства [6, с. 626], який не враховує унікальність 
окремих його елементів. Так, у дослідженнях, 
проведених у [7, с. 177–178, с.189, 191], вка-
зано, що Гріліхес під інтелектуальним капіта-
лом розуміє «натуральний не спостережний по-
казник, що підвищує ринкову вартість фірми, 
і який залежить від кількості наявних у неї 
патентів, НДР і інших об'єктів інтелектуальної 
власності»]. Л. Джоя, К.А. Багриновський ука-
зують, що інтелектуальний капітал – це гуд-
віл у виді сукупності усіх неуявних активів. 
А.Н. Козирєв, В.Л. Макаров у [8, с. 352] наго-
лошують, що «інтелектуальний капітал – це су-
купне поняття для позначення нематеріальних 
цінностей, які об'єктивно підвищують ринкову 
вартість компанії…». 

Ресурсний підхід засновано на виявленні 
ключових ресурсів підприємства в ресурсному 

1 Економічний словник дає таке визначення: інтелектуальна власність – продукт інтелектуальної творчої праці [2]. У між-
народних угодах, а також у законодавстві деяких держав «інтелектуальна власність» – це термін, який включає права, що 
відносяться до літературних, художніх і наукових творів, виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- і телеві-
зійних передач (тобто авторські права); науковим відкриттям, винаходам та іншим правам, пов’язаним з різними видами 
промислової власності, а також із захистом від недобросовісної конкуренції. 
2 Об’єктами інтелектуальної власності є твори науки, літератури, мистецтва й інші види творчої діяльності у сфері ви-
робництва, в тому числі відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, промислові зразки, програми для ЕОМ, бази 
даних, експериментальні системи «ноу-хау», торгові секрети, товарні знаки, фірмові найменування [3]. Цивільний кодекс 
України (гл. 15) до об’єктів цивільних прав відносить нематеріальні блага, тобто ст.199 вказує «результати інтелектуаль-
ної, творчої діяльності та інші об’єкти права інтелектуальної власності створюють цивільні права та обов’язки» [4]. При 
цьому до об’єктів права інтелектуальної власності (ст. 420), зокрема, належать: літературні та художні твори; комп’ютерні 
програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; 
наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; ра-
ціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки 
для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці [4]. 
3 Становлять підгалузь цивільного права і складаються з декількох правових інститутів: авторське право та суміжні права, 
право промислової власності (патентне право), інститут засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу та їх продукції 
і послуг. Кожний з названих інститутів регулює суспільні відносини у певній сфері інтелектуальної діяльності, яка відріз-
няється як специфікою самого інтелектуального продукту, так і пов’язаними з нею особливостями його використання [9]. 
4 Аналіз публікацій [1, с. 83; 3; 7; 10; 11, с. 357] свідчить, що крім визначення інтелектуального капіталу з його суті 
і функцій, існує також інтелектуальний капітал, виходячи з юридичних категорій, тобто беруться до уваги тільки ті 
об’єкти, які закріплені на даний момент у правовій базі розвинених країн і для яких існує можливість оцінки.
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портфелі, які обумовлюють різницю в потен-
ціалі підприємства, конкурентоспроможності 
та стійкому фінансовому стані. Ресурсний під-
хід до визначення інтелектуального капіталу 
викладено у працях Т. Стюарта [12], Л. Єд-
вінсона, М. Мелоун [13], Й. Рууса, С. Пайка, 
Л. Фернстрьома [10]. Усі вони дотримуються 
думки, що інтелектуальний капітал – це зна-
ння, які можна трансформувати у чинники (ре-
сурси), які створюють вартість; нематеріальні 
ресурси, повністю або частково контрольовані 
організацією та беруть участь у створенні цін-
ності за рахунок людського капіталу. 

Аналіз економічної сутності поняття «інте-
лектуальний капітал», виходячи з балансового 
та ресурсного підходів, дозволив зазначити, що 
інтелектуальний капітал – це нематеріальний 
ресурс підприємства, завдяки якому досягають-
ся конкурентні переваги підприємства.

Зіставивши поняття «інтелектуальна влас-
ність» та «інтелектуальний капітал», можна 
зазначити, що найчастіше у цих визначеннях 
робиться акцент на нематеріальності елементів, 
що входять до їх складу, тобто, враховуючі, що 
право інтелектуальної власності та елементи ін-
телектуального капіталу не мають матеріальної 
форми, то їх можна вважати нематеріальними 
активами, облік та оцінка яких регулюються 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [14] та МСБО 
38 «Нематеріальні активи». 

Аналізуючи П(С)БО 8 та положення Книги 
четвертої Цивільного кодексу [4], можна склас-
ти зведену економіко-правову класифікацію не-
матеріальних активів підприємства, відповідно 
до якої нематеріальні активи згруповані у дві 
категорії: об'єкти інтелектуальної власності та 
ділова репутація підприємства (гудвіл). 

За МСБО 38, нематеріальний актив – це 
ідентифікований немонетарний актив, який не 
має фізичної форми [15]. Саме таке визначен-
ня нематеріальних активів дозволяє врахувати 
широкі функціональні можливості елементів 
інтелектуального капіталу, так як в цьому ви-
значенні не регламентуються терміни і цілі 
використання нематеріальних активів. При 
цьому МСБО 38 спочатку вводить поняття «не-
матеріальні ресурси», при визначенні яких 
використовується ресурсний і балансовий під-
ходи одночасно. Ресурсний підхід застосову-
ється для частини нематеріальних ресурсів, 
які підпадають під визначення нематеріаль-
них активів, а балансовий підхід застосову-
ється до частини ресурсів, які потрапляють до 
складу гудвілу, відображення якого у фінансо-
вій звітності як активу може бути тільки при 
придбанні або об'єднанні бізнесу. Аналізуючи 

склад нематеріальних ресурсів5 за МСБО 38, 
бачимо, що він практично повністю охоплює 
склад інтелектуального капіталу, та умовно 
нематеріальні ресурси можна згрупувати та-
ким чином: 1) нематеріальні ресурси, які задо-
вольняють визначенню та критеріям визнання 
нематеріальних активів – це інтелектуальну 
власність (права на результати інтелектуаль-
ної діяльності); 2) нематеріальні ресурси, які 
не задовольняють визначенню та критеріям 
визнання нематеріальних активів і потрапля-
ють в неідентифікований і не відокремлюва-
ний від підприємства нематеріальний актив – 
гудвіл, до складу якого входять нематеріальні 
ресурси, які ототожнюються з людським ка-
піталом та не відображаються у складі нема-
теріальних активів – це ринкові активи (по-
тенціал, який забезпечується нематеріальними 
активами, пов'язаними з ринковими операці-
ями, наприклад, портфель замовлень, канали 
збиту, список клієнтів та ін.); інфраструктурні 
активи (переваги, які має підприємство від ви-
користання технологій, процесів і методів, що 
забезпечують ефективне функціонування під-
приємства, наприклад, методи управління пер-
соналом, бази даних, використання Інтернету, 
корпоративна культура та ін.); людські активи 
(сукупність знань і вмінь працівників підпри-
ємства, їх творчі здібності тощо).

В Україні законодавчо як нематеріальні 
активи визнають інтелектуальну власність, 
ринкові активи, інфраструктурні активи. Це 
пов’язано насамперед з неможливістю іденти-
фікації людських ресурсів та відсутністю мето-
дів оцінки6 та контролю людського капіталу. 
Проте все частіше у зарубіжній економічній на-
уці наводяться обґрунтування необхідності об-
ліку людського капіталу. Дане положення зна-
йшло відображення у МСБО 38 «Нематеріальні 
активи». Даний стандарт рекомендує в якості 
оцінки людського капіталу приймати витрати 
на навчання персоналу або принесену їм до-
дану вартість [15]. Як вказують Д.А. Панков, 
А.Н. Короб [16, с. 77], для визнання людського 
капіталу об'єктом бухгалтерського обліку необ-
хідно обґрунтувати його вартість, за якою його 
можна прийняти до обліку. У даний час існує 
три підходи до оцінки його вартості: 

1) людський капітал як складова інтелекту-
ального капіталу; 

2) людський капітал як сукупність витрат з 
його створення; 

3) людський капітал як об'єкт інтелектуаль-
ної власності і, відповідно, нематеріальний ак-
тив. Згідно з цим підходом, права на людський 
капітал (оформлені трудовим контрактом) мож-

5 До нематеріальних ресурсів за МСБО 38 відносять наукові або технічні знання, нові процеси або системи, ліцензії, 
інтелектуальну власність, знання про ринок і товарні знаки (у тому числі фірмові найменування і видавничі права), 
комп’ютерне програмне забезпечення, патенти, авторські права, кінофільми, списки клієнтів (або клієнтська база), 
права обслуговування іпотеки, ліцензії на рибальство, імпортні квоти, франшизи, відносини з клієнтами або поста-
чальниками, лояльність клієнтів, частка ринку та права на збут, команда кваліфікованого персоналу, додаткові нави-
чки персоналу, навички (вміння) [15].
6 Останнім часом у науковій літературі з’являються публікації щодо оцінки людського капіталу [8; 18, с. 58; 19, с. 115; 
20; 23] .
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на визнати нематеріальним активом, піддавати 
амортизації та враховувати в активі балансу.

Методика обліку людського капіталу як 
об'єкту інтелектуальної власності розгляну-
та Д.А. Панковим, А.Н. Коробом [16, с. 77], 
Т.О. Графовою [17], яка пропонує генеральну 
модель бухгалтерського обліку інтелектуального 
капіталу, орієнтовану на застосування двох сис-
тем обліку формування інтелектуальної власнос-
ті (традиційний облік і інтернаціональна модель) 
та ефективне використання структурного, спо-
живчого, людського капіталу й гудвілу. У цій 
моделі облік формування інтелектуальної влас-
ності ведеться за двома групами: структурний 
капітал та гудвіл. Запропонована генеральна 
модель, на думку Т.О. Графової, є основою для 
створення системи фінансового, управлінського 
та стратегічного обліку інтелектуальної власнос-
ті [17] та розкриття інформації щодо витрат і 
інвестицій в людські ресурси (представлення 
звітності). На думку А.Н. Козирєва [8, с. 352], є 
чотири моделі обліку людських ресурсів: 

1 Фінансова вартість індивідуума – ця мо-
дель розкриває інформацію про очікувану вар-
тість індивідуума для компанії, яка залежить 
від: 1) здатності людини виконувати свою ро-
боту з деякою продуктивністю і гнучкістю, що 
робить людину здатною співпрацювати з інши-
ми; 2) задоволення людини умовами праці на 
підприємстві, тобто очікується, що людина пра-
цюватиме на підприємстві й надалі. 

2. Фінансова вартість груп – ця модель роз-
криває інформацію про зв’язок між матеріаль-
ним забезпеченням і мотивацією, з одного боку, 
і фінансовими результатами, з іншого. Модель 
не виміряє вартості, але відображає концепцію 
порівняння добробуту і мотивації працівника.

3. Витрати на заміну персоналу – розкриває ін-
формацію про фінансову ситуацію у зв’язку з най-
мом, навчанням і передислокацією працівників. 

4. Формування звітів про інтелектуальний 
капітал як звітів про людські ресурси. Дана мо-
дель зосереджується на управлінні витратами, 
капіталізації і знеціненні історичних витрат на 
людські ресурси. 

Звіти про інтелектуальний капітал (ІК) є до-
датком до традиційних бухгалтерських звітів та 
розглядаються як інструмент для його вимірю-
вання й управління та демонстрації привабли-
вості компанії для інвестицій. Існує два види 
таких звітів: 1) звіт для внутрішніх потреб – це 
докладний звіт для менеджменту та персоналу 
компанії; 2) скорочений звіт для потенційних 
інвесторів, підготовлений з метою залучення 
інвестицій. Ці звіти підприємства розробляють 
самостійно7.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що 
проведене дослідження дозволило виявити:

- по-перше, з появою об'єктів інтелектуаль-
ної власності виникає інтелектуальний капітал, 
який набуває форми лише тоді, коли позитивно 
оцінюється ринком та може приносити додат-
ковий прибуток [11, с. 357; 18, с. 58]. В біль-
шості випадків інтелектуальна власність визна-
чається, як складова частина інтелектуального 
капіталу8;

- по-друге, основні особливості інтелектуаль-
ного капіталу підприємства, а саме інтелектуаль-
ний капітал, є основним видом капіталу, що ви-
значає результативність діяльності підприємств; 
інтелектуальний капітал є особливим видом ка-
піталу, який можна розглядати лише в контексті 
конкретної стратегії розвитку підприємства; го-
ловним носієм інтелектуального капіталу є пер-
сонал підприємства; цінність інтелектуального 
капіталу повинна розглядатися за реально очі-
куваними результатами діяльності підприємства; 
інтелектуальний капітал у сукупності з іншими 
видами капіталу створюють додану вартість; 

- по-третє, для бухгалтера інтелектуальна 
власність та інтелектуальний капітал – це не-
матеріальні активи підприємства. Постановка 
інтелектуальної власності на бухгалтерський 
облік є одним із варіантів введення інтелекту-
альної власності до господарського обороту і дає 
можливість підприємству отримати додатковий 
прибуток, у тому числі й від інтелектуального 
капіталу. Для того щоб інтелектуальні ресурси 
(активи) стали складовою капіталу підприєм-
ства, необхідно визначити критерії визнання їх 
активами: надати їм визначення, ідентифікува-
ти та оцінити. Однак проблеми оцінки досі зали-
шаються не вирішеними та потребують подаль-
шого дослідження і вдосконалення [22, с. 105; 
24, с. 303; 25, с. 128];

- по-четверте, традиційна система бухгалтер-
ського обліку й фінансової звітності, спрямова-
на на ретроспективний характер показників та 
не надає інформацію про інтелектуальний капі-
тал підприємства, яка може бути використана 
для прийняття стратегічних управлінських рі-
шень, тому потребує вдосконалення та розроб-
ки моделі бухгалтерського обліку інтелектуаль-
ного капіталу, яка розкриває інформацію щодо 
витрат і інвестицій в людські ресурси. 
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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПОВНОТИ ВИСВІТЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

TRANSPARENCY AS A SECURITY COMPLETENESS  
OF COVERAGE IN THE FINANCIAL REPORTING

АНОТАЦІЯ
У статті визначено актуальність транспарентної фінан-

сової звітності як важливої складової розвитку економіки та 
суспільства в цілому. Наведено авторське визначення понят-
тя транспарентності фінансової звітності, обґрунтовано її ак-
туальність при складанні фінансової звітності згідно з вимо-
гами Міжнародних стандартів фінансової звітності. Визначено 
зовнішній та внутрішній ефекти зростання транспарентності 
фінансової звітності на мікро- та макроекономічних рівнях. 
Надано пропозиції щодо нівелювання можливих негативних 
наслідків збільшення рівня транспарентності фінансової звіт-
ності підприємств.

Ключові слова: транспарентність, фінансова звітність, 
прозорість, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

АННОТАЦИЯ
В статье определена актуальность транспарентной фи-

нансовой отчетности как важной составляющей развития 
экономики и общества в целом. Приведено авторское опред-
еление понятия транспарентности финансовой отчетности, 
обоснована ее актуальность при составлении финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями Международных 
стандартов финансовой отчетности. Определен внешний 
и внутренний эффекты роста транспарентности финансо-
вой отчетности на микро- и макроэкономических уровнях. 
Предложены меры по нивелированию возможных негативных 
последствий увеличения уровня транспарентности финансо-
вой отчетности предприятий.

Ключевые слова: транспарентность, финансовая отчет-
ность, прозрачность, Международные стандарты финансовой 
отчетности.

ANNOTATION
In the article the author's definition of transparency in financial 

reporting is given. Its relevance in accordance with International 
Financial Reporting Standards is proved. The proposals as for 
avoiding possible negative consequences of increasing the trans-
parency of financial reporting are given. It is determined that an 
important part of the economy and society as a whole is transpar-
ent financial reporting. 

Keywords: transparency, financial statements, clarity, Interna-
tional financial reporting standards.

Постановка проблеми. Фінансова звітність 
далеко не завжди містить адекватну реальності 
інформацію підприємства, про що свідчить фі-
нансова криза 2008–2009 рр. Навіть звітність 
великих підприємств не дозволяє скласти до-
стовірне уявлення про минуле, теперішнє та 
майбутнє їх фінансового становища та результа-
тів діяльності, хоча вони мають світову репута-
цію та вважаються транспарентними. Причина 
подібної ситуації полягає як в недосконалості 

правил формування звітності, так і в допусти-
мих порушеннях при її підготовці та аудиті.

На даний час спостерігається зміна пріори-
тетів в економіці та суспільстві з інформаційної 
закритості на відкритість. Бізнесу, як і органам 
державного управління, доводиться реагувати 
на збільшення запиту суспільства на прозорість, 
який багато в чому зумовлений усвідомленням 
транспарентності як загальної ідеї сучасної ци-
вілізації, масовістю інтересів та бурхливим роз-
витком засобів масової комунікації.

Менеджери багатьох підприємств, осмислив-
ши необхідність збільшення їх відкритості, по-
чали шукати шляхи для кількісного і якісного 
удосконалення розкриття фінансової інформа-
ції. В той час інвестори та інші користувачі 
бухгалтерської інформації поступово почали 
вважати відкритість нормою, а не виключен-
ням, ініціюючи таким чином недостатньо «про-
зорі» підприємства слідувати даній тенденції та 
підвищувати свою прозорість, або поступатися 
своїм місцем на ринку більш відкритим підпри-
ємствам.

Так як найбільш вагома інформація про 
суб’єкти економіки, яка необхідна користува-
чеві для прийняття рішень, міститься перш за 
все у бухгалтерській звітності, то важливою 
сферою, де необхідне збільшення рівня тран-
спарентності, є область фінансового обліку та 
звітності [4, с. 51].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти транспарентності обліку роз-
глядаються в працях таких вітчизняних на-
уковців, як Вахрушина М.А., Гетьман В.Г., 
Гунін Д.І., Ігумнов В.М., Кожухов В.Л., Несве-
тайлов В.Ф., Панков В.В. та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас можна відзначити 
недостатність теоретичних напрацювань, що 
розкривають поняття транспарентності в сфері 
обліку, не систематизовано способи її вимірю-
вання в контексті прозорості та сприятливості 
ведення бізнесу.

Мета статті полягає в обґрунтуванні та ви-
значенні поняття транспарентності фінансової 
звітності на мікро- та макроекономічних рівнях. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна зміна фінансових умов вимагає про-
зорішої системи реалізації грошово-кредитної 
політики, зрозумілих правил та процедур для 
уникнення зайвої ринкової невизначеності та 
нестійкості мінімізації витрат на реалізацію 
антиінфляційної грошової кредитної політики. 
Прозорість грошово-кредитної політики пови-
нна характеризуватися відсутністю таємни-
ці, повнотою надання інформації, враховуючи 
уточнення цілей політики, процедур та забез-
печувати своєчасність звітності.

Транспарентність – це комплексний (інте-
гральний) показник відкритості суб’єкта еко-
номіки, який відображає адекватність вимогам 
користувачів, рівень повноти розкриття та до-
ступності звітної інформації про його поточний 
стан і перспективи діяльності [4, с. 49]. 

Транспарентність походить від англійсько-
го transparency і визначається у словниках як 
достовірність, ясність і можливість легкої пе-
ревірки відомостей про що-небудь; відсутність 
секретності. Поняття транспарентності час-
то вживають поряд з поняттями «прозорість» 
(clarity, clearness), «відкритість» (openness), 
«гласність» (disclosure), «публічність» 
(publicity), «підзвітність» (accountability). І 
хоча кожне з них має свою специфіку застосу-
вання, деякі дослідники розглядають ці терміни 
як синонімічні в контексті відкритого суспіль-
ства. Інші не просто розділяють ці терміни, але 
й трактують їх як атрибутивні характеристики 
транспарентності [7; 10]. В таблиці 1 наведено 
основні якісні характеристики транспарентної 
інформації. 

Таблиця 1 
Основні якісні характеристики  

транспарентної інформації
Якісна 

характеристика Коментар 

Актуальність
Інформація повинна бути отри-
мана протягом обмеженого для 
її призначення часу 

Достовірність
Інформація повинна бути отри-
мана з відповідальних за її від-
повідність дійсності джерел 

Повнота Інформація повинна бути отри-
мана в необхідному об’ємі 

Ясність
Інформація повинна бути зрозу-
мілою, тобто отримана в доступ-
ній для розуміння формі 

Джерело: авторська розробка з використанням [4, с. 49]

На нашу думку, транспарентна фінансова 
звітність – це головний фінансовий документ, 
який максимально повно та прозоро відкриває 
всі вагомі дані про діяльність підприємства, 
що надається внутрішнім та зовнішнім корис-
тувачам для прийняття економічних рішень. 
Транспарентна фінансова звітність є важливою 
складовою розвитку економіки та суспільства в 
цілому. Основні функції транспарентності фі-
нансової звітності, які розкривають механізми 

її участі в створенні транспарентної економіки, 
наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 
Основні функції транспарентності  

фінансової звітності
Функції 

транспарентності
Коротка характеристика 

функцій

Інформаційна

Інформація, що представляєть-
ся у фінансових звітах, пови-
нна бути дохідлива і розрахо-
вана на однозначне тлумачення 
її користувачами за умови, що 
вони мають достатні знання і 
зацікавлені в сприйнятті цієї 
інформації

Інтегруюча
Забезпечує взаємозв’язок між 
фінансовою звітністю, об’єднує 
її в одне ціле

Стабілізуюча
Підтримує високий рівень 
фінансової звітності, належне і 
своєчасне оформлення звітів

Джерело: авторська розробка з використанням [4, с. 51]

Зовнішній ефект зростання транспарентнос-
ті фінансової звітності полягає в отриманні до-
стовірної та всеохоплюючої інформації щодо 
підприємства та його діяльності, формуванні 
іміджу «відкритого» підприємства, підвищенні 
довіри ринку та інвесторів, найбільш повному 
задоволенні інформаційних потреб існуючих та 
потенціальних інвесторів, кредиторів та пози-
кодавців. 

Внутрішній ефект зростання транспарент-
ності фінансової звітності полягає в зниженні 
вартості доступного залученого капіталу, підви-
щенні корпоративної культури і, найголовніше, 
покращенні якості управлінської інформації і 
зниженні витрат на ведення управлінського об-
ліку.

З розгортанням світової фінансової кризи в 
багатьох міжнародних підприємствах поширю-
ється хибна практика фальсифікації фінансової 
звітності, навмисного перекручення її показни-
ків, що призводить до неправдивості облікових 
даних [7; 8]. Впровадження Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) є сьо-
годні державним пріоритетом. Високий рівень 
транспарентності фінансової звітності за МСФЗ 
сприяє зростанню прогнозуючої та підтверджу-
ючої цінності інформації, що за Концептуаль-
ною основою фінансової звітності є одними з 
найважливіших якісних характеристик.

Важливо розуміти, що транспарентність фі-
нансової звітності окремих акціонерних під-
приємств та інших учасників фондового ринку 
не означає транспарентність всього фондового 
ринку країни, хоча останнє і є державним пріо-
ритетом впровадження МСФЗ з метою залучен-
ня іноземних інвестицій, зростання рейтингів 
економіки, покращення інвестиційного серед-
овища.

Мета МСФЗ 1 «Подання фінансових зві-
тів» – забезпечити, щоб перша фінансова звіт-
ність суб’єкта господарювання, складена за 
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МСФЗ, та його проміжна фінансова звітність за 
частину періоду, охопленого цією фінансовою 
звітністю, містили високоякісну інформацію, 
яка: є прозорою для користувачів і порівняною 
в усіх відображених періодах; забезпечує при-
йнятну відправну точку для обліку за МСФЗ; 
за витратами на її отримання не перевищує ви-
годи для користувачів [6].

Фінансова звітність є структурованим відо-
браженням фінансового стану та фінансових ре-
зультатів діяльності суб'єкта господарювання. 
Метою фінансової звітності є надання інформа-
ції про фінансовий стан, фінансові результати 
діяльності та грошові потоки суб'єкта господа-
рювання, яка є корисною для широкого кола 
зовнішніх та внутрішніх користувачів при при-
йнятті ними економічних рішень. 

Фінансова звітність також демонструє ре-
зультати того, як управлінський персонал 
суб'єктів господарювання розпоряджається 
ввіреними йому ресурсами. Для досягнення 
цієї мети фінансова звітність надає таку ін-
формацію про суб'єкт господарювання: активи; 
зобов'язання; власний капітал; дохід та витра-
ти, у тому числі прибутки та збитки; внески та 
виплати власникам, які діють згідно з їхніми 
повноваженнями власників; грошові потоки. 
Ця інформація, разом з іншою інформацією у 
примітках, допомагає користувачам фінансової 
звітності спрогнозувати майбутні грошові по-
токи суб'єкта господарювання і, зокрема, їхній 
час та вірогідність [8].

Транспарентність має і зворотний бік – ко-
мерційна таємниця, конфеденційна інформація 
і т. п. Слід звернути увагу, що жоден Міжна-
родний стандарт бухгалтерського обліку чи 
МСФЗ не містить вимог щодо розкриття та-
кої інформації. Тому, намагаючись підвищити 
транспарентність фінансової звітності, можна 
не побоюватися зачепити комерційні інтереси 
укладача фінансової звітності.

Висновки. В цілях нівелювання можливих 

негативних наслідків збільшення рівня транспа-
рентності фінансової звітності для підприємств 
за доцільне вважаємо наступні міри: відмова 
від «сірих» схем діяльності, суворе слідування 
законодавству у сфері бізнесу, в тому числі в 
області оподаткування; раціональна організація 
переходу до транспарентності своєї фінансової 
звітності; поетапність процесу транспарентності 
звітної інформації. 

Важливою складовою розвитку економіки 
та суспільства в цілому є транспарентна фінан-
сова звітність. Як зовнішній, так і внутрішній 
ефекти зростання транспарентності фінансової 
звітності полягають в отриманні достовірної 
прозорої інформації щодо підприємства та його 
діяльності в процесі прийняття рішень користу-
вачами на мікро- та макроекономічних рівнях.
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THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND FORMATION  
TO REPORTING OF THE FISHING ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Сучасна система організації обліку та складання звітності 

в рибницьких господарствах практично не забезпечує потреби 
управління. Однією з головних проблем є забезпечення опера-
тивності надходження інформації про витрати на вирощування 
рибопосадкового матеріалу та товарної риби. Адже формуван-
ня витрат виробництва – найбільш складний елемент органі-
зації та розвитку виробничо-господарського механізму підпри-
ємств, охопленого системою управлінського обліку. Від того, 
наскільки точно і своєчасно вони відображаються в бухгалтер-
ському обліку, залежить достовірність фінансового результату, 
який відображає підприємство у звітності. Основні теоретичні 
та практичні результати дослідження полягають в обґрунтуван-
ні економічної сутності витрат на виробництво та їх регулюван-
ня у бухгалтерському обліку, а також особливостей організації 
обліку та складання звітності рибницьких господарств.

Ключові слова: рибництво, витрати, виробництво, об’єкт 
обліку, рибопосадковий матеріал, товарна риба, баланс, звіт-
ність підприємств.

АННОТАЦИЯ
Современная система организации учета и составления 

отчетности в рыбных хозяйствах практически не обеспечи-
вает потребности управления. Одной из главных проблем 
является обеспечение оперативного получения информации 
о затратах на выращивание рыбопосадочного материала и 
товарной рыбы. Формирование затрат производства – наибо-
лее сложный элемент организации и развития производствен-
но-хозяйственного механизма предприятий, который охвачен 
системой управленческого учета. От того, насколько точно и 
своевременно они отображаются в бухгалтерском учете, за-
висит достоверность финансового результата, который фик-
сирует предприятие в отчетности. Основные теоретические и 
практические результаты исследования состоят в обобщении 
экономической сущности затрат на производство и их регули-
рование в бухгалтерском учете, а также особенностей органи-
зации учета и составления отчетности рыбных хозяйств.

Ключевые слова: рыбоводство, затраты, производство, 
объект учета, рыбопосадочный материал, товарная рыба, ба-
ланс, отчетность предприятий.

ANNOTATION
The modern system to organizations of accounting and 

formation to reporting of the fishing enterprises practically does 
not provide the need of management. One of the main problem is 
ensuring the operative reception of the information on expenses 
for production of the fishing material and fish. Formation of the 
production costs is the most difficult part of the organization and 
development of industrial and economic mechanism of enterprises 
covered by the system of management accounting. From that, 
insofar exactly and in good time they are displayed in accounting, 
depends validity of the financial result, which fixes the enterprise 
in reporting. The main theoretical and practical results of the 
research consist in generalization of economic essence of the 
expenseses for production and their regulation in accounting, and 
the particularities to organizations of the accounting and formation 
to reporting of the fishing enterprises.

Keywords: fishing enterprises, expenses, object of the 
accounting, fishing material, fish, balance sheet, reporting of the 
enterprises.

Постановка проблеми. Бухгалтерський об-
лік – це наука про систему отримання й оброб-
ки економічної інформації з метою визначення 
оцінки економічної діяльності для контролю 
і управління підприємством. Сучасна систе-
ма організації обліку та складання звітності в 
рибницьких господарствах практично не забез-
печує потреби управління. У сучасних умовах 
господарювання для сільськогосподарського 
товаровиробника важливо бути компетентним 
в обліковій інформації не лише щодо обсягу ви-
робленої продукції, а й щодо обсягу витраче-
них матеріальних засобів та праці, собівартос-
ті продукції, що надає можливість визначити 
ефективність галузі виробництва. Витрати на 
виробництво є одним із центральним об’єктів 
обліку в рибництві. Разом з тим організація 
бухгалтерського обліку та складання звітності 
у рибницьких господарствах має свої особли-
вості. Саме актуальність і сприяла вибору теми 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні та практичні питан-
ня організації обліку та складання звітності в 
рибницьких господарствах обґрунтували в на-
укових працях Н. Андрющенко, І. Білоусова, 
Н. Блюмін, Н. Вдовенко, О. Гаврильченко, 
Н. Домбровська, О. Золотухін, В. Козак, Т. Ма-
ренич, Г. Морозова, В. Петров, В. Сопко та інші 
вчені. Віддаючи належне фундаментальним на-
уковим розробкам, варто підкреслити, що і в 
теоретичному, і в практичному плані залиша-
ються невирішеними питання економічної сут-
ності витрат на виробництво та їх регулювання 
у бухгалтерському обліку, а також особливос-
тей організації обліку та складання звітності 
рибницьких господарств.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Процес виробництва риб-
ницьких господарств є однією з найскладніших 
ділянок облікової роботи, а тому потребує осо-
бливої уваги бухгалтерів. Адже виробництво 
пов’язане з витратами, оскільки це процес вико-
ристання факторів виробництва, які втілюють-
ся у створеному продукті (товарах, послугах). 
Організація бухгалтерського обліку та складан-
ня звітності у рибницьких господарствах має 
свої особливості. Все це зумовило вибір теми та 
визначення завдань наукового дослідження.
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Метою дослідження є обґрунтування теоре-
тичних засад функціонування, обліку і ауди-
ту витрат на виробництво та їх регулювання у 
бухгалтерському обліку, а також особливостей 
організації обліку та складання звітності риб-
ницьких господарств. Реалізація мети перед-
бачала розв’язання комплексу взаємозалежних 
завдань: систематизувати теоретичні підходи до 
вивчення сутності витрат як економічної кате-
горії; обґрунтувати нормативне регулювання 
обліку і аудиту витрат на виробництво продук-
ції; визначити особливості організації обліку та 
складання звітності рибницьких господарств; 
розробити пропозиції щодо регулювання витрат 
на виробництво продукції.

Виклад основного матеріалу. Під економіч-
ними витратами вчені розуміють «затрати втра-
чених можливостей», тобто суму грошей, яку 
можна отримати при найбільш вигідному з усіх 
можливих альтернативних варіантів викорис-
тання ресурсів. Поняття економічних витрат 
обумовлене обмеженістю ресурсів порівняно з 
кількістю варіантів їх використання. З позиції 
бухгалтерського підходу до виробничих витрат 
варто відносити всі реальні, фактичні витрати, 
що здійснюються у грошовій формі.

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» та П(С)БО 16 «Витрати» визначають 
витрати, як зменшення економічних вигод у ви-
гляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, 
які призводять до зменшення власного капіталу 
(за винятком зменшення власного капіталу за 
рахунок його вилучення або розподілу власника-
ми). У даному визначенні сутність витрат вира-
жається не через їх економічну природу, а через 
наслідки операцій з активами та капіталом для 
фінансово-майнового стану підприємства.

Витрати виробництва – це сукупність витрат 
живої праці та праці, уречевленої в засобах ви-
робництва, на всіх стадіях створення продук-
ції. Класифікація виробничих витрат зумовлює 
організацію бухгалтерського обліку. Для обліку 
кожного виробництва планом рахунків передба-
чено окремий синтетичний рахунок, по дебету 
якого протягом року відображають прямі ви-
трати, а по кредиту – вихід продукції.

Організація обліку витрат за економічними 
елементами має велике значення для складання 
фінансової звітності. Перелік калькуляційних 
статей встановлюється підприємством само-
стійно, виходячи з особливостей технології та 
організації виробництва. На його основі скла-
даються форми калькуляційних розрахунків, 
кошторисів та внутрішньої звітності. Усі дані 
про виробничі витрати підприємства повинні 
відображатися у Звіті про фінансові результати 
(Звіті про сукупний дохід).

Мета ведення обліку витрат виробництва – 
формування системи взаємопов’язаних показ-
ників, що моделюють собівартість. Тому за 
способом віднесення витрат та формуванням 
собівартості повинен бути встановлений постій-
ний контроль.

Управлінський облік законодавчо не регла-
ментується, тому немає офіційно затверджено-
го поняття, яке б відтворювало зміст категорії 
«витрати виробництва» в управлінському ас-
пекті.

В.Г. Козак вважає, що «…витрати рибниць-
ких господарств – одна з важливих категорій 
управлінського обліку та якісної оцінки діяль-
ності підприємства. Для управління необхідно 
знати не просто витрати, а інформацію про ви-
трати на будь-що (продукт, або його партію, по-
слуги)».

На думку дослідника, «…термін “витра-
ти” є більш вживаним у процесі виробництва 
продукції, її реалізації (тобто списання), а 
термін “затрати” – у процесі придбання то-
варно-матеріальних цінностей. Витрати і за-
трати зближує і те, що вони супроводжуються 
вибуттям активів, або виникненням боргових 
зобов’язань» [1, с. 130].

Деякі вчені розглядають облік витрат та 
калькулювання собівартості, як один і той же 
процес, але це помилкове судження. Найбільш 
точно стверджує Т.А. Бутинець: «В обліковому 
процесі здійснюється реєстрація, групування, 
систематизація даних, калькулювання собівар-
тості продукції» [2, с. 109].

Г.О. Соболь зазначає, що процес виробництва 
являє собою, з одного боку, процес виробничого 
споживання засобів, предметів праці та самої 
праці (живої), а з іншого – джерело одержання 
нової продукції (робіт чи послуг). Щоб здійсню-
вався процес виробництва, господарство пови-
нне мати в необхідних розмірах запаси.

І.В. Мельниченко констатує, що процес ви-
робництва дуже складний і потребує контролю, 
починаючи від організації й до визначення ре-
зультату.

Н.С. Андрющенко виокремив етапи розви-
тку знань про витрати:

- перший етап – публічна звітність про ви-
трати, відслідковування, облік і контроль ви-
трат на господарському і державному рівнях;

- другий етап – здійснення спроб розкрити 
суть поняття «витрати», поява різних теорій 
витрат;

- третій етап – використання математичних 
методів у теорії, дослідження поведінки витрат, 
вивчення витрат як об’єкту обліку і контролю;

- четвертий етап – виникнення нового на-
прямку дослідження – управління витрата-
ми [3, с. 5].

Л. Сук надає таке визначення: «Класифіка-
ція витрат – це групування витрат за певними 
ознаками, яких є різна кількість. Класифікація 
допомагає глибше зрозуміти суть витрат, ви-
вчити порядок їх формування і мету викорис-
тання». Вчений класифікує витрати за трьома 
ознаками:

- для оцінки запасів та визначення фінансо-
вого результату;

- для прийняття управлінських рішень;
- для контролю і регулювання [4, с. 46].
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Управління витратами рибницьких госпо-
дарств – це процес цілеспрямованого форму-
вання витрат щодо їх видів, місць і носіїв за 
постійного контролю рівня витрат і стимулю-
вання їх зниження. Система управління витра-
тами має функціональний та організаційний 
аспекти. Вона містить такі організаційні під-
системи: пошук і виявлення чинників економії 
ресурсів; нормування витрат ресурсів; плану-
вання витрат за їх видами; облік та аналіз ви-
трат; стимулювання економії ресурсів і знижен-
ня витрат [5, с. 45].

М.Ф. Огійчук констатує, що «…для прийнят-
тя управлінських рішень доречна класифікація 
витрат за групами: релевантні й не релевантні, 
постійні та змінні, маржинальні й середні, дій-
сні та альтернативні».

Релевантні – це витрати, що можуть бути 
змінені в результаті прийняття рішення, а не-
релевантні – це витрати, що не залежать від 
прийняття рішень. Тобто при прийнятті управ-
лінського рішення про доцільність застосуван-
ня того чи іншого методу внесення добрив чи 
виконання іншої господарської операції необ-
хідно визначити різницю між кількома рішен-
нями і прийняти найбільш оптимальне.

Маржинальні – це витрати на виробництво 
додаткової продукції. Тобто собівартість про-
дукції зменшуватиметься в міру збільшення об-
сягів виробництва до досягнення проектної по-
тужності підприємства.

Як відзначає О. Бородкін, «…саме від вироб-
ничих витрат і собівартості залежить, чи буде 
продукція, яку виробляють підприємства в умо-
вах економіки, конкурентоспроможна і прибут-
кова. Оскільки виручка від реалізації продукції 
є основним джерелом покриття витрат на ви-
робництво продукції, ринкова економіка спону-
кає підприємства вирішувати, яку продукцію і 
в якому обсязі виробляти» [6, с. 17].

У сучасних умовах визначена собівартість не 
представляє особливої цілісності. Це зумовило 
дискусії в економічній літературі щодо доціль-
ності калькуляцій собівартості.

В.М. Петров розглядає планування собівар-
тості продукції, як важливу складову части-
ну розробки економічно обґрунтованих планів 
сільськогосподарських підприємств та їх окре-
мих підрозділів. При плануванні собівартос-
ті продукції враховують вплив техніко-еконо-
мічних факторів, але на величину собівартості 
основних видів продукції суттєво впливає та-
кож механізм розподілу витрат між основною 
та побічною продукцією [7, с. 55].

Більш повним є визначення П.С. Без-
руких, який під методом обліку витрат та 
калькулювання собівартості розуміє «…су-
купність прийомів організації документуван-
ня та відображення виробничих витрат, що 
забезпечують визначення фактичної собівар-
тості і необхідну інформацію для контролю 
за процесом формування собівартості продук-
ції» [8, с. 119].

А.М. Турило наголошує на тому, що «…собі-
вартість – вартість продукції (товарів, робіт по-
слуг) «для себе» (для рибницьких господарств), 
тобто означає власні (підприємницькі) витрати 
на виробництво та реалізацію продукції». Так, 
собівартість є основним ціноутворюючим чин-
ником. Різниця між ціною і собівартістю скла-
дає прибуток.

Т.Г. Маренич визначає, що «…однією з осно-
вних проблем калькулювання є економічно об-
ґрунтований розподіл витрат звітного періоду 
між готовою продукцією і незавершеним вироб-
ництвом, між окремими виробами і видами ро-
біт. Від її правильного вирішення залежить точ-
ність калькуляційних розрахунків» [9, с. 20].

Отже, метод калькулювання – це спосіб гру-
пування витрат за об’єктами калькулювання, 
та прийоми калькуляції як технічний засіб роз-
рахунку собівартості продукції.

У сучасних умовах, коли на економічному 
просторі одночасно працюють різноманітні гос-
подарські суб’єкти, звітність є основним дже-
релом інформації. Звітна інформація, щоб бути 
корисною, повинна мати свої якісні характе-
ристики, завдяки яким інформація, викладе-
на у звітах, стає корисною для користувачів. 
Якісними характеристиками звітної інформації 
є: зрозумілість, доречність, достовірність і зі-
ставність [10, с. 7].

Фінансова звітність рибницьких госпо-
дарств повинна відповідати всім вимогам, які 
пред’являються Законом України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Украї-
ні», від 16.07.99 № 996-XIV. Загальні вимоги 
до фінансової звітності визначаються Націо-
нальним Положенням (стандартом) бухгалтер-
ського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», затвердженого Наказом Міністер-
ства фінансів України від 07.02.13 № 73.

Статистична звітність рибницьких госпо-
дарств – це вид звітності, основними ознаками 
якої є:

- відповідність поставленій меті;
- наявність статистичного нагляду;
- наявність методології для складання, яка 

базується на результатах наукових досліджень, 
міжнародних рекомендаціях і досвіді статис-
тичної практики.

Однією з основних форм статистичної звіт-
ності є форма № 50-сг «Основні економічні по-
казники роботи сільськогосподарських підпри-
ємств».

Підприємства, що спеціалізуються на рибни-
цтві, складають статистичну форму № 1-риба 
«Вилов риби, добування інших водних живих 
ресурсів» та статистичну форму № 1А-риба 
«Виробництво продукції аквакультури».

Проаналізувавши способи обліку витрат та 
їхній склад, доцільним є виокремлення витрат 
на збут та транспортно-заготівельні витрати. 
Нині запропоновані способи обліку виробни-
чих витрат за етапами обліку готової продукції, 
адже існує взаємозв’язок між відображенням 
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витрат на рахунках бухгалтерського обліку та 
у формі річної фінансової звітності.

Аналіз витрат рибницьких господарств у 
першу чергу має забезпечити необхідною ін-
формацією управлінський персонал підприєм-
ства, який відповідає за планування, проведен-
ня контролю за господарюючими операціями та 
приймає різні адміністративні рішення.

Питаннями організації та методології ауди-
ту, розробки стадій технології проведення ауди-
ту витрат на підприємстві займалися вітчизняні 
автори В.Я. Савченко, О.А. Петрик, Д.Є. Сві-
дерський, котрі вивчали мету та завдання ауди-
ту витрат, його програму та процедури, особли-
вості методів та методики аудиту виробничих 
витрат. Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос 
приділяли увагу організації та методиці ауди-
торської перевірки запасів і витрат діяльності. 
Н.А. Іванова та О.В. Ролінський розглядали 
мету, предмет та завдання аудиту виробничої 
діяльності, нормативно-правове забезпечення 
та джерела інформації для проведення аудиту.

Аудиторська перевірка витрат на виробни-
цтво є одним із трудомістких процесів в ауди-
торській діяльності, вимагає великої зосеред-
женості, знань нормативних та інструктивних 
матеріалів з їх подальшими змінами, а також 
особливостей правильного розрахування вироб-
ничих витрат в окремих видах господарської ді-
яльності рибницьких господарств.

Метою аудиту операцій з обліку витрат ді-
яльності рибницьких господарств є встанов-
лення достовірності первинних даних щодо 
накопичення та списання витрат діяльності, по-
вноти та своєчасності відображення первинних 
даних у зведених (накопичувальних) докумен-
тах і облікових регістрах; правильності ведення 
обліку витрат діяльності та його відповідності 
прийнятій на підприємстві обліковій політиці; 
достовірності інформації щодо витрат діяльнос-
ті, наведеної у фінансовій бухгалтерській звіт-
ності [11].

Пропонованим шляхом удосконалення ме-
тодики проведення аудиту витрат виробни-
цтва є постановка мети перевірки, ранжуван-
ня завдань, формування вичерпного переліку 
необхідних і достатніх аудиторських процедур 
щодо вивчення джерел інформації для отри-
мання релевантних аудиторських доказів, що 
забезпечить формування незалежної думки та 
надання ґрунтовного аудиторського висновку. 
Метою аудиту обліку витрат виробництва є 
встановлення достовірності первинних даних 
щодо накопичення та списання витрат діяль-
ності, надання рекомендацій щодо доцільності 
застосування використовуваного методу обліку 
витрат.

У процесі проведення перевірки для надан-
ня рекомендацій щодо зниження собівартості 
продукції аудитор повинен виконати спеціаль-
ні процедури, щоб виявити закономірності та 
кількісні взаємозв’язки між основними чинни-
ками виробництва та визначити кількісне зна-

чення окремих факторів у формуванні собівар-
тості продукції. Це дозволить перевіряючому 
зробити обґрунтовані висновки і пропозиції 
щодо використання виявлених резервів зрос-
тання обсягів виробництва і зниження його со-
бівартості.

Висновки. Таким чином, у процесі дослі-
дження встановлено, що в умовах обмеженості 
ресурсів і досягнення планової ефективності ви-
никає потреба постійного порівняння понесених 
витрат і отриманих результатів. Ця проблема 
посилюється під впливом інфляції, коли дані 
про виробничі витрати необхідно повсякденно 
порівнювати з майбутніми витратами, що зна-
чною мірою залежить від впливу зовнішнього 
середовища. Можливість усунення або передба-
чення впливу багатьох негативних внутрішніх і 
зовнішніх факторів з’являється завдяки раціо-
нально організованому обліку витрат на вироб-
ництво. Обґрунтовано, що головне призначення 
обліку й аудиту витрат на виробництво полягає 
у контролі за виробничою діяльністю рибниць-
ких господарств та управління витратами на її 
здійснення.

Для обґрунтування процесу управління ви-
тратами найважливіше значення має опера-
тивно отримана інформація про витрати, що 
дозволяє втручатися у виробничий процес і 
оптимізувати його. Виходячи з особливостей га-
лузевого виробництва рибницьких господарств, 
необхідно розробити єдині типові внутрішньо-
галузеві аспекти обліку, які за потреби можли-
во адаптувати до конкретних умов і особливос-
тей рибницьких господарств.

Основними завданнями обліку й аудиту ви-
трат на виробництво є: забезпечення рибниць-
ких господарств інформацією для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень; здійснен-
ня моніторингу фактично проведених витрат 
відповідно до їхніх нормативно-планових роз-
мірів з метою виявлення відхилень і прийняття 
необхідних управлінських заходів; обчислення 
собівартості виробленої продукції для визна-
чення ціни готової продукції та розрахунку фі-
нансових результатів; проведення економічного 
аналізу результатів виробничої діяльності риб-
ницьких господарств.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

THE ANALYSIS OF THE USE OF THE SOURCES  
OF THE ENTERPRISE FINANCE

АНОТАЦІЯ
Формування та використання фінансових ресурсів має 

важливе значення для функціонування і розвитку підприєм-
ства, тому потребує постійного аналізу та контролю цих про-
цесів. Важливе значення у цьому контексті має аналіз ефек-
тивності використання джерел фінансування підприємства. 
Обґрунтовані у статті підходи дозволяють реалізувати на його 
практиці та уникнути можливих прорахунків при прийнятті 
управлінських фінансових рішень.

Ключові слова: фінансові ресурси, джерела фінансуван-
ня підприємства, капітал підприємства, оптимізація структури 
капіталу, швидкість оборотності капіталу.

АННОТАЦИЯ
Формирование и использование финансовых ресурсов 

имеет важное значение для функционирования и развития 
предприятия, поэтому требует постоянного анализа и контр-
оля этих процессов. Важное значение в этом контексте имеет 
анализ эффективности использования источников финанси-
рования предприятия. Обоснованные в статье подходы позво-
ляют реализовать его на практике и избежать возможных про-
счетов при принятии управленческих финансовых решений.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники фи-
нансирования предприятия, капитал предприятия, оптимиза-
ция структуры капитала, скорость оборачиваемости капитала.

ANNOTATION
Formation and use of financial resources is essential for the 

operation and development of the enterprise. Therefore, it requires 
constant analysis and control of these processes. In this scope 
analysis of the use of the sources of the enterprise finance is 
important. Approaches grounded in the article allow us to realize 
it in practice and avoid possible failures in taking managerial 
financial decisions.

Keywords: financial resources, sources of the enterprise 
financing, capital of the enterprise, optimization of the capital 
structure, turnover rate of the capital.

Актуальність проблеми. Розвиток ринкових 
відносин сприяв значному збільшенню способів 
фінансування бізнесу. З одного боку, це добре, 
адже розвиваються ринок і конкуренція, покра-
щується якість товару, збільшується зайнятість 
населення тощо. А з іншого боку, це змушує 
підприємства шукати нові способи управління 
та аналізу джерел фінансування, їм доводить-
ся брати до уваги особливості кожного ресурсу, 
його вартість, часові рамки тощо.

Проблема фінансування виникає тоді, коли 
витрати підприємства починають перевищува-
ти його доходи, оскільки скорочення витрат, 
скоріше за все, негативно позначиться на ви-
робництві, треба вчитися управляти доходами 
або надходженням грошей. Впливати на збіль-
шення грошової маси в певні моменти теж не-

можливо, адже існує низка причин, через які 
її отримання відбувається у визначені терміни. 
Такі умови роблять залучення коштів зі сторо-
ни єдиним способом збалансування грошової 
маси на підприємстві саме тоді, коли у цьому 
є потреба.

У свою чергу, збільшення видів джерел фі-
нансування зумовлює таке їх поєднання, при 
якому не відчуватиметься нестача коштів і 
водночас вартість такого співвідношення буде 
низькою.

Аналіз досліджень і публікацій. Такі вітчиз-
няні науковці, як О.О. Терещенко, Н.Я. Спасів, 
І.М. Бурденко, В.М. Просяник, значну увагу 
приділяли вивченню таких питань: визначення 
джерел фінансування підприємств, надання їх-
ньої класифікації. Питання аналізу досліджу-
вали Є.В. Мних, О.А. Романенко, Ю.Б. Кранос 
та М.А. Коротченко. Однак, незважаючи на ін-
терес до цієї проблеми з боку науковців, низка 
питань залишається невирішеними та дискусій-
ними.

Метою статті є дослідження показників 
ефективності використання джерел фінансуван-
ня сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. Фінансові ре-
сурси відіграють провідну роль у формуванні 
матеріальних і трудових ресурсів, розвитку ма-
теріально-технічної бази, придбанні сучасних 
інформаційних технологій тощо.

В умовах ринку фінансові ресурси підприєм-
ства набувають особливого значення: від того, 
наскільки ефективно і доцільно вони трансфор-
муються в основні і оборотні засоби, залежить 
фінансовий добробут підприємства в цілому, 
його власників та працівників.

Фінансові ресурси – це єдиний вид ресурсів 
підприємства, що трансформується безпосеред-
ньо і з мінімальним часовим лагом у будь-який 
інший вид ресурсів. Роль фінансових ресурсів 
є важливою на усіх рівнях управління: стра-
тегічному, тактичному та оперативному. Але 
пріоритетною є роль фінансових ресурсів як 
провідного чинника стратегічного розвитку під-
приємства.

Фінансування підприємства здійснюється із 
власних та позикових джерел, які групуються 
за терміном залучення коштів (рис. 1).
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Аналізуючи ефективність формуван-
ня капіталу підприємства, здійснюють 
порівняльну оцінку загальних витрат, 
необхідних для авансування коштів у 
господарську діяльність.

Залучення того чи іншого джерела 
формування капіталу з метою розмі-
щення його в активах пов’язано з пев-
ними витратами щодо виплати процен-
тів та інших зобов’язань. Сума витрат 
являє собою величину зобов’язань, що 
бере на себе підприємство за викорис-
танням фінансових ресурсів.

Загальна вартість залучення фінансових ре-
сурсів у господарську діяльність визначається, 
виходячи з інвестиційної політики підприєм-
ства щодо формування власного і позиченого 
капіталу [1, с. 266].

Капітал підприємства формується за рахунок 
різних джерел, тому у процесі аналізу необхід-
но здійснити оцінку за кожним з них і зробити 
порівняльний висновок щодо вартості окремих 
його елементів. Ціну на залучення власного ка-
піталу розраховують за прибутковим і ринко-
вим підходом.

Виходячи із структури джерел формування 
позикового капіталу, визначається його середня 
ціна як відношення витрат, пов’язаних із залу-
ченням фінансових ресурсів до величини капі-
талу, що авансується в господарську діяльність.

Показники ефективності використання капіта-
лу підприємства доцільно об’єднати у дві групи:

- перша – характеризує ефективність капі-
талу на основі розрахунку показників його обо-
ротності;

- друга – шляхом оцінки доходності (прибут-
ковості) капіталу.

Показником, який характеризує інтенсив-
ність використання капіталу, його ділову ак-
тивність є оборотність як сукупного капіталу, 
так і його складових частин. Швидкість оборот-
ності капіталу характеризують такі показники:

1. Оборотність капіталу у днях (тривалість 
обороту капіталу). Її розраховують діленням до-
бутку середнього розміру капіталу та кількості 
днів у аналізованому періоді на загальний роз-
мір чистої виручки підприємства.

2. Оборотність капіталу у разах (коефіцієнт 
оборотності капіталу) обчислюють діленням 
кількості днів у аналізованому періоді на обо-
ротність капіталу у днях.

3. Капіталомісткість або коефіцієнт закрі-
плення капіталу – це обернений показник до 
коефіцієнта оборотності капіталу.

Розрахунок показників оборотності капіталу 
підприємства подано у таблиці 1.

Дані таблиці свідчать, що джерела фінан-
сування, якими володіє СВК «Поділля», вико-
ристовується неефективно. Протягом 2014 року 
для здійснення одного обороту коштів, аван-
сованих у діяльність кооперативу, потрібно 
було 756,5 дні. Це на 69,4 дні більше, ніж у 
2012 році, та на 61,9 дні менше, ніж у 2013 році. 
Отже, спостерігаємо значне уповільнення обо-
ротності капіталу. Досить задовільною є ефек-
тивність використання і позикового капіталу. 
Швидкість його оборотності уповільнилась на 
57,47 дні щодо 2012 року та на 48,7 дні по-
рівняно з  2013 роком. Протягом 2014 року 
джерела фінансування кооперативу здійснили 
лише 0,495 обороти, у тому числі позиковий – 
4,92 рази.

Зазначимо, що оборотність власного капіта-
лу також уповільнилася (на 12,2 дні порівняно 
з 2012 роком та порівняно із 2013 роком – при-
скорилася на 110,6 дні).

Для виявлення причин вищезазначених змін 
розрахуємо вплив факторів на зміну показників 
оборотності (таблиці 2 та 3).

Скоригований показник оборотності капіта-
лу (О

СКОР
) визначається при значеннях середньо-

 

Джерела фінансування підприємства 
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короткострокового 

призначення 

Авансований 
довгостроковий 

капітал 

Позиковий  Власний 

Рис. 1. Класифікація джерел фінансування підприємства  
за терміном залучення коштів

Таблиця 1
Показники оборотності джерел фінансування СВК «Поділля»

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення, 
(+,-)

2014 р. у % 
до 2012 р.

1.Середній розмір капіталу, тис. грн, у т. ч. 10891 12023 13902 3011 127,6
1.1. Власного капіталу 10631 11650 12502 1871 117,6
1.2. Позикового капіталу 260 373 1400 1140 538,5
2. Виручка від реалізації, тис. грн 5967 5490 6889 922 115,4
3. Оборотність капіталу, дні, у т. ч.: 657,1 788,4 726,5 69,4 110,6
3.1. Власного капіталу 641,4 763,9 653,3 11,9 101,8
3.2. Позикового капіталу 15,69 24,46 73,16  57,47 466
4. Число оборотів капіталу, раз., у т ч.: 0,548 0,457 0,495 - 0,053 90,3
4.1. Власного капіталу 0,561 0,471 0,551 - 0,01 98,2
4.2. Позикового капіталу 22,95 14,72 4,92  – 18,03  21,44 
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го розміру капіталу (К
0
) за 2012 (2013) роки та 

одноденної виручки від реалізації (В
1
) звітного 

(2014) року.
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Різниця між оборотністю капіталу коопера-
тиву звітного (2014) року (О2014) та скориго-
ваним показником оборотності (О

СКОР
) за 2012 

(2013) роки є свідченням впливу зміни серед-
нього розміру капіталу (∆О
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), або
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Вплив зміни виручки від реалізації (∆О
В
) на 

ефективність використання капіталу розрахову-
ють як різницю між скоригованим показником 
оборотності капіталу (О

СКОР
) та оборотністю ка-

піталу відповідно за 2012 (2013) роки (О
2012, 2013

).
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Розрахунки, наведені в таблицях 2 та 3, 
свідчать, що головною причиною прискорен-
ня і уповільнення оборотності капіталу та його 
складових частин у 2014 році є зростання ви-
ручки від реалізації порівняно із 2012 роком та 
2013 роком. Під впливом саме цього чинника 
оборотність сукупного капіталу у звітному році 
прискорилася на 88 днів щодо 2012 року та 
прискорилася на 160,1 дні порівняно з 2013 ро-
ком. Зміна середнього розміру власного капіта-
лу (він збільшився на 17,6% порівняно з 2012 
роком та на 7,3% щодо 2013 року) обумовила 
уповільнення оборотності капіталу на 97,8 дні 
у 2012 році та на 44,5 дні у 2013 році. Саме 
цим і пояснюється прискорення оборотності су-

купного капіталу під впливом цього фактору. 
Тому економічно виправданим є таке покра-
щення показників ефективності використання 
джерел фінансування, адже кооператив забез-
печений власним капіталом (його частка стано-
вить 84,2%).

Попередні розрахунки свідчать, що СВК «По-
ділля» стає все більше самостійним від зовніш-
ніх джерел фінансування. А тому збільшення 
середнього розміру позикового капіталу на 
438,5% порівняно з 2012 роком і на 275,3% 
щодо 2013 року стало причиною уповільнення 
оборотності позикового капіталу на 59,57 та 
53,67 дні відповідно.

У світовій практиці широкого застосування 
набув узагальнюючий показник міри ефектив-
ності використання капіталу – прибутковість 
(дохідність, рентабельність) [2, с. 228].

Коефіцієнт прибутковості визначається від-
ношенням прибутку до капіталу, що інвестуєть-
ся, і розраховується за формулою:
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,                       (4)

де КП – коефіцієнт прибутковості;
П – прибуток;
К – капітал.
На основі даної формули розрахуємо коефі-

цієнт прибутковості:
КП

2012 р.
 = 0,063; КП

2013 р.
 = 0,002; КП

2014 р.
 = 0,068.

На основі проведеного розрахунку ми бачи-
мо, що коефіцієнт прибутковості у 2014 році 
збільшився на 0,005 пункти, що пов’язано зі 
збільшенням чистого прибутку на 325 тис. грн.

Таблиця 2
Розрахунок впливу факторів на зміну оборотності  

джерел фінансування підприємства (щодо 2012 року)

Показники

Середн. розмір 
капіталу

Оборотність джерел 
фінансування, дні Відхилення в оборотності, дні

2012 
рік

2014 
рік

2012 
рік

2014 
рік

скоригований 
показник усього

у т.ч. за рахунок:
виручки 

від 
реалізації

середнього 
розм. д-л 
фінансув

Власний капітал 10631 12502 641,4 653,3 555,5 11,9 - 85,9 97,8
Позиковий капітал 260 1400 15,69 73,16 13,59  57,47 - 2,1 59,57
Сукупний капітал 10891 13902 657,1 726,5 569,1 69,4 - 88 157,4
Одноденна виручка, грн 16575 19136,1 - - - 2561,1 - -

Таблиця 3
Розрахунок на впливу факторів зміну оборотності  

джерел фінансування підприємства (щодо 2013 року)

Показники

Середн. розмір 
капіталу Оборотність капіталу, дні Відхилення в оборотності, дні

2013 
рік 2014 рік 2013 

рік
2014 
рік

скоригований 
показник усього

у т.ч. за рахунок:
виручки 

від 
реалізації

середнього 
розм. д-л 
фінансув 

Власний капітал 11650 12502 763,9 653,3 608,8 - 
110,6 - 155,1 44,5

Позиковий капітал 373 1400 24,46 73,16 19,49 48,7 48,7 53,67
Сукупний капітал 12023 13902 788,4 726,5 628,3 - 61,9 - 160,1 98,2

Одноденна виручка, грн 15250 19136,1 - - - 3886,1 - -
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Але варто зазначити, що ми відобразили за-
гальну концепцію розрахунку показника. Нині 
не існує єдиного загальноприйнятого показни-
ка ефективності капіталу для розрахунку кое-
фіцієнта прибутковості.

У чисельнику формули може бути операцій-
ний чистий прибуток, у знаменнику – середні 
показники загального капіталу (загальні акти-
ви), основного капіталу (довгострокові активи), 
оборотного капіталу (поточні активи).

У розрахунок середньорічної суми загально-
го капіталу не включають «непродуктивний» 
капітал (незавершені капітальні вкладення, ви-
трати майбутніх періодів).

Показник прибутковості капіталу характе-
ризує рівень продуктивності усього капіталу, 
незалежно від джерел його надходження.

При розрахунку коефіцієнта прибутковості 
можуть використовуватися і дані пасиву ба-
лансу. Таким чином, можна знайти коефіцієнт 
прибутковості загального і власного капіталів.

Вибір бази розрахунку показника прибутко-
вості залежить від поставленої мети аналізу.

Коефіцієнт прибутковості використовується 
як інструмент прогнозування прибутку, оскіль-
ки він відображає взаємозв’язок передбачува-
ного щодо одержання прибутку із загальним 
інвестованим капіталом. Саме це робить процес 
прогнозування більш реальним. Окрім того, цей 
показник має важливе значення для прийняття 
інвестиційних рішень, загального і фінансового 
планування, координації оцінки і контролю за 
господарською діяльністю та її результатами.

Оскільки між показниками власного і за-
гального капіталу існує тісний взаємозв’язок, 
то для більш детального аналізу розглянемо 
факторний аналіз на прикладі дослідження ко-
ефіцієнта прибутковості власного капіталу. Для 
цього перетворимо формулу КП=П/К з ураху-
ванням виручки з реалізації:
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,         (5)

де КПвк – коефіцієнт прибутковості загаль-
ного капіталу;

ЧП – чистий прибуток;
ВР – виручка від реалізації;
МК – мультиплікатор капіталу (фінансовий 

важіль);
ВК – власний капітал.
Ця залежність відображає взаємозв’язок між 

ступенем фінансового ризику і прибутковістю 
власного капіталу. По мірі зниження рента-
бельності загального капіталу СВК «Поділля» 
повинно збільшити ступінь фінансового ризи-
ку, щоб забезпечити бажаний рівень прибутко-
вості власного капіталу. Розширити факторну 
модель прибутковості власного капіталу можна 
за рахунок розкладу на певні складові частини 
показника загального капіталу.

Тобто виручка від реалізації, або обсяг ре-
алізованої продукції у вартісному вираженні, 
є одним із основних факторів, від якого зале-

жить формування чистого прибутку. Із форму-
ли видно, що прибутковість власного капіталу 
залежить від прибутковості (рентабельності) ре-

алізованої продукції (
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), мультиплікато-

ра капіталу та оберненості загального капіталу  

(
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) тобто має місце такий взаємозв’язок:
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Ці показники в зарубіжних країнах застосо-
вуються як основні при проведенні фінансового 
аналізу.

Велику увагу при аналізі приділяють опти-
мізації капіталу, одним із напрямів якої є за-
лучення кредитних ресурсів, яке залежить від 
обґрунтування оптимального співвідношення 
позикових та власних коштів, яке б максимі-
зувало фінансову рентабельність підприємства 
і знижувало середньозважену ціну капіта-
лу [3, с. 190].

Оптимізація структури капіталу повинна за-
безпечити мінімізацію середньої вартості фінан-
сових ресурсів, максимізацію рівня прибутко-
вості активів і мінімізацію фінансових ризиків. 
Ефективність оптимізації структури капіталу 
визначається відношенням приросту рівня рен-
табельності активів до приросту середньої вар-
тості фінансових ресурсів.

Розрахована ціна фінансових ресурсів під-
приємства досліджується в динаміці, і, вихо-
дячи із її величини, здійснюється оцінка ефек-
тивності інвестування капіталу та формуються 
критерії вибору майбутніх інвестицій. Порів-
нюючи вартість капіталу з очікуваним рівнем 
прибутковості залучених інвестицій, можна 
оцінити міру ефективності і доцільності здій-
снення вкладень в окремі активи.

Оскільки капітал будь-якого підприємства 
є унікальним, то, з погляду автора, не мож-
на говорити про єдину універсальну методику 
оптимізації його структури. Водночас найбільш 
поширеною й економічно обґрунтованою є стра-
тегія диверсифікації джерел фінансування, що 
підвищує гнучкість підприємства у мінливому 
економічному середовищі. Існують дві основні 
схеми формування структури капіталу: 1) змі-
шане фінансування, яке передбачає формування 
капіталу як за власні так і за позикові кошти, 
що залучаються в різних пропорціях; 2) повне 
самофінсування, що передбачає формування ка-
піталу підприємства лише за кошти власних ре-
зервів, що відповідають організаційно-правовій 
формі підприємства.

Висновки. Таким чином, запропонована сис-
тема показників ефективності використання ка-
піталу підприємства характеризує доцільність 
та визначає обсяг залучення на підприємство 
позикового капіталу. Ефективність використан-
ня капіталу підприємства є багатозв’язковим 
процесом і полягає в економічній вигоді, яку 
отримує як суспільство, так і власники та пра-
цівники підприємства.

Визначаючи джерела фінансування капіталу 
в якості похідної від необхідного його обсягу, 
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зумовленого специфікою сфери функціонування 
підприємства, отримуємо можливість визначен-
ня максимально ефективних напрямів удоскона-
лення управління капіталом підприємства.

Своєчасне дослідження наявних аналітич-
них характеристик дає змогу оперативно вра-
ховувати зміни у складі та структурі джерел 
формування капіталу за обґрунтування системи 
заходів, спрямованих на поліпшення фінансо-
вого стану суб’єктів господарювання.

Перспективним напрямом дослідження у 
цьому зв’язку є розробка дієвого механізму 

досягнення достатнього для сільськогосподар-
ських підприємств рівня фінансового забезпе-
чення довгострокових джерел фінансування.
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РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ: ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ  
ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

RESERVE OF DOUBTFUL DEBTS: FEATURES CREATION  
AND REFLECT THE ACCOUNTING

АНОТАЦІЯ
Розглянуто визначення поняття «резерв сумнівних бор-

гів». Представлена методика Я.В. Волковської, за якою можна 
визначити необхідність створення резерву кожним підприєм-
ством індивідуально. Досліджено методи нарахування резер-
ву сумнівних боргів, що наведені в П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість», переваги та недоліки їхнього використання. 
Розглянуто відображення нарахованого резерву в бухгалтер-
ському обліку.

Ключові слова: резерв сумнівних боргів, метод застосу-
вання абсолютної суми сумнівної заборгованості, метод засто-
сування коефіцієнта сумнівності.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрено определение понятия «резерв сомнительных 

долгов». Представлена методика Я.В. Волковской, по которой 
можно определить необходимость создания резерва каждым 
предприятием индивидуально. Рассмотрены методы начисле-
ния резерва сомнительных долгов, приведенные в П(С)БУ 10 
«Дебиторская задолженность», преимущества и недостатки 
их использования. Рассмотрено отражение начисленного ре-
зерва в бухгалтерском учете.

Ключевые слова: резерв сомнительных долгов, метод 
применения абсолютной суммы сомнительной задолженнос-
ти, метод применения коэффициента сомнительности.

ANNOTATION
Considered the definition of «reserve of doubtful debts». 

Submitted Y.V. Volkovska method by which we can determine the 
need for a provision by each enterprise individually. Methods of 
calculating the allowance for doubtful debts listed in the P(S) 10 
«Receivables», the advantages and disadvantages of their use. 
Considered reflection reserve accrued in accounting.

Keywords: provision for doubtful debts, the method of 
application of the absolute amount of doubtful debts, method of 
application uncertainty factor.

Постановка проблеми. Нестабільність еконо-
мічної та політичної ситуації в країні, коливан-
ня курсів валют, шалені темпи інфляції – під 
впливом цього багато підприємств стикаються з 
несплатою покупцями за своїми зобов’язаннями 
за відвантажені товари, роботи, послуги. За та-
ких умов дуже часто підприємства мусять ви-
знавати свою дебіторську заборгованість без-
надійною і списувати її з балансу за рахунок 
резерву сумнівних боргів (підхід за чистою реа-
лізаційною вартістю) або ж на інші операційні 
витрати за рахунок прибутку (метод прямого 
списання). Однак питання створення резерву є 

досить суперечливим і потребує подальшого до-
слідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням сутності поняття «резерв сумнів-
них боргів», методів його визначення та відо-
браження на рахунках бухгалтерського обліку 
займалися багато науковців, а саме Ф.Ф. Бути-
нець, С. Голов, Т.О. Євлаш, Н.М. Проскуріна, 
В.Я. Оліховський, Г.Г. Осадча, A.A. Бережна 
та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Нині стоїть гостра пробле-
ма правильного вибору методу нарахування 
резерву сумнівних боргів, який найпевніше  
відображав би стан дебіторської заборгованості 
підприємства. Тому вивчення цього питання є 
необхідним і актуальним.

Постановка завдання. Завдання статті поля-
гає в тому, щоб обґрунтувати необхідність нара-
хування резерву сумнівних боргів, розглянути 
його визначення та методи створення резерву 
сумнівних боргів, їхні негативні та позитивні 
риси та відображення операцій з резервом у 
бухгалтерському обліку.

Виклад основного матеріалу. У роботах ві-
тчизняної вченої О.Г. Осадчої резерв сумнівних 
боргів – це резерв, який створюється з метою 
покриття у майбутньому безнадійної дебітор-
ської заборгованості [1, с. 161]. Н.М. Проскурі-
на вважає, що резерв сумнівних боргів виступає 
в ролі інструмента коригування оцінки дебі-
торської заборгованості [2, с. 195]. Економіст 
Т.О. Шматковська зазначає, що резерв сумнів-
них боргів – це частина власного капіталу під-
приємства, тобто коштів із власним джерелом 
походження, яка призначається для погашення 
безнадійної заборгованості [3, с. 103].

Створення резерву є обов’язковим згідно з 
вимогами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгова-
ність» [4]. Його нарахування обумовлено прин-
ципом обачності, згідно із яким активи і дохо-
ди не повинні бути завищені, а зобов’язання і 
витрати – занижені. Створення резерву попе-
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реджає виникнення втрат від списання безна-
дійної дебіторської заборгованості. Дослідник 
А.А. Бережна зазначає, що створення резерву 
сумнівних боргів дає можливість підприємству 
збільшити кількість клієнтів, залучаючи до 
співпраці нових (ще не перевірених) покупців, 
що у свою чергу дозволить розширити ринок збу-
ту та збільшити доходи від реалізації продукції. 
Звісно, дебітори можуть і не повернути частину 
заборгованості, проте цей ризик незначний, по-
рівнюючи з отриманими вигодами [1, с. 161]. 
Я.В. Волковська у своїй роботі запропонувала 
методику визначення необхідності нарахуван-
ня резерву сумнівних боргів [5, с. 48]. За цією 
методикою необхідність нарахування резерву 
сумнівних боргів можна встановити, виходячи 
з аналізу таких критеріїв:

1) наявність простроченої дебіторської забор-
гованості більш ніж 30 календарних днів;

2) неплатоспроможність окремих дебіторів;
3) доцільність судового позову.
Оцінка даних критеріїв виконується у такій 

послідовності:
1-й критерій – є прострочена дебіторська за-

боргованість (1 бал), немає простроченої дебі-
торської заборгованості (0 балів); 

2-й критерій – є інформація щодо неплато-
спроможності даного дебітора (1 бал), немає ін-
формації (0 балів); 

3-й критерій – є можливість отримання ко-
штів через суд (0 балів), немає такої можливос-
ті (1 бал). 

Роз’яснення отриманих результатів наведено 
у таблиці 1 [5, с. 48].

Проте нині практикою доведено, що біль-
шість підприємств України, звітність яких є 
обов’язковою, відмовляються від створення ре-
зерву сумнівних боргів. Причинами цього є те, 
що створення такого резерву передбачає вилу-
чення з обороту коштів, які можна було б спря-
мувати в інші сфери діяльності.

Резерв сумнівних боргів нараховується для 
поточної дебіторської заборгованості, яка є фі-
нансовим активом (крім придбаної заборгова-
ності та заборгованості, призначеної для про-
дажу). Резерв на підприємстві створюється за 
наявності сумнівної заборгованості, а приводом 
для використання сум резерву є наявність без-
надійної заборгованості.

У таблиці 2 представлена класифікація по-
точної дебіторської заборгованості за терміна-
ми оплати та ознаками впевненості у погашен-
ні [6, с. 141].

Планом рахунків для обліку резерву сум-
нівних боргів передбачено балансовий раху-
нок 38 «Резерви сумнівних боргів». Рахунок 
пасивний, тобто залишок на ньому може бути 
лише кредитовим. Також потрібно враховува-

Таблиця 1
Визначення необхідності нарахування резерву сумнівних боргів

Можливі варіанти Необхідність нарахування резерву сумнівних боргів

{1; 1; 1} Треба нараховувати резерв сумнівних боргів, бо ймовірність отримання коштів дуже 
мала. 

{1; 1; 0}

Не треба, варто спочатку подати претензію, а потім позов до суду, а вже потім, за-
лежно від рішення суду, прийняти відповідне рішення, тому що інакше це може бути 
розглянуто як умисне завищення витрат. Отже, коли позов до суду буде відхилений 
чи вже пройде строк позовної давності, тоді і варто нараховувати резерв сумнівних 
боргів. 

{0; 1; 1}

Необхідно виставити претензію, щоб почався термін позовної давності, але з на-
рахуванням почекати до 30 календарних днів прострочення, адже можливі зміни у 
фінансовому стані контрагента; якщо випадок стосується банкрутства, тоді можна з 
упевненістю нараховувати резерв сумнівних боргів. 

{1; 0; 1}

Треба подати претензію і вимагати оплату впродовж строку позовної давності, як 
тільки з’явиться можливість отримання коштів через суд, при відсутності реакції 
дебітора, подавати позов до суду, але нараховувати резерв сумнівних боргів не треба, 
адже це може бути розглянуто як умисне завищення витрат. 

{0; 1; 0}
Спостерігається відволікання коштів, що може стати причиною неплатоспроможнос-
ті та нездатності розрахуватися за придбані товари, роботи, послуги, що вплине на 
основну діяльність підприємства. 

{0; 0; 0} Суттєвих проблем немає, для виявлення конкретних неточностей необхідно проводи-
ти глибокий аналіз дебіторської заборгованості. 

Таблиця 2 
Характеристика поточної дебіторської заборгованості

Види поточної дебіторської 
заборгованості Характеристика дебіторської заборгованості

Звичайна дебіторська 
заборгованість

Заборгованість, яка виникла у ході нормального операційного циклу та 
термін погашення якої ще не настав (буде погашена протягом 12 місяців 
з дати балансу).

Сумнівна дебіторська 
заборгованість (сумнівний борг)

Заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником 
(термін оплати сплив або є інші причини для сумнівів).

Безнадійна дебіторська 
заборгованість

Заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржни-
ком або за якою минув термін позовної давності.
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ти, що залишок резерву сумнівних боргів на 
дату балансу не може бути більшим, ніж сума 
дебіторської заборгованості на ту саму дату. 
За кредитом рахунку відображається створен-
ня (тобто нарахування) резерву, за дебетом – 
списання сумнівної заборгованості за рахунок 
резерву.

Нарахування резерву відображається у скла-
ді інших операційних витрат підприємства. 

Підприємства, що ведуть облік витрат із за-
стосуванням рахунків класу 9, відносять суму 
нарахованого резерву на субрахунок 944 «Сум-
нівні та безнадійні борги», із застосуванням ра-
хунків класу 8 – на субрахунок 84 «Інші опера-
ційні витрати» [7, с. 182].

Також у разі недостатньо нарахованого ре-
зерву безнадійну дебіторську заборгованість 
відносять до складу інших операційних витрат 

Таблиця 3 
Кореспонденція рахунків з обліку резерву сумнівних боргів

Зміст господарської операції Дт Кт
Нарахування резерву сумнівних боргів на дату балансу 944 38
Списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву 38 361
Списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок інших операційних 
витрат(у випадку недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів) 944 361

Списання безнадійної дебіторської заборгованості з балансу на позабалансовий 
рахунок 071 –

Погашена списана раніше дебіторська заборгованість 311 361
Відшкодування суми безнадійної дебіторської заборгованості 311 716
Остаточне списання безнадійної дебіторської заборгованості у зв’язку із 
надходженням суми в порядку відшкодування або у зв’язку із закінченням 
терміну обліку такої заборгованості

– 071

Таблиця 4 
Характеристика методів визначення резерву сумнівних боргів

Метод нарахування резерву Формула для розрахунку Характеристика методу

Застосування абсолютної суми 
сумнівної заборгованості

Резерв розраховується додаванням 
сумнівних боргів на відповідну дату

Резерв визначається на під-
ставі аналізу платоспромож-
ності окремих дебіторів, тобто 
підприємство аналізує поточ-
ну дебіторську заборгованість 
на предмет виявлення сум 
сумнівної заборгованості.

З
ас

то
су

ва
н
н
я
 к

ое
ф

іц
іє

н
та

 с
у
м

н
ів

н
ос

ті

визначення питомої ваги 
безнадійних боргів у 
чистому доході

К
С
= Бзн /ЧДрn, 

де Кс – коефіцієнт сумнівності, ви-
значений за 
питомою вагою безнадійних боргів у 
чистому доході;
Бзн – сума безнадійної дебіторської 
заборгованості за період n років;
ЧДрn – сума чистого доходу від реа-
лізації на умовах наступної оплати за 
період n років.

Величина резерву розрахо-
вується множенням суми 
залишку дебіторської заборго-
ваності на початок періоду на 
коефіцієнт сумнівності.

класифікація 
дебіторської 
заборгованості за 
строками непогашення

К
С
=(ΣБзн/Дзн)/ і,

де К
С
 – коефіцієнт сумнівності для 

відповідної групи, визначений за 
допомогою класифікації дебіторської 
заборгованості за термінами непога-
шення;
Бзн – фактично списана безнадійна 
дебіторська заборгованість відповідної 
групи за н-ний місяць обраного для 
спостереження періоду;
Дзн – дебіторська заборгованість 
відповідної групи на кінець н-ного 
місяця обраного для спостереження 
періоду;
і – кількість місяців в обраному для 
спостереження періоді. 

Величина резерву розрахо-
вується множенням суми 
залишку дебіторської заборго-
ваності на початок періоду на 
коефіцієнт сумнівності.
Класифікація дебіторської 
заборгованості за продук-
цію, товари, роботи, послуги 
здійснюється групуванням 
дебіторської заборгованості 
за строками її непогашення 
із встановленням коефіцієнта 
сумнівності, який, як прави-
ло, зростає зі збільшенням 
строків непогашення дебітор-
ської заборгованості, для кож-
ної групи, що встановлюється 
підприємством, виходячи з 
фактичної суми безнадійної 
дебіторської заборгованості 
за попередні звітні періоди. 
Рішення щодо групування 
дебіторської заборгованості 
підприємство приймає само-
стійно.

визначення середньої 
питомої ваги списаної 
протягом періоду дебі-
торської заборгованості 
у сумі дебіторської за-
боргованості на початок 
відповідного періоду за 
попередні 3-5 років

Кс = (Σ Бзн / Σ Дзн), 
де Бзн – безнадійна дебіторська за-
боргованість відповідної групи в скла-
ді дебіторської заборгованості цієї 
групи на дату балансу в обраному для 
спостереження періоді;
Дзн – дебіторська заборгованість 
відповідної групи на дату балансу в 
обраному для спостереження періоді.
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(дебет рахунка 944 «Сумнівні та безнадійні бор-
ги»). При цьому донарахування резерву не здій-
снюється. Відшкодування раніше списаної дебі-
торської заборгованості відображається шляхом 
збільшення доходу від іншої операційної діяль-
ності (кредит рахунка 716 «Відшкодування ра-
ніше списаних активів») [8, с. 93].

Нарахування суми резерву сумнівних боргів 
за звітний період відображається у звіті про фі-
нансові результати у складі інших операційних 
витрат [7, с. 183].

Господарські операції, пов’язані з обліком 
резерву сумнівних боргів, можна відобразити 
такою типовою кореспонденцією, що представ-
лена у таблиці 3.

Згідно з п.8 П(С)БО 10 [4] величину резерву 
сумнівних боргів можно визначити за одним із 
методів:

а) застосування абсолютної суми сумнівної 
заборгованості;

б) застосування коефіцієнта сумнівності:
– визначення питомої ваги безнадійних бор-

гів у чистому доході;
– класифікації дебіторської заборгованості 

за строками непогашення;

– визначення середньої питомої ваги списа-
ної протягом періоду дебіторської заборгованос-
ті у сумі дебіторської заборгованості на початок 
відповідного періоду за попередні 3-5 років.

Характеристика методів визначення резерву 
сумнівних боргів на основі положень П(С)БО 
10 [4] подана у таблиці 4.

Підприємство самостійно обирає метод ство-
рення резерву сумнівних боргів (застосування 
того чи іншого методу залежить від виду заборго-
ваності, на яку створюють резерв) та обов’язково 
відображає його у наказі про облікову політику 
підприємства. Приклади створення резерву сум-
нівних боргів за представленими методами по-
дані у додатку до П(С)БО 10 [4].

Переваги та недоліки використання методів 
розрахунку резерву сумнівних боргів наведені у 
таблиці 5 [9, с. 78-79; 10, с. 83].

У разі застосування методу визначення пи-
томої ваги безнадійних боргів у чистому доході 
варто звернути увагу на те, що при використан-
ні сума резерву, яка формується на дату балан-
су, додається до суми резерву, яка була сформо-
вана на попередню дату балансу. Тому резерв за 
цим методом може зменшуватися тільки вна-

Таблиця 5 
Переваги та недоліки методів розрахунку резерву сумнівних боргів

Назва методу Переваги Недоліки

Застосування 
абсолютної 
суми сумнівної 
заборгованості

Надає найбільш точну інформа-
цію про стан неповернених бор-
гів; визначений резерв містить 
найпевніші дані.

Є трудомістким та потребує детального аналізу 
платоспроможності дебіторів; потребує реаль-
них даних про фінансовий стан дебіторів, які 
складно отримати; ступінь точності результату 
має суб’єктивний характер, так як залежить від 
наявності достовірної інформації про дебіторів; 
використовується лише при незначній кількості 
дебіторів.

Застосування коефіцієнта сумнівності:

визначення питомої 
ваги безнадійних 
боргів у чистому 
доході

Дотримання принципу обачнос-
ті; порівняна простота розрахун-
ку;
для розрахунку можуть вико-
ристовуватись лише дані звіт-
ності попередніх періодів, що 
спрощує пошук інформації для 
розрахунків, на відміну від по-
передніх способів.

Недотримання принципу відповідності доходів 
і витрат (так як періоди, у яких була здійснена 
реалізація та відображені безнадійні борги є 
різними); період погашення дебіторської за-
боргованості повинен коливатися в межах року; 
через не прив’язаність суми безнадійної дебітор-
ської заборгованості до загальної суми існуючої 
дебіторської заборгованості може виникнути 
ситуація, коли резерв перевищуватиме первісну 
вартість дебіторської заборгованості.

класифікація 
дебіторської 
заборгованості 
за строками 
непогашення

Групи по строках непогашення, 
за якими можна класифікувати 
дебіторську заборгованість під-
приємство обирає самостійно; 
можливість застосування під-
приємствами з великою кількіс-
тю дебіторів.

Трудомісткість розрахунку у зв’язку з групу-
ванням дебіторської заборгованості за строками 
непогашення та визначення коефіцієнта сумнів-
ності для кожної групи; коефіцієнт сумнівності 
за заборгованостями дебіторів колишніх періодів 
застосовується для оцінки теперішніх дебіторів, 
що є не цілком коректним; відсутня можливість 
оперативного контролю за переміщенням «без-
надійних» дебіторів з однієї групи, сформованої 
за строками непогашення, в іншу; період по-
гашення дебіторської заборгованості здебільшого 
має бути більше року 

визначення середньої 
питомої ваги списаної 
протягом періоду дебі-
торської заборгованос-
ті у сумі дебіторської 
заборгованості на 
початок відповідного 
періоду за попередні 
3-5 років

Групи по строках непогашення, 
за якими можна класифікувати 
дебіторську заборгованість під-
приємство обирає самостійно; 
можливість застосування під-
приємствами з великою кількіс-
тю дебіторів;

Складність розрахунків через використання ве-
ликого обсягу інформації (за останні 3-5 років); 
визначення теперішнього резерву сумнівних 
боргів на основі минулого досвіду.
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слідок списання безнадійної дебіторської забор-
гованості. Використовуючи метод класифікації 
дебіторської заборгованості, до суми резерву, 
що була сформована на попередню дату балан-
су, донараховується таке число, щоб у сумі вий-
шов розрахований резерв сумнівних боргів на 
останню дату балансу [1, с. 167].

При дослідженні способу розрахунку кое-
фіцієнта сумнівних боргів виходячи з питомої 
ваги безнадійних боргів у чистому доході ви-
явлена невідповідність між показниками на 
підставі яких він розраховується. Варто вико-
ристовувати не чистий дохід, а дохід (вируч-
ку) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за вирахуванням наданих знижок та 
повернення проданих товарів, що пояснюєть-
ся так: чистий дохід не містить ПДВ та інших 
непрямих податків, а до складу безнадійної 
заборгованості входить ПДВ. Отже, зазначе-
ні зміни зроблять показники порівнянними, а 
результат розрахунку економічно обґрунтова-
ним [10, с. 86].

Висновки. Отже, резерв сумнівних боргів 
створюється з метою покриття у майбутньому 
безнадійної дебіторської заборгованості. Він 
коригує дебіторську заборгованість до її чи-
стої реалізаційної вартості, дозволяє підпри-
ємству показати, що відповідна сума може 
бути не стягнута з дебіторів, відображає ре-
альну картину фінансового стану підприєм-
ства. Нині норми чинного положення та інші 
методичні рекомендації не обґрунтовують не-
обхідність створення такого резерву. Тому ба-
гато підприємств ігнорують його нарахування 
і взагалі не ведуть облік безнадійної дебітор-
ської заборгованості в умовах розрахунку ре-
зерву сумнівних боргів. Таке порушення норм 
П(С)БО 10 спричинене ще й тим, що методи 
нарахування резерву у контексті стандарту є, 
з нашої точки зору, нечіткими і незрозумі-
лими. На думку багатьох авторів, це можна 
сприймати позитивно, адже у такому разі для 
підприємств існує певна свобода у розрахунку 
величини резерву сумнівних боргів. Однак ми 
вважаємо, що така «плутанина», навпаки, за-
важає підприємствам створювати резерв сум-
нівних боргів.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні питання формування еле-

ментів методу управлінського обліку, які впливають на його ор-
ганізацію та ведення. Вивчено групування елементів за окре-
мими ознаками та неузгодженості між ними. Систематизовано 
підходи до визначення методу управлінського обліку.

Ключові слова: управлінський облік, елементи методу 
управлінського обліку, концепція, метод, методологія.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические вопросы форми-

рования элементов метода управленческого учета, которые 
влияют на его организацию и ведение. Изучены группиров-
ки элементов по отдельным признакам и несогласованности 
между ними. Систематизированы подходы к определению ме-
тода управленческого учета.

Ключевые слова: управленческий учет, элементы метода 
управленческого учета, концепция, метод, методология.

ANNOTATION
In the article the theoretical elements of the formation method 

of management accounting that affect its organization and 
management. Studied grouping elements for individual signs 
and inconsistencies between them. Systematized approach to 
determine the method of management accounting.

Keywords: management accounting, management accounting 
method elements, concept, method, methodology.

Постановка проблеми. Методологія управ-
лінського обліку обумовлює розробку не тільки 
інструментального, але і методичного забезпе-
чення.

Проблема методу є однією із найбільш важ-
ливих проблем будь-якої науки, оскільки у кін-
цевому підсумку мова йде про те, щоб навчити, 
як одержати нове знання та як застосувати його 
в практичній діяльності. Крім того, зазначена 
проблема є також однією із найбільш склад-
них, що і випереджає вивчення наукою свого 
об’єкта, і стає підсумком такого вчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методи управлінського обліку досліджено в 
працях таких учених, як: Н.В. Бондарчук [1], 
С.Ф. Голов [2], М.А. Вахрушина [3], О.В. Ві-
тренко [4], О.Ю. Волкова [5], Н.Ю. Єршова [6], 
Т.П. Карпова [7], С.О. Левицька [8], Є.Р. Му-
хіна [9], П.М. Майданевич [10], Л.Б. Проко-
пович [10], Л.В. Нападовська [11], М.С. Пуш-
кар [12], Н.Л. Правдюк [13] та ін. При цьому 
фахівці виходять з різних позицій, визначаючи 
елементи методу управлінського обліку: одні 
відштовхуються від змісту функцій управління, 
інші – від основних цілей і завдань інформацій-
ної системи суб’єкта господарювання, треті – 
місця і ролі управлінського обліку в системі  
обліково-аналітичного забезпечення та підтрим-
ки прийняття управлінських рішень.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не применшуючи значимість 
існуючих результатів досліджень учених, зазна-
чимо, що необхідність подальшого дослідження 
використання методів управлінського обліку 
обумовлена відсутністю однозначного розумін-
ня поняття «метод управлінського обліку», ви-
значення та класифікації його елементів.

Метою дослідження є аналіз підходів до ви-
значення сутності методу управлінського облі-
ку та обґрунтування концепції методу управ-
лінського обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наразі спостерігається неоднозначність у розу-
мінні змісту самого терміна «метод». Він озна-
чає як суму прийомів, засобів і процедур дослі-
дження наукою свого предмета, так і сукупність 
уже наявного знання. Це означає, що проблема 
методу, володіючи самостійним значенням, вод-
ночас тісно пов’язана з аналітичною і практич-
ною роллю теорії, що також відіграє і роль ме-
тоду. Крім того, метод будь-якої науки, у тому 
числі й науки про бухгалтерський облік, так 
чи інакше переломлюється стосовно до свого 
об’єкта крізь призму загальнонаукових методів 
і методів інших дисциплін [4, с. 190]. У дано-
му зв’язку О.В. Вітренко зазначає, що методо-
логічні підходи науки про бухгалтерський об-
лік будуються на основі принципів діалектики 
і системності, що на сучасному етапі розвитку 
науки передбачають синергетичний і логістич-
ний підходи до методологічного обґрунтування.

М.С. Пушкар з цього приводу підкреслює: 
«За роки незалежності України реформовано 
деякою мірою лише фінансовий облік, а з мето-
дології управлінського обліку дослідження май-
же не проводилися» [12, с. 214]. Тому проблема 
формування управлінського обліку в Україні 
залишається актуальною, про що свідчать бага-
точисленні дослідження у даному напрямі.

Так, Т.П. Карпова метод управлінського об-
ліку визначає як сукупність різних способів та 
прийомів, за допомогою яких відображаються 
об’єкти управлінського обліку в інформаційній 
системі фірми [7]. Такої ж думки дотримується 
і Н.В. Бондарчук [1]. Л.В. Нападовська метод 
управлінського обліку визначає як «сукупність 
традиційних методів планування і контролю, 
обліку, аналізу, нормування, прийняття управ-
лінських рішень, що сприяють дослідженню 
«поведінки» затрат і доходів з метою управ-
ління ними» [11]. Дійсно, сукупність методів 
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управлінського обліку значно розширилася, 
тому для вирішення завдань управлінського об-
ліку потрібні кількісні методи. До них С.О. Ле-
вицька відносить лінійне програмування, іміта-
ційне моделювання (аналітичні, детерміновані 
та стохастичні моделі), регресійно-кореляцій-
ний аналіз, багатоступінчастий (сегментний) 
та системний аналіз, функціональний аналіз, 
побудова кривих економічного розвитку і мо-
делювання розмірів замовлення, калькулюван-
ня витрат життєвого циклу продукту, цільова 
калькуляція собівартості, калькулювання ви-
трат за системою «кайдзен» [8].

Є.Р. Мухіна зазначає, що методи управлін-
ського обліку являють собою сукупність мето-
дів: економічного аналізу, фінансового обліку; 
статистичні, математичні, графічні методи; ме-
тоди стратегічного й оперативного планування 
та інші методи [9].

З вищенаведеної інформації можна зробити 
висновок, що нині існують уже усталені, відомі 
науковцям твердження та погляди на сутність 
методу управлінського обліку, які є основою 
для подальших суджень та досліджень. Тому, 
ознайомившись з великою кількістю визна-
чень, можна сказати, що вони є синонімічними, 
доповнюють та розширюють один одного.

Деякі науковці, у свою чергу, уникають ви-
значення методу, оскільки вважають, що більш 
важливим при визначенні необхідно звертати 
увагу на елементи методу.

Під методом управлінського обліку варто ро-
зуміти сукупність певних прийомів, які дають 
змогу всебічно розглянути та визначити сут-
ність управлінського обліку. Таке твердження 
досить чітко характеризує дане поняття. При 
цьому у вузькому розумінні метод управлін-
ського обліку містить сукупність прийомів і 
способів його здійснення. У широкому розу-
мінні метод управлінського обліку є системою 
теоретико-пізнавальних категорій, базових кон-
цепцій, наукового інструментарію і принципів 
організації управлінського обліку.

Отже, концепція методу управлінського об-
ліку повинна будуватися на таких основних за-
садах:

– визнання закономірностей розвитку та 
трансформації понятійного апарату, важливою 
складовою якого є методологія управлінського 
обліку, здатна оцінити не тільки фінансовий 
стан та фінансові результати діяльності мину-
лих років, але й критерії майбутнього та по-
точного потенціалу, не тільки ефективне фор-
мування корпоративної стратегії підприємства, 
але й управління цією стратегією;

– визнання існування різних методологіч-
них прийомів, а отже різних систем оцінки ре-
зультатів фінансово-господарської діяльності з 
урахуванням інформаційних потреб різних ко-
ристувачів та специфіки цілей, яких треба до-
сягти;

– визнання можливості створення ефектив-
них альтернативних моделей інформаційного 

забезпечення функціонування та управління 
суб’єктами господарювання;

– визнання існування в системі обліку різ-
них видів фінансової та нефінансової інформації 
(індикаторів) з урахуванням причинно-наслід-
кових зв’язків між результуючими показни-
ками (які вимірюють досягнуті результати) і 
ключовими факторами (показниками, які за-
безпечують досягнення цих результатів), під 
впливом яких вони формуються [14, с. 20].

Щодо управлінського обліку, то у вітчизня-
ній літературі немає системного опису методів. 
Пропонований авторами інструментарій або 
ототожнюється з процедурами аналізу госпо-
дарської діяльності, або обмежується одним із 
методів калькулювання, запропонованих зару-
біжними авторами.

Для отримання більш детального розумін-
ня методу управлінського обліку, необхідно 
розглядати складові, а саме елементи методу, 
оскільки управлінський облік є відокремленою 
системою бухгалтерського обліку, який покли-
каний задовольнити потреби внутрішніх корис-
тувачів, тобто показати необхідну інформацію у 
зрозумілих для користувача формах.

Елементи методу складають систему способів 
та прийомів вирішення завдань управлінського 
обліку з отримання, обробки та передачі корис-
тувачам інформації, яка могла б бути викорис-
тана в управлінській діяльності [5].

На думку Н.Л. Правдюк, методологія управ-
лінського обліку ґрунтується на методах бух-
галтерського фінансового обліку і виходить за 
його межі лише за рахунок поєднання в собі 
п’яти-шести дисциплін економічного напря-
му [13, с. 56].

М.С. Пушкар поділив елементи методу 
управлінського обліку на три групи [12]:

– загальнометодологічні методи досліджен-
ня об’єкта (спостереження, порівняння, аналіз 
і синтез);

– загальнонаукові методи бухгалтерського 
обліку (рахунки бухгалтерського обліку і по-
двійний запис, документація та інвентаризація, 
оцінка і калькуляція);

– специфічні методи бухгалтерського об-
ліку (групування і перегрупування витрат ви-
робництва; математичні методи дослідження 
собівартості і рентабельності продукції; метод 
аналізу витрат).

Позиція М.С. Пушкаря відображає загально-
науковий підхід до методики будь-якої науки, 
але не впорядковує методичну базу щодо специ-
фічних методів управлінського обліку.

Звичайно групи, на які були поділені елемен-
ти методу М.С. Пушкарем, є своєрідною базою, 
але в сучасних умовах ці групи необхідно роз-
ширювати та поглиблювати. Так, Г.О. Партин, 
А.Г. Загородній, А.І. Ясінська [15] розширили 
перелік методів управлінського обліку і додали: 
нормування і лімітування витрат; контрольні 
рахунки; методи розподілу, планування, про-
гнозування і контролю витрат, доходів та фі-
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нансових результатів підприємства. Проте нині 
є відносно новий напрям обліку – стратегічний 
управлінський облік, для визначення якого не-
обхідно розширити зазначені групи.

М.А. Вахрушина виділяє такі групи методів 
управлінського обліку елементи методу бухгал-
терського фінансового обліку (рахунки і подвій-
ний запис, інвентаризація і документація, ба-
лансове узагальнення і звітність);

– методи статистики: 
– прийоми економічного аналізу, 
– економіко-математичні методи [3].
Дещо інший підхід до групування елементів 

методу управлінського обліку обрала Є.Ф. Без-
ценна, яка вважає, що методика управлінсько-
го обліку реалізується на основі:

– базових елементів методу бухгалтерського 
обліку (документація та інвентаризація; рахун-
ки і подвійний запис; баланс і звітність; оцінка 
і калькуляція);

– економічного аналізу (порівняння та 
групування; горизонтальний і вертикальний 
аналіз; факторний аналіз; використання фі-
нансових показників діяльності суб’єкта госпо-
дарювання);

– менеджменту (планування і прогнозуван-
ня; нормування і лімітування; контроль і регу-
лювання тощо) [16].

Позиція автора пояснюється таким чином: 
збір та обробка інформації складають метод 
бухгалтерського обліку, який забезпечує ще й 
кількісною інформацією процес прийняття та 
реалізації управлінських рішень; планування 
і контроль є базовими функціями менеджмен-
ту; а для вимірювання та оцінки отриманих 
результатів необхідно використання прийомів 
економічного аналізу. Саме тому, на думку вче-
ного, ці дисципліни є ключовими при форму-
ванні інструментарію управлінського обліку.

Л.В. Нападовська на основі проведених до-
сліджень виділила чотири блоки, що об’єднують 
методи, використання яких здатне, на думку 
автора, забезпечити задоволення інформацій-
них потреб апарату управління: 

– планування і контроль: документування, 
формування рахунків, концепція стратегічного 
управління;

– бухгалтерський облік: калькуляція, ін-
вентаризація, нормування затрат, стандарт-
кост, лімітування затрат, розрахунок відхилень, 
методи розподілу, таргет-костинг, кайзен-кос-
тинг, JIT-калькулювання, система збалансова-
них показників;

– економічний аналіз: оцінка, аналіз, ма-
тематичне моделювання, кореляційно регресій-
ний аналіз, методи детермінованого факторного 
аналізу;

– прийняття управлінських рішень; звіт-
ність, аналіз та прогнозування фінансових ре-
зультатів на майбутні періоди [14, с. 28].

Л.В. Нападовська здійсниила спробу згру-
пувати методи за використанням на різних 
стадіях управління, що є дуже важливим, але 

не враховує особливостей численних методів 
управлінського обліку, що характеризуються 
комплексністю. Так. наприклад, метод каль-
кулювання за нормативними витратами можна 
віднести до будь-якої із зазначених груп мето-
дів (інформація про норми, фактичну собівар-
тість і контроль відхилень охоплюють всі стадії 
управління), а Л.В. Нападовська відносить його 
до другої групи методів [14, с. 35].

Існують і дещо своєрідні погляди на елементи 
методу. Так, наприклад, П.М. Майданевич, Л.Б. 
Прокопович наголошують [10, с. 270], що значна 
частина із запропонованих фахівцями прийомів 
і способів завжди використовувалася у традицій-
ному бухгалтерському обліку, але ці прийоми 
і способи не включаються до складу елементів 
методу бухгалтерського обліку. До таких прийо-
мів і способів варто віднести: групування і пе-
регрупування витрат виробництва, нормування 
і лімітування витрат, методи розподілу витрат 
(усе означене завжди використовується в бух-
галтерському обліку витрат виробництва і не є 
особливістю суто управлінського обліку); контр-
ольні рахунки все ж таки залишаються рахун-
ками, не маючи якоїсь специфічної особливості, 
звичайний обліковий регістр. Тому наведену су-
купність прийомів і способів не варто включати 
до складу методу управлінського обліку.

Виходячи з вищезазначеного, робимо висно-
вок, що у вітчизняній обліковій науці відсутнє 
чітке трактування методу управлінського об-
ліку. Деякі вчені вважають, що він об’єднує 
елементи планування, контролю, аналізу, інші 
зазначають, що планування та контроль корис-
туються своїми методами, з чого випливає, що 
метод управлінського обліку має багатоступене-
ву структуру елементів.

Підтримуємо думку щодо специфіки методу 
управлінського обліку, яка полягає не у фік-
сації величин витрат (затрат) чи доходу (що 
характеризує бухгалтерський облік), а у дослі-
дженні їхньої «поведінки» та впливу на них з 
метою оптимізації зазначених показників [17]. 
Крім того, розширення впливу на господарську 
діяльність вимагає використання нових методів 
управлінського обліку, наприклад: управлін-
ський облік, спрямований на управління якіс-
тю, облік за функціями управління або техно-
логічного процесу, стратегічно орієнтований 
управлінський облік.

Методи управлінського обліку відрізняють-
ся великою різноманітністю і приналежністю у 
використанні до різних суміжних наук. Прове-
дене дослідження дозволяє в подальшому сис-
тематизувати методи управлінського обліку за 
трьома групами відповідно до ключових функ-
цій управління (облік, аналіз і прийняття рі-
шень, контроль) з поділом їх на бухгалтерські, 
аналітичні (управлінські) та контрольні.

Висновки. Розробка методу управлінського 
обліку є необхідною умовою відповідності сис-
теми управлінського обліку сучасним вимогам 
управління. Формування облікового механіз-
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му щодо завдань управління в системі управ-
лінського обліку є умовою реалізації концепції 
управлінського обліку в практичній діяльності 
підприємств торгівлі.

Власне, управлінський облік є гнучкою сис-
темою, тому методи, які ця система використо-
вує, мають бути в першу чергу сприятливими 
для ефективних рішень, тобто бути основою для 
подальших практичних суджень підприємців.
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КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

COST ACCOUNTING CONCEPT OF RESPONSIBILITY CENTERS  
IN THE ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT SOFTWARE

АНОТАЦІЯ
Розглянуто дефініції економічного значення «центр від-

повідальності» у працях зарубіжних та вітчизняних учених 
та визначено їхнє значення у системі управління витратами 
підприємства. Сформовано принципи виокремлення центрів 
відповідальності за витратами підприємства та надано їхню 
загальну характеристику. Охарактеризовано особливості 
функціонування центрів відповідальності за умов різних сис-
тем відповідальності (функціонально-орієнтованої, процесно-
орієнтованої, стратегічно-орієнтованої). Визначено параметри 
ефективності системи обліку за центрами відповідальності. 
Окреслено основні організаційно-методичні напрями удоско-
налення систем обліку відповідальності.

Ключові слова: управлінський облік, облік відповідаль-
ності, система обліку відповідальності, центр відповідальності, 
центр витрат, центр нормативних витрат, центр дискреційних 
витрат.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены дефиниции экономического значения «центр 

ответственности» в трудах зарубежных и отечественных 
ученых и определена их роль в системе управления затратами 
предприятия. Сформированы принципы выделения центров 
ответственности по затратам предприятия и предоставлена их 
общая характеристика. Охарактеризованы особенности функ-
ционирования центров ответственности в условиях различных 
систем ответственности (функционально-ориентированной, 
процессно-ориентированной, стратегически ориентирован-
ной). Определены параметры эффективности системы учета 
по центрам ответственности. Определены основные организа-
ционно-методические направления совершенствования сис-
тем учета ответственности.

Ключевые слова: управленческий учет, учет ответствен-
ности, система учета ответственности, центр ответствен-
ности, центр расходов, центр нормативных расходов, центр 
дискреционных расходов.

ANNOTATION
We consider the definition of economic value «responsibility 

center» in the works of foreign and domestic scientists and 
determined their importance in the management costs. Formed 
principles of separation responsibility centers on enterprises and 
the costs given their general characteristics. The peculiarities 
of functioning centers responsible for different conditions of 
responsibility (function-oriented, process-oriented, strategically-
oriented). The parameters of effectiveness of the accounting 
responsibility centers. The basic organizational and methodological 
directions of improvement of accounting systems responsibility.

Keywords: management accounting, accounting responsibility 
accounting system of accountability, responsibility center, cost 
center, cost center standard, center discretionary spending.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок з важливими науковими і 
практичними завданнями. Сучасні умови гос-
подарювання вітчизняних промислових під-
приємств характеризуються низкою нагальних 

проблем, вирішення яких потребує застосуван-
ня комплексних інструментів щодо підтримки 
та стимулювання їхньої діяльності. Різноманіт-
тя підходів щодо розуміння функцій і завдань 
системи управління витратами, її місця в за-
гальній системі управління підприємством обу-
мовлюють актуальність використання системи 
обліку відповідальності. Управління за допо-
могою центрів відповідальності спрямоване на 
активізацію внутрішніх організаційно-еконо-
мічних чинників ефективності діяльності під-
приємства.

Аналіз останніх досліджень, у яких започат-
ковано вирішення проблеми. Проблеми обліку 
витрат за центрами відповідальності детально 
досліджувалися такими вітчизняними вчени-
ми, як С.Ф. Голов, П.М. Іванченко, В.О. Лас-
товецький, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, 
М.І. Скрипник [1-8], однак вони все одно за-
лишаються актуальними з огляду на їхній при-
кладний характер.

Метою статті є визначення організаційно-ме-
тодичних принципів виокремлення і функціо-
нування центрів відповідальності та напрямів 
удосконалення системи обліку відповідальності 
з метою забезпечення ефективності інформацій-
ного забезпечення управління підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних кризових умовах ефективний розви-
ток економіки потребує впровадження на під-
приємствах адекватного менеджменту, який би 
відповідав ринковим умовам. Децентралізація 
управління – це система, яка дає змогу керів-
никам структурних підрозділів самостійно при-
ймати та виконувати рішення, що належать до 
сфери їхньої відповідальності.

Делегування повноважень з прийняття рішень 
означає децентралізацію управління. Децентралі-
зацію системи управління можна визначити як 
об’єктивний процес розподілу (делегування) від-
повідальності між менеджерами в частині управ-
ління, планування і контролю витрат та резуль-
татів діяльності. Децентралізація управління має 
певні переваги і недоліки (рис. 1).

В економічній літературі не існує єдиної 
думки щодо трактування поняття «центр від-
повідальності» (далі – ЦВ). Низка фахівців, 
таких як Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер і К. Дру-
рі, стверджують, що ЦВ – це частина організа-
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ції, за якою доцільно акумулювати бухгалтер-
ську інформацію про діяльність такого центра. 
М. Cкрипник під ЦВ розуміє місце, де виника-
ють правові відношення між учасниками госпо-
дарських процесів. Д. Міддлтон вважає, що ЦВ 
(обліково-калькуляційний підрозділ) становить 
частину виробництва, для якого можна визна-
чити затрати. Р. Сидоренко вважає, що ЦВ – це 
таке групування витрат, котре дозволяє поєдна-
ти в одному процесі місця виникнення витрат: 
виробництво, цех, ділянку, бригаду з відпові-
дальністю керуючих ними менеджерів.

Дефініції економічного визначення «центр 
відповідальності наведено у таблиці 1.

Центр відповідальності – сегмент діяльності, 
в межах якого встановлено персональну відпо-
відальність менеджера за показники діяльності, 
які він контролює. У системі управління вищий 
керівник має контролювати і оцінювати діяль-
ність менеджера нижчого рівня, а вони здій-
снювати самоконтроль та інформувати вище 
керівництво про результати 
діяльності. Для здійснення 
такого контролю існує систе-
ма обліку відповідальності.

Облік відповідальнос-
ті – система обліку, що за-
безпечує контроль і оцінку 
діяльності кожного центру 
відповідальності. Система 
обліку центрів відповідаль-
ності повинна ґрунтуватися 
на таких принципах: від-
повідальності менеджерів 
тільки за ту діяльність, яка 
перебуває під їх впливом; 
визначення цілей, за якими 
оцінюватиметься діяльність 
менеджерів спільно з ними; 
бажання менеджерів досяг-

ти поставлених цілей; чіткості визначення ролі 
обліку у заохоченні працівників; регулярності 
складання звітів про виконання бюджетів.

Створення і функціонування системи обліку 
за центрами відповідальності передбачає:

- визначення центрів відповідальності з ура-
хуванням особливостей організаційної структу-
ри підприємства;

- складання бюджету для кожного центру 
відповідальності;

- регулярне складання звітності про вико-
нання центрів відповідальності;

- своєчасний аналіз причин відхилень та 
оцінка діяльності центрів відповідальності.

Сукупність центрів відповідальності в межах 
децентралізованої організаційної структури є 
системою управління за центрами відповідаль-
ності або системою центрів відповідальності.

Виходячи із сутності центру відповідальнос-
ті, основна мета створення системи управлін-
ня на основі центрів відповідальності полягає 

 

Переваги децентралізації Недоліки децентралізації 

Можливість вищого керівництва 
зосередитися на глобальних 
стратегічних проблемах і 
рішеннях 

Ускладнення процесу 
координації діяльності 

Можливість появи нездорової 
внутрішньої конкуренції 

Збільшення витрат на утримання 
обслуговуючого персоналу 

Рішення приймаються тими 
менеджерами, які найглибше 
розуміються на суті проблеми 

Менеджери набувають досвіду 
управління, що дає їм змогу з 
часом посісти вирішальні 
посади у керівництві 

Таблиця 1
Трактування поняття «центр відповідальності» у працях вітчизняних і зарубіжних учених

№ з/п Автор Визначення

1 С.Ф. Голов 
Центр відповідальності – сфера (сегмент) діяльності, в межах якої встанов-
лено персональну відповідальність менеджера за показники діяльності, які 
він контролює

2 Л.В. Нападовська 
Центр відповідальності – структурна одиниця підприємства, його економіч-
ний суб’єкт, у межах якого менеджер відповідає за доцільність понесених 
затрат на одержання доходів 

3 П.Й. Атамас Центр відповідальності – підрозділ, який очолює керівник, що несе особис-
ту відповідальність за результати його роботи

4 В.С. Лень Центр відповідальності – відносини між керівниками різного рівня в систе-
мі управління підприємством

5 І. Абрамова 
Центр відповідальності – структурний підрозділ (чи сукупність структур-
них підрозділів), наділений необхідними ресурсами, що здійснює господар-
ську чи іншу діяльність відповідно до своїх прав і обов’язків 

6 А. Апчерч Центр відповідальності – поділ організації на центри, управління кожним 
з яких делегується відповідному менеджеру

7 Ф.Ф. Бутинець Сегмент діяльності підприємства, в якому встановлено персональну відпові-
дальність керівника за показники діяльності, які він повинен контролювати 

8 Энтони А. Аткинсон

Організаційна одиниця, відповідальність за яку покладено на менеджера. 
Центр відповідальності подібний невеликому бізнесу, і менеджер повинен 
управляти ним так, щоб принести максимальну вигоду тій організації, 
частиною якої він є 

Рис. 1. Переваги та недоліки децентралізації  
організаційної структури підприємства
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у розподілі відповідальності між керівниками 
нижчих управлінських рівнів, отриманні ін-
формації у розрізі центрів відповідальності під-
приємства, що дасть змогу здійснювати аналіз 
та контроль досягнутих результатів за кожним 
центром та приймати відповідні управлінські 
рішення. Мета будь-якої системи реалізується 
через її функції. На основі формулювання мети 
системи управління центрів відповідальності 
ми виділили наступні її функції (рис. 2).

Відмінності в характері відповідальності ме-
неджерів дають змогу відокремити чотири типи 
центрів відповідальності (рис. 3):

центр витрат – структурний підрозділ або 
група підрозділів підприємства, керівники 
яких відповідають тільки за витрати; 

– центр доходів – структурний підрозділ 
або група підрозділів підприємства, керівники 
яких відповідають за отримання доходів; 

– центр прибутку – структурний підрозділ 
або група підрозділів підприємства, керівники 
яких відповідають одночасно за витрати і дохо-
ди підрозділу; 

– цент інвестицій – структурний підрозділ 
або група підрозділів підприємства, керівники 
яких відповідають не тільки за витрати і дохо-
ди, але і за ефективність використання інвести-
цій. 

Центр відповідальності як частина системи 
управління підприємством має переваги та не-
доліки, що узагальненні у таблиці 2.

Ефективність центру відповідальності визна-
чається такими параметрами:

– досягненням цілей;
– ефективністю використання ресурсів.
Відповідальність тягне за собою підзвітність. 

Підзвітність передбачає оцінку виконання, а це 
означає, що фактичні результати порівнюються 
з очікуваними. Таку систему відповідальності, 

підзвітності й оцінки виконання часто нази-
вають обліком відповідальності через ключову 
роль, яку відіграють показники обліку та звіти 
у цьому процесі. Іншими словами, облік відпо-
відальності – це система, яка вимірює результа-
ти діяльності кожного центру відповідальності і 
формує інформацію, необхідну менеджерам для 
управління своїми центрами.

Облік відповідальності здійснюється таким 
чином, щоб можна було виявити відхилення 
від цільових показників діяльності (як прави-
ло, кошторисних) і знати, який з центрів це 

допустив. Для кожного центру відпо-
відальності даний процес передбачає 
завдання цільового показника діяль-
ності, його вимірювання, порівнян-
ня фактичного показника з цільовим, 
аналіз відхилень і прийняття коригую-
чих дій, якщо відхилення стають зна-
чними. Цільові показники для центрів 
витрат задаються у вигляді кошторисів 
витрат (табл. 3), а цільові показники 
для центрів прибутку й інвестицій ви-
ражаються в показниках прибутку або 
надходжень на інвестиції.

Основу обліку відповідальності ста-
новить принцип контрольованості, 
що означає включення у сферу відпо-
відальності менеджера конкретного 
центру відповідальності тільки тих ді-
лянок діяльності, на які він може ре-
ально вплинути. Цей принцип може 
бути забезпечений шляхом усунен-
ня зі звіту неконтрольованих статей 
і уточнення сфери, за яку відповідає 
менеджер, або обчислення впливу не-

Рис. 2. Функції системи управління центрів відповідальності

Рис. 3. Види центрів відповідальності
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забезпечення оперативною, своєчасною і 
необхідною інформацією про діяльність центрів 
відповідальності керівників вищих рівнів 
управління 

поточний контроль за використанням ресурсів, 
витрат та результатів діяльності структурних 
підрозділів підприємства, досягнення цілей 

інформаційна база для оперативного і стратегічного 
аналізу діяльності підрозділів і підприємства 
загалом, аналіз відхилень фактичних показників від 
запланованих (бюджетних) 

 
 

Центри відповідальності 

Центри витрат Центри доходу Центри прибутку Центри інвестицій 

Таблиця 2
Переваги та недоліки обліку  
за центрами відповідальності

Переваги Недоліки

1 

Можливість керівників 
зосередити увагу на 
стратегічному керуван-
ні бізнесом 

Ускладнюється процес 
координування діяль-
ністю 

2 

Рішення приймаються 
оперативно та керівни-
ками, що глибоко озна-
йомлені з проблемою 

Внутрішня конкурен-
ція між підрозділами 

3 Підготовка менеджерів 
стратегічного рівня 

Неефективний менедж-
мент на місцях 

4 

Посилюється контроль-
на функція за діяльніс-
тю окремих підрозділів 
підприємства 

Неоднаковий обсяг 
робіт у різних підроз-
ділах 

5 

Можливість виявляти 
відхилення основних 
показників діяльності 
від запланованих без-
посередньо на місцях 

Збільшуються витрати 
на утримання персо-
налу 

6 
Покращується інфор-
маційна забезпеченість 
підприємства 

Дублювання діяльності 

7 Зростає орієнтованість 
на споживача -
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контрольованих ділянок, щоб у звітах показати 
різницю між контрольованими й неконтрольо-
ваними статтями.

Звітність центрів витрат, менеджери яких, 
як правило, відповідають за ті витрати, що пе-
ребувають під їхнім контролем, залежить від 
категорій центрів витрат:

- центру нормативних (технологічних) ви-
трат;

- центру дискреційних витрат.
Для центрів нормативних витрат характерний 

той факт, що результат їхньої діяльності може 
бути виміряним і можна визначити ресурси, по-
трібні для випуску кожної одиниці продукції 
(цехи основного й допоміжного виробництва) . 
Оцінка діяльності таких центрів ґрунтується на 
попередньому нормуванні їхніх витрат. При цьо-
му контроль здійснюється шляхом порівняння 
нормативних витрат з фактичними витратами 
центру. Різниця між фактичними і нормативни-
ми витратами визначає відхилення, які підляга-
ють детальному аналізу.

Центри дискреційних витрат – це такі цен-
три відповідальності, в яких результат не може 
бути виміряний відповідним фінансовим показ-
ником і немає чіткої залежності між ресурса-
ми та результатами (відділи реклами, відділи 
досліджень і розробок, адміністративні відділи 
тощо). У таких центрах відповідальності управ-
ління виступає у вигляді забезпечення того, 
щоб фактичні витрати по кожній категорії ви-
трат відповідали кошторисним, і завдання, по-
кладені на центр, успішно виконувалися.

Залежно від того, на кого покладається від-
повідальність за результати діяльності, які 
критерії встановлюються для виконання, яким 
чином здійснюється оцінка виконання та як бу-
дується система винагородження менеджерів, 
розрізняють три типи систем обліку відпові-
дальності:

- функціонально орієнтовану;

- орієнтовану на процеси або діяльність;
- стратегічно орієнтовану.
Для підприємств, що працюють у стабільно-

му середовищі зі стандартизованою продукцією 
та процесами і незначним конкурентним тис-
ком, найпридатнішою є функціонально орієн-
тована система обліку відповідальності. У міру 
зростання організаційної складності і підсилен-
ня динамізму конкурентного середовища більш 
придатними будуть системи обліку відповідаль-
ності за процесами (на основі діяльності) і стра-
тегічно орієнтована система. При функціональ-
но орієнтованій системі, яка зосереджується на 
функціональних підрозділах підприємства та 
окремих працівниках, центром відповідальнос-
ті виступають такі організаційні одиниці, як 
підрозділ (цех, відділ) або виробнича лінія. Не-
залежно від виду функціональної одиниці від-
повідальність покладається на посадову особу, 
що відповідає за даний підрозділ. 

В обліку відповідальності за процесами 
центр уваги від структурних одиниць та індиві-
дів переміщується до процесів і команд. Проте 
фінансова відповідальність при цьому залиша-
ється життєво необхідною. Процеси (закупівля, 
розробка продукту, залучення нових клієнтів 
та обслуговування клієнтів) визначаються як 
центр уваги, адже вони є вирішальним факто-
ром у досягненні підприємством їх фінансових 
цілей. У середовищі, що безперервно вдоскона-
люється, фінансова перспектива трансформу-
ється в постійне збільшення доходів, зменшен-
ня витрат і поліпшення використання ресурсів.

Системи обліку відповідальності відрізняють-
ся також встановленням показників виконання. 
У функціонально орієнтованій системі наріжни-
ми каменями еталонної діяльності виступають 
бюджетне та нормативне калькулювання, які є 
об’єктивними, фінансовими і відносно стабіль-
ними. Для підприємств, що працюють у середо-
вищі безперервного вдосконалення (виробництво 
комп’ютерної техніки, програмне забезпечення 
тощо), критерії виконання зорієнтовані на про-
цеси, а отже, мають стосуватися таких їх пара-
метрів, як тривалість, якість та ефективність. 
При цьому стандарти оцінки діяльності мають 
бути динамічні за своєю природою їх необхідно 
змінювати, щоб вони відображали нові умови і 
цілі та допомагали підтримувати рівень прогре-
су, якого вже досягнуто.

У межах функціонально орієнтованої сис-
теми виконання оцінюється шляхом порівнян-
ня фактичних результатів з плановими. На 
працівників у межах центрів відповідальності 
надаються повноваження лише у межах тих 
статей, які вони повинні контролювати з осо-
бливою увагою на дотриманні бюджетного рів-
ня витрат. У середовищі, яке безперервно вдо-
сконалюється, виконання оцінюється не лише 
за фінансовою перспективою. Вирішальними 
показниками діяльності стають час, якість та 
ефективність, які маються підвищити фінансо-
ві результати підприємства. У системах обліку 

Таблиця 3
Класифікація відхилень від норм  

за основними ознаками
№ 
з/п

Класифікаційна 
ознака Види відхилень

1 Залежно від місця 
виявлення:

• залежні від діяльності 
виробничих підрозділів;
• незалежні від діяль-
ності виробничих підроз-
ділів;

2 За характером 
оформлення:

• документально оформ-
лені;
• розраховані;
• невраховані;

3 За суб’єктивністю 
оцінки:

• позитивні;
• негативні;

4

Залежно 
від сфери 
повноважень 
менеджера:

• підконтрольні;
• непідконтрольні;

5
Для прийняття 
управлінського 
рішення:

• суттєві;
• несуттєві.
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відповідальності існують також відмінності у 
системах винагородження, де спостерігається 
перехід від принципів індивідуального винаго-
родження до групового (командного), причому 
не тільки за фінансові результати, але і за до-
сягнення певних нефінансових показників.

Незважаючи на те, що облік відповідаль-
ності за процесами є значно ефективнішим у 
середовищі безперервного вдосконалення, він 
має певні недоліки. Основним його недоліком 
став той факт, що зусилля, спрямовані на без-
перервне вдосконалення, мають фрагментар-
ний характер і виявили неспроможність по-
єднатися із загальною стратегією та метою 
підприємства. Для усунення цих недоліків 
була розроблена стратегічно орієнтована систе-
ма обліку відповідальності (збалансована карта 
(шкала) бальних оцінок), за якою менеджери 
повинні точно встановити стратегію підприєм-
ства та визначити цілі, критерії виконання і 
стимули, необхідні для досягнення загальної 
мети. У зазначеній системі показники вико-
нання повинні бути інтегровані таким чином, 
щоб вони були взаємно сумісними і справляли 
підсилюючий вплив один на одного, тобто бути 
збалансованими та пов’язаними із загальною 
стратегією підприємства.

Висновки. Побудова управлінського обліку 
на основі зазначеної концепції є одним із пер-
спективних методів, котрий може забезпечи-
ти вітчизняним підприємствам ефективність 
управління витратами та вироблення стратегії 
на шляху до зниження витратомісткості виро-

бленої продукції. Центри відповідальності по-
винні забезпечити оптимальне поєднання усіх 
елементів в єдину систему управління; сполу-
чення виробничої, науково-технічної, комер-
ційної та економічної діяльностей; отримання 
найбільшого економічного ефекту та ефектив-
ності використання виробничого потенціалу.
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ  
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

CURRENT TRENDS ACCOUNTING OF SETTLEMENTS WITH VAT

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто тенденції розрахунків з податку на до-

дану вартість в Україні, проаналізовано нові зміни на сьогодні, 
та визначення напрямів удосконалення обліку даного податку. 
Сучасна податкова система має досить складну структуру, яка 
включає в себе різні види податків. Одним із основних подат-
ків, які стягуються на території України є податок на додану 
вартість. При організації бухгалтерського обліку на підприєм-
стві особливе місце відводять обліку розрахунків з бюджетом, 
зокрема за податком на додану вартість.

Ключові слова: податки, податок на додану вартість, по-
даткові зобов'язання, податковий кредит, бухгалтерський об-
лік, рахунки бухгалтерського обліку, спеціальний режим опо-
даткування, Податковий кодекс.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены тенденции расчетов по налогу на 

добавленную стоимость в Украине, проанализированы новые 
изменения на сегодня, и определение направлений совершен-
ствования учета данного налога. Современная налоговая сис-
тема имеет достаточно сложную структуру, которая включает 
в себя различные виды налогов. Одним из основных налогов, 
взимаемых на территории Украины является налог на добав-
ленную стоимость. При организации бухгалтерского учета на 
предприятии особое место отводят учета расчетов с бюдже-
том, в частности по налогу на добавленную стоимость.

Ключевые слова: налоги, налог на добавленную стои-
мость, налоговые обязательства, налоговый кредит, бухгал-
терский учет, счета бухгалтерского учета, специальный режим 
налогообложения, Налоговый кодекс.

ANNOTATION
The article examines trends in payments to the VAT in 

Ukraine, analyzes the new changes today, and identify areas of 
improvement of tax accounting. The current tax system has a very 
complex structure, which includes various types of taxes. One of 
the main taxes levied on the territory of Ukraine is the value added 
tax. When accounting for the enterprise special place divert the 
payments to the budget, in particular value added tax.

Keywords: taxes, VAT, taxes, tax credit, accounting, accounts, 
special tax treatment, the tax code.

Постановка проблеми. Податок на додану 
вартість (ПДВ) є одним із основних, непря-
мих податків, за рахунок котрого формується 
значна частина державного бюджету України. 
Водночас, ПДВ – це найпроблемнішій податок, 
оскільки він складний у нарахуванні та сплаті, 
у зв'язку з чим виникає можливість наявності 
бюджетної заборгованості, ухилення від сплат 
податку, у тому числі за рахунок неузгодженос-
ті законодавчих актів та чисельності їх змін, 
недосконалої системи податкового обліку. Від-

так, ПДВ другий у керуванні за своєю приро-
дою. Прийняття Податкового кодексу України 
(ПКУ) не вирішило вищевказаних проблем. 
Крім того, до ПКУ і надалі вносяться численні 
зміни, приймаються окремі законодавчі акти, 
інші нормативно-правові акти, порушуючи 
принцип стабільності, на якому повинне ґрун-
туватися законодавство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблем, пов’язаних з обліком роз-
рахунків з бюджетом по податку на додану 
вартість, присвячені праці вітчизняних та за-
рубіжних учених та фахівців, серед яких: Бу-
тинець Ф., Жук М., Нашкерська Г., Орлів М., 
Орлова К., Пархоменко М., Плаксієнко Я., Ри-
вак Н., Хома С., Хомин П. та інші. Проте вра-
ховуючи зміни, які постійно відбуваються в ме-
ханізмі нарахування та сплати даного податку 
згідно чинного законодавства, ці питання і досі 
залишаються важливими та актуальними.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на велику кіль-
кість досліджень у цьому напрямі, відсутність 
системних та комплексних підходів до вирі-
шення цих питань не дозволяє конкретизувати 
актуальні тенденції обліку розрахунків з подат-
ку на додану вартість на вітчизняних підприєм-
ствах, що можуть бути застосовані на практиці 
в сучасних умовах.

Прийняття Податкового кодексу України 
(ПКУ) не вирішило всіх проблем. Крім того, до 
ПКУ і надалі вносяться численні зміни, при-
ймаються окремі законодавчі акти, інші нор-
мативно-правові акти, порушуючи принцип 
стабільності, на якому повинне ґрунтуватися 
законодавство. 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є висвітлення особливос-
тей та актуальних проблем обліку розрахунків 
з податку на додану вартість та визначення на-
прямів удосконалення обліку даного податку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна податкова система має досить складну 
структуру, яка включає в себе різні види по-
датків. Одним із основних податків, які стягу-
ються на території України є податок на додану 
вартість.
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Податок на додану вартість (ПДВ) – це не-
прямий податок, який стягується до бюджету 
у вигляді надбавки до ціни продукції (робіт або 
послуг) і сплачується споживачами.

ПДВ, будучи однією із основних складових 
системи оподаткування, які формують держав-
ний бюджет України є водночас і самим про-
блемним податком, оскільки найбільша кіль-
кість порушень пов’язана саме з нарахуванням, 
сплатою і відшкодуванням цього податку з бю-
джету.

При організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві особливе місце відводять обліку 
розрахунків з бюджетом, зокрема за податком 
на додану вартість.

ПДВ є могутнім фіскальним інструментом 
держави завдяки притаманним йому перева-
гам, а саме: простотою нарахування, зручністю 
сплати за місцем і часом, відсутністю приму-
сового характеру, не вимагає накопичення пев-
них сум. Цей податок визначається розміром 
споживання, тому виступає чинником, який 
стримує кризу перевиробництва і прискореного 
витіснення з ринку слабких виробників. За під-
сумками 2014 року ПДВ складає 42,1% доходів 
Державного бюджету [2].

Ведення бухгалтерського обліку залежить, 
перш за все, від вдало вибраної форми обліку 
та організації роботи бухгалтерії підприємства. 
Проте, крім бухгалтерського обліку, підпри-
ємства повинні паралельно вести і податковий 
облік. Належним чином організований податко-
вий облік є однією із найважливіших умов нор-
мального функціонування будь-якого суб’єкта 
господарювання. 

Нормативно-правовим актом, що визначає 
ведення бухгалтерського обліку безпосередньо 
за ПДВ, є Інструкція з бухгалтерського обліку 
податку на додану вартість, затверджена нака-
зом МФУ № 141 від 01.07.97 р. [3], Інструк-
цією про застосування Плану рахунків бухгал-
терського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
та господарських операцій підприємств і ор-
ганізацій, затвердженою наказом МФУ № 291 
від 30.11.99 р.[4], для узагальнення інформації 
про розрахунки підприємства за усіма видами 
платежів до бюджету передбачено синтетичний 
рахунок 64 «Розрахунки за податками й плате-
жами». Рахунок 64 має субрахунок 641 «Розра-
хунки за податками». Аналітичний облік роз-
рахунків за податками ведеться за їх видами. 
Зокрема, для обліку ПДВ до субрахунку 641 
відкривається окремий аналітичний рахунок 
«Розрахунки за податком на додану вартість».

Крім того, для обліку податкових зобов'язань 
(ПЗ) та податкового кредиту (ПК) з ПДВ, вищев-
казаною інструкцією передбачено ще два субра-
хунки, а саме: 643 «Податкові зобов'язання», 
644 «Податковий кредит». 

Виникнення податкових зобов'язань з ПДВ 
відображається за кредитом субрахунку 641, а 
сума податкового кредиту з ПДВ та суми ПДВ, 
сплачені до бюджету – за дебетом субрахун-

ку 641. На цьому рахунку визначається сума 
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету як різни-
ця між його дебетовим та кредитовим оборотом, 
за виключенням суми ПДВ (відображеної за де-
бетом) щодо сплати податку за попередній звіт-
ний період. 

Субрахунки 643 та 644 є транзитними та за-
стосовуються для коригування ПЗ та ПК у ви-
падку авансових платежів (з використанням 
субрахунків 301, 311, 371, 641, 681), тобто з 
метою відображення правила «першої події». 

На субрахунку 644 відображається сума по-
даткового кредиту з ПДВ, причому за кредитом 
тимчасово до того часу, поки не будуть прове-
дені взаєморозрахунки з постачальниками чи 
підрядниками – Дт 641 (ПДВ) – Кт 644 «З по-
даткового кредиту». 

Таким чином, слід зазначити, що назви су-
брахунків 643 і 644 невдалі та не відповіда-
ють своєму економічному змісту і не дають 
чіткого уявлення про те, що саме на них об-
ліковується. Тим більше, що Інструкція про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку, теж не прояснює ситуації. Зокрема, в 
ній зазначено: «на субрахунку 644 «Податко-
вий кредит» ведеться облік суми ПДВ, на яку 
підприємство набуло права зменшити податко-
ве зобов’язання» [4]. Однак, річ у тім, що сума 
ПДВ, на яку підприємство зменшує податко-
ве зобов’язання, відображається за дебетом  
субрахунка 641 «Розрахунки за податками», а 
конкретніше – за дебетом аналітичного рахун-
ка 6412 «Розрахунки з податку на додану вар-
тість».

Варто звернути увагу, що за наявності саль-
до за субрахунком 643 воно відображається в 
активі балансу за статтею «Інші оборотні акти-
ви», а за субрахунком 644 – у пасиві за статтею 
«Інші поточні зобов’язання», а не як заборгова-
ність за розрахунками з бюджетом.

На практиці найчастіше виникають помилки 
саме при використанні правила «першої події». 

Податковий кредит може виникати лише 
за умови наявності документа – податкової на-
кладної (ПН), яку виписує постачальник або ін-
шого підтверджуючого документа. Однак, якщо 
постачальник не надасть податкову накладну 
покупцю, то покупець немає права на податко-
вий кредит (Дт 641) у звітному періоді (у разі, 
якщо не надасть заяву (скаргу) податковому 
органу). У такому разі до моменту отримання 
такої ПН використовується рахунок 644 «По-
датковий кредит», а не 641. Отже, у покупця 
виникають певні складнощі щодо обліку подат-
кового кредиту.

Також недоліками ПДВ є значний його 
вплив на загальний рівень цін та регресивність, 
особливо щодо малозабезпечених верств насе-
лення. Встановлення нульових ставок на екс-
портні товари створює позитивні передумови 
для збільшення обсягу експорту та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів 
на світовому ринку.
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Якщо аналізувати ключові зміни, які при-
йняті у Податковому кодексі, то можна ствер-
джувати, що в Україні законодавство передбачає 
необхідність гармонізації податкової системи з 
європейськими стандартами, відтак ПДВ у По-
датковому кодексі був збережений. Дещо змі-
нилося лише його адміністрування. Розробни-
ки документа намагалися вирішити комплекс 
завдань: перекрити найпоширеніші схеми мі-
німізації оподаткування, вирішити проблему з 
відшкодування податку, а також знизити вну-
трішні ціни на зерно та металобрухт.

Переваги та недоліки податку на додану вар-
тість наведена у табл. 1.

Таблиця 1 
Переваги та недоліки податку  
на додану вартість в Україні 

Переваги ПДВ Недоліки ПДВ
Платниками податку 
є всі учасники руху 
товару від виробника до 
роздрібного продавця

Складний механізм на-
рахування та сплати

Відсутність подвійного 
оподаткування і кумуля-
тивного ефекту

Ухилення від сплати по-
датку, в т.ч. за рахунок 
неузгодженості законо-
давчих актів з оподат-
кування, недосконалої 
системи податкового 
обліку

Як правило, рівні умови 
серед виробників та 
продавців щодо сплати 
податку

При відсутності прозо-
рої системи надходжень 
до бюджету можлива 
наявність бюджетної за-
боргованості

Ритмічність податкових 
надходжень

Регресивний вплив на 
малозабезпечені верстви 
населення

Дає можливість стриму-
вати зростання цін
Стримує кризу переви-
робництва, вирівнює 
можливість отримання 
надприбутків та регулює 
процеси споживання
Джерело: представлено автором з використан-
ням [2]

Що стосується взаєморозрахунків з бюдже-
том і іншими фінансовими інститутами, то 
більш значною проблемою сьогодні є те, що при 
поділі бухгалтерського обліку на управлінський 
і бухгалтерський відповідно до чинного законо-
давства в державі існує ще цілий ряд законів і 
в першу чергу Закон "Про податок на додану 
вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, Закон 
"Про оподаткування прибутку підприємств" від 
28.12.94 р. № 334/94-ВР, які регламентують ве-
дення третього виду обліку – податкового, або 
обліку розрахунків з бюджетом. На нашу дум-
ку, це значно ускладнило всю систему обліку в 
державі, призвело до значної кількості зловжи-
вань в розрахунках і, що найголовніше, держа-
ва недоодержала основних коштів до бюджету. 
Тому сьогодні найважливішим завданням є при-
ведення до єдиних принципів і методів податко-

вої і бухгалтерської звітностей. Бухгалтерський 
облік, як основний для визначення взаємороз-
рахунків з державою, платежів і відрахувань 
до бюджету повинен бути єдиним. Мається на 
увазі, що в державі повинен існувати єдиний 
бухгалтерський облік, який визначає порядок 
визначення фінансових результатів і податко-
вих зобов'язань. Облік податкових зобов'язань 
не повинен регламентуватися ніякими іншими 
законами, окрім Закону «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні».

На наш погляд, основною причиною розбіж-
ностей у податковій та бухгалтерській звітнос-
тях щодо валових доходів та витрат, як і щодо 
податку на додану вартість є момент їх виник-
нення. Так, у бухгалтерському обліку доходи 
та витрати відображаються на основі принципу 
нарахування за відвантажену продукцію, ви-
конання робіт, надання послуг, а в податковій 
звітності діє правило «першої події». Отже, на 
відміну від податкової звітності, у бухгалтер-
ському обліку отримані аванси (передоплати) 
не визнаються доходом, а відображаються у 
складі зобов'язань.

Висновки: На організацію обліку розрахун-
ків за податком на додану вартість впливають 
різні фактори. Перш за все, це зміни в податко-
вому законодавстві, які мають як позитивний, 
так і негативний характер. У більшості вони 
стосуються аналітичного обліку, що пов’язано 
із специфікою обліку окремих господарських 
операцій. 

Було б доцільно спростити обмеження запи-
сів на субрахунках 643 та 644, що пов’язані з 
виданими та отриманими авансами нараховани-
ми податковими зобов’язаннями та податковим 
кредитом з ПДВ лише від сум передоплат то-
варів, які не були відвантажені та отримані за 
станом на кінець місяця. Це дасть змогу виклю-
чити із субрахунків 643 та 644 численні запи-
си, пов’язані з обліком кожної часткової пере-
доплати протягом звітного місяця. Спрощення 
такого обліку не вимагає ведення жодних до-
даткових облікових регістрів.
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АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА РИЗИКУ НЕЕФЕКТИВНОСТІ  
СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

THE AUDIT ASSESSMENT OF THE RISK OF INEFFICIENCY  
OF THE INTERNAL CONTROL 

АНОТАЦІЯ
У статті викладено методичні підходи щодо визначення 

оціночного значення ризику неефективності системи внутріш-
нього контролю, що розроблені автором. Визначення ризику 
неефективності системи внутрішнього контролю пропонується 
виконувати виходячи з її статичної або динамічної характе-
ристики. В якості критерію оцінювання системи внутрішнього 
контролю може бути визнана можливість виконання нею функ-
цій запобігання, виявлення та усунення відхилень у фінансо-
во-господарській діяльності та інформації щодо її результатів.

Ключові слова: система внутрішнього контролю, аудитор-
ський ризик, критерій оцінювання, оцінка ефективності, ризик 
неефективності системи внутрішнього контролю.

АННОТАЦИЯ
В статье изложены разработанные автором методи-

ческие подходы к определению оценочного значения риска 
неэффективности системы внутреннего контроля. Определе-
ние риска неэффективности системы внутреннего контроля 
предлагается выполнять исходя из ее статической или динами-
ческой характеристики. В качестве критерия оценки системы 
внутреннего контроля может быть определена возможность 
выполнения ею функций предотвращения, выявления и устра-
нения отклонений в финансово-хозяйственной деятельности и 
информации о ее результатах.

Ключевые слова: система внутреннего контроля, ауди-
торской риск, критерий оценки, оценка эффективности, риск 
неэффективности системы внутреннего контроля.

ANNOTATION
There are the author designed the methodical approaches for 

determination the value of assessment of the risk of inefficiency 
of internal control in this article. Determination of the risk of 
inefficiency of the internal control can be based on its static or 
dynamic characteristics. As the criterion of evaluation of the 
internal control can be defined the ability to perform its functions of 
preventing, detecting and eliminating of deviations in financial and 
economic activities and information on its results.
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Постановка проблеми. Одним із етапів пла-
нування роботи аудитора є оцінювання ау-
диторського ризику. Така оцінка передбачає 
визначення граничної межі ймовірності вислов-
лення аудитором неадекватної думки стосовно 
перевіреної інформації. Тобто визначення рівня 
аудиторського ризику дає можливість оцінити 
ступінь довіри користувачів інформації до ау-
диторських оцінок, сформульованих у звітах за 
результатами аудиту.

Загальна величина аудиторського ризику ви-
значається трьома основними елементами: влас-
тивий ризик, ризик неефективності системи вну-
трішнього контролю та ризик невиявлення.

Одна з наведених складових – ризик неефек-
тивності системи внутрішнього контролю, ви-
значає імовірність того, що система внутріш-
нього контролю (далі – СВК) на підприємстві не 
зможе попередити, виявити та усунути суттєві 
відхилення у фінансово-господарській діяль-
ності та в інформації про її результати, зокре-
ма – у фінансовій звітності.

Оцінка такої ймовірності дає можливість 
не лише визначати адекватність процесів, що 
відбуваються в системі управління діяльністю, 
але й відіграє важливу роль під час планування 
аудитором змісту та обсягу тестів по суті (або 
процедур за змістом). Така можливість ґрунту-
ється на припущенні, що ефективна СВК здат-
на забезпечити відсутність відхилень, що ста-
ли наслідком навмисних та ненавмисних дій, 
в результаті чого оцінку контрольного ризику 
можна мінімізувати, і, як наслідок, зменшити 
необхідність застосування аудитором власних 
процедур, спрямованих на виявлення таких 
відхилень.

У зв’язку з цим виникає необхідність фор-
мування та наукового обґрунтування механізму 
вирішення проблеми оцінювання ризику нее-
фективності СВК, що дозволить, з одного боку, 
визначити методичні аспекти оцінювання вирі-
шення завдань системи управління діяльністю 
підприємства, з іншого – забезпечити суб’єктів 
незалежного (у тому числі – аудиторського) 
контролю надійними засобами визначення об-
сягу інформації, яка має бути опрацьована з 
метою отримання та оцінювання аудиторських 
доказів, а також – обґрунтування кількості не-
обхідних для цього аудиторських процедур.

Аналіз досліджень і публікацій, в яких за-
початковано розв’язання даної проблеми, свід-
чить про те, що в роботах вітчизняних та за-
рубіжних науковців (Р. Адамса, О. Редька, 
Л. Пилипенка, В. Слюсаренка, В. Рядської та 
ін.) та практикуючих аудиторів питання оці-
нювання ризику неефективності СВК розкри-
ваються переважно з точки зору ідентифікації 
причин виникнення ризику та обґрунтування 
необхідності його оцінювання.

Так, Р. Адамс зазначає, що «аудитору необ-
хідно:

1) переконатися в існуванні систем та описа-
ти кожну з них;
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2) оцінити, наскільки є надійною кожна з 
систем (чи забезпечує вона повноту записів; чи 
попереджує помилки; чи виявляє та поперед-
жує зловживання;

3) перевірити, чи повністю внутрішній 
контроль виконує своє призначення;

4) залежно від результатів перевірки зробити 
висновок: а) що внутрішній контроль є ефек-
тивним і на нього можна покластися… або б) що 
в деяких областях він є слабким і на нього не 
завжди можна покладатися» [1, с. 172].

О.Ю. Редько серед цілей здійснення аудитор-
ських процедур визначає «оцінку аудиторських 
ризиків» [2, с. 11]. При цьому «рекомендовано 
керуватися методичним мінімумом, який скла-
дається з чотирьох групп» і включає «методи 
оццінки ризику аудиту» [2, с. 11].

У роботі Л.М. Пилипенка ризик контролю 
визначається як складова аудиторського ризи-
ку [3, с. 7]. Серед іншого для ризику контролю 
виділені «фактории впливу на ефективність 
функціонування облікової системи клієнта, 
його середовище контролю, процедури контр-
олю і фактории впливу на ефективність зовніш-
нього контролю» [3, с. 6].

В.Є. Слюсаренко визначає ризик контролю 
як «ступінь довіри аудитора до внутрішнього 
контролю організації за формуванням економіч-
них показників» [4, с. 98]. При цьому «аудитор 
не може впливати на цей ризик… Він тільки 
оцінює його, вивчаючи ефективність системи 
контролю» [4, с. 98].

У роботі В.В. Рядської результати процедур 
оцінки суттєвості та процедур оцінки ризиків 
визнаються «основними вхідними параметра-
ми, що визначають зміст та обсяг процедур 
аудиторської перевірки» [5, с. 40]. Водночас 
методи оцінки ризиків визначаються як «спеці-
альні методи реалізації аудиторського завдан-
ня» [5, с. 73].

Дослідження, результати яких оприлюднені 
у наукових публікаціях, також були спрямова-
ні на вирішення проблем ідентифікації проце-
дур оцінювання ефективності системи внутріш-
нього контролю.

Так, К.І. Редченко зазначає, що «Метою тес-
тування внутрішнього контролю є досягнення 
впевненості у його ефективності та здатності 
своєчасно виявляти помилки та перекручення. 
Якщо внутрішній контроль визнано надійним, 
аудитори можуть значно скоротити незалеж-
ні тести або навіть відмовитися від деяких з 
них» [6, с. 1034]

Е. Аренс та Дж.К. Лоббек вважають, що «ау-
дитор ще до початку аудиту планує свою робо-
ту таким чином, щоб оціночний рівень ризику 
контролю вважався низьким… Спочатку дося-
гають розуміння середовища контролю та облі-
кової системи, достатньо детально дослідивши 
їх, потім визначають конкретні контрольні мо-
менти. Це дозволяє знизити ризик контролю та 
оцінити його, а потім – протестувати контроль-
ні моменти на ефективність» [7, с. 281].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Таким чином, у наукових 
публікаціях недостатньо формалізовані мето-
дичні аспекти оцінювання ризику неефектив-
ності СВК. Зокрема, потребують деталізації та 
наукового обґрунтування підходи до виконання 
процедур, пов’язаних з визначенням оціночно-
го рівня ризику, врахування впливу на нього 
зовнішніх та внутрішніх чинників, визначення 
змісту критеріїв оцінювання тощо.

Зважаючи на це, метою підготовки статті 
визначається аналіз можливих підходів до ви-
значення оціночної характеристики ризику не-
ефективності СВК, які можуть бути використа-
ні під час вирішення завдань аудиту фінансової 
інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для вирішення проблем оцінювання ризику не-
ефективності СВК передбачає, насамперед, на-
явність критеріїв оцінювання ефективності.

У Міжнародному стандарті аудиту 265 «Пові-
домлення інформації про недоліки внутрішнього 
контролю тим, кого наділено найвищими повно-
важеннями, та управлінському персоналу» [8] 
визначено, що «недолік внутрішнього контролю 
існує, якщо контроль розроблений, упровадже-
ний та функціонує так, що неможливо своєчасно 
попередити, виявити та виправити викривлення 
у фінансовій звітності, або відсутній контроль, 
необхідний для своєчасного запобігання, або ви-
явлення та виправлення викривлень у фінан-
совій звітності». Це дає підстави для визнання 
критеріями оцінювання ефективності СВК є 
виконання її основних завдань, а саме – забез-
печення попередження, виявлення та усунення 
відхилень у фінансово-господарській діяльності 
та інформації щодо її результатів.

При цьому пропонуємо не враховувати зміст 
такого відхилення (невідповідність очікуваним 
показникам, недотримання вимог нормативно-
правового регулювання, порушення алгоритму 
виконання певних процедур тощо), його харак-
тер (позитивний, нейтральний, негативний) та 
причини (навмисні чи не навмисні дії).

Зазначене дасть можливість суб’єктам оці-
нювання однозначно тлумачити наявність будь-
якого відхилення як свідчення неефективності 
вирішення завдань СВК.

Зовнішній аудитор для отримання доказів 
щодо ефективності функціонування СВК клі-
єнта застосовує тести контролю, що передбача-
ють, зокрема, отримання та порівняння відпо-
відних даних з наведеними критеріями. Саме 
за результатами такого порівняння може бути 
сформульована та обґрунтована думка аудитора 
стосовно оціночної величини ризику неефектив-
ності СВК.

Проте, послідовність процедур отримання 
та оцінювання аудиторських доказів стосовно 
функціонування СВК є предметом професійного 
судження аудитора і, як наслідок, залежить від 
обраного ним підходу щодо визначення оцінки 
ризику.
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Оцінка ризику неефективності СВК, що 
здійснюється під час вирішення завдань ауди-
ту фінансової інформації, може мати динамічну 
(протягом періоду, інформація за який пере-
віряється) або статичну (станом на конкретну 
дату) характеристику.

Підхід, що ґрунтується на визначенні дина-
мічної оцінки ризику неефективності СВК, пе-
редбачає попередню ідентифікацію чинників, 
що впливають на виникнення та величину ри-
зику, визначення змісту та характеру їхнього 
впливу, на підставі чого визначається ступінь 
ефективності виконання завдань СВК щодо по-
передження, виявлення та усунення відхилень, 
оцінюється інтегральне значення ймовірності 
неефективного функціонування СВК, на основі 

чого СВК може бути визнана як ефективна або 
неефективна (рис. 1).

Базовим припущенням при застосуванні на-
веденого підходу до оцінювання ризику неефек-
тивності СВК є визнання обставин, вплив яких 
визначає можливість неефективного виконання 
завдань, пов’язаних з попередженням, виявлен-
ням та усуненням відхилень у фінансово-госпо-
дарській діяльності та інформації щодо її ре-
зультатів.

Зазначений вплив може бути різноспрямова-
ним, зокрема окремі обставини можуть підвищу-
вати ефективність виконання СВК наведених за-
вдань, інші – знижувати. Зважаючи на це, існує 
потреба у формуванні інтегрованого показника, 
який дасть змогу визначити оцінку ризику його 
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Рис. 2. Етапи визначення статичної оцінки ризику  
неефективності системи внутрішнього контролю



1224

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

неефективності з урахуванням впливу кожного 
ідентифікованого чинника та їх взаємного допо-
внення або взаємної компенсації.

Інтегрована величина оцінки ризику неефек-
тивного виконання завдань СВК дасть змогу зо-
внішньому аудитору визнати систему ефектив-
ною або неефективною.

Наведена на рисунку 1 послідовність ета-
пів оцінювання ризику неефективності СВК 
дає змогу забезпечити можливість постійно-
го врахування впливу зовнішніх і внутрішніх 
чинників на величину ризику і, за необхіднос-
ті, прогнозувати результати такого впливу у 
майбутньому. Водночас, застосування підходу, 
що передбачає визначення динамічної оцінки 
ризику неефективності СВК, сприятиме своє-
часній ідентифікації чинників, що негативно 
впливають на рівень ризику, що дасть змогу на 
підставі відповідної оцінки внести корективи в 
організацію функціонування самої СВК.

Натомість, статична оцінка ризику неефек-
тивності СВК може бути оцінена, виходячи з 
визначення результатів її функціонування. Як 
правило, така оцінка за змістом є констатацією 
результату і передбачає формування суджен-
ня аудитора стосовно подій, які відбувалися 
до дати початку застосування тестів контролю 
(рис. 2).

Застосування такого підходу до визначення 
оцінки ризику неефективності СВК передбачає, 
насамперед, визначення інтегральних значень 
показників. Так, фактична наявність відхи-
лень, встановлена зовнішнім аудитором, може 
свідчити про неефективність реалізації всіх за-
вдань СВК, тобто попередження, виявлення та 
усунення відхилень. Інтегрованість зазначеної 
оцінки є наслідком виявлення зовнішнім ауди-
тором самого факту відхилення. 

При цьому, базовим є припущення, що на-
явність відхилення на дату застосування тестів 
контролю є наслідком неможливості його усу-
нути засобами СВК. Водночас, причиною на-
явності відхилення може стати і неможливість 
його виявлення, внаслідок чого засоби внутріш-
нього контролю, спрямовані на його усунення 
не були застосовані. І, нарешті, сам факт вста-
новлення наявності відхилення зовнішнім ау-
дитором однозначно свідчить про те, що існу-
юча на підприємстві СВК виявилася нездатною 
попередити його виникнення.

Зважаючи на викладене, застосування ста-
тичної оцінки ризику неефективності СВК не 
дасть можливості уникнути її неефективних дій 
у майбутньому. Проте, статична оцінка може 
виявитися корисною у випадку, коли результа-
ти застосування процедур по суті свідчать про 
необхідність перегляду загальної величини ау-
диторського ризику, а можливо – і рівня суттє-
вості інформації. Це пояснюється тим, що ста-
тична оцінка може відрізнятися від очікуваного 
значення, яке ґрунтується на попередньому до-
слідженні змісту і характеру впливу чинників 
ризику неефективності СВК.

Висновки. Таким чином, визначення ауди-
торської оцінки ризику неефективності СВК 
клієнта передбачає можливість застосування 
двох різних підходів. Залежно від обраного під-
ходу передбачається визнання неефективним 
виконання СВК завдань з попередження, ви-
явлення та усунення відхилень або на підста-
ві наявності виявлених аудитором відхилень у 
фінансово-господарській діяльності, або на під-
ставі ідентифікації та оцінювання впливу зо-
внішніх та внутрішніх чинників на виконання 
зазначених завдань.

Вибір підходу до оцінювання є предметом 
професійного судження аудитора, проте на 
нього може вплинути низка чинників, серед 
яких – визначення змісту подальших ауди-
торських процедур та їх призначення (зокре-
ма, планування необхідної кількості ауди-
торських доказів, які мають бути отримані з 
урахуванням оцінки ризику неефективності 
СВК, або необхідність перегляду оцінок за-
гального рівня аудиторського ризику та сут-
тєвості інформації.

Використання зазначених підходів у прак-
тичній діяльності суб’єктів аудиту дасть мож-
ливість, з одного боку, ідентифікувати пробле-
ми функціонування СВК клієнта та виробити 
певні дії для адекватного реагування на них, з 
іншого – сприятиме оптимізації та підвищенню 
адекватності процедур планування аудиту.

Водночас предметом подальших досліджень 
проблем оцінювання ризику неефективності 
СВК можуть бути визначені аспекти визначен-
ня значень його оціночних показників, зокре-
ма – величини ризиків, пов’язаних з впливом 
окремих чинників, їхнім взаємним впливом, 
а також – інтегральних значень відповідного 
показника, що сприятиме зростанню наукової 
обґрунтованості та практичної цінності визна-
чених у статті підходів.

Іншою проблемою, яка може бути вирішена 
за результатами подальших наукових дослі-
джень, є необхідність нейтралізації суб’єктивної 
складової процесу оцінювання ризику неефек-
тивності СВК та впливу на нього зовнішніх і 
внутрішніх обставин, що сприятиме імплемен-
тації у практичну діяльність аудиторів прин-
ципу об’єктивності та забезпеченню належної 
якості їхньої роботи.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ

FEATURES OF ACCOUNTING OF INTERNET COMMERCE

АНОТАЦІЯ
У статті з’ясовано основні аспекти відображення в бухгал-

терському та податковому обліку операцій зі створення та об-
слуговування інтернет-магазину як однієї з найпрогресивніших 
форм електронної комерції, що стрімко розвивається в Україні. 
За результатами дослідження визначено, від чого залежить 
використання тих чи інших рахунків обліку, як формується 
вартість веб-сайту та нараховується його амортизація, на які 
законодавчі документи слід звертати увагу при використанні 
категорій електронної комерції, а також визначено напрямки 
роботи, які потребують подальшого вивчення.

Ключові слова: інтернет-магазин, веб-сайт, бухгалтер-
ський облік, податковий облік, створення, хостинг.

АННОТАЦИЯ
В статье выяснены основные аспекты отражения в бухгал-

терском и налоговом учете операций по созданию и обслужи-
ванию интернет-магазина, как одного из самых прогрессивных 
форм электронной коммерции стремительно развивается в 
Украине. По результатам исследования определено, от чего 
зависит использование тех или иных счетов учета, как форми-
руется стоимость веб-сайта и начисляется его амортизация, 
на какие законодательные документы следует обращать вни-
мание при использовании категорий электронной коммерции, 
а также определены направления работы, которые требуют 
дальнейшего изучения.

Ключевые слова: интернет-магазин, веб-сайт, бухгалтер-
ский учет, налоговый учет, создание, хостинг.

АNNOTATION
The article elucidated the main aspects of reflection in account-

ing and tax accounting operations on the creation and maintenance 
of the online store, as one of the most progressive forms of e-Com-
merce is growing rapidly in Ukraine. According to the results of the 
study are defined, what determines the use of those or other ac-
counts, as is the price of the website and its depreciation is charged, 
on what legislative documents should look for when using categories 
in e-Commerce, as well as identify areas that require further study. 

Keywords: online store, website, accounting, tax accounting, 
creation, hosting.

Постановка проблеми. Створення власного 
бізнесу в Інтернеті давно стало правилом хоро-
шого тону у діловому середовищі. Успіх брендо-
вих онлайн-магазинів Amazon, Розетка, Zappos, 
ozon.ru, utkonos.ru переконливо засвідчує, що 
сучасні покупці все частіше обирають ком-
фортний шопінг в Мережі. Торгівля в Інтерне-
ті з прискоренням набирає обертів і в Україні, 
онлайн-майданчики постійно вдосконалюють 
свою структуру і рівень сервісу в конкурентних 
перегонах. Розширення бізнес-проекту шляхом 
відкриття свого інтернет-магазину – популярне 
рішення для розвитку бізнесу, яке здатне при-
нести його власникові наступні переваги:  роз-
ширення ринку збуту; зростання клієнтської 
бази; збільшення доходів за рахунок створеного 
інтернет-магазину.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання порядку створення, діяльності інтер-
нет-магазину та відображення відповідних опе-
рацій в бухгалтерському обліку розглядається 
переважно у періодичних виданнях та науко-
вих статтях. Зокрема, дане питання досліджу-
вали: С. Барсукова, О. Башинський, Н. Бузак, 
Г. Васильєв, О. Водоп’янова, І. Голошевич,  
Р. Грачова, О. Грицак, О. Золотухін, А. Литви-
нов, А. Нефьодов, С. Палочко, В. Туржанський, 
Є. Федоровський, А. Чучковська, І. Шингур.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на численні 
дослідження проблем у сфері бухгалтерського 
обліку створення та діяльності інтернет-магази-
ну, нині невирішеними залишаються наступні 
питання: оцінка веб-сайту та доменного імені, 
бухгалтерський облік відображення витрат, 
понесених при створенні інтернет-магазину, 
податковий та бухгалтерський облік обслуго-
вування сайту інтернет-магазину. Метою до-
слідження є розробка способів відображення в 
обліку витрат на створення та обслуговування 
інтернет-магазину, порядок його оцінки та фор-
мування вартості, а також облік торговельних 
операцій.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
В Інтернеті майже все як у житті, а його ко-
ристувачів умовно можна розділити на дві ка-
тегорії: тих, хто «йде» туди, щоб «себе показа-
ти», і тих, хто входить для того, щоб «інших 
побачити». Усе правильно: одні виставляють в 
мережі певну інформацію (у тому числі й «про 
себе улюбленого»), інші цю інформацію спожи-
вають.

Продовжуючи цю аналогію, порівняємо два 
магазини: звичайний (реальний) і віртуальний. 
Йдучи у звичайний магазин як потенційний 
покупець, щонайменше, що кожному з нас по-
трібно на те, щоб туди добратися, це трохи ви-
тратитися на проїзд. Подорожуючи мережею Ін-
тернет, ми також трохи тратимося «на дорогу».

Будь-яка інформація, що розміщується в ме-
режі Інтернет, займає певний обсяг, а значить 
вимагає свого місця. Це місце оплачує той, хто 
хоче розміститися в мережі зі своєю інформа-
цією.

Інтернет-магазин – це не тільки його сторін-
ки, а й забезпечення можливості управління ка-
талогами товарів, інформаційними сторінками, 
анонсами, новинами, фотозображеннями това-
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рів, а іноді пряма його інтеграція зі складськи-
ми базами даних, бухгалтерськими програмами 
і службою доставки з підключенням до вибра-
них платіжних систем (повнофункціональний 
інтернет-магазин).

Залежно від того, наскільки складні функ-
ції виконуватиме інтернет-магазин, а також від 
того, на який термін він створюється, з якою 
кількістю й асортиментом товару виходить на 
ринок, від багатьох інших чинників, що реа-
білітують економічну доцільність проекту, під-
приємство створює:

- Web-сайт, який для забезпечення його ро-
боти в мережі Інтернет розміщується на диско-
вому просторі провайдера (віртуальний сервер), 
або WWW-сервер Web-сайт, самостійно розмі-
щений підприємством в Інтернеті, за допомо-
гою його власного обладнання.

- Web-сайт або WWW-сервер може бути 
створений спеціально під інтернет-магазин або 
цей магазин може бути розміщений на вже  
існуючому сайті (або сервері) підприємства.

Web-сторінки для цієї мети, як правило, не-
достатньо. Створити Web-сторінку – це лише 
розмістити на сервері провайдера заздалегідь 
написаний у певному форматі файл (або су-
купність файлів). На Web-сторінці підпри-
ємства можна розмістити лише відомості про 
його діяльність, історію створення, місцезнахо-
дження й іншу ознайомлювальну інформацію, 
включаючи рекламу товарів і послуг, а також 
прайс-листи. Дисковий простір, що виділяється 
провайдером під Web-сторінки своїх клієнтів, 
зазвичай невеликий, принаймні не настільки 
великий, щоб на цьому віртуальному сервері 
клієнта могла як слід «розгорнутися» робоча 
програма, що обслуговує нехай навіть невели-
кий його інтернет-магазин.

Набагато більше можливостей дає створення 
Web-сайта (на базі власного сервера підприєм-
ства або віртуального – не має значення). На 
ньому можна розмістити відповідне програм-
не забезпечення, наприклад, з формування за-
мовлень безпосередньо покупцями, з автома-
тичного виписування і реєстрації рахунків та 
інші програми, що становлять певний цілісний 
комплекс.

Створення віртуального сервера підприєм-
ства на сервері провайдера можна порівняти з 
орендою торгових площ. З тією лише різницею, 
що орендна плата називатиметься платою за 
хостинг (плата за оренду дискового простору).

Створення ж власного WWW-сервера – більш 
дорогий проект, він вимагає закупівлі відповід-
ного обладнання, програм, їх установки і за-
безпечення користувачам Інтернету доступу до 
цього сервера. Це вже можна порівняти з купів-
лею окремої будівлі під «справжній» магазин.

Якщо підприємство володіє виключним ав-
торським правом на інформаційно-програмний 
комплекс інтернет-магазину (незалежно, чи 
користується воно при цьому послугами сто-
ронніх розробників або розробляє самостійно), 

то витрати на створення Web-сайта необхідно 
включити до складу капітальних інвестицій на 
створення нематеріальних активів, внаслідок 
чого цей програмний комплекс буде визнаний 
нематеріальним активом, що підлягає обліку 
на рахунку 125 «Авторські й суміжні права». 
Якщо ж підприємство придбаває готовий про-
грамний комплекс інтернет-магазину, розро-
блений і розтиражований сторонньою органі-
зацією, то у цьому разі він також визнається 
нематеріальним активом, але враховується на 
рахунку 127 «Інші нематеріальні активи», бо 
авторськими правами на такий програмний 
продукт це підприємство не володіє.

Пошук оптимальної продукції для прода-
жу є одним із найважливіших етапів у проце-
сі створення прибуткової компанії. Саме тому 
вибір товару для інтернет-магазину необхідно 
здійснювати обдумано, враховуючи як ваші 
можливості і аналіз перспектив в ніші, так і 
низку інших важливих параметрів.

Продавати в Інтернеті можна практично все, 
але продаж алкогольних та тютюнових виробів 
в інтернет-магазинах суперечить нормам чин-
ного законодавства, а тому є неприпустимим.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями 
та тютюновими виробами здійснюється від-
повідно до Правил роздрібної торгівлі алко-
гольними напоями, тютюновими виробами.  
В них передбачено, що суб’єкт господарюван-
ня, який вирішив займатися торгівлею цими 
виробами, зобов’язаний забезпечити стан при-
міщень для роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями та тютюновими виробами згідно із 
санітарно-технічними, санітарно-гігієнічни-
ми, технологічними, протипожежними та ін-
шими нормами, а також можливість викорис-
тання електронних платіжних засобів під час 
розрахунків за продані товари відповідно до 
законодавства.

Інтернет-торгівля за своєю суттю є різнови-
дом дистанційної торгівлі та продажем товарів 
на замовленням, а отже, повинна регулюватися 
Правилами, затвердженими наказом Міністер-
ством економіки від 19.04.07 р. № 103 [1]. Крім 
того, необхідно брати до уваги й інші норми за-
гального торговельного законодавства, а саме:

- Закону від 06.07.95 № 265/95-ВР [2];
- Закону від 12.05.91 № 1023-ХІІ [3].
Зазвичай процес відвідування інтернет-мага-

зину полягає в такому: покупець заходить на 
сайт інтернет-магазину, проходить реєстрацію, 
вибирає потрібний йому товар і формує замов-
лення на нього – заповнює спеціальний бланк 
замовлення. Завважимо, що форма бланка за-
мовлення розробляється продавцем інтернет-
магазину самостійно в довільній формі. Проте 
при цьому варто урахувати п. 2.4 Правил № 
103 [1], згідно з яким бланк замовлення запо-
внюється покупцем в електронній формі, потім 
роздруковується у двох примірниках, один з 
яких передається покупцеві в момент вручення 
йому товару. Якщо покупець заздалегідь опла-
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тив замовлення, у бланку робиться спеціальна 
позначка.

У бланку замовлення повинні бути такі рек-
візити:

- найменування суб’єкта господарювання;
- назва товару та його ціна (за одиницю, 

штуку, кілограм тощо);
- кількість товару, що придбавається;
- вартість додаткових послуг (за їх наявнос-

ті). Наприклад, це може бути установка, нала-
штування тощо;

- позначки про спосіб оплати (попередня, 
після отримання);

- дата, час виконання замовлення.
Для підтвердження замовлення продавець 

після оформлення бланка замовлення, як пра-
вило, зв’язується з покупцем за телефоном та 
електронною поштою.

Формуючи замовлення, продавець не має 
права змінювати асортимент товару і ціну на 
нього без погодження з покупцем. Виняток ста-
новлять випадки, коли договором (бланком за-
мовлення) передбачена можливість заміни то-
вару в разі його відсутності. При цьому така 
умова вважатиметься справедливою, якщо  
(п. 2.7 Правил № 103) [1]:

- інший товар відповідає меті використання 
замовленого товару;

- має таку саму або ж кращу якість;
- за ціною не дорожчий від замовленого то-

вару.
Рекомендуємо продавцям інтернет-магазинів 

включати таку умову до договору (бланку замов-
лення). Тільки пам’ятайте: про наявність такої 
умови в договорі покупець повинен бути проін-
формований до моменту укладення договору.

Крім бланка замовлення покупцеві видають-
ся такі супровідні документи на товар (п. 2.4-
2.6 Правил № 103) [1]:

- розрахунковий та товарний документ (чек 
РРО, товарний чек, накладна). Вид розрахунко-
вого документа залежить від способу оплати то-
вару покупцем. Якщо оплата проводиться через 
РРО, видається фіскальний чек РРО; а якщо 
РРО не застосовується – тоді це може бути то-
варний чек, розрахункова квитанція, інший 
документ, що містить необхідні реквізити роз-
рахункового документа, визначені в Положенні 
про форму та зміст розрахункових документів, 
затвердженому наказом ДПАУ від 01.12.2000 
№ 614 [4];

- у разі продажу товарів, на які встановле-
но гарантію, – технічний паспорт, гарантійний 
талон (інший документ), у якому робиться по-
значка про дату продажу (доставки), наводить-
ся найменування суб’єкта господарювання (далі 
– СГ), який виконав замовлення. Гарантійний 
талон засвідчується печаткою і підписом упо-
вноваженої особи такого СГ. Також у цьому ви-
падку покупець повинен бути проінформований 
про найменування і місцезнаходження підпри-
ємства, яке здійснюватиме гарантійний ремонт 
і технічне обслуговування товару.

Отримання замовлення покупець підтвер-
джує своїм підписом на другому примірнику 
бланка замовлення, який залишається у про-
давця, або на іншому товаросупровідному до-
кументі.

Зверніть увагу: немає сенсу застосовувати 
електронний документ без наявності на ньому 
електронних підписів покупця і продавця, по-
годжених сторонами в письмовій формі. Адже 
такий документ уважатиметься недійсним  
(ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу) [5]. Оскільки 
на практиці умова про наявність електронних 
підписів зазвичай не виконується, документи 
на товар (договір, замовлення, розрахункові до-
кументи) варто оформляти в паперовому вигля-
ді.

Інтернет-магазини пропонують покупцям на 
вибір декілька способів розрахунків за товар:

- готівковий розрахунок (при оплаті через 
кур’єра в момент доставки товару або в офісі 
продавця);

- безготівковий розрахунок (наприклад, при 
оплаті через банк із зарахуванням коштів на 
поточний рахунок продавця);

- розрахунки із застосуванням банківських 
платіжних карток. Таку оплату можна здійсни-
ти безпосередньо на сайті продавця (у цьому 
випадку продавець укладає договір інтернет-ек-
вайрингу з обслуговуючим банком) або ж через 
спеціальний пристрій (наприклад, портативний 
термінал), який знаходиться у кур’єра або в 
офісі продавця;

- розрахунки за допомогою електронних гро-
шей (це електронний аналог звичайних грошей, 
який існує у вигляді записів в електронних га-
манцях учасників електронних розрахунків).

Тобто покупець повинен купити електронні 
гроші за звичайні, а продавець, який отримав 
від нього електронні гроші за реалізовані това-
ри, повинен потім продати електронні гроші, 
щоб отримати натомість звичайні.

Розрахунковою операцією вважається при-
йняття від покупця готівкових коштів, платіж-
них карток, платіжних чеків, жетонів за міс-
цем реалізації товару (ст. 2 Закону № 265) [2]. 
У цьому разі при розрахунках із покупцем го-
тівкою або за допомогою платіжної картки про-
давцеві необхідно застосовувати РРО. А якщо 
розрахунки за товар відбуваються у покупця 
вдома, тоді кур’єру (уповноваженій особі про-
давця) потрібно буде провести готівкові розра-
хунки з покупцем через портативний РРО.

При оплаті через банк або з використанням 
платіжної картки на сайті (у цьому випадку, 
по суті, відбувається переказ грошей з одного 
банківського рахунка на іншій), а також при 
розрахунках електронними грошима опера-
ція не вважається розрахунковою. Тому при 
таких формах оплати застосовувати РРО не 
обов’язково.

Без застосування РРО можуть здійснювати 
розрахунки також платники єдиного податку 
першої-третьої груп (п. 296.10 Податкового ко-
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дексу) [6]. Тому, щоб не мати клопоту із застосу-
ванням РРО, рекомендуємо інтернет-торговцеві 
при виборі системи оподаткування зупинитися 
на сплаті єдиного податку. Проте можливість 
не застосовувати РРО не звільняє платників 
єдиного податку від обов’язку видавати покуп-
цеві документ, що підтверджує продаж товару. 
Таким документом може бути: товарний чек, 
розрахункова квитанція тощо.

Інтернет-магазин, по суті, можна вважати 
спеціалізованим сайтом. Тому у підприємства 
можуть виникнути такі витрати:

- на реєстрацію доменного імені. Такі ви-
трати формуються окремою сумою, якщо під-
приємство самостійно здійснює реєстрацію.  
У бухгалтерському обліку витрати на реєстра-
цію доменного імені можливо відображати на 
рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» із рів-
номірним списанням на рахунок 93 «Витрати 
на збут». Період списання витрат визначається 
виходячи зі строку, на який зареєстровано до-
менне ім’я. У податковому обліку такі витра-
ти відображаються як інші витрати на збут і 
визнаються в періоді їх виникнення (п. 138.5,  
пп. 138.10.3 ПК) [6];

- придбання (створення) веб-сайта. Порядок 
обліку таких витрат залежить від того, пере-
ходять авторські права на сайт до замовника чи 
ні. Так, якщо укладений сторонами договір:

- передбачає передачу авторських майнових 
прав у власність замовника - витрати на ство-
рення сайта відображаються в бухгалтерському 
і податковому обліку як витрати на створен-
ня (придбання) нематеріального активу (далі 
-НМА). У бухгалтерському обліку первісна вар-
тість НМА визначається згідно з п. 11-18 П(С)
БО 8. Витрати акумулюються за дебетом субра-
хунка 154 «Придбання (створення) нематеріаль-
них активів»; уведення об’єкта в експлуатацію 
відображається проведенням Дт 125 «Авторські 
та суміжні з ними права» – Кт 154. Витрати 
на придбання (створення) веб-сайта підлягають 
амортизації (п. 144.1 ПК, п. 25-31 П(С)БО 8) 
[6; 7];

- не передбачає передачу авторських майно-
вих прав у власність замовника – тоді витрати 
на створення сайта в податковому та бухгалтер-
ському обліку визнаються витратами періоду 
(відображаються на рахунку 93);

- передбачає виплату роялті за користування 
сайтом - у цьому випадку витрати на виплату 
роялті включаються до складу витрат у періоді 
їх нарахування (п. 138.5, пп. 140.1.2 ПК), але 
з урахуванням обмежень, установлених ч. 1-3  
пп. 140.1.2 ПК, оскільки ПК відносить роялті 
до витрат подвійного призначення. Додамо, що 
визначення роялті наведено в пп. 14.1.225 ПК: 
це будь-який платіж, отриманий як винагорода 
за користування чи надання права на користу-
вання будь-яким авторським і суміжним пра-
вом;

– хостинг (розміщення сайта в інтернеті) та 
супутні послуги. Це витрати, пов’язані із су-

проводженням та обслуговуванням сайта: адмі-
ністрування сайта, створення резервних копій, 
нових посилань, розміщення нових інформацій-
них матеріалів, перевірка стану безпеки тощо. 
Такі поточні витрати відносяться до інших 
витрат у складі витрат на збут (рахунок 93) і 
визнаються в періоді їх здійснення (п. 138.5,  
пп. 140.1.2 ПК).

Суми ПДВ у складі витрат на створення й 
обслуговування сайта включаються до податко-
вого кредиту замовника на загальних підставах 
(п. 198.2, 198.3, 198.6 ПК). Виплата роялті в 
грошовій формі або у вигляді цінних паперів 
їх емітентом не є об’єктом обкладення ПДВ  
(пп. 196.1.6 ПК) [6].

Право власності на товар переходить від про-
давця до покупця в момент передачі товару  
(ч. 1 ст. 334 ЦК) [5]. У бухгалтерському облі-
ку вартість відвантажених зі складу, але ще не 
переданих покупцеві товарів відображається на 
окремому субрахунку, наприклад 2822.

Дохід від реалізації товару виникає в момент 
передачі такого товару покупцеві (що підтвер-
джується його підписом на товаросупровідному 
документі).

Оцінка вибуття запасів здійснюється за ме-
тодом, передбаченим у наказі про облікову по-
літику підприємства. Витрати на упаковку, до-
ставку товару включаються до складу витрат на 
збут (п. 19 П(С)БО 16) [8].

У податковому обліку дохід від реалізації то-
вару також визнається на дату переходу права 
власності на товар до покупця (п. 137.1 ПК). 
Тобто сума отриманих передоплат не впливає 
на податковий облік продавця (пп. 136.1.1 ПК). 
Собівартість реалізованих товарів включається 
до складу податкових витрат на дату визнання 
доходу від реалізації (п. 138.4 ПК).

Якщо покупець використовує при оплаті то-
вару платіжну картку, датою отримання доходу 
є дата оформлення відповідного рахунка (розра-
хункового документа) (п. 137.7 ПК). Завважимо, 
що ця норма діє тільки при розрахунку за вже 
отриманий покупцем товар. А якщо із платіж-
ної картки приходить передоплата (наприклад, 
у разі розрахунків на сайті), її сума до доходу 
продавця не включається (пп. 136.1.1 ПК).

Податкові зобов’язання з ПДВ виникають у 
продавця на дату першої події (при відванта-
женні товару або отриманні оплати) (п. 187.1 
ПК). Базою оподаткування є договірна вартість 
товару (п. 188.1 ПК) [6].

Якщо розрахунки за товар здійснюються за 
допомогою електронних грошей, дохід від реа-
лізації такого товару визначається в загальному 
порядку, викладеному вище.

Завважимо, що контролюючі органи дотри-
муються думки, що операції з електронними 
грошима повинні обкладатися за правилами 
п. 153.5 ПК [6]. При погашенні електронних 
грошей можуть виникнути витрати на конвер-
тацію, які належать до складу податкових ви-
трат.
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Оскільки надходження електронних грошей 
в електронний гаманець продавця не означає 
надходження грошей на його банківський ра-
хунок, ми вважаємо так: якщо відвантаження 
товару відбудеться раніше, ніж конвертація 
електронних грошей у гривні та зарахування 
їх на банківський рахунок продавця, то датою 
першої події за ПДВ буде дата відвантаження 
товару (п. 187.1 ПК) [6].

Підприємствам, що працюють в умовах ін-
тернет-торгівлі, для відображення операцій в 
обліку господарської діяльності необхідно за-
стосовувати різні прийоми: фіксація всіх гос-
подарських операцій по руху товарів з відобра-
женням їх на рахунках бухгалтерського обліку, 
постійне проведення інвентаризації, кількісний 
облік товарів та їхня вартісна оцінка, складан-
ня звітності за позначений період.

При продажу товарів через інтернет-магазин 
продавцям варто знати про такі нюанси:

- якщо суб’єкт господарювання знаходить-
ся на загальній системі оподаткування, то при 
розрахунковій операції необхідно застосовувати 
РРО;

- не можна вести електронний документообіг 
без письмового погодження сторонами електро-
нних підписів;

- порядок обліку витрат на придбання 
(створення) веб-сайта залежить від того, пере-
ходить до замовника право власності на такий 
сайт чи ні.

Висновки. Інтернет-торгівля розвивається 
та потребує вивчення, дослідження та законо-
давчого оформлення. Тому питання контролю 
за сферами діяльності, де переважно викорис-
товуються розрахунки готівкою та є ризики 

не відображення доходів, стає для податківців 
першочерговим. Тільки так можна подолати не-
гативну тенденцію, пов’язану з подальшою тіні-
зацією сфери торгівлі й послуг. Інтернет-торгів-
ля має право на існування, але лише за умови, 
що особа, яка нею займається, зареєстрована 
як суб’єкт підприємницької діяльності та чесно 
веде свій бізнес. Отже, майбутнє за Інтернетом, 
адже кількість інтернет-користувачів в Україні 
щороку зростає на кілька мільйонів.
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MIRROR ANALYSIS OF FOREING ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено особливості використання методу дзер-

кальної статистики при здійсненні митного контролю та аналізі 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. 
Визначено підходи щодо оцінки виявлених статистичних роз-
біжностей та причини їх виникнення, зокрема суб’єктивні (такі, 
що залежать від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності) та 
об’єктивні (такі, що не залежать від суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності).

Ключові слова: аналіз, дзеркальна статистика, експорт, 
зовнішньоекономічна діяльність, імпорт, митний контроль, ста-
тистичні розбіжності.

АННОТАЦИЯ
В статье освещены особенности использования метода 

зеркальной статистики при осуществлении таможенного контр-
оля и анализе внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования. Определены подходы к оценке выявленных 
статистических расхождений и причины их возникновения, 
в частности субъективные (которые зависят от субъектов 
внешнеэкономической деятельности) и объективные (которые 
не зависят от субъектов внешнеэкономической деятельности).

Ключевые слова: анализ, зеркальная статистика, экспорт, 
внешнеэкономическая деятельность, импорт, таможенный 
контроль, статистические расхождения.

ANNOTATION
The article highlights the features of using the method of mirror 

statistics in customs control and analysis of foreign activities of 
economic entities. The approaches to assess statistical differences 
and their causes, including subjective (depending on economic 
entities) and objective (those that do not depend on economic 
entities) are determined.

Keywords: analysis, mirror statistics, export, foreign trade, 
import, customs control, statistical differences.

Постановка проблеми. Вагому роль у забез-
печенні дотримання податкового та митного 
законодавства, що регулює сферу зовнішньое-
кономічної діяльності, відіграють митні орга-
ни, серед основних завдань яких є контроль 
достовірносі декларування товарів, зокрема де-
кларування митної вартості товару, країни по-
ходження та коду товару згідно Гармонізованої 
системи опису та кодування товарів.

В умовах необхідності оцінки рівня досто-
вірності декларування товарів виникає потреба 
використання різноманітних методів митного 
контролю, які застосовуються при аналізі ді-
яльності суб’єктів ЗЕД та дозволяють виявляти 
області ризиків, що свідчать про ймовірність 

порушення митного законодавства. До таких 
методів належить метод дзеркальної статисти-
ки, який дає змогу визначити ризики щодо до-
стовірності декларування товарів, у тому числі 
митної вартості, коду товару та країни похо-
дження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження аспектів методології статистики 
та аналізу показників зовнішньоекономічної 
діяльності здійснювали ряд науковців та прак-
тиків, серед яких Т. Вишенська [1], О. Дячен-
ко [2], О. Каульбарс [3], В. Михайлов Н. Парфен-
цева, Є. Смітієнко [4] та ін. Зокрема, у працях 
Т. Вишенської приділено увагу оцінці розбіж-
ностей зовнішньої торгівлі товарами в статис-
тиці України та її основних торгових партне-
рів (країни ЄС та СНД); у працях О. Дьяченко 
досліджено теоретичні та методичні положення 
щодо проведення зіставлення статистичних да-
них взаємної торгівлі країн-партнерів. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Детального дослідження 
потребують особливості використання методу 
дзеркальної статистики шляхом аналізу по-
казників зовнішньої торгівлі при здійсненні 
митного контролю з метою визначення рівня 
достовірності декларування товарів суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності.

Мета статті полягає у дослідженні особливос-
тей використання методу дзеркальної статисти-
ки при здійсненні митного контролю та аналізі 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів гос-
подарювання, вивченні підходів щодо оцінки 
величини виявлених статистичних розбіжнос-
тей та визначенні причин їх виникнення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В основі методу дзеркальної статистики лежить 
співставлення показників імпорту товарів одні-
єї країни з відповідними показниками експорту 
товарів країни-партнера [5]. Зіставлення дозво-
ляє розглядати окремий товаропотік з двох сто-
рін: зі сторони відправника товару та зі сторони 
отримувача товару [4]. Зазвичай співставляють-
ся вартісні показники імпорту товарів за дани-
ми статистики країни, що імпортує товар, та 
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вартісні показники експорту товарів за даними 
статистики країн торгових партнерів.

При врахуванні оцінки рівня ризику не-
достовірного декларування товарів, на основі 
виявлених за допомогою методу дзеркальної 
статистики розбіжностей, важливим є розраху-
нок процентного розходження між вартісними 
даними імпорту товарів та вартісними даними 
експорту товарів країн торгових партнерів.

За методологією Eurostat процентне від-
хилення розбіжностей розраховується як від-
ношення різниці вартості товарів за даними 
країни-партнера та вартості товарів за даними 
країни, що здійснює дзеркальний аналіз, до по-
ловини суми вартості товарів за даними країни-
партнера та вартості товарів за даними країни, 
що здійснює дзеркальний аналіз («вартість то-
варів за даними країни-партнера» – «вартість 
товарів за даними країни, що здійснює дзер-
кальний аналіз» / «вартість товарів за даними 
країни-партнера» + «вартість товарів за даними 
країни, що здійснює дзеркальний аналіз») [6].

В свою чергу, О. Дяченко [2] запропоновано 
оцінювати величину виявлених статистичних 
розбіжностей за допомогою коефіцієнта, який 
розраховується як відношення обсягу імпор-
ту країни А з країни В за статистикою країни 
А до обсягу експорту країни В до країни А за 
статистикою країни В. При цьому О. Дяченко, 
виходячи з оцінки експорту в цінах за умов по-
ставки FOB, а імпорту в цінах за умов поставки 
CIF, обґрунтовує, що імпорт за даними статис-
тики певної країни має перевищувати експорт 
за даними статистики країни-партнера на вели-
чину, яка дорівнює вартості транспортування і 
страхування (в середньому 5–20%, а в окремих 
випадках в залежності від виду та маршруту 
транспортування – 30–40%) [2].

Зазначимо, що виявлені розбіжності за ре-
зультатами використання методу дзеркальної 
статистики вказують не на конкретного суб’єкта 
ЗЕД, щодо якого існує ймовірність порушення 
митного законодавства, а на конкретні операції 
(з окремими товарами або країнами-контраген-
тами), які є ризиковими, зокрема, при виявлен-
ні значних статистичних розбіжностей.

Простота методу полягає у тому, що шля-
хом порівняння та аналізу можна встановити 
невідповідність даних (вартість, кількість, кра-
їна походження, класифікаційний код товару), 
які декларуються вітчизняними суб’єктами 
господарювання та їх іноземними контрагента-
ми. Відповідно, за результатами співставлення 
виявляються розбіжності щодо видів товарів і 
країн, здійснення зовнішньоекономічних опе-
рацій з якими свідчить про підвищений ризик 
порушення митного законодавства.

Складність полягає у тому, що у разі вияв-
лення розбіжностей необхідно в подальшому 
встановити причини цих розбіжностей, які мо-
жуть мати суб’єктивний (залежать від суб’єкта 
ЗЕД) або об’єктивний характер (інші причини, 
що не залежать від суб’єкта ЗЕД).

Визначимо перелік причин розбіжностей 
щодо даних співставлень експортно-імпортних 
операцій за результатами дзеркальної статисти-
ки в залежності від характеру їх виникнення:

1) такі, що залежать від суб’єкта ЗЕД та 
пов’язані з недостовірністю декларування або 
недекларуванням:

- допущення помилок в митній декларації;
- заниження митної вартості товарів;
- неповне декларування товарів;
- декларування країни-контрагента, що є від-

мінною від країни, з якої імпортується товар;
- декларування товару за кодом, який від-

мінний від коду, що декларується в країні-
контрагенті;

- переміщення товарів та транспортних за-
собів через митний кордон поза митним контр-
олем;

- «перерваний» транзит та ін.;
2) такі, що не залежать від дій суб’єкта ЗЕД 

та не пов’язані з недостовірністю декларуван-
ня [5; 3]:

- різниця в методології збору даних в ста-
тистиці зовнішньої торгівлі товарами. Зокре-
ма, в результаті використання країнами-контр-
агентами різних статистичних систем обліку, 
статистична інформація за окремими товарами 
може враховуватися однією країною та не вра-
ховуватися іншою;

- різниця у методології визначення торгую-
чої країни і країни походження або відправлен-
ня товарів, торгуючої країни і країни кінцевого 
призначення. Зокрема, в зв’язку з різним ви-
значенням країни-контрагента у випадку екс-
порту товару з країни відправлення до країни 
кінцевого призначення через третю торгуючу 
країну в статистиці країни відправлення та 
країни кінцевого призначення можуть зазнача-
тися різні країни-контрагенти;

- різниця у датах реєстрації та обліку това-
рів у країні експорту та країні їх імпорту. Вра-
ховуючи, що звітними періодами можуть бути 
місяць, квартал, рік, статистичні розбіжності 
виникають у випадках, коли товар з країни-екс-
портера, відправлений в одному місяці (кварта-
лі, році), а доставлений до країни-імпортера в 
іншому;

- різниця статистичної вартісної експортної 
та імпортної оцінки товару (оцінка за різни-
ми умовами поставки). Як правило, експортна 
вартість товару оцінюється за цінами FOB, які 
не включають витрати на страхування, тран-
спортування, розвантаження товару за межами 
кордону країни-експортера, тоді як імпорт-
на вартість розраховується за цінами CIF, що 
включають витрати на страхування, транспор-
тування та розвантаження товару до меж кор-
дону країни-імпортера;

- різниця методології переводу у валюту об-
ліку. Країни-контрагенти для обліку вартості 
товарів можуть використовувати різні валюти, 
як національну, так і загальноприйняту віль-
ноконвертовану, наприклад, долар США. При 
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цьому розбіжності виникають у результаті за-
стосування різних методів вибору курсів валют 
при переводі в єдину валюту обліку;

- інші причини (невідповідність географіч-
ної, економічної і статистичної територій кра-
їни; використання у країнах-контрагентах 
різних класифікаторів країн, товарів, валют; 
помилки при збиранні та обробці статистичних 
даних; різниця в оподаткуванні експортних та 
імпортних операцій, зокрема, наявність або від-
сутність додаткових зборів на окремі види това-
рів та т. п.).

Окремо можна виділити питання щодо до-
стовірності статистичних даних в країнах-екс-
портерах, що пов’язано з: 1) відсутністю належ-
ного митного контролю при значних спрощених 
експортних митних процедурах; 2) впливом на 
достовірність статистичної інформації деклару-
вання «псевдоекспорту» з метою отримання від-
шкодування податку на додану вартість [4].

Висновки. Таким чином, при оцінці ймо-
вірності порушення митного законодавства за 
результатами співставлення статистичної ін-
формації різних країн і виявлення значних роз-
біжностей потрібно враховувати середні статис-
тичні відхилення, які зумовлені об’єктивними 
причинами. При цьому середнє статистичне від-
хилення доцільно розраховувати шляхом аналі-
зу розбіжностей по різних групах товарів в меж-
ах однієї країни-контрагента та дослідження 
даних у часовому проміжку більше одного року.

Серед інформаційних статистичних ресурсів, 
які можуть використовуватися при застосуван-
ні методу дзеркальної статистики:

– дані митної статистики зовнішньої торгів-
лі, сформовані Державною фіскальною служ-
бою України;

– дані митної статистики країн-партнерів, 
сформовані відповідними митними та (або) ста-
тистичними службами;

– дані офіційного веб-сайту статистичної 
служби Європейського Союзу (http://ec.europa.
eu/eurostat/data/database);

– дані офіційного веб-сайту Статистич-
ної бази даних Організації Об’єднаних Націй 
(http://comtrade.un.org/);

– дані офіційного веб-сайту Міждержавно-
го статистичного комітету СНД (http://www.
cisstat.com/);

– дні офіційного веб-сайту Державного ко-
мітету статистики України (http://www.ukrstat.
gov.ua/).
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АНОТАЦІЯ
У статті на основі даних Державної служби статистики 

проведено статистичний аналіз прямих іноземних інвестицій 
в Україні. За допомогою статистичних методів проаналізова-
но структуру та нерівномірність розподілу прямих іноземних 
інвестицій за регіонами, видами економічної діяльності та 
країнами-інвесторами. Проаналізувавши обсяги та розподіл 
прямих іноземних інвестицій, зроблено висновок, що з кожним 
роком поглиблюється диференціація регіонів та видів еконо-
мічної діяльності.

Ключові слова: види економічної діяльності, диспропор-
ції, концентрація інвестицій, країни-інвестори, нерівномірність 
розподілу, прямі іноземні інвестиції.

АННОТАЦИЯ
В статье на основе данных Государственной службы стати-

стики проведен статистический анализ прямых иностранных ин-
вестиций в Украине. При помощи статистических методов про-
анализирована структура и неравномерность распределения 
прямых иностранных инвестиций по регионам, видам экономи-
ческой деятельности и странам-инвесторам. Проанализировав 
объем и распределение прямых иностранных инвестиций, сде-
лан вывод о том, что с каждым годом усиливается дифферен-
циация регионов и видов экономической деятельности.

Ключевые слова: виды экономической деятельности, 
диспропорции, концентрация инвестиций, страны-инвесторы, 
неравномерность распределения, прямые иностранные ин-
вестиции.

АNNOTATION
Statistical analysis of direct foreign investments in Ukraine was 

carried out on the basis of data of State Service of Statistics of 
Ukraine. The structure and unequal distribution of direct foreign 
investments throughout the regions, types of economic activity 
and investing countries were analyzed with the help of statistical 
methods. Analyzing of the volume and distribution of direct foreign 
investments led to conclusion that the differentiation of regions and 
types of economic activity by the volume of secured direct foreign 
investments becomes deeper year by year. 

Keywords: types of economic activity, disproportions, invest-
ment concentration, investing countries, unequal distribution, di-
rect foreign investments.

Постановка проблеми. Одним зі стратегіч-
них пріоритетів будь-якої країни є забезпечен-
ня високих темпів економічного зростання та 
підвищення рівня життя населення. Серед най-
ефективніших способів досягнення цієї мети – 
залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 
в достатніх обсягах. Крім того, іноземні інвес-
тиції є одним з показників ступеня інтеграції 
країни в світове господарство, важливим еле-

ментом подальшого розвитку зовнішньоеконо-
мічних зв’язків. У країнах, що розвиваються, 
1% збільшення прямих іноземних інвестицій 
призводить до додаткового збільшення доходу 
на одну особу на 0,8% [1, с. 23]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням інвестицій займаються бага-
то закордонних та українських вчених, таких 
як: Б. Губський, М. Чумаченко, А. Степанен-
ко, С. Кадочников, Н. Ковтун, Т. Майорова, 
І. Малий, А. Пересада, Дж. Кейнс, М. Фрідмен, 
Ф. Хайєк, Д. Хікс, У. Шарпта ін. 

Мета статті полягає в аналізі динаміки пря-
мих іноземних інвестицій в Україну за основни-
ми інвесторами та оцінці нерівномірності розпо-
ділу іноземних інвестицій за регіонами, видами 
економічної діяльності. Аналіз буде здійснюва-
тися на основі даних Державної служби статис-
тики України [2].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно із Законом України «Про режим інозем-
ного інвестування», підприємство з іноземними 
інвестиціями – підприємство будь-якої органі-
заційно-правової форми, створене відповідно до 
законодавства України, іноземна інвестиція в 
статутному капіталі якого становить не менше 
10%, а, відповідно, іноземні інвестиції – цін-
ності, що вкладаються іноземними інвестора-
ми в об’єкти інвестиційної діяльності з метою 
отримання прибутку або досягнення соціально-
го ефекту [3, с. 1].

Іноземні інвестиції мають величезний вплив 
на економіку будь-якої країни. Для України 
ПІІ – це ефективна реструктуризація економі-
ки, зростання рівня конкурентоспроможності, 
розвиток підприємництва, розвиток нових га-
лузей, зростання ефективності українських під-
приємств, запровадження прогресивної техніки 
і технологій тощо. Тобто іноземні інвестиції у 
достатніх обсягах могли б нарешті дати поштовх 
для стрімкого розвитку країни. У зв’язку з цим 
проблема залучення інвестицій була і залиша-
ється однією з найактуальніших для України. 

На жаль, обсяг ПІІ в Україну незначний. 
В нашій державі завжди були такі проблеми, 
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як політична нестабільність, відсутність єдиної 
економічної програми у різних урядів, висо-
кий рівень корупції та низький рівень розвитку 
інфраструктури. За даними Державної служ-
би статистики, станом на 1.10.2015 р. Україна 
акумулювала всього 43,95 млрд. доларів пря-
мих іноземних інвестицій, що значно менше ре-
альних потреб економіки. Якщо проаналізува-
ти дані останніх двох десятиліть, незважаючи 
на всі негативні фактори, чітко простежується 
тенденція до незначного, але стабільного зрос-
тання ПІІ в Україну до 2014 р. Проте військо-
вий конфлікт на сході країни призвів до скоро-
чення обсягу накопичених інвестицій на 25% у 
2014 р. в порівнянні з 2013 р.

Важливим аспектом дослідження ПІІ є ви-
вчення їх структури та структурних змін у часі 
за видами економічної діяльності, регіонами-
реципієнтами та країнами-інвесторами. Такий 
напрям аналізу дозволяє виявити тенденції у 
розподілі іноземних інвестицій, їх динамічні 
зміни та виявити пріоритетні напрями вкладен-
ня коштів іноземними інвесторами.

Так, на першу п’ятірку країн-інвесторів 
(Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Феде-
рація, Австрія) у 2014 р. припадає приблизно 
64,9% всіх ПІІ. Якщо проаналізувати динаміку 
залучених інвестицій останнього десятиліття, 
то чітко простежується тенденція до знижен-
ня частки західних країн, а частки офшорних 
зон – до збільшення. Так, наприклад, частка ін-
вестицій з Кіпру збільшилася з 12,4% у 2004 р. 
до 29,9% у 2014 р., натомість частка з США 
скоротилася з 13,8% до 1,9% (рис. 1).

Також треба зазначити, що більшість експер-
тів вважають: капітал, який надходить з Віргін-
ських островів та Кіпру, – це раніше вивезені 
українські та російські капітали. І якщо дода-
ти ці капітали до коштів, які інвестує Росія, то 
отримуємо, зважаючи на сучасні обставини, за-
грозливу цифру – 40,2% (в 2004 р. – 24,4 %).
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Рис. 1. Структура ПІІ за країнами-інвесторами  
у 2004 та 2014 рр.

Цікавим напрямом аналізу є оцінка нерів-
номірності розподілу іноземних інвестицій в 
Україні за регіонами. Як показує досвід розви-
нутих країн, концентрацію виробництва в окре-

мих регіонах, що спочатку формується стихій-
но, а в результаті набуває стійкого характеру, в 
майбутньому важко змінити. Концентрація ви-
робництва в основному зумовлена локалізацією 
інвестицій в основний капітал та ПІІ, зростання 
яких призводить до подальшої концентрації ви-
робництва в окремих регіонах [4, с. 54].

Дані свідчать, що іноземні інвестиції роз-
поділені дуже нерівномірно за регіонами. Так, 
на м. Київ у 2014 р. припадає 6,7% населен-
ня України, а частка інвестицій – 49,5%, на-
томість, наприклад, у Тернопільській області 
частка населення 2,5%, а частка інвестицій – 
лише 0,12%.

На п’ятірку найпривабливіших для іно-
земних інвесторів регіонів (м. Київ, Дніпропе-
тровська, Харківська, Київська та Донецька 
області) в 2014 р. припадає 79,8% залучених 
інвестицій. Причому найбільшу частку в за-
гальній кількості ПІІ завжди займає Київ, і цей 
процент постійно зростає: з 32,1% у 2004 р. до 
49,5% у 2014 р. 

Все це вказує на надзвичайно високу дифе-
ренціацію регіонів за рівнем залучених інвес-
тицій, що негативно для розвитку економіки 
країни: відбувається стрімкий розвиток одних 
регіонів і повний занепад інших. Хоча така ди-
ференціація є закономірним явищем. В будь-
якій, навіть високорозвиненій, країні існують 
депресивні регіони, наприклад, Східна Німеч-
чина, Корсика у Франції…

Оцінимо нерівномірність розподілу інвести-
цій між регіонами за допомогою коефіцієнта 
локалізації та концентрації [5, с. 150] на основі 
офіційних даних про кількість населення та ПІІ 
(рис. 2).
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Рис. 2. Значення коефіцієнтів локалізації 
у 2004 та 2014 рр. (без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим 
і м. Севастополь)

З рис. 2 видно, що в 2004 р. інвестиції кон-
центрувалися в Київський, Запорізькій облас-
тях та м. Київ, а в 2014 р. – лише в столиці та 
Дніпропетровській області. Рівень локалізації 
залучених ПІІ в м. Київ в 3,4 рази більший за 
аналогічний показник його найближчого кон-
курента у 2014 р. Якщо ж порівнювати столи-
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цю з областю-аутсайдером, то різниця просто 
вражає: в 2004 р. концентрація інвестицій у 
Києві була в 29 разів більше за такий самий 
показник області-аутсайдера, в 2014 р. – вже у 
понад 92 рази.

Якщо аналізувати коефіцієнт концентрації, 
то можна стверджувати, що рівень концентрації 
ПІІ – високий (2004 р. – 33,3 п. п., а в 2013 р. – 
вже 52,1 п. п.) і має тенденцію до зростання.

Дуже інформативним є показник обсягу ПІІ 
на одну особу. В середньому по Україні на одно-
го жителя припадає $1072. Усі регіони, крім 
Києва та Дніпропетровської області, мають рі-
вень іноземних інвестицій на одну особу ниж-
чий, ніж у цілому по Україні. Кияни отримали 
майже у вісім разів більше інвестицій, ніж в 
середньому жителі України.

Слід зазначити, що у майбутньому можлива 
зміна регіональної структури, адже «зворотною 
стороною» популярності Києва серед інвесторів 
є те, що входження на столичний ринок по-
требуватиме все більших і більших ресурсів, 
оскільки його ніша на даний момент достатньо 
заповнена. Такі витрати з часом будуть еконо-
мічно невиправданими. Таким чином, інвестори 
будуть переключатися на регіональні можли-
вості ведення свого бізнесу. Майбутній розпо-
діл інвестицій між регіонами перш за все буде 
пов’язаний з концентрацією виробничих ресур-
сів та розвиненістю інфраструктури. При цьому 
особлива увага приділятиметься лояльності міс-
цевої влади та контролюючих структур бізнесу.

Глибокі диспропорції існують й у розподілі 
інвестицій за видами економічної діяльності. 
Передусім інвесторів цікавлять сфери, які за 
короткий час можуть забезпечити отримання 
найбільшого прибутку. Саме тому п’ятірка най-
популярніших видів діяльності, в які вклада-
ють іноземні інвестори, у 2014 р. виглядає на-
ступним чином: фінансова діяльність – 25,1%, 
оптова торгівля та посередництво в торгівлі – 
13,1%, металургійне виробництво – 12,1%, 
операції з нерухомим майном – 8,3%, профе-
сійна та наукова діяльність – 6,2% усіх інвес-
тицій. У порівнянні з 2004 р. найбільше зросла 
частка інвестицій у фінансову діяльність – на 
16,9 п. п., а частка інвестицій у виробництво 
харчових продуктів та напоїв скоротилася з 
13,5% у 2004 р. до 6% у 2014 р. Отже, іноземці 
вкрай неохоче інвестують у виробничу сферу, і 
ця тенденція з часом все помітніша. Інвестори 
визначилися з найприбутковішими напрямами 
вкладення коштів, керуючись власними інтер-
есами, але вони, як правило, не співпадають з 
пріоритетами нашої країни.

Висновки. З кожним роком відбувається 
все більша диференціація регіонів та видів 

економічної діяльності за кількістю залуче-
них інвестицій. Це призводить до бурхливого 
розвитку одних регіонів та видів діяльності і 
занепаду інших. Основне завдання українсько-
го уряду – визначення пріоритетних галузей 
для залучення іноземних інвестицій і побудова 
ефективної інвестиційної моделі, яка змінить 
тенденцію зростання масштабів регіональної 
та галузевої диференціації. Ефективним ін-
струментом для вирішення цієї проблеми може 
стати розробка методологічних засад та нор-
мативних документів для більш рівномірного 
розподілу іноземних інвестицій. Наприклад, 
варто збільшувати податок і скасувати пільги 
в галузях, де достатньо представлений націо-
нальний виробник, і застосовувати податкові 
пільги в галузях, розвиток яких уряд вважає 
пріоритетним. Особливо слід заохочувати ін-
вестування в розвиток інноваційної та дослід-
ницької діяльності. Також треба стимулювати 
залучення інвестицій у створення і розбудову 
інфраструктури для переробки та зберіган-
ня сільськогосподарської продукції, оскільки 
наша країна має сприятливі умови, щоб стати 
світовим експортером продуктів АПК.

Що ж стосується проблеми незначних обся-
гів залучених інвестицій, то її також можна ви-
рішити за певних умов, а саме: 1) політична і 
економічна стабільність, зокрема, припинення 
конфронтації на сході країни; 2) поліпшення на-
ціонального законодавства в цілому, і особливо 
щодо іноземних інвестицій, гарантування його 
стабільності; 3) поліпшення інформаційного за-
безпечення потенційних інвесторів (наприклад, 
створити організацію, яка б надавала достовір-
ну і повну інформацію іноземним інвесторам та 
консультувала щодо національного законодав-
ства); 4) нарешті подолати корупцію або хоча 
б суттєво знизити її рівень; 5) збільшити обсяг 
державних інвестицій.
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE HOTEL INDUSTRY  
AND PROGNOSIS OF ITS DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
У статті проведено статистичний аналіз підприємств го-

тельного господарства. Висвітлено позитивні та негативні сто-
рони тенденції функціонування зазначених підприємств. За 
допомогою методу екстраполяції здійснено прогноз розвитку 
готелів та аналогічних засобів розміщення в Україні. 

Ключові слова: готельне господарство, підприємства го-
тельного господарства, готелі та аналогічні засоби розміщен-
ня, статистичний аналіз, прогнозування, екстраполяція.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен статистический анализ предприятий 

гостиничного хозяйства. Освещены положительные и отри-
цательные стороны тенденции функционирования указанных 
предприятий. С помощью метода экстраполяции осуществлен 
прогноз развития гостиниц и аналогичных средств размеще-
ния в Украине.

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, предприятия 
гостиничного хозяйства, гостиницы и аналогичные средства 
размещения, статистический анализ, прогнозирование, экс-
траполяция.

ANNOTATION
The paper conducted a statistical analysis of the business 

hotel industry. The article deals with the positive and negative 
aspects of these trends functioning enterprises. By means of ex-
trapolation made forecast of hotels and similar accommodation 
facilities in Ukraine.

Keywords: Hospitality, Hospitality Management businesses, 
hotels and similar accommodation, statistical analysis, forecasting, 
extrapolation.

Постановка проблеми. Україна, будучи уні-
кальною країною з унікальним природно-клі-
матичним потенціалом, в перспективі має всі 
ресурси для підвищення конкурентоздатності 
економіки на основі використання її культур-
но-природничих можливостей. Але щоб задо-
вольнити всі потреби туриста, відпочиваючого, 
бізнесмена, потрібно забезпечити комфортність 
його проживання, високу якість обслуговуван-
ня, тобто створити атмосферу гостинності. Це 
можливо лише на основі статистичного аналізу 
розвитку підприємств готельного господарства, 
оцінювання особливостей функціонування го-
тельних підприємств, визначення тенденції їх 
розвитку на майбутнє.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розробку питань побудови 
статистичного інструментарію та статистико-
економічного аналізу господарювання підпри-
ємств, регіонів, видів економічної діяльності 
і держави в цілому зробили вітчизняні вчені-
статистики. Теоретичні, методологічні та ор-
ганізаційні аспекти цих проблем знайшли ві-

дображення у наукових працях З. Бараник, 
О. Васечко, Е. Галицької, С. Герасименка, 
А. Єріної, С. Сєміколенової, Ю. Цал-Цалко та 
ін. Але тема статистичного аналізу та прогнозу-
вання розвитку підприємств готельного госпо-
дарства залишається маловивченою і потребує 
подальшого дослідження.

Мета статті полягає в статистичному аналізі 
та прогнозуванні розвитку підприємств готель-
ного господарства.

При проведенні дослідження використову-
вались такі методи, як: спостереження і спів-
ставлення, теоретичного узагальнення, групу-
вання, порівняння, показники динаміки; для 
прогнозування розвитку готельного господар-
ства на найближчі періоди застосовано метод 
екстраполяції, для наочності відображення 
результатів дослідження використано графіч-
ний метод. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «готель» походить від латинського hostеl 
та англосаксонського hospitality, що в перекла-
ді означає «гостинність», а також старофран-
цузького hospicе, тобто «гість». Тому готельне 
господарство називають індустрією гостиннос-
ті. За словами О.В. Балахонової, Т.М. Дячук та 
М.В. Заікіної, «готельні підприємства в струк-
турі індустрії туризму й гостинності виконують 
ключові функції, формують і пропонують спо-
живачам комплексний готельний продукт, у 
просуванні якого беруть участь всі сектори й 
елементи туризму й гостинності» [1].

На даному етапі розвитку готельне господар-
ство передбачає надання послуг з розміщення, 
харчування та обслуговування, тобто представ-
ляє собою комплекс заходів по задоволенню по-
треб споживачів, забезпечуючи при цьому ком-
фортність перебування гостей. Головною метою 
діяльності підприємств готельного господарства 
є надання бездоганного обслуговування. Для 
досягнення своєї мети підприємства готельного 
господарства мають поставити перед собою та 
вирішити наступні завдання:

• прагнути до досконалості, впроваджуючи 
новітні технології з надання готельних послуг 
та ведення готельної діяльності (в тому числі 
з енергозбереження), а також нестандартні під-
ходи для найкращого задоволення потреб спо-
живачів і ефективнішої роботи персоналу;
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• створити атмосферу гостинності, орієнту-
ючись на потреби та комфортність перебування 
гостей;

• наближати надання послуг та ведення ді-
яльності до міжнародних стандартів;

• дотримуватись оптимального співвідно-
шення «ціна – якість»;

• турбуватись про довкілля та його збере-
ження тощо.

«В даний час світове готельне господарство 
нараховує близько 350 тис. комфортабельних 
готелів, що мають більш, ніж 14 млн. номерів 
(26 млн. місць), – вказують Л.В. Овчаренко та 
А.В. Овчаренко. – При цьому кількість номе-
рів за останні 20 років щорічно в середньому 

збільшується на 3–4 %, що свідчить про значну 
динаміку зростання засобів розміщення турис-
тів» [2]. Окремі показники розвитку готельного 
господарства за країнами проаналізовано в та-
блиці 1.

За 2014 р. готельне господарство України на-
раховувало 2 644 готелі та аналогічних засобів 
розміщення, з яких готелі складали 1 523 оди-
ниці (57,6%). Номерний фонд готельного госпо-
дарства за 2014 р. складав 69 237 номерів, жит-
лова площа якого нараховувала 1 604,8 тис. 
кв. м, де було розташовано 135 518 місць, в 
яких було розміщено 3 814 201 особа та отри-
мано доходу від надання готельних послуг на 
3 404 439 тис. грн. [3]. Динаміка розвитку го-

Таблиця 1
Динаміка розвитку готельного господарства у країнах світу 

Показник розвитку готельного господарства Країни

Потужність готельного фонду

3,5 млн. номерів США
1,65 млн. номерів Японія

1 млн. номерів Італія
0,5 млн. номерів Франція, Іспанія, Англія, Китай, Австралія
0,3 млн. номерів Австрія, Мексика, Канада, Греція

0,15–0,23 млн. но-
мерів

Таїланд, Російська Федерація, Індонезія, 
Туреччина

Менше 0,15 млн. 
номерів Швейцарія, Бразилія, Аргентина

Темпи зростання готельного фонду Туреччина, Китай, Малайзія, Сінгапур, 
Марокко, Іспанія, Німеччина, Аргентина

Найбільший міжнародний 
туристичний обмін

Більше 3 млн. го-
тельних місць Італія

Більше 2 млн. го-
тельних місць Німеччина, Франція, Іспанія, Англія

900 тис. місць Австрія, Канада, Мексика
550 тис. місць Греція, країни колишньої Югославії

Найбільші темпи готельного будівництва Китай, Туреччина, Марокко, Сінгапур, 
Малайзія

Світові показники розвитку готельного господарства
Кількість готелів, тис. од. 307,7
Кількість номерів у готелях, млн. од. 11,1
Темпи приросту номерного фонду готелів, % 10-15
Кількість працівників готельного господарства, млн. осіб 11,2
Середнє завантаження готелів у світі, % 67,7
Середній дохід у світі за номер, дол. США 84,4
Складено автором на основі [2]

Таблиця 2
Динаміка розвитку готельного господарства України за 2011–2014 рр. 

Рік

Кількість підприємств 
готельного типу, од. Кількість номерів, од. Житлова площа усіх номерів,

тис. кв. м
Абсолютне 
значення 

показника, од.

Темп 
зростання, 

%

Абсолютне 
значення 

показника, од.

Темп 
зростання, 

%

Абсолютне 
значення 

показника, тис. м2

Темп 
зростання, %

2011 3162 182,67 76986 96,43 1624,6 95,53
2012 3144 99,43 81441 105,79 1805,3 111,12
2013 3582 113,93 89685 110,12 1996,1 110,57
2014 2644 73,81 69237 77,2 1604,8 80,4

Примітка: для дослідження обрано показники за останні чотири роки, так як Державною службою статис-
тики до 2010 р. та після 2010 р. застосовувалась різна методика обробки показників, обумовлена зміною 
Класифікатора видів економічної діяльності.
Розраховано автором на основі [4]
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тельного господарства України відображена в 
таблиці 2.

Виходячи з даних, наведених у таблиці 2, 
можна стверджувати, що протягом остан-
ніх років відбувається укрупнення готелів та 
аналогічних засобів розміщення, а зменшення 

показників у 2014 р. пов'язано з економіко-по-
літичною та фінансовою нестабільністю країни.

Підприємства готельного господарства функ-
ціонують здебільшого в курортних зонах, або 
бізнес-регіонах України. Розподіл підприємств 
готельного господарства України за регіонами 
відображено на рис. 1.

Найбільше підприємств готельного господар-
ства знаходиться у Львівській (0,33%), Одеській 
(8,89%), Закарпатській (8,86%), Івано-Фран-
ківській (8,08%) областях та м. Київ (5,94%). 
Найменше готельних підприємств розташовано 
в Луганській області: 0,49% від загальної кіль-
кості готелів та аналогічних засобів розміщення.

Цікавим є те, що завантаження готелів є се-
зонним (в областях, що не належать до актив-
них туристичних зон, влітку вона найнижча, в 
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ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

Рис. 3. Розподіл підприємств готельного господарства 
за цивільним статусом та розміром [5–13]
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Рис. 1. Розподіл підприємств готельного 
господарства України у 2014 р. за регіонами [3]

Рис. 2. Розподіл підприємств готельного 
господарства за цивільним статусом [3]
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курортних же зонах – влітку та взимку вона 
найвища). Також завантаження готелів про-
тягом року, як правило, ще нерівномірне і за 
днями тижня – на вихідних воно знижується, 
зростаючи в будні за рахунок тих осіб, яких пе-
ребувають у відрядженні.

Суттєву конкуренцію підприємствам готель-
ного господарства, у т. ч. великим готелям, 
створюють фізичні особи – суб’єкти підприєм-
ницької діяльності, які переважно утримують 
невеличкі готелі та є власниками приватних 
будинків і квартир. Вони пропонують відвід-
увачам повний спектр основних та додаткових 
готельних послуг при значно нижчій їхній вар-
тості. Питома вага таких підприємств у 2014 р. 
складала майже 59% (рис. 2).

Жорстку конкурентну боротьбу витримують 
лише ті готелі, котрі можуть запропонувати 
своїм клієнтам високоякісне обслуговування, 
а це неможливо без професійно підготовленого 
персоналу. Кількість найманих працівників та 
обсяг наданих послуг підприємствами готельно-
го господарства відображено на рис. 3.

Незважаючи на значну кількість малих го-
тельних підприємств, рисунок демонструє зна-
чну питому вагу обсягів реалізованих послуг 
середніми та великим підприємствами.

Однією з основних тенденцій функціонуван-
ня сфери готельного господарства нашої держа-

ви є розвиток підприємств готельного господар-
ства, як створення та розвиток еко-готелів (або 
«зелених» готелів). Найбільш поширені вони 
на рекреаційних або туристично привабливих 
територіях. За словами Еріка ван Дейка, між-
народного координатора Програми Green Key 
(«Зелений Ключ»), яка є одним із п’яти проек-
тів міжнародної недержавної незалежної орга-
нізації Foundation for Environmental Education 
(Міжнародної організації з екологічної освіти), 
«оцінювання екологічної діяльності готелю ба-
зується на 12 основних критеріях, розроблених 
міжнародним комітетом, та включає екологіч-
ний менеджмент на підприємстві, моніторинг 
споживання води та енергії, поводження з від-
ходами, підвищення екологічної обізнаності се-
ред персоналу та гостей, співпрацю із місцевою 
спільнотою, в якій працює готель» [14]. Україн-
ські підприємства готельного господарства, що 
пройшли екологічну сертифікацію Green Key 
відображені в таблиці 3.

Світове господарство налічує понад 124 готе-
лі, відзначених сертифікацією програми Green 
Key, еко-готелі України становлять майже 11% 
від загальної кількості таких готелів (рис. 4).
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Рис. 4. Кількість готелів, відзначених 
сертифікацією програми Green Key

Як видно з рис. 4, Україна знаходиться на 
четвертому місці за кількістю «зелених» готе-
лів світу.

Серед тенденцій розвитку готельного госпо-
дарства у світі слід відмітити тенденцію утворен-
ня міжнародних готельних ланцюгів (об’єднання 
готелів, що мають централізоване управління та 
утворюють єдиний господарський комплекс). 
Така ситуація є позитивною для готельного 
господарства країни загалом з точки зору кор-
поративного регулювання якості готельних по-
слуг, знання клієнтурою бренду готелю, проте 
недоліками утворення таких ланцюгів є знижен-
ня конкурентоздатності невеликих готельних 
закладів, що функціонують у певному регіоні. 
Міжнародні готельні мережі, які функціонують 
в Україні, відображено в таблиці 4.

Як демонструє таблиця 4, до готельних лан-
цюгів входять в здебільшого п'яти- та чоти-
рьохзіркові готелі, які розташовані в основному 
в м. Київ, яке є економічно та фінансово вигід-
ним, так як є центром розвитку бізнес-проектів 
та бізнес-зустрічей. 

Таблиця 3
Підприємства готельного 

господарства України, що пройшли 
екологічну сертифікацію Green Key

Місце 
розташування

Кількість 
«зелених» 

готелів

Назва 
еко-готелю

м. Київ 3

Radisson Blu 
Hotel

Rus Accord Hotel
Баккара Арт-

готель

Київська область 2

Maison Blanche 
(Березівка) 

Екодім
Maison Blanche 

(Mytnitsa) Екодім

м. Львів 3

Reikartz Dworzec 
Lviv

Reikartz 
Medievale Lviv

Дністер Прем'єр 
Готель 

м. Миколаїв 1 Reikartz Рівер 
Миколаїв 

м. Запоріжжя 1 Reikartz 
Запорізький 

м. Дніпропетровськ 1 Reikartz 
Дніпропетровськ 

м. Харків 1 Reikartz Харків
Закарпатська обл. 1 Ковчег

Автономна 
Республіка Крим 2

Красотель-Левант
Готель Ореанда

Побудовано автором за [15]
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Аналізуючи тенденцію розвитку готельного 
господарства України, можна відзначити, що 
конкурентоздатність вітчизняних підприємств 
готельного господарства з року в рік знижуєть-
ся порівняно з європейськими та азіатськими 
підприємствами туристичних та рекреаційних 
зон. Це спричинено рядом факторів, зокрема 
політичного та економічного характеру, та ви-
магає адаптації існуючих управлінських меха-
нізмів діяльності таких підприємств, з одного 
боку, до потреб ринку послуг з тимчасового 
розміщування та харчування серед населення 
України та зарубіжних туристів, з іншого, під-
вищення ефективності господарської діяльності 
самих підприємств як самостійних господар-
ських одиниць.

Для прогнозу розвитку підприємств готель-
ного господарства використано метод екстрапо-
ляції (рис. 5).
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Рис. 5. Тенденція розвитку  
підприємств готельного господарства [4]

За результатами дослідження, за умовою 
збереження тенденції, кількість підприємств 
готельного господарства України надалі збіль-
шуватиметься і в 2015 р. складатиме близько 

Таблиця 4
Міжнародні готельні ланцюги в Україні 

Бренд Зірковість Місткість готелю, 
номерів Місце знаходження

Rixos, PRYKARPATTYA 5 769 м. Трускавець, 
Львівська обл.

Interkontinental, Interkontinental Kiev 5 272 м. Київ

Hyatt, Hyatt Regensy Kiev 5 234 м. Київ

Rezidor, Radisson SAS Kyiv 4 255 м. Київ

Rezidor, Radisson SAS Resort Alushta 4 63 м. Алушта

Best Western International 3 106 м. Севастополь

Rezidor, Radisson Blu Resort, Bukovel 4 252 Івано-Франківська обл.

Accor, IBIS 3 212 м. Київ

Wyndham Hotel Group, Ramada
Donetsk 3 165 м. Донецьк

Wyndham Hotel Group, Ramada
Lviv 3 103 м. Львів

Wyndham Hotel Group, Ramada
Encore Kiev 2 264 м. Київ

IHG, Holiday Inn Kiev 4 208 м. Київ

Park INN by Radisson Donetsk 4 171 м. Донецьк

Rezidor, Radisson Blu Hotel
Kiev Podil 4 164 м. Київ

Fairmont Raffles International, 
Fairmont Grand
Hotel Kyiv

5 258 м. Київ

Складено автором за [16]

Таблиця 5
Заплановані до введення в експлуатацію в 2015–2016 рр. готелі м. Київ

Назва готелю Оператор Зірковість Кількість номерів Рік відкриття

Renaissance Kyiv Marriott International 4-5 173 2015

Park Inn by Radisson The Rezidor Hotel Group 3 199 2015

Sofitel Accor Hotels 5 285 2015

Aloft Starwood Hotels 4 320 2015

Sheraton Olympiysky Starwood Hotels 4-5 190 2016

Azimuth Hotel Azimuth Hotel 4 235 2015

Санкт-Петербург - 4 50 2016

Hotel Indigo Inter Continental 4 240 2015

Voyage РосИнвест 3-4 165 2016
Складено за [17]
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3 884 та в 2016 р. – 4 388 таких підприємств. 
Це підтверджує й інформаційне агентство  
«ЛІГАБізнесінформ», яке повідомляє, що лише 
в Києві до кінця 2016 р. заплановано відкрити 
дев’ять комфортабельних готелів (табл. 5):

Кількість номерного фонду готельного госпо-
дарства має тенденцію до зменшення та скла-
датиме приблизно 69 081 номер в 2015 р. та 
66 159 – в 2016 р. відповідно. Житлова площа 
номерів також дещо зменшуватиметься – до 
1703,46 кв. м в 2015 р. та 16027,04 кв. м в 
2016 р. Це свідчить про те, що за даних умов 
існування готельний бізнес розвиватиметься й 
надалі, відкриваючи при цьому малі готелі та 
підприємства готельного типу: кемпінги, хосте-
ли, туристичні бази.

Висновки. Проведений аналіз динаміки 
кількості готелів в Україні та світі, а також 
тенденції зміни готельного фонду дозволяє 
зробити висновок, що дана галузь економіч-
ної діяльності є перспективною сферою ка-
піталовкладень, оскільки розвивається до-
статньо швидкими темпами, зумовлює рівень 
зайнятості у відповідних регіонах, створює 
матеріальну базу для розвитку туризму. Але 
в останні роки підприємства готельного гос-
подарства розвиваються в негативних умовах, 
зокрема нестабільної економіко-політичної 
ситуації країни, що призводить до зниження 
туристичної та бізнес-активності, дефіциту 
фінансування, відсутності привабливих для 
будівництва готельних комплексів земель-
них ділянок, довгої окупності таких проектів 
тощо. Поліпшенню ситуації, на нашу думку, 
сприятиме розробка програми розвитку го-
тельного та туристичного бізнесу, пошук фі-
нансових джерел та створення сприятливого 
інвестиційного клімату.
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КОНСОЛІДАЦІЯ ДАНИХ  
У БІЗНЕС-АНАЛІЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

DATA CONSOLIDATION  
FOR BUSINESS ANALYSIS OF ENTERPRISES ACTIVITIES

АНОТАЦІЯ
Робота присвячена проблемам, з якими стикаються су-

часні підприємства при аналізі своєї діяльності. Обґрунтовано 
необхідність застосування консолідації даних у бізнес-аналізі 
роботи підприємств. У статті узагальнено критерії якості кон-
солідованих даних. У дослідженні авторами запропоновано 
схему консолідації даних у діяльності підприємства для підви-
щення швидкості та стандартизації потоків інформації бізнес-
процесів підприємств.

Ключові слова: консолідація, бізнес-аналіз, дані, сховища 
даних, структуровані дані, системи прийняття рішень.

АННОТАЦИЯ
Работа посвящена проблемам, с которыми сталкивают-

ся современные предприятия при анализе своей деятель-
ности. Обоснована необходимость применения консолида-
ции данных в бизнес-анализе работы предприятий. В статье 
обобщены критерии качества консолидированных данных. 
В исследовании авторами предложена схема консолидации 
данных в деятельности предприятия для повышения скорос-
ти и стандартизации потоков информации бизнес-процессов 
предприятий.

Ключевые слова: консолидация, бизнес-анализ, данные, 
хранилища данных, структурированные данные, системы при-
нятия решений.

ANNOTATION
The work deals with the problems, which modern enterprises 

face while analysing their activities. The necessity to use data 
consolidation for business analysis of enterprises activities 
has been justified. The criteria of consolidated data quality are 
summarized in the article. The scheme of data consolidation in the 
enterprise activity is suggested by the authors of the study in order 
to speed up and standardize the information flow of the enterprise 
business processes.

Keywords: consolidation, business analysis, data 
warehouses, structured data, decision support systems.

Постановка проблеми. Бізнес підприєм-
ства – це не просто конкуренція, а частіше 
гіперконкуренція. Так, наприклад, у 1965 році 
компанія IBM налічувала 2500 конкурентів, а 
вже у середині 90-х років їх налічувалося вже 
50000. У сучасному світі інформаційні потоки 

переміщуються за долі секунди, а гроші за хви-
лини, що дає можливість розвиватися бізнесу 
не тільки локально, але і приймати участь у 
глобальних процесах. Використання сучасних 
інформаційних технологій у діяльності під-
приємства без сумніву полегшує та пришвид-
шує його бізнес-процеси, що у свою чергу зміц-
нює положення у конкурентному середовищі. 
Отже, вироблення дієвого механізму консолі-
дації даних при аналізі діяльності підприємств 
є актуальним питанням в сучасному швидко 
плинному конкурентному середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями оптимального аналізу різнотип-
них даних займалися такі автори, як: К. Вайт, 
Дж. Ларсон, М. Лензеріні, Ф. Лане, К. Кох, 
А. Калиниченко, С. Кузнецов, М. Гриньов та 
інші вчені. В сучасній науці існує широкий 
інструментарій моделей та метамов опрацю-
вання різнотипних даних, тобто їх консоліда-
ції. Але в умовах швидкого розвитку інформа-
ційних технологій та їх впровадження в роботу 
підприємств з’являються нові типи даних та 
потреба їх обробки для всебічного аналізу. 

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у вироблені схеми консолідації даних при про-
веденні бізнес-аналізу діяльності підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інформаційні технології використовуються 
майже у кожній з операцій бізнес-процесів 
компанії. Так, наприклад, для торговельних 
компаній: торгові агенти збирають замовлення 
роздрібних торговельних точок на планшети чи 
кишенькові пристрої та передають її по каналах 
зв’язку до логістів, які у свою чергу використо-
вують облікові системи для формування супро-
відної документації та аналітичні системи для 
оптимізації параметрів замовлень. Оброблена 
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інформація потрапляє до складу продукції, де 
і проходить комплектація замовлення та його 
завантаження, а у складській інформаційній 
системі проходить списання запасу. Ще одна 
інформаційна система контролює переміщення 
автотранспорту підприємства та його витрати 
на пальне, і оператор передає ці дані до бухгал-
терії, яка фіксує витрати з боку транспортного 
відділу. Таким чином інформаційні потоки кур-
сують між різними підрозділами компанії за 
допомогою певної кількості програмного забез-
печення. 

Цінність і достовірність знань, отриманих в 
результаті інтелектуального аналізу інформації 
про діяльність підприємства, залежить не тільки 
від ефективності використовуваних аналітичних 

методів і алгоритмів, але і від того, наскільки 
правильно підібрані і підготовлені вихідні дані 
для аналізу. Зазвичай бізнес-аналітикам з нуля 
доводиться стикатися із наступною ситуацією. 
По-перше, дані на підприємстві розташовані в 
різних джерелах найрізноманітніших форматів 
і типів – в окремих файлах офісних докумен-
тів (Excel, Word, звичайних текстових файлах), 
в облікових системах («1С: Підприємство», 
«Парус», «Акцент» та ін.), у базах даних (Oracle, 
Access, dBase та ін.). По-друге, дані можуть бути 
надлишковими або, навпаки, недостатніми. 
А також дані бувають «брудними», тобто міс-
тять фактори, які заважають їхній правильній 
обробці та аналізу (пропуски, аномальні зна-
чення, дублікати і протиріччя). Тому, перш ніж 
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Рис. 1. Схема консолідація даних у бізнес-аналізі діяльності підприємства
Примітка: розроблено авторами
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приступати до аналізу даних, необхідно вико-
нати ряд процедур, мета яких доведення даних 
до прийнятного рівня якості та інформативності, 
а також організувати їх інтегроване зберігання у 
структурах, що забезпечують їх цілісність, несу-
перечність, високу швидкість і гнучкість вико-
нання аналітичних запитів.

Консолідація даних – комплекс методів і 
процедур та алгоритмів, спрямованих на отри-
мання даних з різних джерел, забезпечення 
необхідного рівня їх інформативності та якості, 
перетворення в єдиний формат, в якому вони 
можуть бути завантажені в сховище даних або 
аналітичну систему [1]. Консолідація даних є 
початковим етапом реалізації будь-якої аналі-
тичної задачі або проекту. В основі консолідації 
лежить процес збору та організації зберігання 
даних у вигляді, оптимальному з точки зору їх 
обробки на конкретній аналітичній платформі 
або рішення конкретної аналітичної задачі. 
Супутніми завданнями консолідації є оцінка 
якості даних та їх збагачення. Основними кри-
теріями оптимальності з погляду консолідації 
даних є. компактність зберігання даних, контр-
оль несуперечності даних, автоматична під-
тримка цілісності структури даних та забезпе-
чення високої швидкості доступу до даних.

Ключовим поняттям консолідації є джерело 
даних – об’єкт, що містить структуровані дані, 
які можуть виявитися корисними для вирі-
шення аналітичного завдання. Необхідно, щоб 
використовувана аналітична платформа могла 
здійснювати доступ до даних з цього об’єкта 
безпосередньо або після їх перетворення в 
інший формат. У іншому випадку очевидно, що 
об’єкт не може вважатися джерелом даних [2].

Авторами дослідження пропонується схема 
консолідації даних у діяльності підприємства 
(рис. 1), застосування якої дозволить пришвид-
шити та стандартизувати потоки інформації 
бізнес-процесів підприємств.

У процесі консолідації даних вирішуються 
такі завдання:

– вибір джерел даних;
– розробка стратегії консолідації;
– оцінка якості даних;
– збагачення;
– очистка;
– перенесення у сховище даних.
Спочатку здійснюється вибір джерел, що 

містять дані, які можуть мати відношення до 
розв’язуваної задачі, потім визначаються тип 
джерел і методика організації доступу до них. 
У зв’язку з цим можна виділити три основні 
підходи до організації зберігання даних.

– Дані, що зберігаються в окремих (локаль-
них) файлах, наприклад у текстових файлах з 
роздільниками, документах Word, Excel тощо. 
Такого роду джерелом може бути будь-який 
файл, дані в якому організовані у вигляді 
стовпців і записів. Стовпці повинні бути типізо-
вані, тобто містити дані одного типу, наприклад 
тільки текстові або тільки числові.

Перевага таких джерел у тому, що вони 
можуть створюватися і редагуватися за допо-
могою простих і популярних офісних додатків, 
робота з якими не вимагає від персоналу спе-
ціальної підготовки. До недоліків варто відне-
сти те, що вони далеко не завжди оптимальні 
з погляду швидкості доступу до них, компак-
тності представлення даних і підтримки їх 
структурної цілісності. Наприклад, ніщо не 
заважає користувачеві табличного процесора 
розмістити в одному стовпці дані різних типів 
(числові і текстові), що згодом обов’язково при-
зведе до проблем при їх обробці в аналітичному 
додатку.

– Файли баз даних краще підтримують 
цілісність структури даних, оскільки тип і 
властивості їх полів жорстко задаються при 
побудові таблиць. Однак для створення та адмі-
ністрування БД потрібні фахівці з більш висо-
ким рівнем підготовки, ніж для роботи з попу-
лярними офісними додатками.

– Спеціалізовані сховища даних є найбільш 
переважним рішенням, оскільки їхні структура 
і функціонування спеціально оптимізуються 
для роботи з аналітичною платформою. Біль-
шість забезпечують високу швидкість обміну 
даними з аналітичними додатками, автома-
тично підтримують цілісність і несуперечність 
даних. Головна перевага перед іншими типами 
джерел даних – наявність семантичного шару, 
який дає користувачеві можливість оперувати 
термінами предметної області для формування 
аналітичних запитів до сховища.

При розробці стратегії консолідації даних 
необхідно враховувати характер розташування 
джерел даних – локальний, коли вони розмі-
щені на тому ж ПК, що і аналітичний додаток, 
або віддалений, якщо джерела доступні тільки 
через локальну або Глобальну комп’ютерні 
мережі. Характер розташування джерел даних 
може істотно вплинути на якість зібраних 
даних (втрата фрагментів, неузгодженість в 
часі їх оновлення, суперечливість тощо).

Іншим важливим завданням, яке потрібно 
вирішити у рамках консолідації, є оцінка 
якості даних з точки зору їх придатності для 
обробки за допомогою різних аналітичних алго-
ритмів і методів. У більшості випадків вихідні 
дані є «брудними», тобто містять фактори, що 
не дозволяють їх коректно аналізувати, вияв-
ляти приховані структури та закономірності, 
встановлювати зв’язки між елементами даних 
і виконувати інші дії, які можуть знадобитися 
для отримання аналітичного рішення. До таких 
факторів належать помилки введення, про-
пуски, аномальні значення, шуми, протиріччя 
тощо. Тому перед тим як приступити до аналізу 
даних, необхідно оцінити їх якість і відповід-
ність вимогам, що пред’являються аналітичною 
платформою. Якщо у процесі оцінки якості 
будуть виявлені фактори, які не дозволяють 
коректно застосувати до даних ті чи інші ана-
літичні методи, необхідно виконати відповідне 
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очищення даних. Очищення даних – комплекс 
методів і процедур, спрямованих на усунення 
причин, що заважають коректній обробці: ано-
малій, пропусків, дублікатів, протиріч, шумів 
тощо [3].

Ще однією операцією, яка може знадобитися 
при консолідації даних, є їх збагачення. Збага-
чення – процес доповнення даних деякою інфор-
мацією, що дозволяє підвищити ефективність 
вирішення аналітичних завдань. Збагачення 
дозволяє більш ефективно використовувати кон-
солідовані дані. Його необхідно застосовувати 
в тих випадках, коли дані містять недостатньо 
інформації для задовільного вирішення певної 
задачі аналізу. Збагачення даних дозволяє підви-
щити їх інформаційну насиченість і, як наслідок, 
значимість для вирішення аналітичної задачі.

В основі процедури консолідації лежить про-
цес ETL (extraction, transformation, loading). 
Процес ETL вирішує завдання отримання даних 
з різнотипних джерел, їх перетворення до виду, 
придатного для зберігання в певній структурі, 
а також завантаження у відповідну базу або 
сховище даних. Якщо у аналітика виникають 
сумніви в якості та інформативності вихідних 
даних, то при необхідності він може задіяти 
процедури оцінки їх якості, очищення або зба-
гачення, які також є складовими частинами 
процесу консолідації даних.

Поступово виникло розуміння того, що збір 
даних не самоціль. Зібрана інформація може 
виявитися досить корисною в процесі управ-
ління організацією, пошуку шляхів вдоскона-
лення діяльності та отримання за допомогою 
цього конкурентних переваг. Але для цього 
потрібні системи, які дозволяли б виконувати 
не тільки найпростіші дії над даними: підрахо-
вувати суми, середні, максимальні і мінімальні 
значення. З’явилася потреба в інформаційних 
системах, які дозволяли б проводити глибоку 
аналітичну обробку, для чого необхідно вирі-
шувати такі завдання, як пошук прихованих 
структур і закономірностей у масивах даних, 
виведення з них правил, яким підкоряється 
дана предметна область, стратегічне й опера-
тивне планування, формування нерегламенто-
ваних запитів, прийняття рішень і прогнозу-
вання їх наслідків [4].

Розуміння переваг, які здатний дати інте-
лектуальний аналіз, призвело до появи нового 
класу систем – інформаційних систем під-
тримки прийняття рішень (інформаційних 
СППР), орієнтованих на аналітичну обробку 
даних з метою отримання знань, необхідних для 
розробки рішень в галузі управління. Додатко-
вим стимулом вдосконалення цих систем стали 
такі фактори, як зниження вартості високопро-
дуктивних комп’ютерів і витрат на зберігання 
великих обсягів інформації, поява можливості 
обробки великих масивів даних і розвиток від-
повідних математичних методів.

В основі роботи з такою СППР лежать 
запити, з якими до неї звертається користу-

вач (особа, приймає рішення (ОПР) – мене-
джер, експерт чи аналітик). При цьому запити, 
допустимі в традиційних системах оперативної 
обробки даних, дуже примітивні. Очевидно, що 
цінність інформації, отриманої за допомогою 
подібного запиту невелика. У той же час ана-
літична система може відповісти на найбільш 
складні запити, наприклад: «визначити серед-
ній час між виставленням та оплатою рахунку 
для кожної категорії клієнтів».

У процесі розробки систем аналізу інформа-
ції та методології їх застосування виявилося, 
що для ефективного функціонування такі сис-
теми повинні бути організовані декілька іншим 
способом, ніж той, який застосовується в OLTP 
системах. Це обумовлено такими причинами.

– Для виконання складних аналітичних 
запитів необхідна обробка великих масивів 
даних з різноманітних джерел.

– Для виконання запитів, пов’язаних з ана-
лізом тенденцій, прогнозуванням протяжних у 
часі процесів, необхідні історичні дані, накопи-
чені за досить тривалий період, що не забезпе-
чується звичайними OLTP системами.

– Дані, що використовуються для цілей 
аналізу та обслуговування аналітичних запитів, 
відрізняються від використовуваних в звичай-
них OLTP системах.

При аналітичній обробці перевага віддається 
не детальним даними, а узагальненим (агре-
гованим). Очевидно, що для аналізу продажів 
великого супермаркету інтерес представляє 
не інформація про окремі покупки, а скоріше 
відомості про продажі протягом певних часових 
інтервалів (наприклад, тижня або місяця).

Нині однозначного визначення «сховище 
даних» не існує, через те, що розроблена велика 
кількість різних архітектур і технологій схо-
вища даних, а самі сховища використовуються 
для вирішення найрізноманітніших завдань. 
Кожен автор вкладає в це поняття своє бачення 
питання. Узагальнюючи вимоги, пропоновані 
до СППР, можна дати наступне визначення схо-
вищу даних. Сховище даних – різновид систем 
зберігання, орієнтованої на підтримку процесу 
аналізу даних, що забезпечує цілісність, несу-
перечність і хронологію даних, а також високу 
швидкість виконання аналітичних запитів.

Найважливішим елементом сховища даних є 
семантичний прошарок – механізм, що дозво-
ляє аналітику оперувати даними за допомогою 
бізнес термінів предметної області. Семантич-
ний шар дає користувачеві можливість зосеред-
итися на аналізі і не замислюватися про меха-
нізми отримання даних.

Типове сховище даних істотно відрізняється 
від звичайних систем зберігання даних. Голов-
ною відмінністю є цілі використання. Інша 
важлива відмінність полягає в динаміці зміни 
даних. Дані зі сховища не видаляються, а попо-
внення відбувається відповідно до визначеного 
регламенту (раз на годину, день, тиждень, в 
певний час).
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Щоб сховище даних виконувало функції, що 
відповідають його основному завданню – під-
тримці процесу аналізу даних, воно має задо-
вольняти вимогам, сформульованим Р. Кімбо-
лом, одним із авторів концепції сховища даних:

– висока швидкість отримання даних зі 
сховища;

– автоматична підтримка внутрішньої несу-
перечності даних;

– можливість отримання і порівняння зрі-
зів даних;

– наявність зручних засобів для перегляду 
даних у сховищі;

– забезпечення цілісності та достовірності 
збережених даних.

Щоб дотримати усі перераховані вимоги, для 
побудови і роботи сховища даних, як правило, 
використовується не один додаток, а система, в 
яку входить кілька програмних продуктів. Одні 
з них являють собою власне систему зберігання 
даних, інші – засоби їх перегляду, вилучення, 
завантаження тощо.

Використання концепції сховища даних 
у СППР та аналізі даних сприяє досягненню 
таких цілей, як:

– своєчасне забезпечення аналітиків і керів-
ників всією інформацією, необхідною для виро-
блення обґрунтованих і якісних управлінських 
рішень;

– створення єдиної моделі представлення 
даних в організації;

– створення інтегрованого джерела даних, 
що надає зручний доступ до різнорідної інформа-
ції і гарантує отримання однакових відповідей на 
однакові запити з різних аналітичних додатків.

Процес розробки сховища даних досить тру-
домісткий, деякі організації витрачають на 
нього кілька місяців і навіть років, а також 
вкладають значні фінансові кошти. Основними 
завданнями, які потрібно вирішити у процесі 
розробки сховища даних, є:

– вибір структури зберігання даних, що 
забезпечує високу швидкість виконання запи-
тів і мінімізацію обсягу оперативної пам’яті;

– початкове заповнення і подальше попо-
внення сховища;

– забезпечення єдиної методики роботи 
з різнорідними даними і створення зручного 
інтерфейсу користувача.

Коло завдань інтелектуального аналізу 
даних досить широке, а самі завдання істотно 
різняться за рівнем складності. Тому залежно 
від специфіки вирішуваних завдань і рівня їх 
складності архітектура сховища даних і моделі 
даних, що використовуються для їх побудови, 
можуть розрізнятися.

Згідно зі схемою дані імпортуються з різних 
джерел і завантажуються в сховище даних, яке 
містить як власне дані, представлені відповідно 
до деякої моделі, так і метадані. Дані в схо-
вищі даних зберігаються як в деталізованому, 
так і в агрегованому вигляді. Дані в деталізова-
ному вигляді надходять безпосередньо з джерел 

даних і відповідають елементарним подіям, що 
реєструється OLTP системами. Такими даними 
можуть бути щоденні продажі, кількість виро-
блених виробів тощо [5].

Багато задач аналізу (наприклад, прогнозу-
вання) вимагають використання даних певною 
мірою узагальнення. Однак, якщо узагальнити 
ці дані в межах тижня чи місяця і взяти суму, 
середнє, максимальне і мінімальне значення 
за відповідний період, то отриманий ряд може 
виявитися більш інформативним. Процес уза-
гальнення деталізованих даних називається 
агрегуванням, а самі узагальнені дані – агре-
гованими (іноді – агрегатами). Зазвичай агре-
гуванню піддаються числові дані (факти), вони 
обчислюються і містяться в сховищі даних 
разом з деталізованими даними.

Оскільки один і той же набір деталізованих 
даних може породити кілька наборів агрего-
ваних даних з різним ступенем узагальнення, 
обсяг сховища даних зростає, іноді суттєво.

Метадані в широкому сенсі необхідні для 
опису значення і властивостей інформації з 
метою її кращого розуміння, використання та 
управління нею. 

З погляду IT-технологій, метадані – це будь-
яка інформація, необхідна для аналізу, проек-
тування, побудови, впровадження та застосу-
вання комп’ютерної інформаційної системи.

Одне із основних призначень метаданих – 
підвищення ефективності пошуку. Пошукові 
запити, що використовують метадані, роблять 
можливим виконання складних операцій по 
фільтрації та відбору даних.

Метадані є ключовим фактором успіху при 
розробці та впровадженні сховища даних. Вони 
містять всю інформацію, необхідну для вилу-
чення, перетворення і завантаження даних з 
різних джерел, а також для подальшого вико-
ристання і інтерпретації даних, що містяться в 
сховищі даних.

Можна виділити два рівня метаданих – тех-
нічний (адміністративний) і бізнес-рівень. Тех-
нічний рівень містить метадані, необхідні для 
забезпечення функціонування сховища (статис-
тика завантаження даних та їх використання, 
опис моделі даних тощо). Бізнес-метадані забез-
печують користувачеві можливість концентру-
ватися на процесі аналізу, а не на технічних 
аспектах роботи зі сховищем; вони включають 
бізнес-терміни і визначення, якими звик оперу-
вати користувач.

Фактично бізнес-метадані являють собою 
опис предметної області, для роботи в якій 
створюється аналітична система або сховище 
даних. До формування бізнес-метаданих пови-
нні активно залучатися експерти і аналітики, 
які згодом і будуть використовувати систему 
для отримання аналітичних звітів.

Висновки. Таким чином, консолідація даних 
є складною багатоступеневою процедурою і 
найважливішою складовою аналітичного про-
цесу, що забезпечує високий рівень аналітич-



1248

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

них рішень у діяльності підприємства. Ключо-
вими етапами консолідації даних у бізнес аналізі 
виступають збір інформації з можливих джерел, 
оцінка якості даних, очищення та збагачення 
даних, розміщення даних у сховищі у універ-
сальному вигляді, проведення конкретного ана-
лізу даних та відтворення нових знань про об’єкт 
дослідження. Представлена концептуальна схема 
консолідації даних у бізнес-аналізі дозволяє пере-
творити первинну інформацію у данні про об’єкт 
дослідження, а у свою чергу ці дані перетворити 
у знання, тому вона цілісно відображає плин 
інформаційних потоків у бізнес-аналізі.
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ВАРТІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ  
В ЕКОНОМІЦІ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ

COST TRANSFORMATIONAL EFFECTS  
IN ECONOMY OF RESORT-RECREATION SYSTEMS

АНОТАЦІЯ
У сучасній світовій економіці курортні рекреації – одна із 

найбільш високоприбуткових сфер господарювання. Укра-
їна володіє потужним курортним і туристичним потенціалом, 
ефективне освоєння якого може принести реальну економічну 
вигоду. Для цього необхідним є формування системної концеп-
ції розвитку таких систем, невід’ємною частиною якої висту-
пають вартісні трансформаційні ефекти. У дослідженні побу-
довано сукупність індикаторів, які дозволяють проаналізувати 
структурні зрушення в курортно-рекреаційній економіці при 
переході на нову стратегію розвитку. Виконано прогнозні роз-
рахунки та отримано сценарії розвитку курортно-рекреаційного 
комплексу Приазов’я.

Ключові слова: курортно-рекреаційна економіка, еконо-
мічні трансформації, вартісні трансформаційні ефекти, струк-
турні зрушення, набір індикаторів.

АННОТАЦИЯ
В современной мировой экономике курортные рекреа-

ции – одна из самых высокоприбыльных сфер хозяйствова-
ния. Украина владеет мощным курортным и туристическим 
потенциалом, эффективное освоение которого может при-
нести реальную экономическую выгоду. Для этого необходи-
мым является формирование системной концепции развития 
таких систем, неотъемлемой частью которой выступают сто-
имостные трансформационные эффекты. В исследовании 
построена совокупность индикаторов, которая позволяют про-
анализировать структурные сдвиги в курортно-рекреационной 
экономике при переходе на новую стратегию развития. Вы-
полнены прогнозные расчеты и получены сценарии развития 
курортно-рекреационного комплекса Приазовья.

Ключевые слова: курортно-рекреационная экономика, 
экономические трансформации, стоимостные трансформаци-
онные эффекты, структурные сдвиги, набор индикаторов.

ANNOTATION
In modern world economy resort recreations – one of the most 

high-profitable spheres of managing. Ukraine owns the powerful 
resort and tourist potential, which effective development can bring 
a real economic benefit. For this purpose, necessary is forming of 
system concept for the development of such systems, which are 
integral part of the cost transformational effects. In research, set of 
indicators, which allow analyzing structural shifts in resort-recreation 
economy upon transition to new strategy of development, is con-
structed. Expected calculations are executed and scenarios devel-
opments of a resort-recreation complex of Priazovye are gained.

Keywords: resort-recreation economy, economic transforma-
tions, system transformation effects, structural shifts, set of indi-
cators.

Постановка проблеми. У сучасній світовій 
економіці курортно-рекреаційна та туристична 
діяльність – одна із найбільш високоприбутко-
вих сфер, а також одна з тих, що найбільш дина-
мічно розвивається. Для багатьох країн це не 
лише постійно зростаюче джерело фінансових 
надходжень, але і за рахунок залучення мільйо-
нів туристів джерело розвитку інфраструктури 

територій, створення додаткових робочих місць. 
Україна володіє потужним курортно-рекреацій-
ним та туристичним потенціалом, ефективне 
використання якого може принести реальну 
економічну вигоду. Тому курортно-рекреаційна 
та туристична сфери в процесі ринкової транс-
формації економіки повинні зайняти одне із 
провідних місць у структурі господарського 
комплексу.

Однією з основних концепцій розвитку 
курортно-рекреаційної діяльності, значення 
якої особливо зростає в умовах економічних 
трансформацій, є підвищення рівня взаємної 
підтримки всіх курортних, рекреаційних та 
туристичних організацій курортно-рекреацій-
ного комплексу. Виникає необхідність фор-
мувати стратегії розвитку на базі отримання 
додаткових вартісних трансформаційних ефек-
тів. Виявлення і використання таких ефек-
тів допомагає виявити раціональні мотиви 
трансформації курортно-рекреаційного комп-
лексу, об’єднання напрямків діяльності окре-
мих курортних і туристичних організацій в 
його рамках, а також інші форми розширення 
курортно-рекреаційної сфери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний науковий внесок у формування теорії 
системних і вартісних ефектів при дослідженні 
механізмів трансформації економічних струк-
тур та структурних криз зробили представники 
різних шкіл і напрямів економічної думки. Тео-
ретичні положення досліджень Й. Шумпетера, 
П. Самуельсона, Дж. Ван Дейна, Д. Фрімена, 
Дж. Форрестера, М. Пората, Р. Рейча стали від-
правними точками для подальших досліджень 
в області структурних зрушень, сприяли глиб-
шому розумінню економічних трансформацій, 
зокрема, в курортно-рекреаційній сфері. Проте 
дискусійними залишаються проблеми форму-
вання структурного контура в період трансфор-
мації національної економіки.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість досліджень, присвячених економіці 
курортно-рекреаційних систем, уявлення про 
механізми економічних трансформацій та вар-
тісні ефекти як в цілому, так по окремих їхніх 
аспектах носять абстрактний характер, і не від-
різняються системністю. Практично відсутні 
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дослідження, що базуються на застосуванні 
моделей і комп’ютерній аналітиці. Ситуація, 
що склалася, зумовила необхідність створення 
сучасного інструментарію моделювання для 
проведення подальших досліджень і практич-
ного його застосування у зв’язку з безперечною 
значущістю проблеми трансформаційного роз-
витку курортно-рекреаційної економіки.

Формулювання мети статті. Становлення 
ринкових відношень у національній курортно-
рекреаційній сфері супроводжується активною 
трансформацією внутрішніх цін на курортні 
продукти. Це виражається як в значних тем-
пах інфляції, тобто в зміні масштабу цін, так 
і в інтенсивних та нерівномірних в часі зру-
шеннях їх структури, що розуміється як сукуп-
ність пропорцій між цінами на різні курортно-
рекреаційні продукти. Цінові зрушення завжди 
пов’язані з економічними трансформаціями, 
що відбуваються в курортно-рекреаційному 
комплексі [1; 2].

Метою дослідження є аналіз та прогнозу-
вання вартісних трансформаційних зрушень 
в курортно-рекреаційній економіці при пере-
ході на нову стратегію розвитку, яка передба-
чає переважне надання курортно-рекреаційних 
послуг, інтегрованих з індустріями відпочинку 
і туризму.

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Ціна в структурі економічних відношень є най-
важливішим елементом, в якому фокусуються 
інтереси держави, суб’єктів господарювання 
та населення. Аналіз цінової ситуації дозволяє 
виявити існуючі або зароджуючи протиріччя 
між інтересами суб’єктів, що діють в еконо-
міці, визначити причини перекосів або цінових 
диспаритетів, зробити висновки про траєкторію 
подальшого розвитку процесу ціноутворення. 
Таким чином, дослідження цінової ситуації 
вносить до аналізу трансформаційної еконо-
міки, по-перше, системність, по-друге, визначає 
цінові критерії стійкого стану курортно-рекре-
аційної системи при збалансованості інтересів 
держави, суб’єктів господарювання і спожива-
чів [3].

Трансформаційні процеси, як правило, є 
швидкоплинними в порівнянні зі стійким еко-
номічним розвитком. Тому багатьом економіч-
ним процесам, характерним для національної 
трансформаційної економіки, властиві істотно 
менші характерні часи порівняно з процесами 
у відносно стабільних економіках інших країн. 
У зв’язку з цим в економіці курортно-рекреа-
ційних систем виявляються системні ефекти у 
вигляді вартісних трансформаційних ефектів. 
До таких ефектів варто віднести інтенсивні 
та поступальні структурні зрушення системи 
цін, які мали місце упродовж декількох років 
при старій стратегії функціонування курортно-
рекреаційної сфери і нової стратегії економіч-
ного розвитку. Ці зрушення є важливою части-
ною трансформаційних процесів в національній 
курортно-рекреаційній економіці і не характер-

ними для стійких економік. Вони обумовлені, з 
одного боку, значними ціновими диспропорці-
ями і, з іншого боку, стійкістю поточних ціно-
вих пропорцій, що мають тенденцію відтворю-
ватися на новому рівні цін, роблячи процес їх 
зміни тривалим. Така ситуація в зміні ціно-
вих пропорцій є фундаментальним чинником в 
області динаміки внутрішніх цін на курортно-
рекреаційні продукти [4].

Варто зазначити, що зміна пропорцій між 
елементами однієї і тієї ж сукупності в часі 
свідчить про зміну її структури, тобто про 
структурні зрушення. Структурні зрушення 
є наслідком відмінностей в темпах зростання 
елементів сукупності. Простим засобом аналізу 
структурних вартісних зрушень є зіставлення 
індивідуальних або групових долей. Проте вони 
не дають комплексної характеристики струк-
турних зрушень сукупностей, що зіставля-
ються. Для цього запропонована значна кіль-
кість різних зведених показників структурних 
вартісних зрушень [5].

В економічній літературі просліджуються 
два основні підходи до побудови індикаторів 
структурних зрушень. Оба підходи передбача-
ють використання даних для деякого набору 
курортно-рекреаційних продуктів. Відповідно 
до першого підходу для кожної пари ситуацій, 
що зіставляються, розглядається сукупність 
індивідуальних індексів цін для курортно-
рекреаційних продуктів з набору. Індикатори 
будуються по аналогії з оцінками числових 
характеристик одновимірних розподілів віро-
гідності. Індикатор структурних зрушень роз-
глядається як міра розсіяння розподілу інди-
відуальних індексів, як додаток до зведеного 
індексу цін. Цей підхід розвиває ідеї стохастич-
ної теорії індексів [6].

Відповідно до другого підходу для кожної з 
ситуацій, що зіставляються, на основі набору з 
курортно-рекреаційних продуктів будують -мір-
ний вектор, компоненти якого утворюють сови-
мірну сукупність. Для пари ситуацій зіставля-
ється пара векторів в -мірному просторі, що 
розрізняються як довжиною, так і спрямова-
ністю. Відношення норм цих векторів можна 
розглядати як зведений індекс цін, а функцію 
відстані між їхніми напрямами – як індикатор 
структурних зрушень. Векторний підхід базу-
ється на аксіоматичній теорії індексів [7].

Обидва підходи мають багато спільного, 
оскільки обоє вони розглядають структуру як 
сукупність пропорцій між елементами. В обох 
випадках рух курортно-рекреаційної системи 
описується зведеними індексами цін, відносний 
рух цін усередині системи описується індикато-
рами структурних зрушень.

Перевагою першого підходу є можливість 
використання в ньому функцій вибіркових 
моментів, тоді як у другому підході природним 
чином інтерпретуються лише співвідношення 
між нормами двох векторів і відстань між їх 
напрямами. Перевагою другого підходу є мож-
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ливість аналізу всієї траєкторії руху вектора 
цін, зокрема, більш зручні можливості аналізу 
поступальності структурних зрушень.

Побудуємо на основі другого підходу набір 
індикаторів, які дозволяють аналізувати струк-
турні вартісні зрушення в курортно-рекреацій-
ній економіці. Нехай pjt > 0 – внутрішні ціни 
курортно-рекреаційного продукту j періоду t, 

nj ,1= , n – кількість курортно-рекреаційних 
продуктів в наборі, qj > 0 – обсяги вироблених 
продуктів. Сукупність ujt= qjpjt, nj ,1=  для кож-
ного періоду t є совимірною, та ujt > 0. Позна-
чимо її vt і назвемо вектором вартостей для пері-
оду t. Відстань між напрямами двох векторів x 
та y у просторі векторів вартості визначимо для 

вибраної норми як 
y
y

x
xyxm −=

2
1),( . 

Будемо використовувати такі індикатори. 

Відношення норм векторів вартості 
1−

=
t

t
t v

v
i  та 

1

2

21 ,

t

t

tt v

v
I =  дають оцінки інфляції (зростання цін) 

за час від t–1 до t та від t
1
 до t

2
 відповідно, 

тобто є зведеними індексами цін. Відстані між 
напрямами векторів вартості для двох періодів 

),( 1 ttt vvmd −=  та ),(
2121 , tttt vvmD =  дозволяють судити 

про структурні зрушення за час від t–1 до t та 
від t

1
 до t

2
 відповідно, тобто їх можна викорис-

товувати як ланцюговий і базисний індекси 
структурних зрушень.

Якщо pjt > 0 – зовнішні ціни періоду t, век-
тор їхньої вартості vt має компоненти ujt= qjpjt, 

nj ,1= , тоді індикатор '
'

t

t
t v

v
I =  дає оцінку при-

ватного паритету купівельної спроможності по 
використовуваному набору курортно-рекреацій-
них продуктів. Індикатор ),( ''

ttt vvmD =  дозволяє 
судити про структурні зрушення між внутріш-
німи і зовнішніми цінами періоду t, тобто його 
можна використовувати як індекс якості струк-
турних зрушень. Таким чином, отримуємо дві 
трійки індикаторів: ( ),, '

,1 21 ttt IIi ), ( ),, '
, 21 tttt DDd ).

Розглянемо дію вартісних трансформацій-
них ефектів в умовах старої та нової страте-
гій розвитку курортно-рекреаційної сфери. Як 
було показано раніше, нова стратегія розвитку 
курортно-рекреаційної сфери передбачає пере-
важне надання курортно-рекреаційних про-
дуктів, інтегрованих з індустріями відпочинку 
і туризму. Ґрунтуючись на даних, представле-
них в джерелах [8; 9; 10] побудуємо індекси 
для курортно-рекреаційної економіки та прове-
демо їх аналіз. Основні задачі аналізу вартісних 
трансформаційних ефектів можуть бути зведені 
до наступних груп.

Задача аналізу інтенсивності структурних 
зрушень системи цін дозволяє встановити, 
в якому з послідовних інтервалів часу струк-
тура курортно-рекреаційної системи піддава-
лася значнішій зміні, а в якому – меншій. Для 
цього використовуватимемо показник dt, який 
назвемо індексом інтенсивності структурних 
зрушень. Сутність його полягає в тому, що чим 

швидше відбуваються структурні зрушення, 
тим вище dt. Значення dt показують, як швидко 
відбуваються трансформації цінових пропорцій. 
Варто зазначити, що цей індикатор не показує 
напряму структурних зрушень, а лише визна-
чає їх швидкість. Проте саме такі індикатори 
найчастіше використовуються на практиці. 
Динаміка індексів інтенсивності структурних 
зрушень dt в умовах старої та нової стратегій 
розвитку курортно-рекреаційної сфери пока-
зана на рисунку 1.

Як видно з рисунка 1(а), інтенсивність 
структурних зрушень системи цін при функціо-
нуванні курортно-рекреаційної сфери в умовах 
старої стратегії носить суперечливий характер. 
Періоди спадання інтенсивності зрушень змі-
нялися періодами їх зростання. Це свідчать 
про нестійкий характер курортно-рекреаційної 
економіки, яка діє в умовах хаотичної зміни 
масштабу цін і цінових диспропорціях. Усі ж 
варіанти індексу для нової стратегії розвитку 
курортно-рекреаційної сфери (рис. 1(б)) демон-
струють спадну тенденцію. 
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Рис. 1. Динаміка індексів інтенсивності 
структурних зрушень в умовах старої (а)  

та нової (б) стратегій розвитку  
курортно-рекреаційної сфери

Спадання dt з часом означає підвищення міри 
синхронізації зміни цін на курортно-рекреа-
ційні продукти. У міру переходу до реальних 
ринкових відношень, коли ціни все більшою 
мірою встановлюються на основі дії ринкових 
механізмів та все меншою мірою – на основі 
прямого регулювання, і у міру зниження темпів 
інфляції така динаміка dt свідчить про високу 
ефективність діяльності курортно-рекреаційної 
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сфери. Таким чином, проявляється один із сис-
темних вартісних трансформаційних ефектів у 
курортно-рекреаційній економіці.

Варто зазначити, що показник dt не дозволяє 
судити про те, наскільки інтенсивність струк-
турних зрушень відображає поступальність 
трансформаційних процесів або це наслідок 
нерегулярних коливань індивідуальних індек-
сів цін, оскільки значення показника відобра-
жають як загальне зрушення структури цін, так 
і асинхронність зміни цін на окремі курортно-
рекреаційні продукти.

Задача аналізу поступальності структурних 
зрушень системи цін має на меті встановити, 
якою мірою в основі структурних зрушень 
лежить тенденція, а якою мірою вони є лише 
результатом нерегулярних коливань. Ця задача 
дозволяє відповісти на питання, чи стала струк-
тура курортно-рекреаційної системи іншою. 
Показник Dt1,t2, який назвемо базисним індек-
сом структурних зрушень, дає кількісну оцінку 
структурного зрушення за час, минулий між 
періодами t

1
 та t

2
 . Даний індикатор показує, 

як сильно змінилися цінові пропорції до пері-
оду t

2
 порівняно з ціновими пропорціями пері-

оду t
1
 . Чим більше значення індексу, тим силь-

ніше змінилася структура цін, і навпаки. Саме 
ця властивість і дозволяє використовувати Dt1,t2 
як індикатор поступальності структурних зру-
шень в курортно-рекреаційній сфері. Індекс не 
показує напряму структурних зрушень, а лише 
визначає їх масштаб. Динаміка індексів посту-
пальності структурних зрушень Dt1,t2 в умовах 
старої та нової стратегій розвитку курортно-
рекреаційної сфери показана на рисунку 2.

Результати розрахунків, які представлені 
на рисунку 2(а), показують, що на даному про-
міжку часу сталася значна зміна масштабу цін 
і істотні зрушення цінових пропорцій. Це обу-
мовлено ринковою комерціалізацією курортно-
рекреаційної сфери, зростанням інфляції та 
економічними трансформаціями, що відбу-
ваються в курортно-рекреаційній економіці. 
У разі переходу на нову стратегію розвитку 
(рис. 2(б)) зрушення цінових пропорцій мають 
тенденцію спадання, що свідчить про стабіліза-
цію цінових пропорцій. Таким чином, можна 
говорити про існування вартісного трансформа-
ційного ефекту, що полягає у феномені потуж-
них поступальних структурних зрушень не 
лише у короткостроковому, але і в довгостро-
ковому періоді.

Аналіз інтенсивності структурних зрушень, 
навіть підкріплений аналізом їх поступаль-
ності, не дозволяє робити висновків про їх 
спрямованість в курортно-рекреаційній сфері. 
Таким чином, практично не можливо судити 
про те, чи покращала структура курортно-
рекреаційної системи, чи погіршала, або зали-
шилася незмінної в результаті зміни стратегій 
розвитку. Рішення задачі спрямованості струк-
турних зрушень системи цін дозволяє отримати 
оцінку якості структури в кожен досліджува-

ний момент часу, тобто оцінити як сам масштаб 
якості, так і його динаміку.

Для аналізу спрямованості структурних 
зрушень системи цін в національній курортно-
рекреаційній сфері використовуємо показник 
D't, який назвемо індексом якості структур-
них зрушень. Він у даному випадку показує, 
наскільки велика відмінність між структу-
рою внутрішніх цін періоду t та фіксованою 
структурою зовнішніх цін. Чим менше D't, тим 
ближче між собою внутрішня і зовнішня струк-
тури. Нульове значення індикатора відповідає 
повному збігу цінових пропорцій. Динаміка 
індексів якості D't для курортно-рекреаційних 
продуктів показана на рисунку 3.
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Рис. 3. Динаміка індексів якості структурних 
зрушень системи цін у курортно-рекреаційній сфері

Звертає на себе увагу велике значення 
індексу на початку даного періоду. Це озна-
чає, що структура національних споживчих цін 
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Рис. 2. Динаміка індексів поступальності 
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і європейських цін істотно розрізняється між 
собою. В цілому характер трансформаційного 
процесу демонструє з перебігом часу спада-
ючу тенденцію. Це дозволяє зробити висновок 
про те, що у міру просування трансформацій-
ного процесу структура цін зближуватиметься, 
залишаючись водночас нижче за європейські 
ціни [11]. Такий сценарій є одним із конкурент-
них переваг національної курортно-рекреацій-
ної сфери. Отже, практичними розрахунками 
підтверджується гіпотеза, що у міру розвитку 
ринкових відношень в Україні, підвищення 
міри відкритості національної економіки та 
усунення диспропорцій структура внутрішніх 
цін на курортно-рекреаційні продукти повинна 
поступово наближатися до цінових пропорцій, 
характерних для світової економіки.

Ґрунтуючись на результатах аналізу індика-
торів Dt1,t2 та D't, можна сформулювати висновок 
про те, що структура національних споживчих 
цін на курортно-рекреаційні продукти в цілому 
демонструє тенденцію віддалення від свого 
початкового стану та наближення до структури 
європейських споживчих цін.

Висновки. Підсумовуючи результати прове-
дених досліджень, варто зазначити, що модель 
функціонування курортно-рекреаційної сфери, 
яка базувалася на старій стратегії розвитку, 
супроводжувалася не лише значними темпами 
інфляції, але й інтенсивною трансформацією 
цінових пропорцій. Період таких зрушень вия-
вився сильно розтягнутим у часі. При цьому 
спостерігаються не лише інтенсивні структурні 
зрушення у короткостроковому періоді, але і 
поступальні зрушення в довгостроковому пері-
оді.

Одним із вартісних трансформаційних ефек-
тів цього періоду став сценарій практичної від-
сутності руху пропорцій споживчих цін під час 
їх лібералізації у напрямі усунення існуючих 
диспропорцій. Їх вдалося частково усунути 
лише зі зростанням цін і за довгий час. Це 
пояснюється стійкістю цінових пропорцій, що 
мають тенденцію відтворюватися на кожному 
новому рівні цін, і відображає цілісність наці-
ональної курортно-рекреаційної сфери. Таким 
чином, спостерігається ситуація поєднання 

стійкості цінових пропорцій з великими масш-
табами їх зміни, що характерно для трансфор-
маційної економіки.

В умовах застосування нової стратегії роз-
витку курортно-рекреаційної сфери відбува-
ється позитивний взаємозв’язок між темпами 
інфляції та інтенсивністю структурних зру-
шень: вищі темпи інфляції супроводжуються в 
цілому інтенсивнішими структурними зрушен-
нями, і навпаки. Цей ефект спостерігається як 
у короткостроковому, так і в довгостроковому 
періоді. Таким чином, наявність довгостроко-
вого ефекту зв’язку накопичених структурних 
зрушень і сумарного зростання цін можна вва-
жати специфікою національної курортно-рекре-
аційної економіки.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗНИХ ДОХІДНОСТЕЙ У ЗАДАЧАХ  
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PREDICTED YIELDS MODELING IN PROBLEMS OF EFFECTIVENESS 
ESTIMATION FOR CREDIT PORTFOLIOS OF BANKS

АНОТАЦІЯ
У статті розроблено модель, яка дозволяє прогнозувати 

розміри процентних операцій залежно від конкретних показни-
ків діяльності банку та чинників впливу на них. Підтверджена 
гіпотеза щодо залежності процентних доходів від кредитного 
портфеля. Зроблено висновки щодо ефективності впрова-
дження розроблених моделей у нестійкий стан економіки Укра-
їни. Визначено достовірність відображення прогнозованих по-
казників, оптимістичні і песимістичні значеннями прогнозів.

Ключові слова: банківський кредит, банківське кредиту-
вання, кредитоспроможність, кредитний портфель, процентні 
доходи.

АННОТАЦИЯ
В статье разработана модель, которая позволяет прогно-

зировать размеры процентных операций в зависимости от 
конкретных показателей деятельности банка и факторов влия-
ния на них. Подтверждена гипотеза о зависимости процентных 
доходов от кредитного портфеля. Сделаны выводы относи-
тельно эффективности внедрения разработанных моделей 
в неустойчивое состояние экономики Украины. Определена 
достоверность отражения прогнозируемых показателей, опти-
мистические и пессимистические значениями прогнозов.

Ключевые слова: банковский кредит, банковское кредито-
вание, кредитоспособность, кредитный портфель, процентные 
доходы.

ANNOTATION
In the article developed a model that allows to predict the per-

centage size of operations according to the specific performance 
of the bank and the factors of influence on them. The hypothesis is 
confirmed about dependence of interest yields from the loan port-
folio. The conclusions about the effectiveness of the implementa-
tion of the developed models to an unstable state of the economy 
of Ukraine. Designated authenticity of reflection of the forecast in-
dexes, optimistic and pessimistic the values of prognosis.

Keywords: bank credit, bank lending, a creditworthiness, 
credit portfolio, interest income.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку банківської системи України важли-
вим завданням постає питання щодо прибут-
ковості діяльності банків. За часів нестійкої 
економіки та правового середовища для забез-
печення функціонування економіки країни 
потрібно підтримувати стабільність у діяльності 
банківських установ. Стабільність роботи бан-
ків залежить від багатьох показників, одним 
із основних яких є дохідність та прибутковість 
банку.

Основним джерелом доходів банків є отри-
мання прибутку від здійснення кредитних 
операцій. Головним завданням у процесі здій-
снення кредитної діяльності банку є управ-
ління кредитним портфелем банківської уста-
нови, адже неефективне управління кредитним 

портфелем призводить до підвищення ризиків 
здійснення кредитних операції, що може при-
звести до збитковості банку [1].

У регулюванні оптимізації кредитного порт-
феля велике значення має саме дохідність від 
процентів за наданими кредитами. Саме дохід-
ність від процентів за кредитами є головним 
джерелом дохідності банківських активів [2]. 
Тому нині постає питання щодо визначення 
вагомості впливу майбутніх розмірів кредит-
ного портфеля на показники ефективності 
діяльності банку та їх тісноти зв’язку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Існує багато розробок у сфері управління кре-
дитним портфелем та прогнозування показ-
ників ефективності діяльності банку залежно 
від майбутнього розміру наданих кредитів. 
Дослідженням питань щодо оптимізації кре-
дитного портфеля за рахунок визначення май-
бутніх показників ефективності банківської 
установи займалося багато вчених, серед яких: 
С. Бойнец [3], М.М. Квасній [4], А.В. Стахов-
ський [5], О.П. Степаненко [6], С.В. Башлай [7], 
В. Бойко [8], О.О. Дутченко [9], Г.В. Кар-
пенко [10], А.О. Кузнецова [11] та ін. Проте 
невирішеним залишається питання щодо того, 
як показники діяльності банку можуть у май-
бутньому плинути на ефективність роботи банку.

Мета статті – розробка моделей для визна-
чення розмірів процентних доходів банку 
залежно від конкретних показників діяльності 
банку та чинників впливу на них.

Виклад основного матеріалу. У реалізації 
поставлених задач першочерговим завданням є 
можливість виявити зв’язок між показниками 
діяльності банку для створення на їх основі 
функцій прогнозування. Ці функції дають 
реальну практичну значимість через те, що за 
ними можна виконувати таргетування показни-
ків, які необхідні банку.

Для реалізації цього завдання об’єктом екс-
перименту обрано ПАТ КБ «Приватбанк». Спо-
чатку побудовано алгоритм дослідження, який 
складається із 4 пунктів:

1) за даними ліній тренду спрогнозовано тен-
денцію кредитних операцій;

2) виявлено тісноту зв’язку між показни-
ками; 

3) створено регресійних моделей на основі 
зв’язків;
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4) прогноз даних за отриманими моделями 
на основі визначення цільових показників чин-
ників.

Для аналізу зв’язків, які існують між сегмен-
тами діяльності банківської установи, потрібно 
визначити показники, які є необхідними у роз-
гляді даних питань. Для початку розглянуто 
динаміку показників ПАТ КБ «Приватбанк», 
які прямо або опосередковано пов’язані з опера-
ціями кредитування. Для простоти дослідження 
початкові дані виділені по півріччях (табл. 1).

Із таблиці 1 видно, що кредитний портфель 
показує діяльність ПАТ КБ «Приватбанк» з 
кредитування, кошти клієнтів є джерелами 
кредитних операцій, а процентні доходи 
характеризують доходи по кредитних опера-
ціях. Інші два показники є важливими для 
характеристики загальних показників діяль-
ності банку.

На основі цих даних побудовано графік дина-
міки кредитного портфеля на підставі різних 
ліній тренда на друге півріччя 2015 рік.

Проста лінія тренда є найпоширеним 
інструментом при визначенні тенденцій і про-
гнозування, адже її просто побудувати. Гра-
фічні аналітики використовують лінії тренда, 
щоб визначити кут нахилу тенденції і (як 
допоміжний засіб) момент її розвороту. На 

графіку можна побудувати і горизонтальні 
лінії тренда, але здебільшого застосовуються 
висхідні і низхідні лінії [13, с. 28]. Авто-
ром спрогнозовано розміри кредитних опера-
цій ПАТ КБ «Приватбанк» на друге півріччя 
2015 року на основі лінійного, логарифміч-
ного та поліноміального трендів. Ці прогнози 
подані на рисунках 1-3.

На рисунках 1-3 видно, що величина досто-
вірності апроксимації R2 (коефіцієнт, що 
характеризує достовірність прогнозування. 
Змінюється в межах від 0 до 1 і повинен бути 
максимально наближений до одиниці) макси-
мальна при побудові поліноміального тренда і 
максимально наближена до одиниці. Тому про-
гноз розмірів кредитного портфеля доцільно 
будувати саме за поліноміальним трендом, адже 
він свідчить про високу достовірність створеної 
математичної моделі.

Також складено прогноз кредитного портфеля 
ПАТ КБ «Приватбанк» на кінець 2015 року на 
основі поліноміальної функції (оскільки вели-
чина апроксимації у цьому разі менша).

Рівняння тренда виглядає таким чином (1):
y = 542,43*x2 – 7558,4*x + 98958,      (1)

де у – результативний показник (розмір кре-
дитного портфеля);

х – чинник часу (номер періоду по півріччях).

Таблиця 1
Динаміка показників діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» за 2012–2015 рр. по півріччях  

(за даними фінансової звітності ПАТ КБ «Приватбанк»)

Показник
Значення показника на певну дату

На 
30.06.12

На 
31.12.12

На 
30.06.13

На 
31.12.13

На 
30.06.14

На 
31.12.14

На 
30.06.15

Кредитний портфель, млн грн 108395 113759 125103 142548 149576 161339 179 564
Загальна величина активів, 
млн грн 161740 148841 188740 187919 199015 204585 240 009

Кошти клієнтів (джерела кредит-
них ресурсів), млн грн 102413 106324 116245 133551 135147 141338 159 642

Процентні доходи (за період), 
млн грн 8143 10012 10510 11737 13882 15303 15 580

Фінансовий результат (чистий 
прибуток) за півріччя, млн грн 590 942 1383 491 388 362 61

Джерело: побудовано автором на основі [12]
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Рис. 1. Прогноз розмірів кредитних операцій  
ПАТ КБ «Приватбанк» на кінець 2015 року  

на основі лінійного тренду

Рис. 2. Прогноз розмірів кредитних операцій  
ПАТ КБ «Приватбанк» на кінець 2015 року  

на основі логарифмічного тренду
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При складанні прогнозу на кінець 2015 року 
«х» буде рівний 8 (7 фактичних періодів + 
1 прогнозний).

Розраховано прогнозоване значення кредит-
ного портфеля ПАТ КБ «Приватбанк» на кінець 
2015 року (2):

КП
на кінець 2015

 (прогноз) = 542,43*82 – 
– 7558,4*8 + 98958 = 194140,72 млн грн,  (2)

 

y = 542,43x2 + 7558,4x + 98958

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

225000

На
30.06.12

На
31.12.12

На
30.06.13

На
31.12.13

На
30.06.14

На
31.12.14

На
30.06.15

На
31.12.15

Дати

Зн
ач

ен
ня

, м
лн

. г
рн

.

Кредитний портфель, млн. грн. Полиномиальный (Кредитний портфель, млн. грн.)

Рис. 3. Прогноз розмірів кредитних операцій 
Приватбанку на кінець 2015 року на основі 

поліноміального тренду другого ступеня

Отже, за отриманим прогнозом, за 6 місяців (з 
початку 2015 року до середини 2015 року) вели-
чина кредитного портфеля ПАТ КБ «Приват-
банк» зросте на 14576,75 млн грн (194140,72 – 
179563,97).

Оцінено рівень зв’язку між показниками, 
представленими у таблиці 1, за коефіцієнтом 
кореляції.

Слово «кореляція» з латинського перекла-
дається як взаємозв’язок, взаємозалежність. 
Функціональний зв’язок полягає в тому, що 
певному значенню однієї змінної відповідає 
певне значення іншої змінної. Кореляційна 
(стохастичний зв’язок) – це неповна залежність 
вірогідності між показниками, яка виявляється 
тільки в масі наглядів [14].

Основна задача кореляційного аналізу – 
встановлення наявності зв’язку між випадко-
вими змінними і оцінка її тісноти [15, с. 124]. 

Кореляційний аналіз проводиться у чотири 
етапи:

1. Лінійний коефіцієнт кореляції (R) визна-
чається за формулою (3):
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де середні значення х та у обчислюються за 
формулами (4) та (5):
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де x
i
, y

i
 – фактичні значення чинника і 

ознаки при нагляді або в рік ретроспективного 
періоду;

х, у – середнє значення чинника і ознаки;
n – число наглядів або число років в ретро-

спективному періоді.
2) Аналіз набутого значення коефіцієнта 

кореляції. Він проводиться на основі двох прин-
ципів:

1. R лежить у проміжку від -1 до 1, причому 
якщо R>0, то зв’язок між змінними пряма, а 
якщо R< 0, то зв’язок зворотний;

2. На підставі наступних нерівностей можна 
визначити силу зв’язку між змінними:

а) 0 < [R] <= 0,3 – зв’язок слабкий;
б) 0,3 < [R] <= 0,6 – зв’язок середній;
в) 0,6 < [R] <= 1 – зв’язок сильний. 
Коефіцієнт кореляції визначається за вибір-

ковими даними та може бути розрахований з 
деякою похибкою. За відсутності кореляцій-
ного зв’язку між ознаками коефіцієнт коре-
ляції в генеральній сукупності рівний нулю, 
проте через випадковий характер відбору даних 
вибірковий коефіцієнт кореляції може бути 
і відмінний від нуля. Тому виникає необхід-
ність перевірки значущості коефіцієнта коре-
ляції, обчисленого на підставі відбору даних. 
Вибірковий коефіцієнт кореляції вважається 
значущим, якщо висновки щодо наявності і 
характеру кореляційного зв’язку, зроблені на 
підставі вибірки, справедливі і для генераль-
ної сукупності [15, с. 126].

3) Висновки і рекомендації за отриманими 
результатами.

Початкові дані для прогнозування пред-
ставлені у таблиці 1. Для розрахунку кое-
фіцієнтів кореляції даних показників вико-
ристано програму EXCEL: внесемо до неї 
значення даних показників і скористаємося 
функцією КОРРЕЛ, яка розраховує коре-

Таблиця 2
Рівень зв’язку між окремими показниками діяльності ПАТ КБ «Приватбанк»

Показник 1 2 3 4 5
Кредитний портфель 1 0,945 0,995 0,966 -0,726
Загальна величина активів 0,945 1 0,947 0,866 -0,606
Кошти клієнтів (джерела кредитних ресурсів) 0,995 0,947 1 0,943 -0,724
Процентні доходи (за період) 0,966 0,866 0,943 1 -0,663
Фінансовий результат (чистий прибуток) -0,726 -0,606 -0,724 -0,663 1
Джерело: розраховано автором за допомогою програми Excel
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ляцію за формулою 3. Результати надамо у 
вигляді кореляційної матриці, яка визначена 
у таблиці 2.

З таблиці 2 видно, що між усіма показни-
ками (за винятком фінансового результату) 
зв’язок є прямим і дуже сильним, оскільки 
Приватбанк розширює свою діяльність рівно-
мірно за усіма напрямами. Причиною зворот-
ного зв’язку фінансового результату порів-
няно з іншими показниками є їх негативна 
динаміка, яка має місце унаслідок збіль-
шення адміністративних витрат банку, збіль-
шення відрахувань до резерву під знецінення 
кредитів в інших банках та збільшення сум 
сплачених податків на фоні фінансової кризи 
в банківському секторі.

З погляду банківського менеджменту, найці-
кавішим уявляється дослідження взаємозв’язку 
кредитного портфеля і процентних доходів (для 
прогнозування прибутковості кредитних опе-
рацій), тому модель побудовано саме за цими 
показниками.

За допомогою рівняння регресії побудо-
вано функціональну залежність у = f (x), яка 
показує фактичний зв’язок між кредитним 
портфелем ПАТ КБ «Приватбанк» (показник 
фактора – параметр функції) і процентними 
доходами (показник результату). Апрокси-
муючою функцією буде поліноміальна функ-
ція у = а + bx + сx2, де а, b і с – є параме-
трами поліноміальної регресії. На основі цієї 
функції змодельована залежність показників 
ПАТ КБ «Приватбанк».

На основі методу найменших квадратів (6) 
визначено коефіцієнти а, b і с для визначення 
параметрів поліноміальної регресії [16, с. 9-11]:
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де у – доходи за процентами банку; 
t – розмір кредитного портфеля.
Розраховано параметри регресії. Модель 

визначення залежності процентних доходів від 
розміру кредитного портфеля ПАТ КБ «Приват-
банк» дорівнює (7):

ПД = 0,0007*х2 – 0,0733*х + 8,1636,  (7)

де ПД – розмір процентних доходів від нада-
них кредитів,

х – розмір кредитного портфеля.
На основі отриманих даних зроблено про-

гноз величини процентних доходів та прибут-
ковості кредитних операцій ПАТ КБ «При-
ватбанк» у другій половині 2015 року від 
розмірів кредитного портфеля. За трендо-
вим прогнозом отримано прогнозну вели-
чину кредитного портфеля в кінці 2015 року 
(воно дорівнює 194140,72 млн грн, або 
194,14 млрд грн). Прогнозний показник про-
центних доходів у другому півріччі 2015 року 
становитиме (8):

ПД
2 півріччя 2015

 = 0,0007 * 194,142 – 0,0733*
*194,14 + 8,1636 = = 20,32 млрд грн.  (8)

Таким чином, за результатами регресійному 
прогнозу, який побудований на основі поліно-
міальної регресії другого ступеня, обсяг доходів 
за процентами ПАТ КБ «Приватбанку» в другій 
половині 2015 р. складе 20,32 млрд грн.

Залежність процентних доходів від кредит-
ного портфеля ПАТ КБ «Приватбанк» за період 
2012–2015 рр. показана на рисунку 4.

На основі отриманих результатів розрахо-
вано фактичну прибутковість кредитних опера-
цій у II півріччі 2014 р. та прогнозну прибутко-
вість у II півріччі 2015 р. (9):

Прибутковість КП
2 півріч 2014

 = 
= 15,30 / 161,34 * 100 = 9,49 %;      (9)
Прибутковість КП

2 півріч 2015 (прогн)
 = 

= 20,32 / 194,14 * 100 = 10,47 %.

Таблиця 3
Прогнозні показники розмірів кредитного портфеля  

та процентних доходів ПАТ КБ «Приватбанк»

Показники

Значення Приріст Середня 
помилка 

аппроксима-
ції, %

Песимістич-
ний прогноз 
на 31.12.14

Оптімістич-
ний прогноз 
на 31.12.14

На 
31.12.14

Прогноз 
на 31.12.14

Прогноз 
на 31.12.15

Абсолют-
ний, 

млрд грн

Відносний, 
%

Крединий 
портфель 
млрд грн

161,34 194,14 32,80 20,33 - - -

Процентні 
доходи, 

млрд грн
15,30 14,56 20,32 5,02 32,81 1,235 20,07 20,57
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Рис. 4. Залежність доходів за процентами  
від кредитного портфеля ПАТ КБ «Приватбанк»  

за період 2012–2015 рр.
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Отже, за результатами прогнозування, при-
бутковість кредитних операцій ПАТ КБ «При-
ватбанк» у II півріччі 2015 року порівняно з 
II півріччям 2014 року зросте більше ніж на 1%.

Оцінено якість моделювання за допомогою 
середньої помилки апроксимації (10) [16, с. 106-
108]:
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де iŷ  – показник апроксимуючої функції, 
n – число даних значень, 
m – число параметрів рівняння регресії.
Прогнозовані дані аналізованих показників 

за моделями регресії, середньої помилки апрок-
симації, оптимістичних та песимістичних про-
гнозів у сукупності з абсолютними та віднос-
ними приростами представлені у таблиці 3.

Із даних таблиці 3 видно, що у разі зрос-
тання кредитного портфеля до 194,14 млрд грн 
обсяг процентних доходів ПАТ КБ «Приват-
банк» у кінці 2015 року зросте у найгіршому 
разі до 20,07 млрд грн, а в кращому випадку – 
до 20,57 млрд грн. Низький показник помилки 
апроксимації, який становить менше 2%, дає 
змогу встановити невелике відхилення між 
оптимістичними та песимістичними значен-
нями прогнозів.

Автором порівняно показники розмірів 
кредитного портфеля та процентних доходів 
на 31.12.14 із прогнозними показниками на 
31.12.14. Визначається велике відхилення про-
гнозних показників від реальних показників. 
Це не свідчить про неправильність розрахун-
ків, а є підставою вважати, що на показники 
розмірів кредитного портфеля та процентних 
доходів вплинули інші, більш вагомі фактори, 
походження яких не є економічними. Ефект від 
цих факторів сильно вплинув на банківський 
сектор та економіку в цілому. При різких 
змінах показників та нестабільності в еконо-
міці України неможливо точно зробити про-
гнозні показники розвитку банківського сек-
тора. Тому навіть низький показник середньої 
помилки апроксимації не дає можливості точно 
спрогнозувати показники розмірів кредитного 
портфеля та процентних доходів. Це можливо, 
якщо буде стабільна економіка в Україні.

Висновки. Отже, в процесі здійснення дослі-
дження була підтверджена гіпотеза, а також 
була сформована залежність між показниками 
діяльності ПАТ КБ «Приватбанк». Це дає мож-
ливість прогнозувати обсяги кредитного порт-
феля та процентних доходів. Ці моделі дають 
практичну значимість. На основі отриманих 
моделей керівництво банківської установи 
може з великою ймовірністю застосовувати 
таргетування динаміки процентних доходів, 
спираючись на прогнозовані показники кре-
дитних операцій. Отримані результати можуть 
бути використані для підвищення ефективності 

організаційного забезпечення в процесі управ-
ління кредитним портфелем банку.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

CONCEPTUAL MODEL OF DEVELOPMENT  
REGIONAL AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано концептуальні положення моделі 

розвитку регіонального агропромислового виробництва. Ак-
центовано увагу на проблемних питаннях сучасного функціо-
нування агропромислового виробництва і запропоновано кон-
цептуальне бачення ефективних змін завдяки раціональному 
поєднанні економічних та соціально-екологічних ефектів від 
реалізації запропонованих стратегічних напрямів, визначено 
передумови її реалізації.

Ключові слова: агропромислове виробництво, регіональ-
ні особливості, інноваційний розвиток, концептуальна модель, 
стратегія розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы концептуальные положения модели 

развития регионального агропромышленного производства. 
Акцентировано внимание на проблемных вопросах современ-
ного функционирования агропромышленного производства и 
предложено концептуальное видение эффективных измене-
ний благодаря рациональному сочетании экономических и со-
циально-экологических эффектов от реализации предложен-
ных стратегических направлений, определены предпосылки 
ее реализации.

Ключевые слова: агропромышленное производство, ре-
гиональные особенности, инновационное развитие, концепту-
альная модель, стратегия развития 

ANNOTATION
Article grounded conceptual model of the position of regional 

agricultural production. The attention to the contemporary problem 
for the agricultural production and conceptual vision proposed ef-
fective changes through rational combination of economic, social 
and environmental effects of the implementation of the proposed 
strategic directions set preconditions for its implementation.

Keywords: agricultural production, regional features, innova-
tive development, conceptual model, strategy development.

Постановка проблеми. Україна здавна є 
землеробською країною, характеризується 
надзвичайно сприятливими економічними та 
природними умовами для розвитку сільського 
господарства і має великий споживчий ринок 
продуктів харчування. Формування потужного, 
з розвиненою структурою агропромислового 
виробництва продовжувалось в Україні століт-
тями. Протягом усієї історії розвитку країни 
саме агропромислові підприємства займали про-
відне місце в її господарстві. І навіть у другій 
половині ХХ століття при великій структурній 
диверсифікації виробництва агропромисловий 
комплекс залишався одним з провідних між-
галузевих виробничих комплексів в Україні. 
Тому вивчення особливостей розвитку агропро-
мислового виробництва в різних економічних 
умовах є завжди актуальним.

Стан вивчення проблеми. Питанням ефек-
тивного функціонування агропромислового 
виробництва та його регулювання на регіо-
нальному рівні присвячені роботи українських 
вчених: П.П. Борщевського, П.І. Гайдуць-
кого, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, 
І.О. Іртищевої, О.М. Онищенка, І.І.Лукінова, 
П.Т. Саблука, В.Ф. Семенова, Д.М. Стеченка, 
В.В. Юричишина та інших. Ці публікації вно-
сять певний вклад у розробку низки проблем 
стосовно агропромислового виробництва. Проте 
проблемам розвитку регіонального агропромис-
лового виробництва з урахуванням викликів 
та запитів сьогодення приділено ще недостат-
ньо уваги. На деяких аспектах ми і акцентуємо 
увагу

Завдання і методика досліджень. Метою 
статті є обґрунтування концептуальних поло-
жень моделі розвитку регіонального агропро-
мислового виробництва з урахуванням викли-
ків та запитів сьогодення, визначення змістової 
сутності її складових стосовно стратегічних 
напрямів та окреслення передумов її реалізації.

Теоретичною та методологічною основою 
дослідження є діалектичний метод пізнання 
і системний підхід до вивчення економічних 
процесів; монографічний; законодавчі, норма-
тивно-правові акти.

Результати досліджень. Нині тільки сіль-
ськогосподарська галузь залишається «на 
плаву», демонструючи більш-менш позитивні 
показники розвитку. За підсумками 2014 року, 
як свідчить офіційна статистика, внесок АПК у 
ВВП країни – 31,4млрд дол. (17%), частка АПК 
у державних доходах – 4,8 млрд. дол. (11%). 
Особливо важливим є експортний потенціал 
галузі. Частка АПК у загальному обсязі екс-
порту України становить 31,5% (17 млрд. дол.), 
при цьому вже понад 10 років зберігається 
позитивне сальдо зовнішньої торгівлі продук-
цією АПК: за підсумками 2014 року – понад 10 
млрд. дол.

Проте, постійне посилення тиску диспари-
тету цін, щорічне скорочення державної під-
тримки та перспектива запровадження нести-
мулючої розвиток угоди про вільний ринок з 
країнами ЄС (які субсидують своє сільське 
господарство) несе в собі значні загрози для 
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ефективного розвитку регіонального агропро-
мислового виробництва та трансформацій інно-
ваційного характеру. Крім того загрозливими 
факторами, що обумовлюють ризики подаль-
шого зниження ефективності розвитку і низьку 
конкурентноздатність агропромислового вироб-
ництва регіонів на фоні сучасних глобалізацій-
них змін є:

- погіршення ринкового середовища й різкі 
коливання ринкової кон'юнктури в агропро-
довольчій сфері, що приводять до завище-
них ризиків бізнесу й появі мотиваційного 
бар'єра. Спостерігаються істотні сезонні коли-
вання цін на основних агропродовольчих рин-
ках. Значна частина сільгосппродуктів не зна-
ходить збуту внаслідок відсутності ринкової 
інфраструктури і нерозвиненості споживчої 
кооперації;

- низький рівень доступу сільгоспвиробни-
ків і всього сільського населення до ринків 
земельних, фінансових, матеріально-технічних 
й інформаційних ресурсів, високі трансакційні 
витрати ринкових угод. Недостатній розвиток 
фінансового сприяння з боку держави і великі 
труднощі в роботі з вітчизняними та інозем-
ними інвесторами. До 70-80% у ціні продоволь-
чих товарів для кінцевого споживача станов-
лять витрати інфраструктури й торгівлі, що ще 
більше знижує рівень рентабельності й інвести-
ційні можливості сільгоспвиробників;

- незавершеність процесу формування еконо-
мічно активних суб'єктів аграрного бізнесу. В 
агропромисловому виробництві тривають зміни 
організаційно-правових форм господарювання. 
Процес формування, інтегрованих агропромис-
лових структур, що поєднують виробництво, 
переробку й реалізацію продукції, сприяє при-
пливу інвестицій у галузь, її технологічному 
відновленню, знижує ризики невиконання 
контрактів, але одночасно росте ступінь моно-
полізації ринків, ущемляється економічна 
самостійність сільськогосподарських товарови-
робників, їх земельні й майнові права, що зни-
жує їхню мотивацію;

- деградація ресурсного потенціалу й техно-
логічна відсталість галузей агропромислового 
виробництва. Унаслідок не наукової обробки 
землі, велика частина чорноземів вже висна-
жена і втрачає свою продуктивність. Особливу 
тривогу викликає триваюче погіршення забез-
печеності сільського господарства кваліфіко-
ваними управлінськими кадрами і кадрами 
масових професій. Знос основних видів сіль-
ськогосподарських машин досяг 65-70%. 
Звідси низька продуктивність праці. Порівняно 
з Польщею, в Україні продуктивність праці на 
одного працюючого в сільському господарстві 
нижче більш ніж у три рази. При збереженні 
існуючої тенденції вибуття сільськогосподар-
ських машин до 2020 року оброблювана площа 
ріллі може скоротитися на чверть (поповнення 
відбувається малими темпами і часто вживаною 
технікою іноземного виробництва);

- низький рівень розвитку на селі соціаль-
ної інфраструктури й несільськогосподарської 
зайнятості населення. Все це є не тільки однією 
з головних причин сільської бідності й різкого 
погіршення демографічної ситуації, але й обу-
мовлює низьку конкурентноздатність аграрного 
сектора. 

Дослідження показали, що сучасна концеп-
ція моделі розвитку регіонального агропромис-
лового виробництва має базуватись на враху-
ванні соціально-економічних засад розвитку 
регіону; раціональному поєднанні регіональних 
економічних та екологічних факторів; органі-
заційних чинників, кластеризації, інтеграції та 
реструктуризації агропромислових підприємств 
регіону; особливостях кон'юнктури споживчого 
ринку та впливу чинників економічних глоба-
лізаційних змін; підтримки галузі з урахуван-
ням нової системи міжбюджетних відносин з 
центром. При цьому прискорення темпів еконо-
мічного росту регіонального агропромислового 
виробництва можливо отримати на основі: 

1) підвищення конкурентноздатності й ефек-
тивності агровиробництва за рахунок поліп-
шення ринкового середовища в аграрному 
секторі і полегшення доступу сільськогоспо-
дарських товаровиробників до ринків готової 
продукції й виробничих ресурсів, формування 
економічно активних суб'єктів бізнесу, розви-
тку ресурсного потенціалу й технологічного від-
новлення сільського господарства й рибальства; 

2) створення умов для стійкого розвитку 
сільських територій і насамперед відновлення 
й нарощування соціальної інженерної інфра-
структури села, розширення несільськогоспо-
дарської зайнятості сільського населення; 

3) поліпшення відтворення природних ресур-
сів, що використовуються у сільському госпо-
дарстві.

Політика державної підтримки агропро-
мислового виробництва регіонів у подальшому 
має бути спрямована на реалізацію програмно-
цільових пріоритетів, пов’язаних з:

• завершенням земельної реформи;
• здійсненням адміністративної реформи 

управління в аграрному секторі;
• виробництвом конкурентної сільськогос-

подарської продукції і продовольства;
• функціонуванням аграрного ринку та 

його інфраструктури;
• соціальним розвитком сільських громад 

та територій;
• комплексним розвитком галузевої освіти, 

науки і дорадництва;
• європейською інтеграцією вгропромисло-

вого виробництва з урахуванням особливостей 
та потреб галузі. 

Висновок. Формування та реалізація кон-
цептуальної моделі розвитку регіонального 
агропромислового виробництва має базуватись 
на врахуванні соціально-економічних засад роз-
витку регіону; раціональному поєднанні регіо-
нальних економічних та екологічних факторів; 
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організаційних чинників, кластеризації, інте-
грації та реструктуризації агропромислових під-
приємств регіону; поглибленні взаємозв'язків 
агропромислових формувань на основі моделі 
інноваційного розвитку агропромислового 
виробництва; поетапному впровадженні нау-
ково-дослідних та дослідно-конструкторських 
розробок у практичну діяльність; особливос-
тях кон'юнктури споживчого ринку та впливу 
чинників економічних глобалізаційних змін; 
підтримки галузі з урахуванням нової системи 
міжбюджетних відносин з центром.

Для досягнення економічного росту регі-
онального агропромислового виробництва 
необхідні чіткі стратегічні цілі та пріоритети 
аграрної політики, які забезпечать комплексне 
вирішення сьогоднішніх виробничих та соці-
альних проблем. А саме:

• продовження дії спецрежиму пільгового 
податку на додану вартість для виробників 
сільськогосподарської продукції та розробка 
єдиного податкового поля для всіх категорій 
землекористувачів. Зміни в податковому зако-
нодавстві повинні бути поступовими і передба-
чуваними;

• в процесі нової системи міжбюджетних 
відносин з центром основним бюджеутворюю-
чим ресурсом для сільських громад визначити 
використання регіональних ресурсів, в т.ч. 
земельних;

• здійснення державних дотацій виробни-
цтва стратегічних (соціальних) груп продуктів 
харчування;

• впровадження ресурсозберігаючих та біо-
технологій;

• фінансування соціально спрямованих 
дорадчих послуг для товаровиробників та 
сільського населення, професійної підготовки 
сільськогосподарських дорадників та фахів-
ців для агропромислового виробництва, науко-
вих розробок та інновацій, їх впровадження 
через мережу сільськогосподарських дорадчих 
служб, дорадчих центрів для агропромислової 
галузі тощо;

• фінансування селекції в рослинництві і 
племінної справи у тваринництві, ветеринар-

ної медицини, прикладних і фундаментальних 
наукових досліджень.

Стратегічно важливим для розвитку регі-
онального агропромислового виробництва є 
створення і повноцінне фінансування інно-
ваційного фонду агропромислового виробни-
цтва, який повинен стати методологічною і 
науково-технологічною основою державного 
регулювання розвитку аграрної галузі всієї 
країни. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ АРБУЗИНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

EVALUATION EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES ARBUZINSKY DISTRICT MYKOLAIV REGION

АНОТАЦІЯ
у статті розглянуто та проаналізовано методи оцінювання 

ефективності управління діяльністю сільськогосподарських 
підприємств Арбузинського району Миколаївської області, до-
сліджено основні проблемні питання управлінського характеру, 
пов’язані із забезпеченням результативного використання по-
тенціалу підприємства, а також визначено особливості катего-
рії «ефективність управління».

Ключові слова: ефективність управління, оцінювання 
ефективності управління, індексний метод, бальний метод, 
рейтингова оцінка, сільськогосподарські підприємства.

АННОТАЦИЯ
в статье рассмотрены и проанализированы методы оцен-

ки эффективности управления деятельностью сельскохозяй-
ственных предприятий Арбузинского района Николаевской 
области, исследованы основные проблемные вопросы управ-
ленческого характера, связанные с обеспечением резуль-
тативного использования потенциала предприятия, а также 
определены особенности категории «эффективность управ-
ления».

Ключевые слова: эффективность управления, оценка 
эффективности управления, индексный метод, бальный ме-
тод, рейтинговая оценка, сельскохозяйственные предприятия.

АNNOTATION
The article discusses and analyzes the methods of evaluating 

the effectiveness of management of the agricultural enterprises of 
Arbuzynsky district Mykolaiv region, studied the basic issues of 
administrative nature related to ensuring the effective use of the 
potential of the enterprise, and the peculiarities of the category of 
"management efficiency."

Keywords: management efficiency, management effective-
ness evaluation, index method, rating evaluation, agricultural en-
terprises.

Постановка проблеми. Аграрні підприємства 
Арбузинського району Миколаївської області 
мають умовно однаковий ресурсний і біоклі-
матичний потенціал. Але результати їх діяль-
ності за підсумками календарного року – нео-
днакові. Оскільки результативність аграрних 
підприємств визначається трьома основними 
факторами, зокрема ресурсним потенціа-
лом, ґрунтово-кліматичними умовами та ста-
ном управління, то однозначно можна ствер-
джувати, що третій чинник є вирішальним у 
даній ситуації. Тому постає необхідність оці-
нювання ефективності управління у сільсько-
господарських підприємствах Арбузинського 
району Миколаївської області.  Результати 
такої оцінки  дозволять встановити масштаб і 

зміну спрямованості в управлінні діяльністю 
підприємства, прогнозувати їх вплив на клю-
чові функціональні підсистеми підприємства, 
ухвалювати відповідні управлінські рішення 
щодо підвищення та підтримки рівня ефектив-
ності управління діяльністю, вибирати методи, 
способи, інструменти управління діяльністю 
підприємства. Процедура оцінювання ефек-
тивності управління діяльністю підприємства 
висуває необхідність вибору методу, на підставі 
якого вона має здійснюватись. Тому дана про-
блема вимагає глибшого вивчення, що і прово-
диться у даній статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам оцінювання ефективності управ-
ління діяльністю підприємства присвячені 
роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Серед них найцікавішими є роботи 
Біловола Р.I. [1], Богатова О.І. [2], Завад-
ського Й.С. [3], Ігнатієвої А.В. [4], Коза-
ченко Г.В. [5], Мазур І. І. [6], Маркiної I.А. [7], 
Мельник М.В. [8], Чорного Г.М. [9], Шиманов-
ської Л.М. [10] та ін. І хоч сьогодні широко 
розробляються наукові дослідження з питань 
ефективності управління, проте дана пробле-
матика є відносно молодим напрямом науки 
менеджменту. Особливої актуальності набу-
вають завдання розробки та удосконалення 
інструментальних заходів ефективності управ-
ління сільськогосподарським підприємством, 
які забезпечують цілеспрямований рух підпри-
ємств у межах обраних пріоритетів розвитку 
та дозволяють суттєво знизити різноманітні 
втрати на підставі прийняття обґрунтованих 
адекватних рішень.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість досліджень з приводу оцінки ефек-
тивності управління, досі залишається недо-
сконалою методика оцінювання її у сільсько-
господарських підприємствах. Тому вважаємо 
за доцільне порівняти різні методи оцінки 
ефективності менеджменту (рейтинговий, 
індексний, бальний) на прикладі аграрних під-
приємств, які функціонують в умовах неста-
більності зовнішнього середовища.
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Постановка завдання. Метою даної статті 
є обґрунтування різних методик оцінювання 
ефективності управління у сільськогосподар-
ських підприємствах Арбузинського району 
Миколаївської області, для досягнення якої 
було проаналізовано ефективність управління у 
даних підприємствах за допомогою індексного, 
бального методу та з використанням рейтинго-
вої оцінки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначення та оцінювання ефективності управ-
ління організацією набуває особливо важли-
вого значення, оскільки це дозволяє оцінити 
рівень ефективності системи управління, вия-
вити наявні та потенційні можливості її розви-
тку, забезпечити необхідною інформацією для 
прийняття відповідних управлінських рішень 
як управлінців підприємства, так і зовнішніх 
користувачів.

У дослідженнях, пов’язаних з управлінням, 
відсутнє єдине визначення категорії «ефектив-
ність управління». Більшість вчених трактують 
це поняття по різному (табл. 1).

Узагальнення цих понять дало можливість 
запропонувати наступне визначення: ефектив-
ність управління – це сукупна результативність 
роботи всього трудового колективу організації, 
системи заходів, які є наслідком окремих зусиль 
керівника і спеціалістів, що кількісно вира-
жається у відношенні результатів діяльності 
підприємства і витрат на здійснення управлін-
ських функцій і показує, в якій мірі управля-
ючий орган реалізує цілі, досягає запланованих 
результатів. 

Кожне сільськогосподарське підприємство 
намагається успішно функціонувати та розви-
ватися. А це неможливо без ефективного управ-
ління організацією. Підвищенню ефективності 
управління передує комплексне оцінювання  її 
рівня за допомогою системи показників. 

Показники оцінки ефективності управління 
підприємством поділяються на кількісні та 
якісні. Кількісні показники визначаються шля-
хом розрахунку та застосовуються в оцінюванні 
таких складників ефективності управління як 
ефективність керуючої та керованої підсистем 
управління.

Якісні показники отримують шляхом екс-
пертних оцінок, їх застосовують в оцінюванні 
ефективності організаційної культури в межах 
визначення ефективності керуючої підсистеми 
управління та в оцінюванні зовнішньої ефек-
тивності управління підприємством за всіма 
складниками.

Показники ефективності процесів менедж-
менту відображають складність внутрішніх 
і зовнішніх відносин і зв'язків, що існують у 
керуючій системі, зв'язків між нею і керова-
ною системою та зовнішнім середовищем. Така 
система показників повинна давати об'єктивну 
оцінку ефективності процесів менеджменту 
загалом і ефективності функціонування складо-
вих системи менеджменту.

Процедура оцінювання ефективності управ-
ління діяльністю підприємства висуває про-
блему вибору методу, на підставі якого вона має 
здійснюватись. В управлінні метод – це система 
правил та процедур вирішення завдань управ-
ління з метою забезпечення ефективного розви-
тку організації. В такому разі під методами оці-
нювання ефективності управління діяльністю 
слід розуміти способи кількісного та якісного 
виміру рівня ефективності управління діяль-
ністю підприємства.

Аналіз різних наукових джерел виявив, 
що для оцінювання ефективності управління 
суб'єктами ринкової економіки використову-
ються різноманітні методи, серед яких для 
дослідження сільськогосподарських підпри-
ємств Арбузинського району ми обрали індек-

Таблиця 1 
Огляд наукових джерел щодо дослідження сутності поняття «ефективність управління»

Сутність поняття “ефективність управління” Автори, літературні джерела
Ефективність управління розглядає як управління, яке сприяє забезпе-
ченню ефективності функціонування і розвитку організації як цілісної 
системи

Біловол Р.І. 

Ефективність управління – це показник, що характеризується спів-
відношенням результатів діяльності організації і витрат на здійснення 
управлінських функцій

Завадський Й.С. 

Ефективність управління є однією з підсумкових характеристик управ-
ління, співвідношення результату управлінської діяльності і витрачених 
ресурсів,показнику діяльності окремих виконавців і керівництва

Ігнатієва А.В., Максимцов 
М.М.

Ефективність управління – це комплексна та багатогранна категорія, 
яка відображає ступінь досягнення цілей діяльності підприємства. Козаченко Г.В., Христенко Л.М 

Ефективність управління – це система, яка може досягти успіху за 
умови наявності відповідного механізму, елементами якого є плану-
вання, координування, комунікація, стимулювання та контроль.

Макаренко М. 

Ефективність управління – це ступінь досягнення встановлених цілей 
підприємства. Маркіна І.А., Сторожук В.П. 

Економічна ефективність характеризує співвідношення результатів із 
витратами, необхідними для їхнього досягнення, соціальна ефективність 
відображає ступінь досягнення соціальних параметрів управління. Разом 
ці категорії становлять соціально-економічну ефективність управління.

Шимановська Л.М.

Джерело: систематизовано авторами на основі [1; 3; 4; 5; 7; 10]
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сний метод, метод рейтингової та бальної 
оцінки. 

Спочатку проаналізуємо ефективність управ-
ління у підприємствах Арбузинського району, 
а саме у ПрАТ «Оберіг», ТОВ «Семенівський 
агросервіс», ФГ «Адмірал-Агро», ДП СГП 
«Миколаївське» та ПП «Агро-Альянс», вико-
риставши для цього індексний метод, який 
полягає у застосуванні синтетичного показника 
ефективності управління підприємством, що 
відображає економічність апарату управління 
та результативність управлінської праці.

Як єдиний  синтетичний показник вико-
ристовується індекс (коефіцієнт) ефективності 
управлінської праці, який об’єднує значення 
індексів економічності та продуктивності управ-
лінської праці. 

Найбільш прийнятними показниками еконо-
мічності апарату управління виступають такі, 
як: питома вага працівників апарату управління 
в загальній чисельності працюючих на підпри-
ємстві (Уроб); питома вага оплати управлінської 
праці в загальному фонді оплати по підприєм-
ству (Узу); питома вага заробітної плати праців-
ників у собівартості продукції (Уур) і витрат на 
управління у загальній собівартості продукції 
(Узв), виражених у відсотках.

 Для розрахунку сумарного індексу продук-
тивності управлінської праці, доцільними є 
наступні показники:

- виробництво валової продукції на одного 
працівника управління;

- виробництво валової продукції на 1 грн 
оплати праці в управлінні;

- виробництво валової продукції на 1 грн 
витрат на управління.

Індекс економічності апарату управління 
(Уек) визначається за формулою:

4
УзвУурУзуУроб

Уек
+++

=  

3
УврУзвУвуУпр ++

=  

 

 
 

.          (1)

Індекси Уву, Узв, Увр, Уп виступають роз-
рахунковими величинами, які характеризують 
продуктивність управлінської праці, співвідно-
шення управлінських витрат, оплати праці та 
прибутку. 

Незалежно від того, що розмір прибутку не 
залежить безпосередньо від працівників управ-
ління, однак він відображає кінцевий результат 
діяльності колективу підприємства, яким керує 
даний апарат управління.

Індекс продуктивності апарату управління 
(Упр) визначається за формулою:

4
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.             (2)

Таким чином, маючи два сумарних індекси 
досліджуваних господарств – економічності 
та продуктивності апарату управління, можна 
розрахувати індекс загальної ефективності 
управлінської праці. Особливість цих індексів 
полягає у зворотній пропорційності їх значень, 
тобто, чим менше значення індексу (Уек) і чим 
більше другого (Упр), тим вищій загальний 
результат оцінки (Уеф). У зв’язку з цим індек-

сом загальної ефективності управлінської праці 
(Уеф) розраховується за формулою: 

Уеф = Упр + (1 – Уек).                 (3)
Розрахунки наведені у табл. 2. Дослідивши 

індекси загальної ефективності управлінської 
праці у підприємствах Арбузинського району за 
2013-2014 роки та порівнявши їх, ми можемо 
відмітити, що управління у розрізі сільськогос-
подарських підприємств Арбузинського району 
здійснювалось ефективно у наступних підпри-
ємствах: ФГ «Адмірал-Агро», ПрАТ «Оберіг» 
та ТОВ «Семенівський агросервіс», яким дещо 
поступається ПП «Агро-альянс», загальний 
індекс управління якого складає 0,91. При-
чино цього є, насамперед, людський фактор, 
адже протягом аналізованого періоду у даному 
господарстві змінився керівник, який володіє 
меншою компетентністю, об’єктивністю у при-
йнятті управлінських рішень та висотою профе-
сійного рівня. У ДП СГП «Миколаївське» спо-
стерігається низька ефективність управління, в 
першу чергу, за рахунок зниження продуктив-
ності праці. 

Ефективність управління в сільськогоспо-
дарських підприємствах також доцільно буде 
оцінити за допомогою бального методу. При 
використанні бального методу кожному ком-
поненту системи управління сільськогосподар-
ським підприємством дають експертну оцінку 
(у балах чи реальних одиницях вимірювання), 
а потім за спеціальною методикою оцінюють 
загальний рівень управління, тобто визначають 
інтегральну оцінку його ефективності. 

Метод балів доцільно застосовувати при 
дослідженні ефективності управління, адже 
його параметри управління різноманітні та не 
піддаються безпосередньому кількісному порів-
нянню. Г.М.Чорний стверджує, що ефективне 
управління сільськогосподарським підприєм-
ством забезпечується, якщо в системі наявні 
наступні компоненти: суб'єкт системи (СС); 
об'єкт системи (ОС); канал прямого зв’язку СС 
з ОС;  канал зворотного зв’язку СС з ОС; місія 
і цілі; організаційна структура і структура 
апарату управління; функції і методи їх вико-
нання; стимули і мотиви; правова культура СС; 
моральні норми поведінки СС [9].

Залежно від того, як кожен із вищезазначе-
них компонентів системи управління викорис-
товується на конкретному підприємстві, будемо 
виставляти бали таким чином: відмінно – 5 
балів; добре – 4 бали; задовільно – 3 бали; неза-
довільно – 0 балів. Також при аналізі ефектив-
ності управління будемо враховувати вагомість 
кожного компонента системи. Розрахунки наве-
дені у табл. 3.

Отже, ми бачимо, що в ФГ «Адмірал-Агро» 
та ПрАТ «Оберіг», які набрали відповідно  174 
і 167 балів достигли гарних результатів майже 
по всім компонентам системи управління. Дуже 
добре розвинені прямі та зворотні зв’язки, 
мотивація працівників.ї; суб’єкт системи також 
на відмінному рівні. ПП «Агро-Альянс» та ДП 
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СГП «Миколаївське»  набрали 119 та 109 балів 
відповідно. Більшість компонентів розвинені 
добре та задовільно. Незадовільна оцінка сто-
сується лише правової культури та стимулю-
вання працівників у ДП СГП «Миколаївське». 
Що стосується ТОВ «Семенівський агросервіс», 
яке набрало 82 бали, можна зазначити,що най-
краще з усіх компонентів розвинений канал 
зворотного зв’язку. Місія, цілі, мотивація 
працівників, організаційна структура на дуже 
низькому рівні, з цим треба багато працювати і 
вирішувати дану проблему. 

Оцінимо ефективність управління у сільсько-
господарських підприємствах Арбузинського 
району Миколаївської області за допомогою 
рейтингової оцінки. Метод рейтингової оцінки 
носить системний комплексний характер і 
базується на різних аналітичних підходах до їх 
ранжирування, враховуючи основні параметри 
виробничо-фінансової діяльності підприємств. 
Рейтинг  ґрунтується не на суб’єктивних оцін-
ках експертів, а на реально існуючих показни-
ках, яких досягли підприємства у сфері аграр-
ного виробництва.

Отже, використаємо наступну систему 
показників: обсяг валової продукції на 
1 управлінця та на 1 грн адміністративних 
витрат, обсяг прибутку на 1 управлінця та в 
розрахунку на 1 грн адміністративних витрат, 
питома вага адміністративного персоналу в 
загальній чисельності працюючих, питома 
вага адміністративних витрат у повній собі-
вартості продукції та рівень рентабельності за 
2010-2014 роки.

Рейтингова оцінка ефективності передба-
чала: 

1) розрахунок відносних індексів шляхом 
ділення значень показників роботи кожного 
підприємства на найвищий (найнижчий) показ-
ник серед досліджуваних підприємств;

2) на основі розрахунку відносних індек-
сів було розраховано середній бал по кожному 
показнику і підприємству шляхом ділення 
загальної суми балів набраних кожним підпри-
ємством на загальну кількість показників;

3) способом ранжирування середнього балу 
було присвоєно рейтинг кожному  підприємству 
від найбільшого значення  до найменшого.

В результаті проведених досліджень отри-
мали наступні рейтинги підприємств Арбузин-
ського району за ефективністю управління за 
2012-2014 роки (рис. 1).

Результати проведених розрахунків дали 
можливість сформувати 3 групи підприємств 
залежно від їх рейтингової оцінки за показни-
ками ефективності управління:

1) підприємства, які займають лідируючі 
позиції за рейтингом і свідчать про високий 
рівень ефективності управління, серед яких: ФГ 
«Адмірал-Агро» (протягом всього аналізованого 
періоду займає 1 місце, але в 2013 дещо значно 
погіршився рейтинг до 4 місця) та ПрАТ «Обе-
ріг» (займає стабільне 2 місце  протягом 
2011,2012,2014 років, а в 2013 році покращило 
свій рейтинг до 1 місця). Дана група підпри-
ємств характеризується стабільністю і виступає 
взірцем роботи у сучасних умовах за ефектив-
ністю управління, тому в перспективі їм необ-
хідно всіма зусиллями зберігати свої позиції та 
по можливості покращувати.

2) підприємства, із середнім рівнем ефек-
тивності управління: ПП «Агро-Альянс» 
(приблизно 3 місце за рейтингом) та ДП СГП 
«Миколаївське» (приблизно 3-4 позиція). 
Завданнями даної групи господарств повинні 
стати: зростання обсягів валової продукції на 
1 управлінця шляхом скорочення питомої ваги 
управлінського персоналу в загальній чисель-
ності працюючих, зменшення адміністративних 
витрат та підвищення продуктивності праці; 
зниження собівартості продукції як виробни-
чої, так і повної, що в кінцевому результаті 
призведе до зростання обсягів прибутку в роз-
рахунку на 1 управлінця; скорочення питомої 
ваги адміністративних затрат у повній собівар-
тості продукції.

3) підприємства із низьким рівнем ефектив-
ності управління, а саме ТОВ «Семенівський 
агросервіс», яке в на протязі аналізованого 
періоду займало 5 місце, але в 2012 році дещо 
покращились показники, що дозволило госпо-
дарству піднятись до 4 місця, через що дане під-
приємство віднесемо до групи з низьким рівнем 
ефективності управління. Даним господарствам 
необхідно переглянути свої пріоритети, а також 
розвивати та вдосконалювати оперативне управ-
ління діяльністю з метою прийняття обґрунто-
ваних управлінських рішень та вживати всіх 
необхідних заходів по підвищенню рівня свого 
господарювання.

Висновки. Використання даних методик 
оцінки діяльності апаратів управління у під-
приємствах створює дійові механізми мате-
ріального стимулювання, спонукаючи  керів-
ників, спеціалістів, постійно удосконалювати 
систему та структуру управління на всіх лан-
ках виробництвах, установлювати оптимальні 
розміри підрозділів на виробництві, конкре-

4
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Уек
+++

=  

3
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 Рис. 1. Рейтинг сільськогосподарських підприємств 

Арбузинського району Миколаївської області  
за показниками ефективності управління  

за 2010-2014 рр.
Джерело: побудовано на основі власних розрахунків 
авторів
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тизувати функції управління кожного керів-
ника, спеціаліста, досягти скорочення апарату 
та інших витрат управління, упроваджувати 
сумісництво обов’язків, стимулювати управлін-
ський персонал, збільшувати обсяги та скоро-
чувати витрати виробництва сільськогосподар-
ської продукції.

Тобто, оцінка ефективності системи управ-
ління підприємства є важливим елементом 
розробки проектних і планових управлінських 
рішень, що дозволяє визначити рівень прогре-
сивності діючого менеджменту, проектів або 
планових заходів, які розроблюються на підпри-
ємстві. Результати такого оцінювання дозволя-
ють встановити масштаб і зміну спрямованості 
в управлінні діяльністю підприємства, прогно-
зувати їх вплив на ключові функціональні під-
системи підприємства, ухвалювати відповідні 
управлінські рішення щодо підвищення та під-
тримки рівня ефективності управління діяль-
ністю, вибирати методи, способи, інструменти 
управління діяльністю підприємства.
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