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РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
МІЖ СУБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

DISTRIBUTION OF SOCIAL RESPONSIBILITY FUNCTIONS 
BETWEEN SUBJECTS OF SOCIALIZATION OF ECONOMY
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У статті аналізуються необхідність, можливість, форми та умови забезпечення соціальної відповідаль-
ності держави, сфери бізнесу та громадянського суспільства. Дослідження проведено у ракурсі соціалізації 
економіки та забезпечення умов для гарантування соціальної безпеки в країні. Дається аналіз форм прояву, 
функцій та механізмів забезпечення соціальної відповідальності усіх суб’єктів економічних відносин.

Ключові слова: соціалізація економіки, соціальна відповідальність, суб’єкти соціалізації, соціальні функ-
ції держави, моделі соціальної відповідальності бізнесу.

В статье анализируются необходимость, возможность, формы и условия обеспечения социальной 
ответственности государства, сферы бизнеса и гражданского общества. Исследование проведено в 
ракурсе социализации экономики и условий обеспечения социальной безопасности в стране. Дается ана-
лиз форм проявления, функций и механизмов обеспечения социальной ответственности всех субъектов 
экономических отношений.

Ключевые слова: социализация экономики, социальная ответственность, субъекты социализации, 
социальные функции государства, модели социальной ответственности бизнеса.

In the article we analyse the necessity, opportunity, shapes and conditions of social responsibilities of the state, 
business and civil society. The study was conducted in the perspective of socialization of the economy and to ensure 
the guarantee of social security in the country. We give the analysis of manifestations, functions and mechanisms of 
social responsibility of all economic relations.

Keywords: socialization of the economy, social responsibility, agents of socialization, social functions of the 
state, models of social responsibility.

Постановка проблеми. соціалізація еконо-
міки – це об’єктивний процес та закономірність 
розвитку сучасної економіки. Для постсоціаліс-
тичних країн її необхідно розглядати як надання 
соціальної спрямованості розвитку економічних 
процесів та формування й підтримання умов 
соціальної безпеки шляхом пристосування сус-
пільства до ринкової організаційної культури 
через: 1) трансформацію відносин власності, 
яка сприяє демократизації соціально-еконо-
мічних відносин; 2) лібералізацію економіч-
них відносин та захист ринкової конкуренції; 
3) впровадження відносин соціального парт-
нерства та становлення й виконання функцій 

соціальної відповідальності органами держав-
ної влади, суб’єктами господарської діяльності, 
громадськими організаціями; 4) активну участь 
громадян в соціально-економічних відноси-
нах, пов’язану із підвищенням соціального ста-
тусу, досягненням успіху, визнанням, отриман-
ням відповідної винагороди та задоволенням 
потреб; 5) визначення механізмів узгодження 
економічних інтересів та розв’язання соціаль-
них суперечностей.

соціалізація передбачає множинність під-
ходів до розв’язання соціальних завдань. 
основу складають заходи соціального захисту 
населення, що формуються на державному 
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рівні. однак навіть у соціально успішних кра-
їнах їх розв’язання не може бути забезпечено 
виключно зусиллями уряду. тому необхідно ста-
вити питання про розподіл функцій соціальної 
відповідальності між державою, сферою біз-
несу, громадянським суспільством.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. в україні теоретико-методологічні та при-
кладні аспекти соціальної відповідальності 
держави, бізнесу, суспільства актуалізуються у 
працях Г. башнянина, л. бевзенка, к. ващенка, 
з. варналія, в. воротіна, а. Гальчинського, 
т. Гайдай, в. Гейця, о. Грішнової, а. Гриценка, 
с. Дриги, н. Дєєвої, Ф. Євдокимова, я. жаліла, 
в. звонаря, о. кужель, в. ільїна, а. кириленка, 
а. колота, Г. кривоуса, е. лібанової, і. Малого, 
в. Мунтіяна, о. новікової, б. Пасхавера, в. Пів-
няка, і. Прибиткової та багатьох інших вчених.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. водночас соціальна від-
повідальність в україні залишається ніби пре-
рогативою держави, а її значення як сфери без-
посередньої діяльності бізнесу, громадянського 
суспільства залишається недостатньо усвідом-
леним, недооціненим поняттям. це ускладнює 
можливості ефективного розв’язання як соці-
альних, так і економічних проблем, гальмує 
залучення соціальних інвестицій у практику 
господарської діяльності, не дає змогу розро-
бити ефективний механізм розв’язання соці-

альних суперечностей. саме невідповідність 
реалій вітчизняної економіки загальносвітовим 
тенденціям соціалізації економіки зумовлює 
необхідність розподілу функцій соціальної від-
повідальності держави, бізнесу і громадян-
ського суспільства як ефективного механізму 
узгодження інтересів всіх зацікавлених сторін у 
процесі соціалізації економіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в обґрунтуванні 
необхідності розподілу функцій соціальної від-
повідальності між різними суб’єктами економіч-
них відносин з метою пришвидшення процесів 
соціалізації економіки та гарантування соціаль-
ної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. орієнтуючись на світовий досвід 
соціалізації економіки та сучасні проблеми її 
здійснення, зауважимо, що пошук ефектив-
них механізмів соціалізації повинен вестися 
у напрямі визначення соціальних функції усіх 
зацікавлених суб’єктів, виходячи із необхідності 
забезпечення і підтримання соціальної безпеки. 
соціальна безпека – це результат цілеспрямо-
ваної взаємодії усіх соціальних суб’єктів, кож-
ний з яких несе соціальну відповідальність на 
своєму рівні (рис. 1).

на рис. 1 ступінчата фігура показує, що 
масштаби гарантування соціальної безпеки 
складаються із зусиль усіх учасників еконо-

Рівні 
соці-

альної
відпо-

відаль-
ності 5

4

3

2

1

Громадяни Громадські 
організації

Суб’єкти 
підприємниць-
кої діяльності

Корпорації Держава Кількість 
зацікавлених 
соціальних 
суб’єктів

Рис. 1. Рівні соціальної відповідальності
Джерело: складено автором
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мічних відносин. сукупність тих дій (зокрема, 
потенційних), які можуть здійснити держава, 
бізнес і населення, підвищивши свою сукупну 
активність і рівень задоволення потреб, в. Геєць 
назвав потенціалом соціалізації [3, с. 149].

кожен із суб’єктів соціалізації відіграє визна-
чену роль, однак успіх соціалізації, безумовно, 
залежить від ефективності їхньої взаємодії. 
соціальна відповідальність держави в сучасній 
економіці передбачає не просто систему соці-
ального забезпечення та соціальних гарантій, 
вона як суб’єкт економічних відносин реалізує 
власні інтереси, пов’язані з гарантуванням сус-
пільних і мериторних благ, а також через сис-
тему своїх інструментів забезпечує координацію 
дій економічних суб’єктів, певною мірою фік-
сує їх завдання, права й обов’язки, реалізуючи 
інтереси суспільства загалом. Функція соціаль-
ної відповідальності держави у певний спосіб 
узгоджується із соціальними функціями підпри-
ємств, громадських організацій і окремих членів 
суспільства. щодо окремих громадян, то велике 
значення мають не просто способи й умови під-
вищення їхнього добробуту, але й можливості 
спільної реалізації низки соціальних потреб 
через діяльність громадських організацій.

історично функції держави змінювалися. 
найбільш важливими з них вважалися: 1) роль 
«нічного сторожа», яка полягала у захисті при-
ватної власності й підтриманні суспільного 
порядку (класична школа); 2) роль абсолют-
ного монополіста – регулятора всіх економіч-
них і соціальних процесів, який розпоряджа-
ється усіма ресурсами й створеним продуктом 
(марксизм); 3) фактор стабілізації, що усуває 
диспропорції ринкової економіки шляхом управ-
ління суспільним попитом за допомогою фінан-
сово-кредитних інструментів і стимулів (кейнсі-
анство); 4) роль арбітра, що визначає правила 
економічної гри та спостерігає за їх виконанням 
(Фрайбурзька школа неолібералізму); 5) інсти-
тут, мотивом функціонування якого є неспро-
можність ринку (Дж. стігліц, Дж. б’юкенен); 
6) самостійний суб’єкт економічних відносин, 
що реалізує свої власні потреби та інтереси 
(р. Грінберг і о. рубінштейн); 7) повна корпора-
ція влади суспільства, яка має свої інтереси і 
свій світогляд (в. Геєць).

сьогодні у визначенні ролі держави най-
більш популярним є інституціональний підхід, 
який дає змогу розглядати її з позицій дотри-
мання договірних відносин з суспільством, коли 
великого значення набувають такі характерис-
тики діяльності держави: консолідація гілок 
влади; досягнення соціального консенсусу й 
партнерства з бізнесовими структурами та гро-
мадянським суспільством; раціональна система 
перерозподільних відносин, яка сприяє ефек-
тивному використанню ресурсів та зростанню 
рівня життя населення; ефективна система 
оподаткування, яка максимально забезпечує 
використання податкових надходжень в інтер-

есах платників податків; забезпечення реальної 
соціальної захищеності. При цьому, як заува-
жує Дж. стігліц, важливо пам’ятати про те, що 
«державні програми, навіть ті з них, що спрямо-
вані на пом’якшення деяких ринкових невдач, 
впроваджуються у демократичних суспільствах 
не ідеальними урядами чи свавільними деспо-
тами, а складними політичними процесами» 
[13, с. 116]. 

Функція соціальної відповідальності дер-
жави – це система відносин між державою, 
суб’єктами господарювання і населенням щодо 
мобілізації та використання ресурсів, товарів та 
послуг, які реалізують соціальне забезпечення 
та соціальний захист усіх груп населення, що 
дає змогу узгоджувати економічні інтереси як 
основу стабільності і соціальної безпеки. соці-
альна відповідальність держави спрямована на 
забезпечення високого рівня економічної відпові-
дальності через систему інструментів, що забез-
печують координацію дій економічних суб’єктів 
і реалізацію їх економічних інтересів. зокрема, 
вона реалізується через соціальну політику.

соціальна відповідальність передбачає такі 
структурні елементи, як:

1) свобода вибору варіанта поведінки 
суб’єктом відповідальності;

2) соціальний суб’єкт, перед яким треба від-
повідати; 

3) соціальні норми, що закріплюють і регла-
ментують відповідальність;

4) підстави відповідальності, тобто встанов-
лення моделі належної чи неналежної пове-
дінки;

5) причинно-наслідковий зв’язок між пове-
дінкою суб’єкта відповідальності й наслідками 
цієї поведінки;

6) контроль і оцінка поведінки суб’єкта відпо-
відальності;

7) можливість несприятливих наслідків для 
відповідального суб’єкта, визнаного винним [7].

на перший план у соціальній політиці вису-
вається відповідальність суспільства за умови 
існування кожного його громадянина. Перш за 
все це стосується виробництва суспільних благ.

соціальні функції держави історично змі-
нюються. основними характеристиками соці-
альної відповідальності держави у країнах із 
соціальною ринковою економікою з кінця 90-х 
років виступають забезпечення ефективного 
захисту соціально вразливих груп населення, 
які потребують державної підтримки; загально-
доступність соціальних благ, які гарантуються 
державою; формування та створення економіч-
них умов, які дають змогу громадянам за раху-
нок власних доходів забезпечувати собі належ-
ний рівень споживання; зміцнення державних 
гарантій норм соціального забезпечення (вста-
новлення прожиткового мінімуму, норм і правил 
соціального страхування тощо); розширення від-
творювальних функцій господарюючих суб’єктів 
і регіональних структур, які повинні забезпе-
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чувати необхідний рівень соціального захисту 
населення на основі економічної самостійності 
та суверенітету; вдосконалення практики укла-
дання колективних і трудових договорів; підви-
щення рівня соціальної відповідальності під-
приємств. ці функції держави «патерналістські 
та протекціоністські щодо всього суспільства (а 
не лише економічної сфери) та усіх форм сус-
пільного життя, і тому сприяють його соціаліза-
ції», – писав Дж. стігліц [12].

у різних країнах цілі, засоби та інструменти 
соціальної політики розрізняються залежно від 
національних умов, тому досить різними є під-
ходи до визначення моделей соціальної полі-
тики в сучасному суспільстві. Держава виступає 
у ролі організації за «контрактом», якій грома-
дяни делегують частину своїх прав з метою 
ефективного виконання низки завдань. такий 
інституціональний підхід дає можливість змінити 
ставлення до її масштабів і принципів функціо-
нування, оцінювати результати функціонування 
владних структур з позицій виконання договір-
них відносин. силу держави тепер важливо оці-
нювати і з погляду ефективності апарату при-
мусу та адміністрування, і як чітку визначеність 
її інституціональних функцій, цінностей, взає-
мовідносин із недержавними інститутами. вона 
повинна консолідувати гілки влади в інтересах 
суспільного прогресу, шукати і досягати соціаль-
ного консенсусу та конструктивного партнерства 
з недержавними інститутами, сприяти ефектив-
ному використанню ресурсів і зростанню життє-
вого рівня, проводити виважену фіскальну полі-
тику, забезпечувати соціальний захист.

не менш важливим економічним суб’єктом 
соціалізації виступає сфера бізнесу. у світі ідея 
соціальної відповідальності бізнесу зародилася в 
середині хх ст. й поступово поширювалася у круп-
них корпораціях заходу. а у 1999 році к. аннан як 
Генеральний секретар оон започаткував ініціа-

тиву Глобального договору з метою поширення 
принципів, пов’язаних із захистом прав людини, 
стандартами праці, боротьбою з корупцією та 
захистом навколишнього середовища, на страте-
гію та діяльність ділових кіл у всьому світі.

системному забезпеченню соціальної спря-
мованості компаній сприяє створення і впро-
вадження відповідних систем менеджменту. 
загальні вимоги до таких систем визначені, 
як правило, міжнародними стандартами. так, 
стійкому постійному дотриманню прав і забез-
печенню задоволеності споживачів щодо отри-
мання якісної продукції (послуг) може сприяти 
система управління якістю, створена відповідно 
до міжнародних стандартів іSо 9000. Для забез-
печення надійних умов щодо захисту здоров’я 
власного персоналу доцільно запровадити сис-
тему менеджменту професійної безпеки відпо-
відно до міжнародних стандартів онSаS 18000. 
умови для послідовного та цілеспрямованого 
захисту довкілля від негативного впливу компа-
нії створює система екологічного менеджменту 
відповідно до стандартів іSо 14000. стандарти 
Sа 8000 (остання версія Міжнародного стан-
дарту соціальної відповідальності ISO 26 000) 
спрямовані безпосередньо на сприяння етич-
ному поводженню компаній. Французький еко-
номіст М. альбер у праці «капіталізм проти 
капіталізму» виділив дві моделі соціальної від-
повідальності бізнесу в капіталістичній системі: 
англосаксонську і рейнську [1]. англосаксон-
ської моделі соціальної відповідальності бізнесу 
дотримуються сШа, великобританія, канада, 
австралія, нова зеландія, ірландія тощо. рейн-
ська модель представлена німеччиною, біль-
шістю континентальної Європи (особливо скан-
динавськими країнами) і японією.

в сучасних умовах більш розповсюджена 
англосаксонська модель соціальної відповідаль-
ності. її відносно легко впроваджувати, однак 

Рис. 2. Європейська модель досконалості (Модель EFQM)
Джерело: складено за даними [2, с. 187]
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обґрунтувати її безпосередній вплив на зрос-
тання прибутковості компанії досить важко [11].

водночас, якщо англосаксонська модель 
розглядає етичність відносин як засіб більш 
повного задоволення інтересів власників, рейн-
ська модель виходить з необхідності рівного 
відношення до всіх груп зацікавлених осіб, осо-
бливу увагу приділяючи екологічним і соціаль-
ним програмам. описом «ідеальної» організації 
вважається Європейська модель досконалості 
(Модель EFQM) (рис. 2).

Модель має дев’ять фундаментальних кри-
теріїв, які об’єднані у дві групи: перша – це 
5 критеріїв, що описують підходи у діяльності 
організації для досягнення результатів (лідер-
ство, політика та стратегія, персонал, партнер-
ство і ресурси, процеси); друга – чотири критерії 
результатів, яких досягає організація за рахунок 
використання результатів – тих, що стосуються 
споживачів; персоналу і суспільства. «іде-
альна» організація, згідно з Моделлю, умовно 
оцінюється в 1 000 балів. відповідно до наведе-
ної моделі передова світова практика соціаль-
ної спрямованості й активності компаній відо-
бражена у філософії та концепціях загального 
управління якістю (TQM), до яких належать:

1) орієнтація на результат, тобто на задово-
лення інтересів усіх зацікавлених сторін: спо-
живачів, постачальників, партнерів, персоналу, 
власників, кредиторів, представників суспіль-
ства; організація повинна вивчати, гармонізувати 
і задовольняти потреби усіх цих сторін, розділя-
ючи з ними вигоду від отриманих результатів;

2) концентрація уваги на споживачах – 
вивчення вимог не тільки до якості продукції, 
але й до всіх сторін діяльності організації, які 
вони вважають для себе важливими, на основі 
оцінки та аналізу ступеня задоволення потреб 
споживачів;

3) лідерство та відповідність цілям, що 
передбачає значну увагу розвитку культури 
організації, охоплення розробкою місії органі-
зації системи цінностей, яка забезпечує єдність 
та чіткість цілей в організації, створює середо-
вище, в якому люди можуть спільно працювати 
та досягати досконалості;

4) управління на засадах процесів і фактів, 
за якого вважається, що організація діє ефек-
тивніше, коли всі внутрішньо пов’язані види 
діяльності розглядаються як процеси і система-
тично управляються, а рішення приймаються на 
підставі надійної інформації, що включає оцінку 
з боку зацікавлених сторін;

5) розвиток персоналу, коли працівники 
розглядаються не як пасивні виконавці розпо-
ряджень та інструкцій, а як творча сила, яка 
активно впливає на роботу організації;

6) постійне навчання, інновації та вдоскона-
лення; заохочуються нововведення та вислов-
лення оригінальних думок; до здійснення 
удосконалень залучаються споживачі, поста-
чальники, партнери, персонал тощо.

ініціатива Глобального договору в україні 
започаткована у квітні 2006 року за підтримки 
провідних українських і міжнародних компаній 
та високих посадовців уряду україни. у грудні 
2016 року 266 організацій з усіх регіонів україни 
започаткували Форум соціально відповідаль-
ного бізнесу, який розробив Меморандум про 
соціальну відповідальність бізнесу в україні [9]. 
Мета мережі Глобального договору в україні – 
це поширення концепції соціальної відповідаль-
ності бізнесу в країні та започаткування про-
ектів, спрямованих на дотримання стандартів 
праці та захист прав людини.

Досвід соціальної відповідальності бізнесу 
показує реальні переваги, які отримує бізнес від 
виконання зазначених принципів. До них нале-
жать забезпечення суспільної репутації органі-
зації; зростання довіри населення до діяльності 
компанії, її товарів і послуг; ріст професіона-
лізму і утримання кадрового потенціалу на під-
приємстві; забезпечення лояльності персоналу 
компанії; можливість формування безпечного 
середовища діяльності та розвитку компанії 
завдяки власній корпоративній політиці; відпо-
відність нормам і стандартам світової еконо-
мічної спільноти; можливість формування парт-
нерських відносин із владними структурами, 
громадськістю та зМі.

не менш важливе значення мають переваги, 
які отримує суспільство від виконання бізнесом 
принципів соціальної відповідальності, а саме 
можливість встановлення партнерських від-
носин між бізнесом, владою і громадськістю; 
можливість надання адресної екстреної допо-
моги нужденним; удосконалення та розвиток 
соціальної захищеності населення; можливість 
залучення інвестицій у певні суспільні сфери; 
можливість підтримки громадських ініціатив, 
інноваційних проектів, розвиток соціальної та 
творчої активності населення, збереження і 
використання «інтелектуального ресурсу» на 
потреби країни й регіону.

Практика показує також існування обмеж-
увальних факторів розвитку соціальної відпо-
відальності: відсутність незалежної громадської 
експертизи соціальних і культурних проектів та 
програм; наявні законодавчі обмеження розмі-
рів і способів можливої допомоги нужденним; 
відсутність закону про благодійництво; велика 
кількість прохань за обмеженості ресурсів для 
благодійності; відсутність системи соціально 
відповідального бізнесу; відсутність системи 
інформування суспільства про соціальні та 
благодійні проекти, про інвесторів соціальних 
програм та системи оцінки суспільством резуль-
татів соціальних програм бізнесу; небажання 
деяких керівників бізнесу слідувати принципам 
соціальної відповідальності та брати участь у 
формуванні позитивного іміджу бізнесу.

соціальна відповідальність бізнесу не уяв-
ляється без виконання цієї функції й держа-
вою, й окремими громадянами, й громадськими 
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організаціями. розподіл між ними соціальної 
відповідальності залежить від конкретного 
стану суспільства. у демократичних країнах 
заходу громадянське суспільство виконує роль 
суб’єкта соціальної відповідальності, так само 
як держава й сфера бізнесу. завданням дер-
жави є створення належних формальних умов 
діяльності громадських організацій, зокрема 
забезпечення частини фінансових ресурсів для 
надання соціальних послуг. Громадські органі-
зації можуть ефективно сприяти задоволенню 
потреб певних верств населення, певних тери-
торій, розв’язанню специфічних суспільних 
проблем чи проблем громади, оскільки вони 
ставлять за мету розв’язання таких проблем й 
спрямовують свої зусилля саме на це.

Для визначення місця і ролі громадянського 
суспільства в процесах соціалізації в україні 
необхідно сформувати чітке розуміння харак-
теру та функцій громадянського суспільства 
з погляду національної специфіки, розкрити 
потенційну роль інститутів громадянського 
суспільства в посиленні соціальної відпові-
дальності влади і бізнесу й визначити можливі 
напрями підтримки громадянського суспільства 
як засобу соціалізації.

Поняття громадянського суспільства вжива-
ється у наш час щонайменше у трьох значеннях: 
1) як існування незалежних від держави громад-
ських організацій, або так званого третього сек-
тору; 2) як соціальна структура, яка координує 
свої дії через низку добровільних асоціацій й 
фактор впливу на державну політику (як сукуп-
ність груп тиску та інших суб’єктів впливу на 
політичні процеси у суспільстві); 3) як система 
специфічних суспільних інститутів і їх взаємо-
дія. До них належать добровільні громадські 
організації, незалежні засоби масової інформа-
ції, проведення виборів та референдумів, суди 
присяжних, козацькі дружини тощо. Громадські 
організації надають низку соціальних послуг, до 
яких належать вивчення проблем та потреб у 
соціальній допомозі; вивчення інформації про 
тенденції розвитку соціальних процесів у гро-
маді; надання пропозицій до розробки місцевих 
соціальних програм; планування розвитку сис-
теми соціальних послуг та соціальних заходів 
на місцевому рівні; здійснення громадського 
контролю за якістю надання соціальних послуг 
та оцінка ефективності здійснення місцевих 
соціальних програм.

Висновки. взаємовідносини держави, біз-
несу і громадянського суспільства в процесі 
соціалізації економіки можна розглядати через 
визначення міри соціальної відповідальності 
кожного із цих суб’єктів та пошук механізмів 
їхньої взаємодії у справі розв’язання соціаль-
них проблем та сприяння соціалізації еконо-
міки. основними заходами здійснення соці-
альної відповідальності держави виступають 
соціальне і господарське законодавство; роз-
роблення планів і програм соціального й еко-
номічного розвитку; забезпечення соціального 
захисту населення; соціально спрямована 
бюджетна політика; розроблення заходів, що 
сприяють встановленню соціальної рівноваги; 
підтримання та стимулювання розвитку націо-
нальних традицій і звичаїв, стимулювання роз-
витку відносин соціального партнерства. соці-
альна відповідальність бізнесу виявляється у 
взаємовідносинах зі споживачами, підлеглими, 
суспільством, акціонерами та компаньйонами. 
засобами соціальної відповідальності бізнесу 
виступають добросовісна сплата податків, вико-
нання вимог міжнародного, державного, регі-
онального законодавств; виробництво якісної 
продукції; реалізація корпоративних програм 
підвищення фаховості співробітників; реаліза-
ція корпоративних програм з охорони та зміц-
нення здоров’я співробітників; реалізація кор-
поративних програм морального стимулювання 
персоналу; реалізація благодійних та спонсор-
ських проектів; участь у формуванні позитивної 
суспільної думки про бізнес. 

Громадянське суспільство виступає в ролі 
рівноправного партнера держави й бізнесу у 
вирішенні соціальних і суспільних проблем. 
інститути громадянського суспільства висту-
пають гарантом непорушності особистих прав 
громадян, дають їм упевненість у своїх силах, 
виконують функцію захисту інтересів пев-
ної групи в її протиборстві з іншими групами 
інтересів, систематизують, упорядковують, 
надають урегульованість протестам і вимогам 
людей, які в іншому випадку могли б мати руй-
нівний характер, і в такий спосіб створюють 
сприятливі умови для функціонування демо-
кратичної влади.

Подальші дослідження повинні зосереджу-
ватися на механізмах узгодження економічних 
інтересів суб’єктів соціалізації економіки для 
досягнення більш вагомих результатів.
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ЕВОЛЮЦІЯ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ

EVOLUTION OF THE NATURE AND ENTERPRISES  
FINANCIAL RESULTS FEATURES FORMATION

Оксенюк Т.М.
молодший науковий співробітник,

хмельницький національний університет

У статті проаналізовано погляди науковців античності, класичного та неокласичного періоду еко-
номіки на суть і формування фінансових результатів виробничих систем. Визначено основні наукові до-
сягнення науковців різних періодів у розвитку економічної теорії в частині формування та покращення 
фінансових результатів господарської діяльності.

Ключові слова: фінансові результати, прибуток, еволюція, формування.

В статье проанализированы взгляды ученых античности, классического и неоклассического периода 
экономики на сущность и формирование финансовых результатов производственных систем. Опреде-
лены основные научные достижения ученых разных периодов в развитии экономической теории в части 
формирования и улучшения финансовых результатов хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, эволюция, формирование.

In this article analysed the views of scholars of antiquity, classical and neoclassical period of economy on the 
nature and formation of financial results of manufacturing systems. Determined the main scientific achievements of 
scientists from different periods in the economic theory development in part of the business financial results devel-
opment and improvement.

Keywords: financial results, profit, evolution, formation.

Постановка проблеми. основним підсумко-
вим показником результативності господарської 
діяльності є фінансовий результат, значення 
якого в умовах складної економічної ситуації в 
країні, обмеженості банківського кредитування 
суб’єктів господарської діяльності, низького 
рівня конкурентоздатності та інноваційного роз-
витку промислових підприємств важко пере-
оцінити. саме тому вивчення різноманітних 
концепцій трактування сутності, процесу фор-
мування та розрахунку фінансового результату 
в їх еволюційному розвитку представляють 
собою суттєву наукову цінність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
еволюція сутності і формування фінансових 
результатів виробничих систем розглядалася 
багатьма науковцями і, в міру своєї виключної 
важливості як для діяльності кожного підприєм-
ства, так і для розвитку економіки кожної країни 
і загалом для розвитку світової економіки, про-
довжує вивчатися і по сьогодні. однак, сучасні 
автори розпочинають розглядати еволюцію сут-
ності категорії фінансового результату лише з 
того періоду економічної історії людства, коли 
почали з’являтися наукові школи, що займалися 
трактуванням сутності прибутку. так, о. бабіцька 
[1], і. багнюк [2], в. бархатов [3], о. висока [4], 

х. Дежухарова [5], і. кривошея-Гунько [6] взагалі 
не досліджують погляди на формування при-
бутку виробничих систем, які склалися ще до 
виникнення меркантилізму як наукової течії.

так, звісно, первинні уявлення про фінансові 
результати діяльності і прибуток, як їх виразник, 
не були досконалими з сучасного погляду, але 
вони і не могли такими бути. кожен науковий 
підхід і кожне наукове твердження, які дійшли 
до нас від найдавніших науковців, мають винят-
кову цінність, адже вони певною мірою є вираз-
никами світогляду певного періоду. саме на 
основі цих перших уявлень і формувалося та 
вдосконалювалося те економічне знання про 
сутність і формування прибутку, яке ми вважа-
ємо вірним сьогодні.

з цієї позиції більш вірним видається підхід 
Ю. Греченко [7, с. 58], який відзначає, що перші 
спроби визначити сутність прибутку можна зна-
йти вже у Платона й аристотеля. однак, автор 
не заглиблюється у вивчення поглядів означе-
них мислителів.

варто відзначити і дослідження с. кучер 
[8], автор розглядає еволюцію підходів до 
трактування суті і формування прибутку, 
починаючи з появи перших найдавніших 
спроб його пояснення.
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ПридніПровська державна академія 
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економічна теорія та історія економічної думки12

Невирішені частини проблеми. Позиція 
сучасних дослідників сутності і формування 
фінансового результату діяльності є, в осно-
вному, схожою. однак, на нашу думку, вона не 
є зовсім вірною, оскільки перші наукові еконо-
мічні школи своїми підходами до пояснення суті 
прибутку багато в чому опиралися на досвід 
попередніх поколінь, набутий ними в про-
цесі свого розвитку. саме тому вважаємо за 
потрібне досліджувати еволюцію розуміння сут-
ності результату діяльності загалом і фінансо-
вого результату діяльності зокрема від моменту 
появи виробничої діяльності взагалі.

Метою дослідження є аналіз підходів до 
пояснення суті і формування фінансового 
результату діяльності виробничих систем у пра-
цях науковців від античності до неокласичного 
періоду економічної історії.

Основні результати дослідження. серед 
найвідоміших стародавніх науковців, які 
заклали підвалини сучасної економічної науки, 
можемо назвати давньогрецьких мислителів 
аристотеля і ксенофонта, давньоримських мис-
лителів катона, варрона, колумеллу, Плінія, а 
також наукових діячів середньовіччя і, зокрема, 
августина блаженного, як яскравого їх пред-
ставника. сутність поглядів означених мислите-
лів представимо на рис. 1.

Підсумовуючи розглянуті погляди, бачимо, 
що необхідність максимізації прибутку (кінцевого 
результату діяльності) господарських одиниць 

визнавалася ще задовго до появи економічної 
науки як такої. крім того, впродовж доби еллі-
нізму та середньовіччя закріпилося розуміння 
того, що діяльність повинна приносити прибуток 
(певний позитивний результат), нехай навіть ця 
діяльність полягає лише у позиці коштів.

в міру того, як руйнувався базис середньо-
віччя – феодальний спосіб виробництва, руй-
нувалась і його ідеологічна надбудова. Поява 
капіталів і відповідного їм способу виробництва 
сприяли і появі нової ідеології – новому і за зміс-
том і за формою мисленню [11, с. 47].

Період XVII–XVII ст. характеризувався бурх-
ливим розвитком торгівлі і зокрема міжнародної 
торгівлі, що стимулювало науковців до дослі-
дження проблем грошової одиниці, національ-
ного багатства. Головною ж особливістю поглядів 
тогочасних науковців – пізніше названих меркан-
тилістами – став макроекономічний підхід, тобто 
розгляд досліджуваних процесів і явищ пере-
важно на рівні конкретної країни чи кількох країн.

Меркантилісти метою будь-якої діяльності 
вважали багатство, тобто те, що може бути реа-
лізоване в грошах. а безпосереднім джерелом 
багатства – з їх точки зору – був оборот, тобто 
сфера, де продукти перетворюються в гроші.

отже, ця наукова школа звертала увагу на 
формування фінансових результатів діяльності і 
при цьому відзначала, що результати (прибуток) 
формуються в процесі обміну виготовленого 
товару на гроші. Дійсно, лише після реалізації 

Підходи 

Ф. Кене Ж. Тюрго 

Будь-яка діяльність розпочинається з 
авансування витрат 

Лише авансовані витрати у землеробство 
даватимуть прибуток (чистий продукт) 

В промисловій діяльності відсутній 
чистий продукт 

Земля є єдиним джерелом багатства. 
Прибуток землевласника становить та 
частина його доходу, яка перевищує 

витрачені ним засоби та оплату його праці 

Можливість отримання прибутку і в 
торгівлі і в промисловості 

Авансові витрати

Промисловість 

Вироблене багатство

Дохід від реалізації 
продуктів промисловості

=

Підприємці як в обробітку 
землі, так і в мануфактурах 

повертають свої аванси і 
отримують прибутки через 

продаж виготовлених 
виробів, тобто отримання 

кінцевого фінансового 
результату діяльності 

відбувається за допомогою 
сфери обігу 

Відшкодування 
понесених витрат 
на виробництво

Плата робітнику 
(підприємцю) на 
задоволення його 

потреб

+

Рис. 2. Погляди основних представників фізіократичної школи  
на формування фінансових результатів

Джерело: розроблено автором на основі [12; 13]
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продуктів діяльності можна говорити про фінан-
совий результат, який був від неї отриманий.

з проникненням торгового капіталу у сферу 
виробництва стали змінюватися і погляди іде-
ологів буржуазії. виникла наукова школа фізіо-
кратів, в межах якої джерелом багатства вважа-
лося агровиробництво, де багатство виглядало 
як дар природи і виникало природним шляхом. 
Погляди основних представників фізіократів 
розглянемо на рис. 2.

у класичній школі економіки поняття при-
бутку розглядалось як особлива категорія 
фінансових результатів. При цьому дослідження 
прибутку виробничих систем стали розвиватися 
в двох напрямах: дослідження бухгалтерського 
прибутку або власне фінансового результату та 
дослідження суті та джерел формування еконо-
мічного прибутку.

англійські економісти у. Петті, а. сміт і 
Д. рікардо досліджували прибуток у тісному 
зв’язку з факторами зростання суспільного 
багатства, процесом накопичення капіталу, 
побачивши джерело прибутку не в обороті, а у 
виробництві. При цьому, особлива увага вказа-
них науковців зверталася на визначення факто-
рів підвищення прибутковості діяльності вироб-
ничих систем (рис. 3).

таким чином, класики економічної думки 
заклали базис кількох окремих теорій прибутку, 
які отримали розвиток у працях наступних поко-
лінь економістів – компенсаційної, трудової, 
факторної тощо.

ще одним важливим досягненням еконо-
містів класичного періоду стало дослідження 
факторів підвищення прибутковості промисло-
вого виробництва. загальним підсумком праць 
економістів класичного періоду стало виділення 
ключових груп факторів підвищення прибутко-
вості. іншими словами, економісти класичного 
періоду розробили факторну модель форму-
вання прибутку підприємства: вони довели, що 
прибуток є результатом функціонування факто-
рів виробництва.

Подальший розвиток економічної теорії в 
контексті суті і формування прибутку підприєм-
ства відбувався переважно в напрямі поглибле-
ного дослідження саме економічного прибутку.

так, Є. бем-баверк у праці «капітал і прибу-
ток» [19] відзначає, що прибуток підприємства 
складається з двох елементів: первинного про-
центу на капітал та підприємницького прибутку.

зазначаючи, що категорія підприємницького 
прибутку є надто складною для розгляду, автор 
обмежується дослідженням лише проценту на 
капітал. розглянемо процес формування фінан-
сового результату діяльності підприємства за 
Є. бем-баверком на рис. 4.

тобто, первинний відсоток на капітал Є. бем-
баверк пояснює як надлишок цінності ство-
рених у виробництві продуктів над сукупністю 
благ, витрачених на їх виробництво. так, за його 
словами: «сукупність створених за допомо-
гою капіталу продуктів має більшу цінність, ніж 
сукупність благ, витрачених на їх виробництво 
[19, с. 26].

Позиковий або договірний відсоток, за Є. 
бем-баверком, це винагорода власнику капі-
талу, який здає його в оренду. тобто, цей від-
соток, на думку автора, не має відношення до 
власне прибутку підприємства.

неокласичний період економічної думки 
характеризувався виникненням двох еконо-
мічних шкіл, які займалися дослідженням суті 
і формування прибутку виробничих систем – 
американської та німецької. Погляди основних 
представників вказаних економічних шкіл пред-
ставимо на рис. 5.

Фактично неокласичний період економічної 
думки в контексті поглядів на суть і формування 
фінансових результатів діяльності виробничих 
систем знаменувався розвитком теорій попере-
дніх науковців та зародженням ризикової теорії 
походження прибутку.

таким чином, основний базис сучасного 
розуміння природи і формування фінансового 
результату діяльності підприємств закладався 

Виробнича діяльність

Первинний відсоток Позиковий відсоток

Суміш різнорідних доходів підприємства

Частина доходів, що йде на відновлення зношеної 
частини капіталу

 –  

Обсяг витрат на ремонт капітальних засобів

Премія за ризик

Чистий процент на 
капітал  =  

Рис. 4. Процес формування фінансового результату виробництва  
за Є. Бем-Баверком
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впродовж століть, фактично від появи перших 
економічних відносин.

Висновки з проведеного дослідження. 
Фінансові результати є основним підсумковим 
показником результативності діяльності підпри-
ємств, а тому мають винятково важливе зна-
чення для їх подальшого розвитку. саме тому 
вивчення різноманітних концепцій трактування 
сутності процесу формування та розрахунку 
фінансового результату в їх еволюційному роз-
витку є суттєвою науковою цінністю.

еволюція сутності і формування фінансових 
результатів виробничих одиниць розглядалася 

багатьма науковцями і продовжує вивчатися і 
по сьогодні. 

однак, позиція сучасних дослідників сут-
ності і формування фінансового результату 
діяльності, на нашу думку, не є зовсім вірною, 
оскільки ними не приділяється належна увага 
вивченню еволюційного розвитку поняття 
фінансового результату та його формування. 
саме тому вважаємо за потрібне досліджувати 
еволюцію розуміння сутності результату діяль-
ності загалом і фінансового результату діяль-
ності зокрема від моменту появи виробничої 
діяльності взагалі.
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У статті досліджено процес формування міжнародної маркетингової стратегії в умовах сучасного ці-
льового ринку, описано основні рівні розробки стратегії ТОВ «Барлінек Інвест», розглянуто процес управ-
ління, планування міжнародними маркетинговими стратегіями щодо обраного підприємства. На основі 
цього аналізу сформовано заходи щодо удосконалення системи виходу на міжнародний ринок.

Ключові слова: міжнародний маркетинг, міжнародна маркетингова стратегія, конкурентний ринок, 
елементи міжнародної маркетингової стратегії, рівні розробки стратегії.

В статье исследован процесс формирования международной маркетинговой стратегии в условиях со-
временного целевого рынка, описаны основные уровни разработки стратегии ООО «Барлинек Инвест», 
рассмотрен процесс управления, планирования международными маркетинговыми стратегиями отно-
сительно выбранного предприятия. На основе этого анализа сформированы мероприятия по совершен-
ствованию системы выхода на международный рынок.

Ключевые слова: международный маркетинг, международная маркетинговая стратегия, конкурент-
ный рынок, элементы международной маркетинговой стратегии, уровни разработки стратегии.

In the article the process of forming an international marketing strategy in today's target market, describes the 
basic levels of the development strategy of «Barlinek Invest» Ltd., discussed the process of managing, planning, 
international marketing strategies with respect to the selected companies. On the basis of this analysis formed 
measures to improve the output of the system to the international market.

Keywords: international marketing, international marketing strategy, competitive market, elements of interna-
tional marketing strategies, levels of development strategies.

Постановка проблеми. сьогодні марке-
тинг виступає філософією бізнесу та голо-
вним інструментом виходу на нові ринки збуту. 
сучасна система господарювання в україні 
спрямована на посилення міжнародного спів-
робітництва економічних суб’єктів та інтенси-
фікацію впливу маркетинг-менеджменту на 
їхню міжнародну діяльність. До того ж висо-
кий ступінь конкуренції є неодмінною умовою 
сучасних економічних відносин, що обумовлює 
необхідність постійного пошуку шляхів удоско-

налення підходів до здійснення маркетингової 
діяльності. це викликало потребу у формуванні 
змісту міжнародного маркетингу саме в контек-
сті стійких взаємозв’язків стратегічних можли-
востей підприємств з внутрішнім потенціалом 
та невикористаними резервами з метою досяг-
нення максимальної ефективності роботи про-
мислових підприємств на конкурентному ринку.

стикаючись з численними альтернативами 
зарубіжних ринків, важко сформувати оригі-
нальну інтегровану маркетингову стратегію, 
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що буде ефективною саме на обраному ринку 
збуту, об’єднуватиме політику фірми щодо про-
дукту, цін, розміщення та просування товарів 
і послідовно враховуватиме слабкі та сильні 
сторони товару. тому саме складність вибору 
потрібних стратегій промислового підприємства 
на зарубіжних ринках обумовлює актуальність 
обраної теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі формування ефективної маркетин-
гової стратегії підприємства на міжнародному 
ринку присвячена низка наукових досліджень 
як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, напри-
клад, праці о.М. антоненка, М.і. баранов-
ської, Г.л. багієва, л.в. балобанова, Д. брайан, 
М.в. вачевського, М.і. Долішнього, с.в. коваль-
чук, р.М. костюкевич, Ф. котлера, л.і. Михай-
лової, т.М. циганкової. у працях науковців роз-
глянуто особливості розвитку міжнародного 
маркетингу, однак рівень теоретичної розробле-
ності, яка б ураховувала особливості економік 
і специфіку окремих галузей промисловості, 
ще недостатній. водночас не існує чітких реко-
мендацій щодо механізмів удосконалення мар-
кетингового управління на підприємствах, що 
займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження особли-
востей маркетингових стратегій підприємств, 
що орієнтуються на зовнішньоекономічну діяль-
ність в умовах сучасного цільового ринку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Маркетингова стратегія підприємства 
на зарубіжних ринках є невід’ємною частиною 
міжнародної маркетингової політики, що визна-
чає цільовий сегмент ринку, забезпечує роз-
роблення відповідного йому комплексу марке-
тингу, визначає тимчасові періоди до основних 
заходів і вирішення питань фінансування, а 
також залежить не тільки від використаних у ній 
інструментів, але й від того, наскільки точно та 
якісно визначені його структура і межі [1, с. 234].

на нашу думку, маркетинг на міжнародній 
арені є досить складним елементом, що включає 
в себе не тільки збут, але й виробництво, поста-
чання, фінанси, нДДкр та перш за все розуміння 
соціально-економічних та національно-культур-
них умов, що склалися в країні, де підприємство 
прагне здійснювати свою діяльність.

Першочерговими завданнями «підприєм-
ства-новачка» є вибір ринку збуту і вивчення 
ризиків виходу на нього, згодом виявлення 
незадоволених споживачів на ринку цієї країни 
(виявлення видів модифікації наявного товару), 
формування поточних та перспективних потреб, 
планування поетапного просування продукції 
або послуг на обраному сегменті ринку, оцінка 
можливості реалізації цієї стратегії та визна-
чення найбільш ефективних форм реалізації 
стратегії з урахуванням коливань [6].

розглядаючи діяльність тов «барлінек 
інвест» у м. вінниці, що здійснює виробництво 

тришарової паркетної дошки, бачимо, що про-
цес стратегічного управління, планування між-
народних маркетингових стратегій проходить з 
використанням корпоративного, функціональ-
ного та інструментального рівнів розробки стра-
тегії, де на корпоративному рівні стратегічний 
маркетинг бере участь не тільки у розробленні 
місії підприємства, але й у встановленні її дов-
гострокових цілей [4, с. 129]. на функціональ-
ному рівні, або на бізнес-рівні, здійснюється 
аналіз портфеля бізнесу, досліджуються рин-
кові позиції фірми та стратегічні напрями їх роз-
витку (табл. 1).

таблиця 1
Система рівнів розроблення маркетингової 
стратегії та їх основні елементи [4, с. 129]

Рівень 
розроблення 

стратегії
Базові елементи 

маркетингової стратегії

корпоративний

– стратегія виходу 
(проникнення) на зарубіжний 
ринок;
– стратегія зростання;
– портфельна стратегія.

Функціональний
– стратегія охоплення ринку;
– стратегія позиціонування;
– стратегія конкурентної 
поведінки.

інструментальний
– товарна стратегія;
– цінова стратегія;
– збутова стратегія;
– стратегія просування.

Ми вважаємо, що головним рівнем для цієї 
компанії у міжнародному маркетингу є інстру-
ментальний, на якому встановлюють марке-
тингові цілі та визначають стратегічні шляхи їх 
досягнення щодо певних різновидів товарів, які 
вона виробляє.

тов «барлінек інвест», опановуючи нові 
ринки збуту, обирає стратегію поступового про-
никнення, тому що, по-перше, товариство зна-
ходиться на етапі освоєння нових ринків (при 
цьому накопичення інформації про іноземний 
ринок здійснюється поступово, крок за кроком), 
по-друге, вихід на міжнародні ринки є довготри-
валим процесом, тому що існує сильна конку-
ренція з боку підприємств, що вийшли на ринок 
раніше, по-третє, підприємство має обмежені 
ресурси, яких не вистачає для одночасного 
завоювання багатьох ринків.

товариство підтримує закон про мораторій 
на експорт лісу-кругляка, який забезпечив зрос-
тання деревообробки і меблевої промисловості 
в україні на 15–16%. за останні дев’ять міся-
ців 2016 року з дотриманням закону у 3,5 рази 
збільшився імпорт верстатів для обробки дере-
вини, а це означає збільшення несировинної 
продукції та робочих місць [5].

При цьому, реалізуючи стратегію розвитку 
підприємства та розширення асортименту про-
дукції, виробничі потужності заводу постійно 
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зростають. у 2015 році виробництво тришаро-
вої дерев’яної паркетної дошки на вінницькому 
підприємстві зросло на 19%, на 8,4% також 
збільшилося виробництво гранульованого біо-
пелету, а на 2,8% – екобрикету [5].

аналізуючи фінансові показники за первин-
ними документами, ми виявили, що на підпри-
ємстві відбувається нарощення виробничого 
потенціалу. Приріст обсягу реалізації зростає, 
відносне відхилення обсягу чистого доходу 
від реалізації доходу у 2015 році порівняно з 
2013 роком становить 167,79%, що позитивно 
впливає на фінансове становище підприємства, 
збільшує його частку на ринку. Проте загальні 
витрати підприємства значно збільшилися, як у 
загальній сумі, так і за окремими елементами. 
відносне відхилення загальних витрат на вказа-
ний період становить 199,41%, що веде до про-
гресуючого зниження прибутку в майбутньому 
(Додаток Ф2).

сьогодні матеріальні затрати від операцій-
ної діяльності порівняно з 2013 роком збільши-
лися на 528 680 тис. грн., при цьому на 2014 рік 
відносне відхилення становило 94,49% (вплив 
справило значне розширення операційної діяль-
ності). Доходи операційної діяльності також 
зросли, але менше, ніж витрати (Додаток Ф2).

в процесі аналізу виявилось, що рентабельність 
реалізованої продукції підприємства тов «барлі-
нек інвест» за 2015 рік становить -9,65%, що є зна-
чно кращим показником, ніж у 2014 році (-44,57%), 
але проблема рентабельності збуту залишається 
невирішеною (Додаток Ф2).

тому керівництво цього підприємства вважає 
за необхідне, формуючи маркетингову страте-
гію на міжнародному ринку, використовувати 
не тільки SWOT-аналіз, де оцінюються сильні 
і слабкі сторони та враховуються потенційні 
загрози і можливості зовнішнього середовища 
підприємства, але й PEST-аналіз, який викорис-
товується для вивчення політичних, економіч-
них, соціальних і технологічних змін міжнарод-
ного маркетингового середовища.

сьогодні підприємство працює за стандар-
том «Forest Stewardship Council», що забез-
печує просування екологічно відповідального, 
соціально вигідного і економічно життєздатного 
управління лісами. До того ж для підприємства 
пріоритетним є фінансування професійного 
навчання працівників на виробництві, що супро-
воджується проведенням виробничо-техніч-
них курсів для підвищення кваліфікації, адже у 
плані є добір 300 працівників за рахунок осво-
єння нової інвестиції [5].

з кожним кроком тов «барлінек інвест» фор-
мує краще розуміння механізмів поводження 
покупців і посередників, дій конкурентів та дер-
жавних організацій, з чим вдосконалює здатність 
до адаптації на зарубіжних ринках, що є запору-
кою подальшої ефективної діяльності на них.

варто відзначити, що однією з пріоритетних 
особливостей підприємства є безвідходне вироб-

ництво, де частина відходів використовується як 
паливо для роботи котлів на деревині, а залишок 
йде на виробництво пелетів та брикетів.

До того ж фірма реалізує стратегію на захист 
навколишнього середовища, за якою постійно 
діє екологічна програма під девізом «1 за 1». від 
початку реалізації цієї програми в україні (жов-
тень 2007 року) профінансовано висадження 
понад 833 000 дубів в 7 областях україни 
загальною площею понад 320 га [5]. в аспекті 
маркетингової політики представлена особли-
вість виступає важливою складовою маркетин-
гової стратегії, що формує імідж фірми як такої, 
що продає екологічно чисту продукцію та дбає 
про навколишнє середовище.

сформувавши стратегію, керівництво 
тов «барлінек інвест» організовує команду 
спеціалістів (здебільшого з молодих кадрів, 
середній вік працівників становить 35–40 років) і 
втілює маркетингову стратегію в життя, завдяки 
чому розширюються зовнішньоекономічні 
зв’язки на міжнародному ринку.

на нашу думку,вирішальною є реалізація 
маркетингової стратегії тов «барлінек інвест», 
що здійснюється на базі таких імператив:

– стратегія, спрямована на задоволення 
потреб цільового ринку, одночасно має врахо-
вувати соціальні та етичні потреби суспільства 
загалом;

– споживачі за інших рівних умов віддають 
перевагу товарам, які виробляє більш відпові-
дальна компанія [3, с. 291].

водночас тов «барлінек інвест» зіткнулося 
з проблемами стандартів, валютними пробле-
мами, економічними і соціальними розходжен-
нями, проблемами роздування хибних потреб. 
саме їх вирішення дало можливість вдоскона-
лити стратегію виходу на нові ринки та забез-
печити конкурентоспроможність підприємства в 
напруженому маркетинговому середовищі сві-
тового ринку.

Висновки. отже, дослідження особливос-
тей міжнародної маркетингової стратегії на при-
кладі вітчизняного підприємства тов «барлінек 
інвест» ґрунтувалося на сучасних теоретичних 
основах стратегічного маркетингу та статистич-
них дослідженнях результатів функціонування 
підприємства. розроблення стратегії міжнарод-
ної маркетингової діяльності підприємств було 
спрямовано на забезпечення ефективного роз-
витку конкурентоспроможного підприємства в 
напруженому маркетинговому середовищі сві-
тового ринку.

Працюючи за стандартом «Forest Stewardship 
Council», підприємство забезпечує просування 
екологічного та економічно життєздатного управ-
ління лісами. До того ж діяльність мораторію 
сприяє розвитку та залученню нових інвестицій 
для розширення та вдосконалення виробництва.

на жаль, сучасні підприємства, зокрема 
тов «барлінек інвест», недостатньо викорис-
товують міжнародний маркетинг в управлінні 
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зовнішньоекономічною діяльністю. очевидно, що 
більш активна участь українських підприємств-
суб’єктів зарубіжних ринків в цій діяльності дала 

б змогу значно підвищити якісний рівень управ-
ління зовнішньоекономічної діяльності, зміцнити 
позиції на іноземних ринках.
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У статті розглянуто проблеми та напрями удосконалення державного національного фінансування 
пріоритетних секторів сталого розвитку. Визначено пріоритетні заходи щодо покращення мобілізації на-
ціональних державних фінансових ресурсів і підвищення ефективності державних видатків, спрямованих 
на підтримку пріоритетних секторів сталого розвитку.

Ключові слова: сталий розвиток, національне державне фінансування, державні видатки, мобілізація 
фінансових ресурсів, ефективність видатків.

В статье рассмотрены проблемы и направления совершенствования государственного националь-
ного финансирования приоритетных секторов устойчивого развития. Определены приоритетные меры 
по улучшению мобилизации национальных финансовых ресурсов и повышению эффективности государ-
ственных расходов, направленных на поддержку приоритетных секторов устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, национальное государственное финансирование, государ-
ственные расходы, мобилизация финансовых ресурсов, эффективность расходов.

In the article the problems and ways of improvement of national public funding of the priority sectors of sustain-
able development have been considered. The priority measures of improvement the mobilization of national public 
financial resources and improvement of the efficiency of public expenditures to support priority sectors of sustainable 
development have been identified.

Keywords: sustainable development, national public funding, public expenditures, mobilization of financial re-
sources, efficiency of public expenditures.

Постановка проблеми. реалізація нових 
завдань, визначених Генеральною асамблеєю 
оон у підсумковому документі «Перетворення 
нашого світу: порядок денний у сфері сталого 
розвитку на період до 2030 року», що включа-
ють викорінення злиденності, підвищення умов 
життя усіх людей та захист планети [1], потре-
бує достатньої кількості національних і міжна-
родних фінансових ресурсів.

як зазначено в аддіс-абебській програмі дій, 
що була прийнята на третій Міжнародній кон-
ференції з фінансування розвитку (2015 рік), 
центральне значення для спільних зусиль щодо 
досягнення сталого розвитку мають державна 
політика, мобілізація та ефективне використання 
внутрішніх ресурсів [2]. національне державне 
фінансування пріоритетних секторів сталого роз-
витку, що включають сектор сільського господар-
ства, водопостачання, санітарії та гігієни (всГ), 
охорони здоров’я, соціального захисту, освіти та 

охорони навколишнього середовища, відіграє 
важливу роль в економічному зростанні, соціаль-
ному розвитку та покращенні охорони навколиш-
нього середовища. визначення проблем, з якими 
стикаються країни під час здійснення фінансу-
вання сталого розвитку, та напрямів їх вирішення 
сприятиме прийняттю своєчасних управлінських 
рішень у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам фінансування сталого розвитку 
присвячено праці багатьох зарубіжних і вітчиз-
няних вчених. напрями фінансування в контек-
сті реалізації цілей сталого розвитку за рахунок 
ефективної інвестиційної стратегії та партнер-
ства визначили Г. Шмідт-трауб (G. Schmidt-
Traub) і Дж.Д. сакс (J.D. Sachs) [3]. вплив 
належного врядування на ефективність дер-
жавних видатків досліджували а.с. раджкумар 
(A.S. Rajkumar) і в. своруп (V. Swaroop) [4]. нові 
підходи до фінансування охорони здоров’я роз-
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глядали П. Готрет (P. Gottret) і Дж. Шибер (George 
Schieber) [5]. Проблеми підвищення ефектив-
ності видатків бюджету вивчали л.а. васютин-
ська [6], М.б. кадирова [7], а.а. налбандян [8].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. водночас перехід до 
виконання завдань, визначених новим порядком 
денним, зумовлює необхідність дослідження 
наявних проблем і встановлення пріоритетних 
напрямів вдосконалення національного дер-
жавного фінансування сталого розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у дослідженні 
проблем та визначенні напрямів удосконалення 
національного державного фінансування пріо-
ритетних секторів сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Попри значну міжнародну фінансову 
підтримку країн, що розвиваються, національні 
державні фінансові ресурси залишаються 
одним з основних джерел фінансування пріо-
ритетних секторів сталого розвитку (сільського 
господарства, водопостачання, санітарії та гігі-
єни, охорони здоров’я, соціального захисту, 
освіти, охорони навколишнього середовища). 
країни, що розвиваються, несуть головну відпо-
відальність за власне економічне зростання та 
соціальне забезпечення і все більше викорис-
товують власний потенціал для підтримки свого 
розвитку і скорочення залежності від міжнарод-
ної допомоги.

згідно з даними доповіді Міжурядового комі-
тету експертів з фінансування сталого розвитку 
обсяг державних внутрішніх фінансів у країнах, 
що розвиваються, збільшився вдвічі протя-
гом 2002–2011 років, а саме з $838 млрд. до 
$1,86 трлн. (в абсолютному вираженні це зрос-
тання відображає здебільшого зміни в країнах з 
середнім рівнем доходів) [9]. обсяг внутрішніх 
державних фінансів у країнах з низьким рівнем 
доходів, хоча і залишається недостатнім для 
задоволення потреб у сфері сталого розвитку, 
також збільшився вдвічі [9].

як свідчать дані дослідження Міжнародного 
валютного фонду щодо мобілізації доходів 
(2011 рік), податкові надходження у країнах з 
низьким доходом становили 13% ввП, з дохо-
дом нижче та вище середнього – 17,7% і 20,7% 
відповідно [10]. у Доповіді про співробітництво 
у сфері розвитку (оеср, 2014 рік) відзначено, 
що «в абсолютних величинах податкові надхо-
дження затьмарюють собою офіційну допомогу 
розвитку: загальна сума таких надходжень у 
2012 році в африці була в десять разів більше 
обсягів допомоги розвитку, наданих цьому кон-
тиненту» [11].

Поряд зі збільшенням обсягів національного 
державного фінансування пріоритетних секто-
рів в країнах, що розвиваються, існують про-
блеми у його здійсненні.

По-перше, ухилення від податків, що усклад-
нює мобілізацію національних фінансових 

ресурсів, а також незаконний відтік фінансових 
потоків, загальний обсяг яких в країнах, що роз-
виваються, становив у 2009 році 4,3% ввП, у 
найменш розвинутих – 3% ввП [12].

По-друге, негативний вплив корупції на здій-
снення національного державного фінансу-
вання пріоритетних секторів сталого розвитку. 
наприклад, згідно з даними всесвітньої допо-
віді з моніторингу оДв (Юнеско, 2015 рік) з 
коштів, призначених для фінансування освіти, в 
нігерії пропало не менше $21 млн. за 2 роки, у 
кенії – $48 млн. за 5 років [13]. вплив корупції на 
бюджети може залишатися непоміченим через 
неефективність систем моніторингу в багатьох 
країнах і розподіл величезних коштів через 
багатоступінчаті адміністративні структури [13].

По-третє, відсутність прозорості бюджету. 
за даними досліджень, проведених експертами 
Міжнародного бюджетного партнерства, уряди 
країн, що розвиваються, надають обмежену 
та мінімальну інформацію про бюджет (або не 
надають взагалі) [14]. відсутність прозорості 
також сприяє корупційним діям у сфері націо-
нального державного фінансування.

По-четверте, невідповідність запланова-
них видатків фактичним державним видаткам, 
величезний розрив між цільовими показниками 
та фактичним фінансуванням пріоритетних сек-
торів сталого розвитку. Попри зростання дер-
жавних видатків, спрямованих на підтримку прі-
оритетних секторів, у країнах, що розвиваються, 
спостерігається нерівність між запланованим і 
фактичним виділенням бюджетних коштів. крім 
цього, існує розрив між цільовими показниками, 
встановленими на міжнародному і регіональ-
ному рівнях, та фактичним державним фінансу-
ванням (у секторі соціального захисту – 88,2%, 
сільського господарства – 72%, всГ – 69%, охо-
рони здоров’я – 49,3%, освіти – 28,3%).

згідно з даними звіту міжнародних науково-
дослідницьких груп у сфері розвитку «Oxfam 
International» «The Development Finance 
International Group» (2015 рік) додаткові щорічні 
потреби у фінансуванні цілей сталого розвитку 
становлять $813–1542,5 млрд.: у секторі охорони 
здоров’я – $51–80 млрд., освіти – $121–161 млрд., 
сільського господарства та продовольчої безпеки – 
$59 млрд., соціального захисту – $66–95 млрд., 
інфраструктури (енергія, всГ, транспорт, телеко-
мунікації) – $420–891,5 млрд., управління екосис-
темами – $155–256 млрд. [15].

крім зазначених вище проблем, необхідно 
відзначити неефективне використання дер-
жавних видатків, що спрямовуються на розви-
ток пріоритетних секторів. наприклад, питання 
ефективності державного фінансування сфери 
освіти, як зазначено у всесвітній доповіді з моні-
торингу освіти для всіх (Юнеско, 2015 рік), 
включає «витрачання ресурсів запланова-
ним чином і там, де вони можуть дати найкра-
щий результат, цілеспрямоване використання 
коштів, справедливий розподіл між різними під-



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 5 (05) 2016

2323Світове гоСподарСтво і міжнародні економічні відноСини

секторами освіти» [13]. Проте фактично видатки 
не завжди відповідають потребам, жорсткий 
розподіл коштів не дає змогу школам витрачати 
їх в тих сферах, які могли б надати найбіль-
ший вплив на процес навчання, багато країн не 
беруть до уваги відмінності між школами, регіо-
нами і потребами знедолених груп [13].

на думку л.а. васютинської, основними при-
чинами неефективного використання бюджет-
них коштів є абсолютна непередбаченість 
бюджетування через поточне недофінансу-
вання програм; порушення принципу пріори-
тетності програм через лобіювання інтересів 
окремих відомств і міністерств; неспроможність 
визначення критерію ефективності у зв’язку з 
неясністю мети, терміну та очікуваного резуль-
тату через декларативне або розмите форму-
лювання цілей в державних програмах; невід-
повідність між першорядними завданнями, що 
вимагають рішення державних органів влади, і 
коштами, які закладаються в Державний бюджет 
(зростання зобов’язань держави, відсутність 
коштів в бюджеті для їхнього погашення); імі-
тацію показників результативності – вибір таких 
значень, яких без труднощів можна досягти; 
оцінку ефективності діяльності державних уста-
нов за допомогою трудновимірювальних або 
нерелевантних, або із заниженням цільових 
значень вимірників, розроблених безпосеред-
ньо вищестоящими структурами [6].

аддіс-абебська програма дій визначила 
необхідність здійснення у сфері внутрішнього 
державного фінансування таких заходів, як 
встановлення на національному рівні внутріш-
ніх цільових показників і термінів з метою підви-
щення обсягу внутрішніх надходжень в рамках 
національних стратегій країн у сфері сталого 
розвитку; скорочення незаконних фінансових 
потоків до 2030 року, а також подальша їх лікві-
дація; боротьба з корупцією; розширення масш-
табів міжнародного співробітництва в питаннях 
оподаткування; зміцнення національних контр-
ольних механізмів; раціоналізація неефектив-
ного субсидування; підвищення ролі національ-
них банків розвитку [2].

Г. Шмідт-трауб і Дж.Д. сакс, виконавчий дирек-
тор і директор Мережі з пошуку рішень з метою 
сталого розвитку (SDSN), відзначають, що «здат-
ність країн залучати додаткові ресурси зміню-
ється з рівнем доходів» [3]. на думку науковців, 
мінімальними стандартами («стратегічними орі-
єнтирами») з внутрішніх бюджетних надходжень 
для активізації зусиль щодо досягнення сталого 
розвитку повинні стати: для найменш розвинутих 
країн – 18% внД, країн з низьким доходом – 20% 
внД, з доходом нижче середнього – 22% внД, 
вище середнього – 24% внД [3].

ключовими пріоритетами щодо зміцнення 
потенціалу національних державних ресурсів 
Г. Шмідт-трауб і Дж.Д. сакс (2015 рік) вважа-
ють удосконалення податкового потенціалу та 
дотримання податкового законодавства; під-

вищення ефективності використання ресурсів 
і схем субсидування; відкритість державних 
даних; ефективне використання природних 
ресурсів; стримування незаконних фінансових 
потоків; здійснення внесків у мобілізацію ресур-
сів національними банками розвитку; зміцнення 
субнаціонального державного фінансування [3].

з огляду на необхідність вирішення розгля-
нутих вище проблем здійснення національного 
державного фінансування сталого розвитку 
нагальною є потреба у зміцненні зусиль країн, 
що розвиваються, щодо більш повної мобіліза-
ції національних державних фінансових ресур-
сів і збільшенні бюджетних надходжень, а також 
підвищенні ефективності бюджетних видатків.

основними заходами щодо покращення мобі-
лізації національних державних фінансових 
ресурсів на цілі сталого розвитку, на нашу думку, 
повинні стати: 1) зміцнення потенціалу націо-
нальних систем оподаткування; 2) стримування 
незаконних фінансових потоків; 3) забезпечення 
підзвітності урядів і відкритості державних даних.

національне оподаткування, забезпечуючи 
передбачуване та стійке джерело надходжень 
для фінансування пріоритетних секторів країн, 
що розвиваються, має важливе значення у вирі-
шенні системних завдань сталого розвитку. як 
відзначено в документах комітету з соціального 
розвитку економічної та соціальної ради оон, 
використання таких форм оподаткування, як опо-
даткування особистого і корпоративного доходу, 
споживання, майна, спадщини, торгівлі, природ-
них ресурсів і відсотків, одержуваних у зв’язку 
з різними фінансовими активами, стягування 
плати за надані державою послуги, продаж 
державних активів або керівництво цільовими 
(адресними) податками, дає можливість урядам 
країн здійснювати управління ресурсами для 
вирішення завдань у сфері сталого розвитку [16].

аддіс-абебська програма дій визначає необ-
хідність покращення управління бюджетними 
надходженнями за рахунок використання вдо-
сконалених систем прогресивного оподатку-
вання, вдосконалення податкової політики і 
підвищення ефективності збору податків, докла-
дання зусиль щодо підвищення справедливості, 
прозорості, ефективності та дієвості податко-
вих систем, зокрема за рахунок розширення 
податкової бази та продовження зусиль з метою 
інтеграції неформального сектору у формальну 
економіку з урахуванням національних умов 
[2]. існування можливостей для зміцнення сис-
тем і адміністрацій оподаткування відзначено 
в документах комітету з соціального розвитку 
економічної та соціальної ради оон. напри-
клад, за допомогою реформ, призначених для 
вирішення наявних проблем в системі оподат-
кування, такі країни азіатсько-тихоокеанського 
регіону, як афганістан, бутан, індонезія, камбо-
джа, Малайзія, непал, Пакистан, можуть покра-
щити свої можливості у фінансуванні сталого 
розвитку [16].
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одним із додаткових стратегічних заходів 
щодо збільшення фінансових надходжень для 
покриття потреб у фінансуванні сталого розви-
тку є боротьба з корупцією та втратою грошей 
через незаконні фінансові потоки. скорочення 
та ліквідація незаконних фінансових потоків 
потребують здійснення заходів, визначених в 
аддіс-абебській програмі дій: боротьба з ухи-
ленням від сплати податків і корупцією на основі 
зміцнення національного нормативного регу-
лювання та активізації міжнародного співробіт-
ництва; вдосконалення процедури розкриття 
інформації та забезпечення прозорості як у кра-
їнах походження, так і в країнах надходження, 
зокрема шляхом вжиття заходів щодо забезпе-
чення прозорості всіх фінансових операцій між 
урядами та компаніями для відповідних подат-
кових органів; сплата податків усіх компаній, 
включаючи транснаціональні корпорації, уря-
дам країн, в яких здійснюється відповідна еко-
номічна діяльність і створюється додана вар-
тість, відповідно до національних і міжнародних 
нормативних актів і стратегій [2].

у доповіді комітету з соціального розвитку 
економічної та соціальної ради оон відзна-
чена можливість урядів збільшення своїх надхо-
джень шляхом зміцнення законодавства, скоро-
чення кількості податкових пільг і відрахувань, 
застосування значних штрафів за недотри-
мання відповідних положень, закриття подат-
кових гаваней, застосування стандартів Групи з 
розробки фінансових заходів (ФатФ) з боротьби 
з відмиванням грошей і в результаті приєднання 
до конвенції про взаємну адміністративну допо-
могу в податкових питаннях, а також розгляду 
питання про створення прогресивної системи 
оподаткування з чіткими перерозподільними 
цілями, яка є одним з важливих інструментів 
скорочення нерівності доходів [16].

необхідними є оприлюднення відповідними 
міжнародними установами і регіональними 
організаціями результатів оцінки обсягу неза-
конних фінансових потоків та їх структури, вияв-
лення та оцінювання ризиків і вживання заходів 
щодо боротьби з відмиванням грошей, сприяння 
обміну інформацією між фінансовими устано-
вами для пом’якшення потенційних наслідків 
боротьби з відмиванням грошей і фінансуван-
ням тероризму в плані обмеження доступу до 
фінансових послуг [2].

важливе значення для зміцнення потенціалу 
національного державного фінансування ста-
лого розвитку має підзвітність урядів і відкри-
тість державних даних. як зазначено у Доповіді 
про співробітництво у сфері розвитку (оеср, 
2015 рік), «підзвітність з боку урядів буде збе-
рігати центральне місце в діях у період після 
2015 року» [11].

необхідним є формування інституційних 
механізмів, що забезпечують і заохочують під-
звітність і прозорість з метою сприяння діяльності 
за участі широких верств населення, зокрема на 

рівні прийняття рішень, з акцентом на доступ до 
системи правосуддя для захисту від дискриміна-
ційних видів практики і нерівності [16].

Підготовка бюджетів, що охоплює зацікавлені 
верстви населення, є одним із конкретних засобів 
забезпечення інституційного потенціалу та під-
ходу до сталого розвитку, що задіює все суспіль-
ство. така підготовка бюджетів сприяє установам 
уряду, наприклад, в охопленні різних секторів сус-
пільства, розумінні особливих потреб і обставин, 
адресного використання коштів і усунення диспро-
порцій у процесі розвитку [16]. Під час підготовки 
бюджету необхідно враховувати цільові показники 
фінансування пріоритетних секторів, встановлені 
на міжнародному та регіональному рівнях: сіль-
ське господарство – 10% державних видатків, 
всГ – 0,5–1% ввП; охорона здоров’я – 15% дер-
жавних видатків; соціальний захист – 4,5% ввП; 
освіта – 4–6% ввП (15–20% державних видатків), 
що дасть змогу активізувати зусилля у досягненні 
цілей сталого розвитку.

Підвищення доступності суспільства до 
бюджетної інформації потребує відображення 
своєчасної та повної загальнодоступної інфор-
мації за етапами бюджетного процесу: публі-
кації попереднього проекту бюджету за один 
місяць до передання на розгляд виконавчій 
владі, прийнятого бюджету – не пізніше трьох 
місяців після схвалення бюджету законодавчою 
владою; публікації поточних та піврічних звітів – 
не пізніше трьох місяців після закінчення звіт-
ного періоду, річного та аудиторського звітів – не 
пізніше двох років після закінчення фінансового 
року (звітного періоду) [17]. утім, як зазначають 
експерти Міжнародного бюджетного партнер-
ства, «факти показують, що однієї лише прозо-
рості недостатньо для покращення управління і 
що участь громадськості у формуванні бюджету 
може максимально збільшити позитивні резуль-
тати, пов’язані з прозорістю бюджету» [18]. Для 
підвищення участі громадськості необхідним є 
створення офіційних механізмів, за допомогою 
яких громадськість зможе брати участь як в 
обговореннях бюджетних програм, так і в ауди-
торських розслідуваннях. крім цього, необхід-
ним є адекватний нагляд за бюджетом з боку 
законодавчого і вищого контрольного органу.

важливе значення для зміцнення націо-
нального державного фінансування має націо-
нальне статистичне управління. це обумовлено 
тим, що надійні, своєчасні й дезагреговані дані 
є необхідними для оцінки прогресу і визначення 
завдань на шляху досягнення цілей сталого 
розвитку. тому національні статистичні уста-
нови відіграють ключову роль у зборі, аналізі і 
розповсюдженні даних, які можуть використову-
ватися для управління процесом планування та 
моніторингу [16].

необхідними є зміцнення національних 
контрольних механізмів (вищих ревізійних та 
інших незалежних наглядових установ), під-
вищення ступеня прозорості й рівної участі у 
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процесі складання бюджету і контролю за його 
виконанням, впровадження транспарентних 
механізмів державних закупівель як страте-
гічного інструменту, що сприяє забезпеченню 
сталого розвитку, забезпечення прозорості, під-
звітності та оперативності реагування урядів у 
контексті їх взаємовідносин з громадянами з 
метою вдосконалення [2].

Другим важливим аспектом здійснення наці-
онального державного фінансування є підви-
щення ефективності використання державних 
видатків, спрямованих на підтримку пріоритет-
них секторів сталого розвитку.

Досліджуючи проблеми підвищення ефек-
тивності державних видатків,зарубіжні науковці 
акцентують увагу на необхідності покращення 
належного врядування в країні.

так, П. Готрет (P. Gottret) і Дж. Шибер (George 
Schieber) наголошують на тому, що важливе 
значення для ефективності державних видатків 
має належне врядування державного сектору 
та інституційного потенціалу [5].

а.с. раджкумар (A.S. Rajkumar) і в. сво-
руп (V. Swaroop) визначили вплив врядування, 
вимірюваного рівнем корупції та бюрократії, на 
ефективність державних видатків в підвищенні 
результатів людського розвитку. науковці вста-
новили, що відмінності в ефективності держав-
них видатків у різних країнах можуть значною 
мірою пояснюватися якістю врядування, і визна-
чили, що видатки на освіту і охорону здоров’я є 
більш ефективними в країнах з належним вря-
дуванням [4].

окрема група вітчизняних і зарубіжних 
дослідників розглядає підвищення ефективності 
державних видатків через покращення викорис-
тання економічних, організаційних і соціально-
психологічних заходів управління.

л.а. васютинська до основних шляхів вирі-
шення проблем використання бюджетних 
коштів відносить складання ланцюга відпо-
відальності та відповідних до цього способів 
координації; підвищення мотивування виконав-
ців бюджетних програм; застосування системи 
вимірників для виявлення вкладу безпосеред-
ніх виконавців програм; розробку системи про-
міжних показників кінцевого результату для 
контролю за використанням бюджетних коштів; 
забезпечення законодавчої бази для відмови 
від неефективних діючих зобов’язань з метою 
спрямування вивільнених коштів на виконання 
пріоритетних завдань [6].

на думку а.а. налбандян, для підвищення 
ефективності прийняття рішень у сфері дер-
жавних видатків необхідною є розробка достат-
ньої «кількості інструментів, за допомогою яких 
можна визначити оптимальний обсяг і структуру 
видатків: чітко розроблені економічні показ-
ники виміру ефективності досягнутих резуль-
татів спростять оцінку, планування і контроль 
за витрачанням державних коштів, що, в свою 
чергу, позитивно вплине на витрачання бюджет-

них коштів» [8, с. 85–86]. на думку науковця, 
«дані показники будуть сприяти ефективності 
державних видатків, якщо вони є простими для 
використання та розуміння в різних звітностях 
державних установ, що надають послуги, та їх 
користувачам; орієнтовані на підвищення ефек-
тивності, а не тільки на контроль і вимір резуль-
татів якогось проведеного заходу; можуть бути 
використані як при плануванні, так і при оцінці 
результатів як єдина система критеріїв оцінки 
ефективності витрачання державних коштів у 
різних сферах» [8, с. 85–86].

М.б. кадирова наголошує на тому, що «під-
вищення ефективності видатків бюджету буде 
неможливим у випадку відсутності системи її 
оцінки, для створення якої необхідні формалізо-
вані правила, що чітко регламентують всі етапи 
і складові елементи» [7]. науковець вважає, що 
необхідними є «активна участь неурядових орга-
нізацій в бюджетному процесі (більшою мірою 
на рівні місцевих бюджетів, де функції держави 
максимально наближені до безпосередніх отри-
мувачів державних послуг, тобто населення), 
яка забезпечить взаємне врахування інтересів 
суб’єктів господарювання, населення і держави 
на всіх рівнях управління при побудові фінансо-
вого механізму», а також «повна прозорість усіх 
етапів бюджетного процесу, в тому числі чітке 
закріплення повноважень між органами влади, 
що буде додатковим чинником для підвищення 
відповідальності державних органів за вчи-
нені ними дії і використані державні фінансові 
ресурси. це передбачає також наявність досто-
вірної і оперативної інформації про витрати і 
результати, точність і багатоваріантність розра-
хунків і прогнозів» [7].

Поряд із зазначеними науковцями заходами 
щодо підвищення ефективності національного 
державного фінансування слід наголосити на 
необхідності ефективного планування (забез-
печення відповідності потребам) державних 
видатків, спрямованих на підтримку пріоритет-
них секторів сталого розвитку, цілеспрямова-
ного використання бюджетних коштів, спра-
ведливого розподілу між різними підсекторами, 
функціонування ефективних систем моніто-
рингу, забезпечення доступу до інформації про 
витрачання державних коштів, запобігання про-
явам корупції.

Висновки. отже, за результатами аналізу 
проблем національного державного фінансу-
вання сталого розвитку визначено недостатній 
рівень мобілізації внутрішніх державних ресур-
сів, що пов’язано з ухиленням від податків, 
незаконним відтоком фінансових потоків, нега-
тивним впливом корупції, відсутністю прозо-
рості бюджету, невідповідністю запланованих 
і фактичних державних видатків, величезним 
розривом між цільовими показниками та фак-
тичним фінансуванням, а також неефективне 
використання державних видатків, що спрямо-
вуються на підтримку пріоритетних секторів. 
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вирішення наявних проблем забезпечення 
належного рівня національного державного 
фінансування сталого розвитку потребує здій-
снення таких заходів:

1) покращення мобілізації національних 
державних фінансових ресурсів (шляхом зміц-
нення потенціалу національних систем оподат-
кування, що включає вдосконалення податко-
вої політики, підвищення ефективності збору 
податків, справедливості, прозорості, дієвості 
податкової системи; стримування незаконних 
фінансових потоків через зміцнення норматив-
ного регулювання і активізацію міжнародного 
співробітництва, вдосконалення процедур роз-
криття інформації та забезпечення прозорості 
в країнах походження і надходження; забез-

печення підзвітності урядів і відкритості дер-
жавних даних через формування інституційних 
механізмів для забезпечення прозорості й спри-
яння участі громадськості, здійснення адекват-
ного нагляду за бюджетними процесами з боку 
законодавчих і вищих контрольних органів);

2) підвищення ефективності державних 
видатків, спрямованих на підтримку пріоритет-
них секторів (шляхом розробки адекватної сис-
теми оцінки ефективності видатків бюджету, 
підвищення відповідальності та мотивування 
виконавців бюджетних програм, активізації 
участі неурядових організацій в бюджетному 
процесі, забезпечення достовірної та оператив-
ної інформації та прозорості усіх етапів бюджет-
ного процесу).
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У статті проаналізовано сутність зовнішньої торгівлі, її види та особливості. Досліджено основні про-
блеми зовнішньої торгівлі України товарами та послугами, проблеми входження в світовий економічний 
простір України як повноправного члена світового торгівельного простору. Виявлені шляхи вирішення 
наявних проблем зовнішньоторговельної діяльності України та подальші напрямки розвитку.

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, ринки, економіка, сільське господарство, екс-
портно-імпортна діяльність, світові тенденції економічного розвитку.

Проанализированы сущность внешней торговли, ее виды и особенности. Исследовано основные пробле-
мы внешней торговли Украины товарами и услугами, проблемы вхождения в мировое экономическое про-
странство Украины как полноценного члена мирового торгового пространства. Выявлены пути решения 
имеющихся проблем внешнеторговой деятельности Украины и дальнейшие направления развития.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, рынки, экономика, сельское хозяйство, экспор-
тно-импортная деятельность, мировые тенденции экономического развития.

Investigate the essence of foreign trade, its types and features. Survey of the main problems of Ukraine's foreign 
trade by goods and services, problems of entering the world economy of Ukraine as a member of the global trade 
space.Identified solutions to existing problems of foreign trade of Ukraine and the future direction of development.

Keywords: foreign trade, export, import, trade, economy, agriculture, global trends of economic development.

Постановка проблеми. зовнішня торгівля 
як торгівля між різними країнами зародилася 
в далекій давнині. зараз зовнішньоекономічна 
торговельна діяльність – один з провідних 
аспектів народногосподарського управління, до 
функцій якої входять організація, кооперація і 
керівництво всією сукупністю видів діяльності, 
пов’язаних з товарообміном на світовому ринку. 
зацікавленість деяких країн у розширенні своїх 
зовнішньоекономічних зв’язків пояснюється не 
тільки потребами збуту продукції на зовніш-
ніх ринках, а й необхідністю отримання певних 
товарів ззовні.

необхідність зовнішньої торгівлі для країни 
пов’язана також з тим, що вона є стимулом роз-
витку вітчизняної економіки. зовнішня торгівля 
виступає як фактор, протидіє тенденції прибутку 
до зниження. Передусім розширення зовнішньої 
торгівлі здешевлює елементи постійного і змін-
ного капіталу і таким чином сприяє зниженню 
витрат виробництва. 

розвиток зовнішньої торгівлі україни супро-
воджується рядом проблем: економіка україни 
ще й досі не вийшла з «критичної» фази; укра-
їна активно ініціює включення в євроінтегра-
ційні процеси, не створивши для цього реаль-
них економічних передумов; останнім часом не 

було досягнуто високого рівня результативності 
зовнішньої торгівлі, закріпилася сировинна 
спрямованість експорту, посилилася залежність 
від імпорту енергоресурсів і високотехнологіч-
них продуктів; значні проблеми наявні у сфері 
конкурентоздатності вітчизняних товарів і послуг 
на світових ринках тощо. наявність зазначених 
проблем і актуалізує тему дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
теоретичним дослідженням зовнішньої торгівлі 
займалися представники цілого ряду напрямків 
економічної думки. їх розробки представлені 
вченнями меркантилістів, фізіократів, класич-
ним напрямком, неокласичною школою, неотех-
нологічним напрямком, а також ліворадикаль-
ною критикою стосовно країн «третього світу». 

Фундаментальні принципи функціонування 
зовнішньоторговельного комплексу тієї чи іншої 
країни на міжнародних ринках товарів, послуг 
і прав на інтелектуальну власність розроблені 
в працях а. сміта, Д. рікардо, а. Маршал, 
П. самуельсона, е. хекшер і б. оліна, в. леон-
тьєва, П. рибчинського, р. вернона, і. кравіса, 
П. кругман, к. ланкастера, с. ліндера та ін.

Дослідженню методологічних, теоретичних 
і практичних аспектів зовнішньоторговельного 
сектора української економіки на наднаціо-
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нальному рівні присвячені роботи вітчизняних 
вчених, таких як е. авдокушин, і. бураков-
ський, л. Дмитриченко, т. костюк, а. кредісов, 
Ю. колосова, б. короб, Ю. Макогон, с. Макуха, 
Є. савельєв, с. сутирін, в. Фомічов, т. циган-
кова та іншими.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сутності 
та основних проблем зовнішньої торгівлі украіни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. зовнішня торгівля є традиційною 
та найбільш розвинутою формою міжнарод-
ної економічної діяльності. вона зародилась 
у давні часи, внаслідок взаємодії товарови-
робників різних країн, які спеціалізувались на 
виробництві певної продукції [2].

колосова Ю. трактує поняття «зовнішньої 
торгівлі» у двох аспектах: 

1) як сферу економічної діяльності окремих 
країн світу, яка стимулює розвиток національного 
виробництва і спрямована на отримання прибутку 
шляхом продажу товарів та послуг на зовнішні 
ринки і за рахунок митних зборів від імпорту;

2) як об’єктивний процес обміну товарами та 
послугами, який виникає в результаті спеціалі-
зації країн на виробництві тих чи інших матері-
альних благ і рушійною силою якої являються 
економічні інтереси окремих суб’єктів господар-
ської діяльності або країн [4, с. 15].

об’єктами зовнішньої торгівлі можуть 
виступати:

– товари або «видимі блага» (сировина, 
паливо, продовольчі товари, промислові товари);

– послуги або «невидимі блага» (транспортні, 
страхові, туристичні, послуги з фрахтуваня тощо);

– об’єкти інтелектуальної праці (патент, 
ліцензії, ноу-хау, товарний знак, промисловий 
зразок тощо).

у процесі здійснення торгівлі на зовнішній 
арені фігурують різні економічні суб’єкти, до 
яких можна віднести:

– окремі країни світу;
– регіональні інтеграційні угрупування;
– фізичні особи, суб’єкти підприємницької 

діяльності;
– юридичні особи;
– інституційні та добровільні об’єднання 

фізичних, юридичних осіб. 
зовнішня торгівля здійснює різноплановий 

вплив на розвиток національної економіки, який 
проявляється, насамперед, у таких функціях:

– функція компенсації недостатніх елемен-
тів національного виробництва, необхідних для 
його відтворення;

– трансформаційна функція, яка проявля-
ється у здатності зовнішніх чинників вироб-
ництва змінювати та урізноманітнювати нату-
рально-речову структуру ввП і пристосовувати 
її до потреб споживання, нагромадження та від-
новлення засобів виробництва;

– ефектостворююча функція, яка ґрунтується 
на здатності зовнішніх чинників сприяти макси-
мізації національного доходу при зменшенні 
витрат праці на його виробництво [9].

отже, зовнішня торгівля посідає особливе 
місце в складній системі світогосподарських 
зв’язків та опосередковує практично всі види 
та форми міжнародної економічної діяльності. 
значення зовнішньоторговельного сектора для 
економіки країни підтверджується тим, що в 

Рис. 1. Обсяги експорту та імпорту товарів з/в України, 2010-2015 рр.*
Джерело: * Зовнішня торгівля України у 2013 році: стат. зб. – К.: Держ. служба 
статистики України, 2014. – С. 16-17; Зовнішня торгівля України у 2015 році: 
стат. зб. – К.: Держ. служба статистики України, 2016. – С. 8
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світі не існує такої держави, яка може обійтися 
без зовнішньої торгівлі. усі країни так чи інакше 
залежать від зовнішньої торгівлі. 

у пpoцеci вхoдження у cвiтoвий екoнoмiчний 
пpocтip для укpaїни icнують хapaктеpнi 
пpoблеми [11]. Cepeд чиcлeннoї кiлькocтi 
пpoблeм тa пepeшкoд нa шляху poзвитку 
зoвнiшньoтopгoвельнoї дiяльнocтi в укpaїнi, 
мoжнa визнaчити тaкi:

1. низькa кoнкуpентoздатнicть вiтчизняних 
тoвapiв тa пocлуг. укpaїнcькa пpoдукцiя 
нaдзвичaйнo енеpгoмicткa чеpез знoшувaння 
ocнoвних фoндiв тa зacтapiлi технoлoгiї. кiнцевa 
пpoдукцiя мaє виcoку coбiвapтicть, aдже чеpез 
викopиcтaння зacтapiлих технoлoгiй вoнa є дуже 
енеpгoмicткoю [12].

у сфері зовнішньої торгівлі товарами для 
україни традиційним є пасивний зовнішньо-
торговельний баланс, який склався у резуль-
таті тривалого перевищення імпорту товарів 

над експортом (рис. 1). Проте у 2015 р. експорт 
перевищив імпорт.

2. неpoзвинутicть бaзoвих iнcтитутiв pинкoвoї 
екoнoмiки. Деpжaвa пoки щo не змoглa cтвopити 
умoви для пiдвищення кoнкуpентoздатнocтi 
нaцioнaльнoгo бiзнеcу. укpaїнcьким екcпopтеpaм 
дуже непpocтo кoнкуpувaти нa зoвнiшнiх pинкaх 
в умoвaх невизнaченocтi щoдo пpaв влacнocтi 
i пpaвил ведення бiзнеcу, бo в кpaїнi дoci не 
пpийнятi земельний i цивiльний кoдекcи [11].

3. недocкoнaлicть мехaнiзмiв державного 
регулювання: нездaтнicть деpжaви пpaвильнo 
визнaчaти cтpуктуpнi пpiopитети зoвнiшньoї 
тopгiвлi; кoнфicкaцiйнa пoдaткoвa пoлiтикa 
i жopcткooбмежувaльнa гpoшoвo-кpедитнa 
пoлiтикa, якi пoзбaвляють пiдпpиємcтвa 
oбopoтнoгo кaпiтaлу тa iнвеcтицiй для 
мoдеpнiзaцiї виpoбництвa [5].

4. Iмпopт хapaктepизує piвeнь зaлeжнocтi 
нaцioнaльнoї eкoнoмiки вiд iнших кpaїн i 

таблиця 1
Товарна структура експорту товарів України, 2010-2015 рр.*

 (відсотки)

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Зміна 

частки, 2015 
від 2010 р.

I. живi тварини; продукти тваринного походження 1,5 1,4 1,4 1,7 1,9 2,2 0,7
II. Продукти рослинного походження 7,7 8,1 13,4 14 16,2 20,9 13,2
III. 15 жири та олії тваринного або рослинного 
походження 5,1 5 6,1 5,5 7,1 8,7 3,6

IV. Готові харчовi продукти 5 4,3 5,1 5,6 5,1 6,5 1,5
V. Мінеральнi продукти 13,1 15 11,1 11,8 11,3 8,1 -5
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею 
галузей промисловостi 6,8 7,9 7,4 6,8 5,7 5,6 -1,2

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 1,3 1,4 1,5 1,2 1,1 1,1 -0,2
VIII. Шкiряна i хутряна сировина та вироби з них 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0
IX. Деревина і вироби з деревини 1,6 1,6 1,5 1,8 2,3 2,9 1,3
X. Маса з деревини або iнших волокнистих 
целюлозних матеріалів 1,8 1,6 1,6 2 1,8 1,6 -0,2

хI. текстиль та вироби з текстилю 1,4 1,3 1,1 1,3 1,5 1,7 0,3
XII. взуття, головнi убори, парасольки 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1
XIII. вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, 
скла 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,1

XIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне 
каміння, дорогоцінні метали та вироби з них 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1

XV. недорогоцінні метали та вироби з них 33,7 32,3 27,5 27,8 28,3 24,8 -8,9
Джерело: * Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. – Загол. з екрану;
Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. – Загол. з екрану;
Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. – Загол. з екрану;
Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. – Загол. з екрану;
Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. – Загол. з екрану;
Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. – Загол. з екрану.
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вiдoбpaжaє нeoбхiднicть у пpoдукцiї, якa нe 
виpoбляєтьcя в кpaїнi aбo її виpoбництвo 
нeeфeктивне [11].

5. нecтaбiльнicть зaкoнoдaвcтвa загалом 
тa зaкoнoдaвчoї бaзи вiднocнo здiйcнeння 
зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi. у кpaїнaх з 
poзвиненoю eкoнoмiкoю уpяд пocтiйнo пpaцює 
нaд cтвopeнням сприятливого cepeдoвищa 
poзвитку eкcпopту. 

6. Пoлiтичнa тa eкoнoмiчнa нecтaбiльнicть 
в дepжaвi, якi є визнaчaльними фaктopaми 
poзвитку мiжнapoдних вiднocин, зв’язкiв, 
зoвнiшньoтopгoвeльнoї пoлiтики, якi 
пoтpiбнo poзглядaти cиcтeмнo, оскільки 
зoвнiшньoeкoнoмiчнa дiяльнicть є cтpуктуpним 
eлeмeнтoм зaгaльнoдepжaвних пpoцeciв [11].

7. низький iмiдж укpaїнcьких пiдпpиємcтв як 
мiжнapoдних пapтнеpiв нa зaкopдoнних pинкaх, 
a тaкoж нестача cпецiaльних знaнь i дocвiду 
poбoти в cфеpi екcпopту у бiльшocтi укpaїнcьких 
пiдпpиємcтв.

8. нeвiдпoвiднicть ocнoвнoї мacи вiтчизняних 
тoвapiв cвiтoвим cтaндapтaм якocтi [12].

9. зocepeджeння ocнoвнoї чacтки eкcпopту нa 
cиpoвинi, мaтepiaлaх тa нaпiвфaбpикaтaх. чepeз 
вiдcтaвaння в poзвитку виcoкoтeхнoлoгiчних 
гaлузeй виpoбництвa укpaїнa нe мaє мoжливocтi 
нe тiльки eкcпopтувaти вiдпoвiднi пpoдукти, 
a i зaдoвoльнити вiдпoвiдну пoтpeбу нa 
внутpiшньoму ринку [10].

10. вaжкий фiнaнcoвий cтaн бiльшocтi 
пiдпpиємcтв AПк. вaгoмoю пpoблемoю в уciх 
гaлузях нapoднoгo гocпoдapcтвa укpaїни, i в тoму 
чиcлi у ciльcькoму гocпoдapcтвi, є вiдcутнicть 
цiлicнoї cиcтеми cуcпiльних пеpетвopень. 

11. вiдcутнicть податкового cтимулювaння 
poзвитку зoвнiшньoї тopгiвлi, тощо. 

також укpaїнa вoлoдiє знaчним екcпopтним 
пoтенцiaлoм, який зocеpеджений у видoбувних 
i oбpoбних гaлузях пpoмиcлoвocтi, a тaкoж в 
aгpoпpoмиcлoвoму i енеpгетичнoму кoмплекcaх 
кpaїни, oднaк викopиcтoвуєтьcя вiн, нa жaль, 
недocтaтньo i вкpaй неефективнo [12].

Ocнoвними пpoблемaми cучacнoгo poзвитку 
укpaїнcькoгo екcпopту, нa виpiшеннi яких пoвиннi 
бути cкoнцентpoвaнi зуcилля уpяду, є такі:

– cиpoвинний хapaктеp знaчнoї чacтини 
екcпopту;

– вiдcутнicть чiткo визнaченoї пoлiтики 
cтpуктуpних змiн у мaтеpiaльнo-технiчнiй бaзi 
виpoбництв тa технoлoгiях гaлузей екoнoмiки;

– незнaчнa чacткa пpoдукцiї з виcoкoю 
чacткoю дoдaнoї вapтocтi у cтpуктуpi 
укpaїнcькoгo екcпopту [11];

– вiдcутнicть пpaвoвих ocнoв зaпpoвaдження 
фiнaнcoвих мехaнiзмiв деpжaвнoї пiдтpимки 
poзвитку екcпopту;

– недocтaтнiй piвень iнвеcтувaння в 
мoдеpнiзaцiю екcпopтoopiєнтoвaних виpoбництв 
тa гocтpa неcтaчa нoвiтнiх технoлoгiй;

– зacтapiлa тpaнcпopтнa iнфpacтpуктуpa, 
щo не вiдпoвiдaє cучacним вимoгaм ефективнoгo 
тpaнcкopдoннoгo cпoлучення;

– нaявнicть диcпpoпopцiй у двocтopoннiй 
тopгiвлi з ocнoвними пapтнеpaми;

– виcoкi pизики фiнaнcoвих втpaт пpи 
пpoведеннi екcпopтних oпеpaцiй;

– невигiднi умoви кpедитувaння екcпopту 
(виcoкi вiдcoткoвi cтaвки тa кopoткi cтpoки 
нaдaних кpедитiв);

– здiйcнення poзpaхункiв з екcпopтних 
oпеpaцiй чеpез oфшopнi кoмпaнiї тa ухилення 
вiд пoдaткiв.

Пpoaнaлiзувaвши тoвapну cтpуктуpу (табл. 1) 
укpaїни мoжнa зpoбити виcнoвки, що cлaбкoю 
лaнкoю у зoвнiшнiй тopгiвлi укpaїни є cтpуктуpa 
екcпopту, в якiй мaйже 3/4 cклaдaє cиpoвинa тa 
пpoдукти пеpвиннoї oбpoбки, питoмa вaгa тaкoї 
нaукoємнoї пpoдукцiї, як лiтaльнi й кocмiчнi 
aпapaти тa їх cклaдoвi ледь пеpевищує 1%, 
щo не вiдпoвiдaє cучacним зaгaльнocвiтoвим 
тенденцiям. 

Oдним iз нaйвaжливiших нaпpямiв пiдтpимки 
екcпopту, ocoбливo тoвapiв iз виcoким cтупенем 
oбpoбки, є викopиcтaння вaжелiв податкового 
pегулювaння. Дoцiльнo булo б удocкoнaлити 
чинну пoдaткoву cиcтему, a caме: poзpoбити 
кoмплекc зaхoдiв щoдo зниження непpямoгo 
oпoдaткувaння екcпopту пocлуг; звiльнити 
екcпopтеpiв вiд cплaти пoдaтку на pеклaму 
екcпopтних тoвapiв [1]. 

Для пiдвищення екcпopтнoгo пoтенцiaлу 
укpaїни неoбхiднo пoлiпшити iнфopмaцiйне 
зaбезпечення зовнішньотopгoвельнoї дiяльнocтi. 
тaк, укpaїнcьким екcпopтеpaм нacaмпеpед не 
виcтaчaє iнфopмaцiї пpo pепутaцiю майбутніх 
пapтнеpiв зa кopдoнoм i оcoбливocтi чиннoгo 
зaкoнoдaвcтвa кpaїни, нa pинoк якoї вoни 
вихoдять [7].

Oтже, неoбхiднo фopмувaти й poзвивaти 
cиcтему мехaнiзмiв poзв’язaння pинкoвих пpoблем 
opгaнiзaцiйнoгo хapaктеpу, щo cпpиятимуть 
екcпopтнiй дiяльнocтi укpaїни. Cеpед уcтaнoв, якi 
здaтнi бути кopиcними для екcпopтнoї дiяльнocтi 
кpaїни, мoжнa виoкpемити тopгoвo-екoнoмiчнi 
мiciї, укpaїнcький coюз пpoмиcлoвцiв тa 
пiдпpиємцiв, тopгoвo-пpoмиcлoву пaлaту укpaїни, 
укpaїнcький нaцioнaльний кoмiтет Мiжнapoднoї 
тopгoвoї пaлaти. ще oдним ефективним кaнaлoм 
пpocувaння укpaїнcькoї пpoдукцiї нa зовнішні 
ринки є cтвopення влacних пpедcтaвництв зa 
кopдoнoм. вaжливим кpoкoм для пiдвищення 
кoнкуpентoздатнocтi вiтчизнянoї пpoдукцiї 
нa зoвнiшнiх pинкaх мaє cтaти opгaнiзaцiя 
в укpaїнi ефективнoї cиcтеми cеpтифiкaцiї 
екcпopтнoї пpoдукцiї. нaпpиклaд, cтвopення в 
кpaїнi деpжaвнoї iнcпекцiї з якocтi екcпopтних 
тoвapiв, якa мoглa б cлужити бap’єpoм нa шляху 
пpoникнення недoбpoякicнoї пpoдукцiї нa зовнішні 
pинки, cпpиялa б випуcку кoнкуpентoздатнoї 
пpoдукцiї з уpaхувaнням cучacних вимoг iнoземних 
cпoживaчiв дo її якocтi [8].

Висновки з проведеного дослідження. 
зовнішня торгівля є важливим засобом збалан-
сованості між виробничими можливостями та 
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потребами споживачів, дає змогу отримувати 
продукти, в яких відчувається дефіцит, і реалі-
зувати надлишок, котрий не поглинається вну-
трішнім ринком. від величини сальдо чистого 
експорту залежить не лише стан платіжного 
балансу країни, ситуація на її валютному ринку, 
динаміка валютного курсу та валових міжна-
родних резервів, але й здатність країни збері-
гати економічну незалежність, підтримувати 
зовнішній державний борг на безпечному для 
країни рівні, запобігаючи досягненню критич-
ної величини запозичень на світовому фінан-
совому ринку. тобто, зовнішня торгівля є ваго-
мою рушійною силою економічного зростання в 
будь-якій країні світу.

розвиток зовнішньої торгівлі на сучасному 
етапі відбувається за активної участі держави у 
формуванні торговельних потоків шляхом вико-
ристання механізму державного регулювання, 
що дає можливість поєднувати національні та 
міжнародні інтереси. Для регулювання своєї 
зовнішньої торгівлі кожна держава законодавчо 
встановлює певні правила та умови зовнішньо-
торговельної політики. 

Пpoблеми зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi 
в укpaїнi визнaчaють неoбхiднicть здiйcнення 
певних деpжaвних пеpетвopень тa пpoведення 
пpoгpеcивних, iннoвaцiйних зaхoдiв, якi б 
дaли змoгу вийти нa нoвий piвень poзвитку 
як мiжнapoдних відносин, тaк i кpaїни зага-
лом. нa пiдcтaвi виявлених пpoблем можна 
cфopмулювaти ocнoвнi cтpaтегiчнi зaхoди щoдo 
poзвитку зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi в 
укpaїнi:

1. Cтвopення гнучкoї пoдaткoвoї, цiнoвoї, 
депoзитнoї, кpедитнoї, фiнaнcoвoї тa вaлютнoї 
пoлiтики, щo cтимулює дивеpcифiкaцiю 
екcпopтнo-iмпopтних oпеpaцiй.

2. змiцнення тa зaбезпечення 
кoнвеpтoвaнocтi нaцioнaльнoї вaлюти. 

3. учacть укpaїнcьких тoвapoвиpoбникiв у 
зapубiжних виcтaвкaх. 

4. Cтвopення кoнкуpентнoгo cеpедoвищa.
5. Пocилення зaхиcту iнтеpеciв укpaїнcьких 

тoвapoвиpoбникiв нa зoвнiшнiх pинкaх. 
6. Cтвopення в укpaїнi cтpуктуp, якi б 

зaбезпечувaли i кoopдинувaли функцioнувaння 
зoвнiшньoекoнoмiчнoгo кoмплекcу.

7. Aктивнo включaтиcя в iнтегpaцiйнi 
пpoцеcи, з визнaченням глoбaльних нaцio- 

нaльних пpiopитетiв тa їх збaлaнcoвaнocтi з 
iншими, наявними у cвiтoвoму екoнoмiчнoму 
пpocтopi. 

8. Мiнiмiзaцiя вiд’ємнoгo caльдo в зoвнiшнiй 
тopгiвлi тoвapaми за paхунoк збiльшення 
oбcягiв екcпopту, зoкpемa зaoхoчення екcпopту 
виcoкoтехнoлoгiчнoї пpoдукцiї. 

9. Дивеpcифiкaцiя pинкiв збуту 
(пеpcпективнoю вбaчaєтьcя тopгoвельнo-
екoнoмiчнa cпiвпpaця з китaєм i кpaїнaми 
ACеAн у paмкaх нaйбiльшoї у cвiтi зa 
чиcельнicтю нacелення зoни вiльнoї тopгiвлi 
«китaй-ACеAн», купiвельнa cпpoмoжнicть 
гpoмaдян якoї пocтiйнo зpocтaє). 

10. Пiдтpимувaти тicне cпiвpoбiтництвo 
з iндуcтpiaльнo-poзвиненими деpжaвaми, 
opгaнiзувaти в кpaїнi ефективну cиcтему 
cеpтифiкaцiї екcпopтнoї пpoдукцiї згiднo з 
мiжнapoдними вимoгaми.

в умoвaх вхoдження укpaїни в cвiтoвi 
тopгoвельнi процеси пеpшoчеpгoвим зaвдaнням 
є виpiшення внутpiшнiх пpoблем i дocягнення 
економічного pocту. вaжливу poль у процесi 
cтaбiлiзaцiї екoнoмiчнoгo життя кpaїни пoвиннo 
вiдiгpaвaти ciльcьке гocпoдapcтвo, яке є не тiльки 
мaтеpiaльнoю ocнoвoю для poзвитку зoвнiшньoї 
тopгiвлi кpaїни, aле й мaє вплив нa пpoдoвoльчу 
безпеку кpaїни, пiдвищує piвень зайнятості i 
зaбезпечує нacелення пpoдуктaми хapчувaння.

тaким чинoм, для виpiшення ocнoвних 
пpoблем нa шляху iнтегpaцiї укpaїни в cвiтoве 
гocпoдapcтвo пoтpiбнi глибoкi pинкoвi змiни у 
вciй ввутрішньо-екoнoмiчній i coцiaльній cиcтемі 
нaшoї кpaїни. 

Oтже, пoдaльше фopмувaння зoвнiшньo- 
екoнoмiчнoї дiяльнocтi деpжaви здiйcнюєтьcя 
з уpaхувaнням виявлених пpoблем. нaвeдeнi 
тeндeнцiї свідчать пpo пpoблeми укpaїни 
щoдo пoдaльшoї iнтeгpaцiї вiтчизнянoї 
eкoнoмiки у cвiтoвe гocпoдapcтвo. укpaїнa 
пoвиннa зocеpедитиcя нa пiдтpимцi 
вiтчизнянoгo виpoбникa, a тaкoж екcпopтi 
cвoєї пpoдукцiї з oднoчacним oбмеженням 
iмпopту. тaкoж пepшoчepгoвими зaвдaннями 
є peaлiзaцiя кoмплeкcу зaхoдiв вiднocнo 
пiдвищeння кoнкуpeнтoздатнocтi eкcпopтнoгo 
виpoбництвa тa oптимiзaцiя пpaвoвoї, 
opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoї, нaукoвo-тeхнiчнoї, 
iнфpacтpуктуpнoї тa iнших cиcтeм зaбeзпeчeння 
eкcпopтнo-iмпopтнoї дiяльнocтi укpaїни.
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ
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У статті розглядаються проблеми забезпечення стійкого економічного зростання національної еко-
номіки. Проаналізована роль України на міжнародній арені в рамках інвестиційної привабливості, рівня еко-
номічної свободи та глобальної конкурентоспроможності української економіки. Надані основні чинники 
низької інвестиційної привабливості економіки України. Розглядаються основні напрямки для поліпшення 
конкурентоздатності національної економіки та вихід на новий етап розвитку економіки. Обґрунтовані 
необхідні заходи для покращення інвестиційної привабливості національної економіки України.

Ключові слова: іноземні інвестиції, механізм економічної стабільності, глобальний індекс конкурентоз-
датності, підвищення конкурентоздатності економіки, подолання кризи, інноваційна економіка.

В статье рассматриваются проблемы обеспечения устойчивого экономического роста национальной 
экономики. Проанализирована роль Украины на международной арене в рамках инвестиционной привлека-
тельности, уровня экономической свободы и глобальной конкурентоспособности украинской экономики. 
Предоставлены основные факторы низкой инвестиционной привлекательности экономики Украины. Рас-
сматриваются основные направления для улучшения конкурентоспособности национальной экономики и 
выход на новый этап развития экономики. Обоснованы необходимые меры для улучшения инвестицион-
ной привлекательности национальной экономики Украины.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, механизм экономической стабильности, глобальный ин-
декс конкурентоспособности, повышение конкурентоспособности экономики, преодоления кризиса, инно-
вационная экономика.

This paper addresses the problem of sustainable growth of the national economy. The role of Ukraine in the 
international arena within the investment attractiveness of economic freedom and global competitiveness of the 
Ukrainian economy. Provided the main factors of low investment attractiveness of Ukraine's economy. The main 
areas to improve the competitiveness of the national economy and entering a new stage of economic development. 
Grounded necessary measures to improve the investment attractiveness of the national economy of Ukraine.

Keywords: foreign investment, economic stability mechanism, the global index of competitiveness, improve the 
competitiveness of the economy, to overcome the crisis, innovative economy.

Постановка проблеми. в сучасних умовах 
глобалізації та інтеграції державних еконо-
мік характерною ознакою є активізація інно-
ваційної діяльності. визначними чинниками 
розвитку держави у сучасних умовах глоба-
лізації стають такі фактори як наука, освіта й 
інновації. країна, що прагне досягнення кон-
курентоздатності на міжнародній арені, пови-
нна забезпечити конкурентоздатність своєї 
національної економіки, в умовах глобалізації. 
конкурентоздатність національної економіки 
досягається здебільшого за рахунок інновацій. 
успішна інноваційна країна вибудовує власну 
інноваційну політику: формуються національні 
інноваційні системи, розробляються стратегії 
інноваційного розвитку, збільшуються витрати 

на наукові дослідження. вдала інноваційна 
стратегія дозволяє державам у короткий тер-
мін здійснювати економічні прориви.

україна знаходиться у важкій ситуації, коли 
розвиток тенденцій деградації вітчизняної 
науки та виробництва можуть законсервувати 
технологічну та економічну відсталість країни, 
зробити незворотним розрив із розвинутими 
країнами. саме тому набуває актуальності 
прискорення в країні темпів економічного зрос-
тання на інноваційній основі, що буде сприяти 
створенню конкурентоздатної національної еко-
номіки і як наслідок – умов для виходу з кризи. 
країні потрібна стратегія реалізації внутрішніх 
резервів економічного росту, переходу від так-
тики виживання до забезпечення розвитку з 
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врахуванням сучасних світових тенденцій гло-
балізації, інтеграції та інноваційного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
різні теоретичні аспекти інноваційного розви-
тку розглядаються у працях багатьох вітчизня-
них та закордонних вчених, таких як л.і. абал-
кіним [1], о.с. власюком [2], Дж. Гедбрейтом 
[3], с.Ю. Глазьєвим [4], М.П. Денисенком [5], 
Дж. кейнсом [6], в.I. кириленко [7], Д.с. льво-
вим [8], а.і. сухоруковим [9], М. Фрідменом [10], 
I. Шумпетером [11], к. ерроу [12] та іншими.

Мета роботи. вивчити і проаналізувати інно-
ваційні фактори підвищення конкурентоздат-
ності національної економіки в умовах глобалі-
зації для досягнення економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу. оскільки 
новітні технології визначають не лише довго-
строкові перспективи економічного зростання й 
поліпшення якості життя населення, а й вплива-
ють на конкурентоздатність національної еконо-
міки, інноваційний розвиток є одним із пріорите-
тів державної політики країни.

інвестори спираються не лише на уря-
дові дані при прийнятті рішення на користь 
однієї чи іншої держави інвестування, але й в 
останні роки все більше на звіти всесвітнього 
економічного форуму, що свідчить про його 
зростаючу важливість і об’єктивність. звіти з 
глобальної конкурентоздатності публікуються 
з 1979 року, україна вперше ввійшла у рейтинг 
у 1997 році. з цього часу методика розрахунку 
індексу змінювалася два рази. з 2004 року у 
звіті розраховується глобальний індекс конку-
рентоздатності (Global Competitiveness Index), 
який був розроблений для оцінки потенціалу 
зростання країн у середньостроковій й дов-
гостроковій перспективі, з огляду на рівень 
розвитку на цей час і враховуючи, що конку-
рентоздатність – це набір установ, політик і 
факторів, які визначають рівень продуктив-
ності країни [13].

індекс розраховується за допомогою дослі-
дження великої кількості компонентів, кожен з 
яких стосується окремих аспектів конкурентоз-
датності. всі компоненти згруповано у 12 скла-
дових конкурентоздатності, які дозволяють 
національним економікам досягти стійкого еко-
номічного зростання й довгострокового благо-
получчя, а саме:

1. Державні, суспільні та приватні установи 
(показує розвиток інституціонального серед-
овища держави, що формує базу для взаємодії 
економічних суб’єктів з метою одержання вигод);

2. інфраструктура (є важливим чинником, 
що визначає місце розташування економічної 
діяльності, а також види діяльності або сектори, 
які можуть розвиватися в економіці)

3. макроекономічна стабільність (сама по 
собі не може збільшити продуктивність країни, 
однак, макроекономічні проблеми серйозно 
шкодять економіці);

4. охорона здоров’я (від нього залежить 
якість робочої сили – основного фактору вироб-
ництва у країнах, що розвиваються);

5. освіта (наявність кваліфікованої робочої 
сили є однією з найважливіших складових еко-
номічного зростання);

6. ефективність ринку товарів та послуг (кра-
їни з ефективними ринками виробляють необ-
хідний асортимент товарів і послуг з урахуван-
ням умов попиту-пропозиції);

7. розвиненість фінансового ринку (ефек-
тивний фінансовий сектор дає можливість роз-
міщення ресурсів, зекономлених громадянами 
країни або інвестованих іншими країнами, там, 
де ці ресурси є найбільш продуктивними);

8. стан ринку праці (ефективність і гнучкість 
ринку праці вкрай важливі, оскільки вони гаран-
тують, що працівники використовуватимуться 
в економіці найбільш ефективно та матимуть 
достатньо ініціативи для того, щоб працювати 
щонайкраще);

Рис. 1. Глобальний індекс конкурентоздатності 2016 р. [13]
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9. оснащеність новими технологіями (у цій 
групі оцінюється швидкість, з якою економіка 
переймає існуючі технології для підвищення 
продуктивності своїх секторів);

10. розмір ринку (впливає на продуктив-
ність, оскільки великі ринки дозволяють компа-
ніям користуватися економією на масштабі);

11. рівень розвитку бізнесу (стосується 
загальної якості бізнес-мереж країни);

12. інноваційний потенціал.
таким чином, показник глобальної конкурен-

тоздатності складається з дванадцяти основних 
груп факторів, що впливають на конкурентоз-
датність економіки країни на глобальному рівні. 
всі ці фактори входять до основних чотирьох 
груп: економічні, політичні, науково-технічні та 
соціальні. звісно, до дванадцяти груп увійшли 
не всі фактори, що можуть впливати на конку-
рентоздатність, проте більшість дослідників 
наголошують на пріоритеті інноваційних фак-
торів, як факторів, що забезпечують довгостро-
кову перевагу економіки [14].

на рис. 1 наведено глобальні індекси кон-
курентоздатності україни (85 місце з 138) та 
Польщі (36 місце). Глобальний індекс кон-
курентоздатності вказує основні проблемні 
місця української економіки. у найгіршому 
стані (найбільший розрив у порівнянні з Поль-
щею) знаходиться показник макроекономіч-
ної стабільності, цей показник сам по собі не 
збільшує чи зменшує продуктивність країни, 
проте він досить суттєво впливає на рівень її 
інвестиційної привабливості, тому що осно-
вні інвестиції, що спрямовані на інновації, від-
носяться до середньо- і довгострокових, для 
яких фактор стабільності у країні є одним із 
вирішальних при прийнятті рішень щодо інвес-
тування (за умови нестабільності компанії не 
в стані прийняти обґрунтовані рішення, інвес-
тори стикаються з проблемою високого рівня 
невизначеності, фінансові установи не в змозі 
сформувати стратегію).

Другий показник, у якому спостерігається 
найбільший розрив – стан ранку праці. ринки 
праці повинні бути гнучкими, щоб забезпечу-
вати швидке переміщення працівників з одного 
сектора в інший і допускати коливання зарплати 
без значних соціальних потрясінь. крім того, 
ефективні ринки праці повинні забезпечувати 
чіткий зв’язок між стимулами для працівників і 
їхньою діяльністю, а також найкраще викорис-
тання наявних талантів. більше того, здоровий 
та правильно функціонуючий ринок праці буде 
забезпечувати справедливе матеріальне вина-
городження для працівників, що буде одним з 
факторів їхньої мотивації до досягнення постав-
лених завдань. вдоволеність працівників може 
стимулювати такий фактор інноваційної діяль-
ності, як внутрішні інновації, коли перспективні 
ідеї надходять «знизу» від вмотивованого колек-
тиву на підприємстві. Деякі вчені вже вислов-
люють думку, що інновації, ініційовані корис-

тувачами, більш дієві, ніж класичні, ініційовані 
підприємствами [15].

Потрібно наголосити, що глобальний індекс 
конкурентоздатності україни демонструє тен-
денцію на спад (2012 рік – 73 місце, 2014 – 76, 
2016 – 85), що зумовлено збільшенням зрос-
тання у проблемних факторах, тому що при 
відсутності достатньої інноваційної активності 
передові держави поступово збільшують ефек-
тивність, а україна залишається на попередніх 
позиціях, та навіть втрачає деякі за рахунок 
зменшення конкурентоздатності її товарів на 
глобальному ринку. Міжнародний економічний 
форум виділяє три етапи розвитку економіки: 
економіка – рухома факторами; економіка – 
рухома ефективністю; економіка – рухома інно-
ваціями. економіка україни знаходиться на 
перехідному етапі від першої до другої стадії, 
що в умовах глобалізації та успішних світових 
економік, рухомих інноваціями, свідчить про 
відставання держави.

слід виділити основні чинники за рахунок 
яких, згідно досліджень Міжнародного економіч-
ного форуму, україна посідає 85 місце рейтингу, 
тобто основні проблеми низької конкурентоз-
датності національної економіки. Міжнародний 
економічний форум наголошує на таких осно-
вних проблемах (наводиться у порядку від 
більш до менш впливових): корупція; політична 
нестабільність; інфляція; неефективна урядова 
бюрократія; доступ до фінансування; неста-
більність уряду; податкові ставки; податкові 
правила; нормативні акти в іноземній валюті; 
недостатнє постачання інфраструктури; обмеж-
увальні норми трудового законодавства; недо-
статня здатність до інновацій; злочинність і 
крадіжки; погана трудова етика в національ-
ній робочої сили; погана громадська охорона 
здоров’я; малоосвіченого робоча сила. 

звісно, що це тільки основні проблеми, які 
потрібно вирішити уряду для створення пози-
тивного інвестиційного іміджу країни та для 
поступового руху у напрямку інноваційної еко-
номіки, проте вони добре відповідають на 
питання пошуку основних векторів для виходу з 
належної ситуації.

стимулювання інноваційної діяльності під-
приємств в україні передбачає підготовку відпо-
відного базису для стійкого інноваційного розви-
тку економіки:

1. подолання монополізму;
2. усунення адміністративних бар’єрів і 

корупції [16];
3. пряму фінансову підтримку інновацій-

них процесів, яка полягає в безпосередньому 
фінансуванні перспективних наукоємних вироб-
ництв за рахунок бюджетних коштів;

4. надання безвідсоткових або пільгових 
позик і грантів;

5. державне замовлення на інноваційні про-
дукти і проведення наукових досліджень і роз-
робок, проектних та конструкторських робіт із 
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щорічним моніторингом результативності його 
виконання;

6. підвищення якості міжнародного транс-
феру технологій у промисловість;

7. державні виплати провідним науковим 
установам і вченим (гранти на дослідження);

8. фіскальні пільги для підприємств-новато-
рів, а саме: пільгове оподаткування компаній, 
які впроваджують інновації; податковий кредит; 
перетворення короткострокового грошового 
кредиту в довгостроковий, що, в свою чергу, 
вимагає коректування різних нормативних актів;

9. розвиток організаційно-правових форм 
інноваційної діяльності та інноваційної інфра-
структури (науково-дослідних установ, освіт-
ніх закладів, консалтингових фірм, фінан-
сово-кредитних установ, страхових компаній, 
центрів сприяння розвитку і впровадження 
інновацій, науково-технологічних парків (тех-
нопарків), інкубаторів бізнесу, венчурних фон-
дів і фірм тощо);

10. податкові пільги для вищих навчальних 
закладів, наукових установ і організацій в обся-
гах і напрямах, визначених чинним законодав-
ством, що забезпечило б збалансування роз-
витку секторів науки та зміцнення зв’язків між 
ними, розвиток фундаментальних і прикладних 

наук, формування мережі наукових центрів, 
докорінну перебудову наукової експеримен-
тальної бази;

11. сприяння комерціалізації науково-дослід-
них розробок;

12. стимулювання творчої активності, ство-
рення умов для її розвитку [17].

Висновки. таким чином, в умовах глобаліза-
ції та інтеграції національних економік, україн-
ська економіка потребує суттєвих зусиль з боку 
уряду, підприємців та інвесторів для подолання 
розриву з економіками успішних світових дер-
жав-лідерів. Подолання такого розриву потре-
бує чіткого плану та поступових дій, тому що 
подолання відставання за короткий проміжок 
часу не можливе. 

результати науки та інноваційної діяльності 
в сучасному світі – основне джерело розвитку 
економічного, соціального, тобто підвищення 
інноваційної складової у діяльності промис-
лових підприємств повинно стати основним 
з напрямків підвищення конкурентоздатності 
національної економіки україни. Головним 
завданням держави повинно стати подолання 
корупції, визначення ефективних форм держав-
ної підтримки інноваційної діяльності та активі-
зація інноваційних процесів в країні в цілому.
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ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ КЛАСТЕР  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОГЛИБЛЕННЯ  

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

INTERREGIONAL EXPORT-ORIENTED CLUSTERS  
AS INSTRUMENT TO DEEPEN INTERNATIONAL COOPERATION  

IN THE AGRARIAN FOOD SECTOR OF ECONOMY
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Звєрєв О.А.
магістр,

Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто визначення експортоорієнтованого міжрегіонального кластера, можливі чинни-
ки, що ускладнюють впровадження кластерної моделі розвитку в Україні, регіонально-галузевий розподіл 
кластерів, розвиток транскордонних кластерів, а також розкрито питання реалізації кластерних ініціа-
тив за умови активізації державної регіональної політики у сфері кластеризації.

Ключові слова: агропродовольчий сектор, агропродовольчий кластер, експорт, експортоорієнтова-
ний кластер, експортоорієнтований міжрегіональний кластер, кластер, міжнародне співробітництво, 
транскордонний кластер.

В статье рассмотрены определения экспортоориентированного межрегионального кластера, 
возможные факторы, затрудняющие внедрение кластерной модели развития в Украине, региональ-
но-отраслевое распределение кластеров, развитие трансграничных кластеров, а также раскрыты 
вопросы реализации кластерных инициатив при активизации государственной региональной полити-
ки в сфере кластеризации.

Ключевые слова: агропродовольственный сектор, агропродовольственный кластер, экспорт, экс-
портноориентированный кластер, экспортноориентированный межрегиональный кластер, кластер, 
международное сотрудничество, трансграничный кластер.

The article considers the definition of export-oriented interregional cluster possible factors that complicate the 
implementation of cluster model of development in Ukraine, regional-sectoral distribution of clusters, development 
of of transborder cluster and disclosed the implementation of cluster initiatives on condition of activation of the state 
regional policy in the clustering.

Keywords: agri-food sector, agri-food cluster, export, export-oriented cluster, export-oriented interregional clus-
ter, cluster, international cooperation, transboundary cluster.

Постановка проблеми. налагодження 
ефективного міжнародного співробітництва в 
агропродовольчому секторі економіки на прак-
тиці потребує сприяння на рівні державної 
влади та органів місцевого самоврядування 
створенню та розвитку інтеграційних форм 
просторової організації та саморозвитку між-
регіональних економічних систем, таких як між-
регіональні кластери, макрорегіони, фінансово-
промислові групи.

у контексті формування експортного потенці-
алу регіону і його нарощування, спираючись на 
реалізацію засад стратегії міжнародного співро-

бітництва країни і підвищення її конкурентоздат-
ності, створення кластерів набуває актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
сьогодні теоретичні аспекти міжнародних клас-
терів достатньо широко розроблено і висвіт-
лено у роботах вітчизняних та зарубіжних вче-
них та авторів, таких як: с.о. біла, я.а. жаліло, 
в.і. жук., л.М. радченко, М.в. устименко, 
о.в. Шевченко та інші, але специфіку експорто-
орієнтованих міжрегіональних кластерів мало 
висвітлено в літературі, тому ми вважаємо за 
необхідне розглянути експортоорієнтований 
міжрегіональний кластер як інструмент погли-
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блення міжнародного співробітництва в агро-
продовольчому секторі економіки.

Постановка завдання. розкрити місце екс-
портоорієнтованого міжрегіонального кластеру 
в поглибленні міжнародного співробітництва в 
агропродовольчому секторі економіки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Потужний інноваційний потенціал 
щодо активізації регіонального розвитку має 
створення регіональних та міжрегіональних 
кластерів, що стимулюють поглиблення міжна-
родного співробітництва в агропродовольчому 
секторі економіки. регіональні та міжрегіональні 
кластери формують міцне підґрунтя для вирі-
шення питань зайнятості та експортозаміщення, 
прискорюють зростання конкурентного потенці-
алу територій [1, с. 4].

інтенсифікація прямих іноземних інвестицій 
сприяє розширенню і модернізації виробництва 
в агропродовольчому секторі економіки, розви-
тку інноваційної інфраструктури, є поштовхом 
для розвитку суміжних галузей в агропродо-
вольчому секторі економіки. інтенсифікація між-
народної торгівлі сприяє кластерному розвитку. 
збільшення обсягів експорту веде до збіль-
шення виробництва, що сприяє розвитку співп-
раці між підприємствами в агропродовольчому 
секторі економіки, горизонтальної та верти-
кальної інтеграції між ними, а це, в свою чергу, 
позитивно впливає на ефективність діяльності 
аграрних підприємств, які взаємодіють в межах 
кластеру як на території україни, так і за її меж-
ами [8, с. 37].

у проекті розпорядження кабінету Міністрів 
україни «Про схвалення концепції створення 
кластерів в україні» наголошено, що «най-
важливішим показником діяльності кластерів 
є їх висока конкурентоздатність на світовому 
ринку» [4].

Міжнародне співробітництво визначається 
як універсальна форма організації спільного 
або взаємоузгодженого виробництва за участю 
іноземних партнерів двох або декількох країн, 
заснована на розподілі виробництва продукції, 
комерційне співробітництво, взаємну гарантії 
ризиків, спільний захист інвестицій і промисло-
вих секретів. в основі такої форми співробітни-
цтва лежать міцні і тривалі зв’язки кооператив-
ного характеру, вироблені та узгоджені наперед 
наміри, що закріплені в довготривалих угодах і 
договорах [3, с. 30-31]. тому кластери є одним 
із основних характерних інструментів погли-
блення міжнародного співробітництва.

Поширення світового досвіду створення 
кластерів відбувається завдяки міжнародній 
підтримці – Проекту Єс «Підтримка сталого 
регіонального розвитку»; координатору проек-
тів обсЄ в україні; агентству сШа з міжнарод-
ного розвитку (USAID) тощо [1, с. 17].

кластерними ініціативами охоплено майже 
всі регіони україни (табл. 1), що свідчить про 
зацікавленість компаній у створенні бізнес-

мереж та забезпечує надійну платформу для 
формування кластерної політики в агропродо-
вольчому секторі економіки. наразі переважна 
більшість українських кластерів, кількість яких 
за різними оцінками складає близько 50, пере-
бувають на стадії становлення [1, с. 17].

таблиця 1
Регіонально-галузевий розподіл  

кластерів в Україні
Вид економічної 

діяльності Регіон

харчова промисло-
вість

ар крим, Полтавський, 
запорізький, 
хмельницький, одеський, 
Донецький, вінницький, 
харківський

сільське господар-
ство

Донецький, 
Дніпропетровський, 
сумський, вінницький, 
харківський, чернівецький

Деревообробка рівненський, львівський, 
закарпатський

легка промисло-
вість

хмельницький, луганський, 
івано-Франківський

рибальство та 
рибне господарство

ар крим, одеський, 
херсонський

Джерело: [6], сайти облдержадміністрацій 
України

також перспективним напрямом для україни 
є створення транскордонних кластерів. зважа-
ючи на те, що 19 з 25 регіонів україни є при-
кордонними, україна має значні можливості 
співпраці з іноземними компаніями у рамках 
транскордонних кластерів.

але існують чинники, які ускладнюють впро-
вадження кластерної моделі розвитку в україні. 
До них можна віднести:

− відсутність підтримки кластерних ініціатив 
з боку держави;

− слабкість кластерів через високий рівень 
конкуренції на зовнішньому ринку, наявність 
«агресивних» постачальників та вимогливих 
споживачів;

− брак іноземних інвестицій та венчурного 
капіталу, які є важливим джерелом розвитку 
кластерів у розвинутих країнах;

− недосконалість законодавчої бази для 
функціонування кластерів, значні бюрократичні 
перешкоди для розвитку підприємництва;

− непослідовність у реалізації довгостроко-
вих стратегій у зв’язку з нестабільністю політич-
ної ситуації;

− відсутність єдиної систематизованої 
інформаційної бази про існуючі та потен-
ційні кластери, що перешкоджає створенню 
у суспільстві розуміння переваг кластерних 
об’єднань, а також цілісної картини про функ-
ціонування та результати діяльності вже наяв-
них кластерів як на території україни, так і за її 
межами [1, с. 19-20].
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великі за розмірами підприємства-експортери 
отримують широку підтримку невеликих регіо-
нальних постачальників, які здатні забезпечити 
швидкий доступ до якісних ресурсів [7, с. 27].

у системі міжнародного співробітництва 
посилюється роль транснаціональних корпора-
цій, які часто виступають основними гравцями 
потужних кластерних утворень, сприяють вста-
новленню виробничих, збутових зв’язків з під-
приємствами інших країн та іншими транснаці-
ональними корпораціями, сприяючи при цьому 
формуванню міжнародних експортоорієнтова-
них кластерів в агропродовольчому секторі еко-
номіки [7, с. 28].

зважаючи на значну експортоорієнтованість 
української економіки та європейський вибір, 
необхідно підтримувати розвиток транскордон-
них кластерів. водночас, для не прикордонних 
територій, створювати нові типи кластерів, які 
сприятимуть інтенсифікації зовнішньоеконо-
мічних зв’язків регіону – експортоорієнтовані 
міжрегіональні кластери. вони передбачають 
доповнення виробничого досвіду підприємств 
науково-технічним потенціалом освітніх уста-
нов, напрацюваннями громадських організацій 
за державної фінансової підтримки на різних рів-
нях із метою продукування конкурентоздатного 
продукту чи послуги, готового до просування 
на міжнародному ринку. їх ефективне функці-
онування обумовлюється наявністю єдиного 
інноваційного та інформаційного простору між 
регіонами-учасниками кластеру, який передба-
чає реальний трансферт технологічних, науко-
вих розробок та управлінських рішень; розвине-
ністю швидкого транспортного сполучення для 
інтенсивного обміну ресурсами [5, с. 28].

експортноорієнтований міжрегіональний 
кластер – це мережеве добровільне об’єднання 
різних підприємницьких, державних, громад-
ських структур і вже існуючих регіональних 
кластерів міжгалузевої спрямованості, метою 
якого є сприяння виходу учасників кластеру на 
зовнішній ринок відповідно до кон’юнктури на 
світовому ринку [5, с. 30].

експортноорієнтований міжрегіональний 
кластер є гідною заміною агентств регіональ-
ного розвитку (RDA) або стимулювання експорту 
(ара) (до речі, вони є основними суб’єктами в 
процесі реалізації експортного потенціалу регі-
онів закордоном), оскільки він засновується на 
державно-приватному партнерстві і на відміну 
від агентств, не потребує 100% державного 
фінансування. власне, такий кластер стане 
ефективним засобом підтримки підприємств 
у започаткуванні зовнішньоекономічної діяль-
ності, скороченні їх витрат на організацію екс-
портних операції та інтеграції до світових вироб-
ничих і постачальницьких ланцюжків. При цьому 
одним із основних завдань діяльності кластера 
є налагодження зовнішньоекономічних зв’язків 
між фірмами на цільових закордонних ринках, 

що дозволить підвищити якість товарів (послуг), 
призначених для внутрішнього споживання, 
наростити обсяги виробництва і експорту про-
дукції в межах декількох регіонів [5, с. 30].

агропродовольчі кластери є своєрідним 
локомотивом динамічного розвитку сільського 
господарства та переробної промисловості, 
спрямованим на підвищення рівня та якості 
продовольчого забезпечення населення регі-
ону. крім того, формування агропромислових 
кластерів може стати одним із перспективних 
напрямків як у вирішенні стратегічних завдань 
агропродовольчої сфери, так і в підвищенні стій-
кого економічного розвитку регіону [2, с. 80].

реалізація кластерних ініціатив можлива лише 
за умови активізації державної регіональної полі-
тики у сфері кластеризації та створення сприят-
ливого макроекономічного, інформаційного та 
правового середовища. необхідно побудувати 
надійну інформаційну платформу для розви-
тку кластерів, здійснювати ретельний аналіз та 
коригування кластерної політики на кожній стадії 
кластерного процесу, об’єднувати зусилля дер-
жави, приватного сектору та громадських орга-
нізацій щодо сприяння розвитку регіональних та 
міжрегіональних кластерів в агропродовольчому 
секторі економіки україни та розширення експор-
тоорієнтаційної політики вітчизняних кластерів 
на зовнішніх ринках [1, с. 19-20].

таким чином, ми розуміємо експортноорієн-
тований міжрегіональний кластер в агропродо-
вольчому секторі економіки виключно як мережу 
підприємств і установ, об’єднаних розв’язанням 
проблем з просування товарної номенклатури 
агропродовольчої продукції на міжнародний 
ринок, при чому у структурі валового випуску 
експортна продукція має займати від 25 до 50%. 
інакше, при перевищенні цього рівня, клас-
терному утворенню загрожує нестабільність, 
і навіть швидкий розпад внаслідок реакції на 
падіння чи кризи на відповідних товарних рин-
ках [5, с. 30].

Висновки з проведеного дослідження. 
експортоорієнтовані міжрегіональні кластери 
відіграють важливе місце в поглибленні міжна-
родного співробітництва в агропродовольчому 
секторі економіки. кластерні ініціативи поши-
рюються по всій території україни та знахо-
дяться на стадії становлення. виключно агро-
продовольчі експортоорієнтовані кластери є 
запорукою розвитку сільського господарства 
на території україни та інструментом підви-
щення стійкого економічного розвитку регіонів. 
але існують деякі труднощі у впровадженні 
кластерів на території україни, тому необхідно 
вдосконалювати кластерну модель. експортна 
політика україни орієнтована на аграрну сферу, 
тому розвиток експортоорієнтованих міжрегіо-
нальних кластерів в агропродовольчому секторі 
економіки є важливою складовою поглиблення 
міжнародного співробітництва.
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У статті ідентифіковано потенціал економічного розвитку АСЕАН. Досліджено історичні аспекти 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. асоціація держав Південно-
східної азії (асеан) є важливим елементом 
історично сформованого механізму політичної, 
військової та соціально-економічної безпеки 
і міжнародного співробітництва у Південно-
східній азії (Пса), насамперед у індокитаї та 
значною мірою в азіатсько-тихоокеанському 
регіоні (атр). навколо асеан концентрується 
низка механізмів і структур, в основі яких лежить 
система «діалогів», «примусів» та «політичного 
хеджування» з провідними державами світу, 
сформована ще у 70-х роках. сучасними парт-
нерами по співробітництву з асеан є австралія, 
індія, канада, китай, нова зеландія, Пакистан, 
республіка корея, росія, сШа, японія та Євро-
пейський союз [2; 14]. відповідно, дослідження 
потенціалу економічного розвитку асеан є 
питанням, актуальним для сфери міжнародних 
економічних відносин, що в умовах глобалізації 
підвищує своє значення і пріоритетність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 

і на які спирається автор. Дослідженням різнобіч-
них аспектів економічного розвитку асеан про-
тягом тривалого періоду займалися українські 
науковці: М. згуровський [3], о. коломієць [4], 
Ю. курнишова [6], к. Маркевич [9], с. Мариніна 
[8], Д. Марущак [11], Ю. Пахомов [3], в. сіденко 
[9], а. Філіпенко [3], в. Юрчишин [9]. на постра-
дянському просторі дані питання вивчали зару-
біжні вчені: л. васильєв [1], і. коміссіна [5], 
М. Малетін [7], о. Мартинова [10], М. Потапов 
[12], о. салицький [12], о. Шахматов [12].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. незважаючи на ґрунтовне 
дослідження діяльності регіонального інтеграцій-
ного об’єднання асеан, вищенаведеними авто-
рами недостатньо чітко ідентифіковано потен-
ціал економічного розвитку асеан у площині 
визначення наявних та майбутніх тенденцій, а 
також проблематики і перспектив його розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даного дослідження є іден-
тифікація потенціалу економічного розви-
тку асеан. Для досягнення даної мети було 



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури
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поставлено та вирішено комплекс завдань: 
дослідити історичні аспекти створення інтегра-
ційного об’єднання асеан; оцінити сучасний 
економічний стан асеан у світовому господар-
стві; проаналізувати наявні та визначити май-
бутні тенденцій розвитку асеан; розкрити про-
блематику та перспективи розвитку асеан.

виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. історично створення інтеграцій-
ного об’єднання асеан (офіційно англійською 
Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) 
відбулося 8 серпня 1967 р. у бангкоку. засно-
вниками були індонезія, Малайзія, сінгапур, таї-
ланд, Філіппіни, а з часом до нього приєдналися 
бруней-Даруссалам (1984 р.), в'єтнам (1995 р), 
лаос і Мʼянма (1997 р.) та камбоджа (1999 р.). 
статус спостерігача мають Папуа-нова Гвінея 
і східний тимор, який планується прийняти 
у повноправні члени. Побудова асеан була 
зумовлена наявністю тривалих конфліктів у 
Пса та необхідністю військово-політичної ста-
білізації у атр задля забезпечення інтересів 
глобальних суб’єктів (держави-лідери, потужні 
тнк, міжнародні організації та світова еліта), 
що з часом позитивно вплинуло на долю роз-
витку цього регіонального об’єднання [1, с. 82; 
3, с. 233; 13]. відповідно, роль геополітичного та 
військового складників у розвитку даного інте-
граційного об’єднання не може бути применше-
ною і, вірогідно, буде домінувати в подальшому.

Юридично асеан функціонує на підставі 
статуту, який набрав чинності 15 грудня 2008 р. 
вищим органом асеан є зустрічі глав держав 
та урядові саміти, що проходять раз у півріччя. 
Поточне керування діяльністю асеан здійснює 
координаційна рада асеан. базою взаємо-
відносин країн «десятки» постають три декла-
рації згоди асеан – 1976 р., 2003 р. і 2011 р., 
а також Договір про дружбу і співробітництво 
в Південно-східній азії (балійський договір) 
1976 р., який припускає з 1987 р. можливість 
приєднання позарегіональних держав. у жовтні 
2003 р. до цього договору приєдналися китай 
та індія, в липні 2004 р. – японія та Пакистан, 

у листопаді 2004 р. – росія і Південна корея, у 
липні 2005 р. – нова зеландія і Монголія, у грудні 
2005 р. – австралія, у липні 2009 р. – сШа, у 
липні 2010 р. – туреччина і канада [2; 14].

економічний потенціал асеан у світовому гос-
подарстві є значним (табл. 1). у 2015 р. чисель-
ність населення становила майже 629 млн., ввП 
був понад 2,4 трлн. дол. сШа, міжнародна торгівля 
товарами – понад 2,2 трлн. дол., залучення пря-
мих іноземних інвестицій – майже 12 млрд. дол. 
сШа, що засвідчує дієвість і впливовість асеан 
як регіональної організації [14].

Переважна більшість базових показників 
упродовж 2012–2015 рр. зростала. тенденцію 
скорочення демонструють показники зрос-
тання ввП та ввП на душу населення, що 
можна пояснити більшими темпами зростання 
чисельності населення, сучасною загально-
світовою тенденцією уповільнення темпів при-
росту ввП та прямих іноземних інвестицій. 
країни асеан є відомими виробниками – екс-
портерами натурального каучуку, пальмової 
олії, кокосового масла, олова, мідної та хромо-
вої руди, але при цьому стимулюється розви-
ток торгівлі, митної справи, стандартів, інвес-
тиційної діяльності та ділового сектору, який 
інтегрує сільське й лісове господарство, вироб-
ництво і сферу послуг [3, с. 233].

Головними наявними тенденціями економіч-
ного розвитку асеан, які розгортатимуться й у 
довгостроковому періоді, є [1; 4; 5; 11]:

• відповідність сформованого «асеаноцен-
тричного» балансу сил у Пса інтересам ключо-
вих геополітичних гравців у атр – великобрита-
нії, сШа, росії, кнр та японії, взаємини яких є 
основою стратегічної сталості розвитку асеан;

• колективна залежність подальшого розви-
тку від подолання диспропорцій соціально-еко-
номічного розвитку країн-членів;

• перманентна побудова в країнах асеан 
єдиного ринку та виробни¬чої бази з вільного 
переміщення капіталу, інвестицій, товарів, 
послуг і трудових ресурсів;

• формування в асеан дієвих механізмів 
захисту інтересів інвесторів та розвитку бізнесу;

таблиця 1
Окремі базові показники АСЕАН [14]

Показники Одиниці 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
загальна площа території кв. км. 4435617 4435618 4435618 4488839
загальна чисельність населення тис. 605801 613571 621 006 628 937
ввП у поточних цінах млн. дол. сШа 2383403 2493421 2519416 2431969
зростання ввП % 6,1 5,2 4,7 4,7
ввП на душу населення, у поточних цінах дол. сШа 3934 4064 4057 3867
Міжнародна торгівля товарами млн. дол. сШа 2472300 2511500 2528616 2269859
експорт млн. дол. сШа 1253400 1271100 1292400 1181889
імпорт млн. дол. сШа 1218900 1240400 1236216 1087970
Приплив прямих іноземних інвестицій млн. дол. сШа 117099 124865 129 995 119 975
чисельність відвідувачів тис. 89225 101055 105 083 108 846
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• здійснення модернізації економіки країн 
асеан, проведення реформ, лібералізація 
правового та бізнес-середовища;

• спрямування уваги до забезпечення 
гідного рівня життя населення та зростання 
чисельності споживачів середнього класу в 
асеан шляхом активізації соціально-економіч-
них програм у сферах розвитку сільських райо-
нів, ліквідації злиденності, соціального забез-
печення і зайнятості, освіти, охорони здоров’я, 
екології, інформатизації, культури і мистецтва; 

• нарощення обсягів співробітництва та 
адаптація податково-торговельної політики країн 
асеан із широкою низкою держав (у тому числі 
в останні роки з барбадо¬сом, білоруссю, еква-
дором, ліхтенштейном, люксембургом, чехією).

також слід ідентифікувати головну пробле-
матику розвитку асеан, а саме їх регіональні 
проблеми, загрози та виклики [1; 4; 6; 10]:

• перманентний вплив потужних держав-
лідерів (правонаступників колоніальної та біпо-
лярної систем), насамперед великобританії, 
сШа та росії; 

• посилення напруженості в міжнародних 
відносинах країн Пса від впливу потужних регі-
ональних конкурентних центрів – японії та кнр;

• наявність конфліктних моментів у взаємо-
відносинах асеан і кнр за належність остро-
вів у Південно-китайському морі, що викликає 
потенційну загрозу перерозподілу політичного 
впливу між кнр і японією;

• проблема поділу континентального 
шельфу і морських економічних зон навколо 
островів Південно-китайського моря та терито-
ріально-прикордонні суперечності країн – чле-
нів асеан (у тому числі між Малайзією та сін-
гапуром, Малайзією і Філіппінами, Малайзією та 
індонезією);

• процеси інтеграції в асеан розгорта-
ються повільно, й адаптація нових членів і вирів-
нювання економічного розвитку країн залиша-
ються важливими завданнями;

• суперечності стосовно подальшого управ-
лінського вектору розвитку – від полярного між-
державного статусу до формування залежної 
організації з наднаціональним керуванням (за 
аналогом Єс);

• продовжують руйнівну дію загрози, зумов-
лені невирішеними міждержавними конфлік-
тами і наявністю в країнах Пса сепаратистських 
або екстремістських угруповань і філій між-
народних організацій, що використовують для 
досягнення своїх цілей терористичні методи.

в останні роки у порядку денному асеан 
обговорюються різнобічні питання. у стратегіч-
ній перспективі асеан має узгоджене бачення 
свого розвитку і формує такі пріоритети [1; 2; 14]:

• лідери країн Пса на саміті 2003 р. при-
йняли другу Декларацію згоди (балійська згода 
II, в якій ще раз підтвердили принципи Дого-
вору 1976 р. та другого неформального саміту 
1997 р. у куала-лумпурі) і затвердили стратегіч-
ний документ «бачення асеан 2020 р.»;

• прийнято спільне рішення про створення 
в асоціації до 2022 р. «загальної платформи з 
глобальних проблем», що передбачає форму-
вання консолідованої позиції «десятки» з акту-
альних світових проблем;

• планується створення «мозкового центру» 
дослідження та протидії загальносвітовій пробле-
матиці у вигляді інституту миру і злагоди асеан;

• важливе місце в зовнішньополітичній 
діяльності займають зусилля зі створення в Пів-
денно-східній азії зони, вільної від ядерної зброї;

• країни асеан декларують небажання її 
трансформації у військово-політичний блок та 
мілітаризацію економік;

• активно обговорюються питання енерге-
тичної та продовольчої безпеки;

• продовжується поглиблення внутрішньої 
інтеграції і торгова лібералізація (у 2024 р. пла-
нується створення зони вільної торгівлі асеан 
з китайською народною республікою, республі-
кою корея і японією);

• набувають поширення нові інтеграційні іні-
ціативи асеан із залученням східноазіатських та 
інших тихоокеанських партнерів – «асеан+3», 
«асеан+6», східноазійський саміт (сас).

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. у статті 
ідентифіковано стійку та позитивну динаміку 
економічного розвитку асеан. Помічено заці-
кавленість глобальних суб’єктів у сталому 
функціонуванні асеан як механізму стабіліза-
ції суспільного розвитку у Пса та перманентне 
поширення інтересу країн і компаній атр щодо 
співпраці у форматі локально-цікавих взаємо-
вигідних багатосторонніх відносин. у цілому 
можна констатувати життєздатність асеан як 
суб’єкта міжнародних економічних відносин і 
спрогнозувати високу ймовірність його стійкого 
розвитку до середини-кінця 20-х років ххі ст. 
Перспективою подальших розвідок у даному 
напрямі є дослідження змістовного наповне-
ння механізмів оцінювання перспектив розвитку 
інтеграційних об’єднань у атр.
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ  
ТА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
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OF CREATIVE ECONOMY ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT
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доцент кафедри міжнародної економіки
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

В статті теоретично та емпірично доведена важливість впливу фактору телекомунікаційних послуг 
на обсяги доходів та зовнішньоторговельної діяльності в креативному секторі економіки країни. Аналізу-
ється сучасний стан світової торгівлі креативними товарами та послугами, соціо-економічні ефекти від 
розвитку креативних індустрій як в середині країни так і на міжнародній арені. Робляться прогнози щодо 
можливих перетворень у креативних індустріях з огляду на подальше розгортання процесів діджиталіза-
ції в світі. 

Ключові слова: телекомунікаційні послуги, діджиталізація, креативні індустрії, креативна економіка

В статье теоретически и эмпирически доказывается важность влияния фактора развитости 
телекоммуникационных услуг на объемы доходов и внешнеторговой деятельности в секторе креатив-
ной экономики. Анализируется современное состояние мировой торговли креативными товарами и услу-
гами, социально-экономические эффекты от развития креативных индустрий как внутри страны, так и 
на мировой арене. Сделаны прогнозы относительно вероятных преобразований в креативных индустри-
ях в связи с дальнейшим усилением процессов диджитализации мировой экономики.

Ключевые слова: телекоммуникационные услуги, диджитализация, креативные индустрии, 
креативные индустрии, экспорт креативных товаров, экспорт креативных услуг

In the article there is theoretically and empirically grounded a principal influence of telecommunication services 
development as a factor of creative economy incomes and exports volumes in the country. The current state of 
international creative industries market and trade is analyzed. There are described numerous social and economic 
effects of creative economy development inside and outside the country. Likely effects of further unfolding digitalization 
on creative industries transformations around the world are discussed.

Keywords: telecommunication services, digitalization, creative industries, creative economy, creative goods 
export, creative services export

Постановка проблеми. завдячуючи розви-
тку технологій, особливо цифровій революції, 
прогресу в освіті та інноваціях, креативні та 
наукоємні індустрії перетворились в один з най-
більш динамічних секторів глобальної еконо-
міки. креативна економіка використовує рушій-
ний ефект творчості, технологічності, культури 
та інновацій для стимулювання інклюзивного 
та сталого економічного росту та розвитку. До 
креативних індустрій незмінно відносять всі 
напрями мистецтва та творів ручної роботи, 
книговидавництво, кіновиробництво, музику, 
фестивалі, дизайн, графічну анімацію та відео-
ігри, рекламні, маркетингові, архітектурні, інжи-
нірингові, дослідницькі, персональні рекреаційні 
послуги тощо. вони генерують дохід завдяки 
торгівлі (експорту) та комерціалізації інтелек-
туальної власності, стимулюють технологічний 
прогрес, створюють робочі місця з ширшими 

можливостями для працевлаштування всіх 
сегментів суспільства та пропонують повнішу 
реалізацію особистості, стимулюють розвиток 
малих та середніх підприємств, що реалізують 
послуги та сервіси з великою частко доданої 
вартості. 

креативні індустрії не тільки мають визна-
чний мультиплікативний ефект на розвиток наці-
ональної, але й слугують основою її стійкості в 
умовах турбулентних явищ у світовій економіці, 
як красномовно засвідчила практика минулої 
глобальної фінансової кризи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Динаміка та потенціал креативної економіки, 
хоча вона ще не набула тоді саме такого визна-
чення, викликали гарячі дискусії вже в середині 
останнього десятиліття минулого століття осо-
бливо серед учених великобританії та сШа. 
серед значних доробків в цій сфері не можна 
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не згадати, б. ашайма, р. буа, Дж. ведермеєра, 
Г. еванса, і. Гілбрехта, М. Гросетті, с. кратке, 
л. кахл, л. лазаретті, ч. лендрі, х. Мартін-
брело, Д. одретч, а. скотт, р. Пратт, р. Флорида, 
М. Фрітч, о. Фальк, Г. хосперс, Дж. хоукінс. 
аналогічними питаннями у країнах займа-
ються т. бондарская, к. бужинська, і. вахович, 
а. високовський, т. Галахова, в. журавльов, 
в. киризюк, н. лапин, Д. лукяненко, т. касаєва, 
в. куриляк, в. Плотников, а. Попов, о. чуль, 
М. савина, а. степанов, т. толстих, к. Шапош-
ніков та інші. 

вивченню телекомунікаційних послуг як скла-
дової та фактору стимулювання постіндустрі-
альної економіки, правового та ринково-інфра-
структурного аспекту їх розвитку, особливостей 
сучасних маркетингових моделей, потенціалу 
міжнародної конкурентоспроможності тощо в 
україні та найближчому зарубіжжі присвятили 
свої наукові розробки і. булах, о. варфоломе-
єва, с. воробієнко, н. Гарматій, в. Гранатуров, 
Г. колченко, а. литвин, а. олефір, Ю. остапенко, 
с. Павлова в. тіпанов, к. танащук, в. тронько, 
в. хиленко, л. Шостак та багато інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. не дивлячись на зроста-
ючий градус наукових обговорень та практичної 
цінності обидвох напрямів досліджень, вченими, 
дослідницькими центрами та аналітичними 
агенціями вважається аксіоматичним фактор-
ний зв’язок між розвитком телекомунікаційних 
послуг та креативною економікою. натомість, 
систематизації теоретичних доводів та емпірич-
них оцінок такого впливу досі бракує, а основні 
рекомендації до державної підтримки зводяться 
до всіляких заходів щодо атракції міжнародного 
креативного класу та підтримки малих та серед-
ніх підприємств в креативних індустріях. 

Метою даної статті є встановлення міри 
та напряму впливу телекомунікаційної галузі 
на розвиток креативної економіки в теоретич-
ному та емпіричному аспекті на прикладі країн 
Європи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
технологічні трансформації в сфері комунікацій 
в результаті цифрової революції та змін в еконо-
мічному середовищі створили умови для якісно 
нового процесу розвитку в світовому масштабі. 
конвергенція мультимедійних та телекомуніка-
ційних технологій призвели до інтеграції засо-
бів, на основі яких креативне наповнення виро-
бляється, поширюється та споживається. також 
вона стимулювала становлення нових форм 
артистичного та креативного вираження. не 
менш важливою складовою стала дерегуляція 
медійної та телекомунікаційної галузей, відпо-
відна приватизація цих колись повністю держав-
них сфер впливу, приток приватних інвестицій, 
що разом позитивно вплинуло на збільшення 
обсягів виробництва та рівня зайнятості. 

в таких умовах вклад креативної економіки 
в інклюзивний розвиток набуває все більшого 

визнання та підтримки на національному та 
глобальному рівнях. в 2010 році Генеральна 
асамблея оон прийняла резолюцію стосовно 
культури та розвитку, а в 2015 році – план дій 
«трансформація нашого світу: порядок денний 
зі сталого розвитку 2030», які підкреслюють 
важливість різноманіття та вкладу культури 
у довготерміновій соціо-економічний прогрес 
глобального масштабу. як аргументи приво-
дяться оцінки світового експорту та імпорту кре-
ативних товарів в сфері дизайну, музики, кіно, 
телебачення, видавництва, мистецтва, нових 
медіа тощо , які сягнули в 2015 році, відповідно, 
509,8 та 454,4 млрд. дол. сШа. особливої уваги 
заслуговує, що щорічний приріст обсягів тор-
гівлі в цій сфері у новому тисячолітті становить 
близько 9 % та демонструє високу стійкість 
незважаючи на кризові явища в світовій еконо-
міці. наприклад, протягом світової фінансової 
кризи 2008-2010 років світова торгівля скороти-
лась в середньому на 12%, проте тільки креа-
тивні індустрії продемонстрували за цей період 
зростання на рівні 14%. також необхідно заува-
жити, що випереджаючими темпами зростає 
експорт із країн, що розвиваються та країн азії. 
це свідчить про перспективність розвитку спе-
ціалізації міжнародної торгівлі для подолання 
поляризації в світовій економіці [1].

за останніми оцінками дослідницької групи 
«комедія» під керівництвом професора р. Фло-
риди станом на початок 2014 року креативні 
індустрії в глобальному масштабі забезпечу-
ють 30 мільйонів робочих місць та генерують 
2,25 трлн. дол. сШа доходів, що складає 3% сві-
тового ввП, а вже на початку 2016 року – 4,2 %. 
такі результати значно перевищують аналогічні 
показники для галузі телекомунікації (1,57 трлн. 
дол. сШа) та є порівняно більшими ніж ввП 
таких країн, як індія, росія та канада [2]. 

за оцінками міжнародної компанії Ernst and 
Young [4], міжнародний ринок креативних това-
рів характеризується наступними економічними 
показниками, наведеними в табл.1. важливо 
зазначити, що наведені цифри не враховують 
неформальний сектор глобальної креативної 
економіки. обсяг такого сегменту сягав станом 
на 2013 рік 33 млрд. дол. сШа неврахованих 
доходів та 1,2 млн. чоловік зайнятих. багато 
з цих робочих місць припадають на індустрію 
виконавчих мистецтв (театри, концерти, музи-
кальні події ,танці, фестивалі тощо) та країни, 
що розвиваються.

креативні працівники в середньому більш 
освічені (щонайменш на 20 % більше років 
навчання ніж в інших індустріях), більш про-
дуктивні (подекуди до 80% вищій показник ніж 
в середньому в інших галузях економіки країн), 
більш незалежні, здатні до власного підприєм-
ництва та включають до свого переліку більшу 
частку молоді, жінок, меншин ніж будь-які інші 
економічні сфери діяльності. якщо аналізувати 
географічну структуру розвитку креативної еко-
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номіки в світі, то варто зазначити, що ці індустрії 
в першу чергу сконцентровані на 92 % за обся-
гами реалізації в азії, Європі та Північній аме-
риці. азіатсько-тихоокеанський регіон лідирує 
у світі за обсягами доходів та зайнятості у кре-
ативному секторі – відповідно, 743 млрд. дол. 
сШа (33% від глобального показника) та 
12,7 млн. робочих місць (43%). Другим регіоном 
з огляду на стан розвитку креативних індустрій 
є Європа [2].

їх основні економічні характеристики тут 
складають 709 млрд. дол. сШа (32%) доходів 
та 7,7 млн. робочих місць (26%). за ними слі-
дує Північна америка з такими економічними 
показниками креативної галузі, як 620 млрд. 
дол. сШа. доходів (27%) та 4,7 млн. зайнятих 
(16%) [4]. 

щодо глобальної структури ринку креативної 
продукції, статистика свідчить, що Північна аме-
рика є головним споживачем цифрового кон-
тенту і , одночасно, генерує найбільші доходи 
в кіно- та теле-індустрії. Європа, натомість, є 
лідером по реалізації рекламної продукції. тоді 
як азіатсько-тихоокеанський регіон спеціалізу-
ється на виробництві комп’ютерних ігр та архі-
тектурних розробках. телебачення є ключовою 
креативною індустрією в латинській америці, 
карибському регіоні, африці та на близькому 
сході. незважаючи на більш помірні цифри, сут-
тєвий вклад у світовій індустрії музики, кінови-
робництва та мистецтв, належить саме латин-
ській америці та африці. вивчення практики 
окремих країн свідчить, про те, що для канади 
найбільш важливими креативним індустріями є 
музика та виробництво комп’ютерних ігор, для 
Франції – видавництво книг та реклама. нато-
мість, кіно та журнали/газети є принципово зна-
чущими в індії, кіно та виконавчі мистецтва – в 
китаї, музика – в туреччині, комп’ютерні ігри та 
образотворче мистецтво – у великій британії, 
реклама та виконавчі мистецтва –в австралії, 

радіо та образотворче мистецтво – в Південній 
африці, кіно і музика – в нігерії.

не викликає сумніву і той факт, що сього кре-
ативні індустрії мають метрополітичний харак-
тер походження та розвитку. саме в містах 
відбувається концентрація попиту на розваги 
всіх форм, що стимулює розквіт культурного 
різноманіття. нью-йорк незмінно вважається 
основним світовим креативним хабом. Другим 
традиційно рахується лондон. наступними за 
оцінками EY є Париж, сан-Франциско як сві-
товий техно-хаб та сінгапур. Десятку лідерів з 
кластеризації креативної економіки та прива-
бливості для міжнародних талантів завершують 
сідней, лос-анжелес, берлін, токіо та барсе-
лона. отже, будь-яка країна що ставить за мету 
розвиток даного сектору економіки, має розши-
рювати можливості для міжнародного притоку 
талантів, просувати свої університети та коле-
джі, підвищувати привабливість для життя та 
навчання іноземних креативних працівників.

Підтримка розвитку креативних індустрій 
сьогодні продовжує залежати, в першу чергу, від 
головного фактору їх виникнення в минулому – 
прогрес цифрових та телекомунікаційних тех-
нологій. насправді, практичні та теоретичні 
дослідження свідчать про дуалістичний зв’язок 
між цими двома явищами. а саме, успішний 
розвиток креативної економіки стимулює зрос-
тання попиту на нові розробки в секторі телеко-
мунікаційних послуг та продуктів. ЮнктаД чітко 
класифікує та вимірює комп’ютерні та інформа-
ційні послуги як «пов’язані індустрії» в системі 
креативної економіки поряд з торгівлею тех-
нологіями на основі ліцензій. так, за оцінками 
Ernst&Young, вклад креативних індустрій у циф-
рову економіку склав в Єс на 2013 рік 200 млрд. 
дол. сШа. тим не менш, зважаючи на визначні 
обсяги доходів в сфері виробництва програм-
ного забезпечення та трансляції, лише 6,5% 
всіх платежів роялті в світі були генеровані на 

таблиця 1
Обсяги реалізації, зайнятості та експорту  

по деяких основних креативних товарах в світі, 2013, 2015 рр.
Найменування 

товарів/індустрії
Обсяги доходів, млрд. 

дол. США (2013)
Зайнятість, млн. осіб 

(2013)
Експорт, млрд. дол. 

США (2015)
телебачення 477 3,527 46,9
Музика 65 3,979
радіо 47 0,502
кіно 77 2,484
образотворчі мистецтва 391 6,732 53,7
журнали та газети 354 2,685 17,2
книжкове видавництво 143 3,670 16,5
реклама 285 1,953 17,1
архітектура та дизайн 222 1,668 318,4
виконавчі мистецтва 127 3,358 4,4
комп’ютерні гри 99 0,605 17,8

Джерело: розроблено автором за [3,2]
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цифровому ринку в 2014 році [5]. це свідчить, 
про недостатню винагороду, захист та прозо-
рість міжнародного обміну телекомунікаційними 
технологіями.

Досить невпевнене підтвердження цій дво-
сторонній гіпотезі проявляється на практиці. 
якщо проводити аналіз впливу рівня техно-
логічної готовності (пілар № 9 у щорічному 
індексі глобальної конкурентоспроможності) на 
обсяги експорту креативних товарів за 2015 рік 
та послуг за 2012 рік для 30 розвинутих країн 
Європи по ЮнктаД, то результат свідчить про 

відсутність зв’язку (R =0,322 та R=426). Проте, 
прибираючи екстремально високі результати 
люксембургу по технологічному розвитку та 
занадто низькі для Фінляндії, Мальти, кіпру, 
Швеції, отримуємо показники на рівні R = 0,504 
та R =0, 503. результати приведені на рис. 1. 
та рис. 2., та свідчать про наявність зв’язку вці-
лому для аналізованої групи країн та періоду.

безсумнівними лідерами з огляду на рівень 
розвитку сучасних технологій, поширеності на 
всі сфери суспільства, розвитку ринку телеко-
мунікаційних послуг є Швейцарія, великобрита-
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Рис. 1. Зв’язок між експортом креативних товарів та оцінкою 
технологічного розвитку (World Economic Forum)  

для країн Європи, 2015 р.
Джерело: розроблено автором за [3;8]

Рис. 2. Зв’язок між експортом креативних товарів та оцінкою 
технологічного розвитку (World Economic Forum)  

для країн Європи, 2012 р.
Джерело:[3;7]
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нія, Швеція, норвегія, ісландія, ірландія, Данія, 
нідерланди, німеччина (рейтингова оцінка 
вище 6 балів). щодо обсягів експорту креа-
тивних товарів, то у Данії та бельгії показники 
суттєво нижчі за свої колег по технологічному 
лідерству, не в останню чергу через розмір еко-
номік. Франція, наприклад, з найбільшим екс-
портним показником в 34 446 млрд. дол. сШа 
в 2015 році має високий, проте не найвищий 
рейтинг технологічної готовності (5,9 балів або 
10-та за списком) [3].

оцінки дослідницького підрозділу компанії 
Price Waterhouse Coopers (PwC) «Strategy&» 
вказують, що весь приріст в креативній еконо-
міці є цифровим. Для більшості індустрій діджи-
талізація абсолютно революціонувала способи 
побудови взаємовідносин з користувачами. 
особливо цей процес торкнувся видів еконо-
мічно активності, пов’язаних із створенням 
креативного наповнення. серед перших висту-
пають книжкове та періодичне видавництво, 
кіновиробництво та телебачення, музика та 
ігри. в більшості випадків різні види нецифро-
вих креативних товарів та послуг демонструють 
стагнацію та навіть, подекуди, зникнення, хоча 
в цілому картина щодо динаміки доходів у кре-
ативній економіці є позитивною та сталою про-
тягом довгого періоду. цифрова частина кре-
ативного бізнесу зростає, забезпечуючи 1,2 % 
щорічного приросту доходів в креативних інду-
стріях починаючи з 2003 року [9, c. 86]. цей при-
ріст став можливий, в першу чергу, завдяки 22% 
збільшенню обсягів платежів від кінцевих спо-
живачів за період 2003 - 20013 років, що вказує 
на прогресуючу зацікавленість фізичних осіб у 
сплаті за креативний контент. і, не дивлячись 
на діджиталізацію, скоріш за все, завдяки їй, 
зайнятість в креативній економіці не тільки не 
зменшувалась, а й демонструвала недосяжний 
для інших сфер економічної діяльності щоріч-
ний приріст в 4% протягом всіх років нового 
тисячоліття [10, c. 54]. 

Висновки. При належній підтримці креатив-
ність підживлює культуру, програмує подаль-
ший соціально-економічний розвиток з фокусом 
уваги на особистість та являє собою ключовий 
елемент підвищення рівня зайнятості, інновацій 
та обсягів торгівлі, одночасно роблячи вклад у 
соціальну інклюзивність, культурну різноманіт-

ність та сталість суспільства і навколишнього 
середовища. 

сьогодні креативна економіка змінює моделі 
культурного споживання. за цими трансформа-
ціями стоїть поширення новітніх комунікаційних 
технологій. Діджиталізація (оцифровування) – 
масова адаптація пов’язаних з інтернетом 
цифрових технологій та стале використання 
їх кінцевими споживачами, підприємствами 
та державою – це явище, що зачепило кожну 
індустрію та всі види економічних суб’єктів в 
світі. Для кожної економічної сфери діяльності, 
діджиталізація змінює способи виробництва, 
розподілу та продажу їх продукції, а також під-
хід до куправління та конкуренції. нові поко-
ління споживачів використовують інтернет, 
мобільну телефонію, цифрові засоби зв’язку 
тощо, що дозволяє їм не тільки розширювати 
спектр культурного досвіду, а й перетворює їх 
із пасивних спостерігачів у активних учасни-
ків створення культурного контенту. наявність 
такого відчуття співучасті та, найголовніше, 
його технологічна можливість, вочевидь, забез-
печують подальший економічних розквіт креа-
тивних індустрій. 

навіть фактор зміни попиту на креативні 
блага також пов’язаний з технологічним прогре-
сом. Дійсно, поступове підвищення рівня заро-
бітної плати в розвинутих країнах стимулювало 
попит на еластині за доходом продукти, до яких, 
в тому числі, відносяться креативні товари та 
послуги. з іншого боку, прогрес та поширення 
технологій зв’язку суттєво знизили реальні ціни 
деяких з креативних продуктів та, особливо, ціни 
на засоби їх опосередкованого споживання, що 
виявилось у зростаючій кількості попиту.

цифрові технології дали поштовх мультиплі-
кації засобів передачі креативного контенту для 
споживачів, такі як відео на замовлення, музичні 
подкасти, транслювання, комп’ютерні ігри та 
телевізійні послуги через дротовий, супутнико-
вий та інтернет зв’язок. цей процес і сьогодні 
є актуальним, адже кількість каналів та плат-
форм для комунікації невпинно зростає, генеру-
ючи зростаючий попит на креативний контент. 
Подальшим завданням креативних індустрій, 
де б вони не були розташовані, стає запропону-
вати такий контент в найбільш експресивному 
та економічно вигідному форматі.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ
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У статті досліджено сутність та визначено особливості світового валютного ринку. Проаналізовано 
динаміку світового валютного ринку за останні п'ятнадцять років. Проведено аналіз структурних по-
казників розвитку світового валютного ринку в розрізі видів угод, валют і валютних пар, розташування 
та категорії учасників, локалізації операцій. Виявлено тенденції зміни масштабів і структури світового 
валютного ринку під впливом глобалізації.

Ключові слова: світовий валютний ринок, валютні цінності, валютні операції, валютний курс, дилери, 
фінансові інститути.

В статье исследована сущность и определены особенности мирового валютного рынка. Проанали-
зирована динамика мирового валютного рынка за последние пятнадцать лет. Проведен анализ струк-
турных показателей развития мирового валютного рынка в разрезе видов сделок, валют и валютных 
пар, местоположения и категории участников, локализации операций. Выявлены тенденции изменения 
масштабов и структуры мирового валютного рынка под воздействием глобализации.

Ключевые слова: мировой валютный рынок, валютные ценности, валютные операции, валютный 
курс, дилеры, финансовые институты.

In the article, the author considers the concept and identifies features of the modern foreign exchange market. 
Dynamics of the foreign exchange market over the last fifteen years is analyzed. The structural indicators of the 
foreign exchange market by transactions, currencies and currency pairs, location and categories of participants, 
location of transactions. The author reveals scale and trends in the transformation of the global foreign exchange 
market in recent years under globalization.

Keywords: foreign exchange market, currency values, currency transactions, exchange rate, dealers, financial 
institutions.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. розвиток світового валютного 
ринку в останні десятиліття визначається про-
цесами фінансової глобалізації, пов'язаними зі 
зміцненням і розширенням зв'язків між фінансо-
вими системами окремих країн. сучасний світо-
вий валютний ринок характеризується високою 
мінливістю, транспарентністю і дерегулюван-
ням, а його структура знаходиться в процесі 
постійних трансформацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Питання функ-
ціонування світового валютного ринку впродовж 
останніх десятиліть перебувають у центрі уваги 
як зарубіжних, так і вітчизняних учених-еко-
номістів. вагомий внесок у теорію світового 
валютного ринку зробили такі західні вчені: 
л. бальцерович, в. веретеннікова, Дж.М. кейнс, 
і. іваненеко, л. красавіна, р. Маккінон, Ф. Миш-
кін, і. носкова, М. Пебро, М. Фрідмен, Г. хоггарт, 
в. Шмельовта ін. серед українських науковців, 
чий науковий доробок розкриває окремі аспекти 
функціонування світового валютного ринку та, 

зокрема, його первинного елемента – націо-
нального валютного ринку, потрібно виділити 
о. барановського, я. белінську, о. береслав-
ську, о. боришкевич, т. вахненко, а. вожжова, 
а. Гальчинського, в. Геєця, а. Гриценко, о. Дзю-
блюка, в. козюка, с. корабліна, т. кричевську, 
і. крючкову, в. Міщенка, о. Петрика, М. сав-
лука, а. скрипника, т. унковську, с. Шумську, 
в. Юрчишина.

незважаючи на наявні дослідження ролі і 
значення світового валютного ринку у світо-
вій економічній системі, вплив глобалізації на 
трансформацію світового валютного ринку 
залишається недостатньо дослідженим.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження транс-
формацій світового валютного ринку в умовах 
глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. операції з купівлі, продажу та 
обміну валюти існували ще в стародавньому 
римі, а на русі були навіть спеціальні міняйли, 
які розмінювали гроші, беручи за це невелику 
плату. але перші валютні ринку, які і стали «пра-
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дідами» сучасного світового валютного ринку, 
з'явилися в хіх ст.

існує багато різних визначень світового 
валютного ринку, які узагальнено можна пред-
ставити так:

– з економічної точки зору світові валютні 
ринки – це особлива сфера стійких міжнарод-
них економічних відносин із приводу здійснення 
операцій з іноземною валютою і платіжними 
документами в іноземній валюті;

– із функціональної точки зору світові валютні 
ринки – це ринки, які забезпечують своєчасне 
здійснення міжнародних розрахунків, страху-
вання від валютних ризиків, диверсифікацію 
валютних резервів, валютну інтервенцію, отри-
мання прибутку їх учасниками у вигляді різних 
курсів валют;

– з організаційної точки зору світові валютні 
ринки – це офіційні міжнародні центри, де від-
бувається купівля-продаж іноземної валюти на 
основі міжнародного попиту і пропозиції;

– із суб'єктно-інституційної точки зору світо-
вий валютний ринок являє собою сукупність 
банків, бірж, а також певних нефінансових уста-
нов, які здійснюють валютні операції;

– із технічної точки зору світовий валютний 
ринок – це сукупність комунікаційних систем, 
що об’єднують між собою банки різних країн, 
які здійснюють міжнародні розрахунки та інші 
валютні операції. 

світовий валютний ринок не схожий на інші 
типи фінансових площадок, тому що він:

– нематеріальний;
– не має конкретного місцезнаходження, єди-

ного центру;
– механізм його функціонування – обмін 

валюти однієї країни на валюту іншої країни;
– є міжбанківським ринком;
– має гнучку систему організацій торгівлі та 

гнучку стратегію оплати за укладення угоди;
– є одним з найліквідніших ринків завдяки 

можливості працювати на ньому з різними 
валюта¬ми;

– характеризується високим рівнем трансна-
ціоналізації та інтернаціоналізації;

– характеризується глобальністю та безпе-
ревністю функціонування;

– має високий рівень уніфікації;
– йому властиве широке використання елек-

тронних засобів зв’язку;
– передбачає поєднання саморегулювання 

та інституційного регулювання; 
– домінування арбітражних та спекулятивних 

операцій [1; 2].
центром, який агрегує інформацію світовому 

валютному ринку, є банк міжнародних розрахун-
ків. Проте можливість адекватного порівняння 
валютних ринків різних держав з'являється 
тільки раз у три роки, коли бМр випускає огляд 
Foreign Exchange and Derivatives Market Activity, 
що відображає основні показники і тенденції 
розвитку світового валютного ринку [3]. крім 

того, аналітичні дані в цих оглядах подаються 
станом на певну дану місяця, що ускладнює 
процедуру порівняння.

обороти світового валютного ринку в останні 
десятиліття стрімко зростали як на біржовому, 
так і позабіржовому сегменті (рис. 1). зазначена 
тенденція зумовлена поглибленням міжнарод-
ного поділу праці, що, своєю чергою, зумовило 
інтенсивне розширення обсягів міжнародної 
торгівлі товарами і послугами та сприяло роз-
ширенню обсягів міжнародного руху торгового 
та промислового капіталу. всі ці операції опосе-
редковуються угодами на валютному ринку.
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Рис. 1. Середньоденні обороти світового 
валютного ринку

Джерело: побудовано за даними [4]

аналіз рис. 1 засвідчує, що за середньодо-
бові обороти на позабіржовому ринку зросли на 
308,9%, тоді як біржовий сегмент демонструє 
більш значний приріст – 1 334,4%. незважаючи 
на таку прогресивну динаміку в розвитку торгівлі 
останнього сегменту, більша частина валютних 
операцій (понад 90%) здійснюється на неорга-
нізованому (міжбанківському) валютному ринку, 
за межами валютних бірж.

сучасний світовий валютний ринок володіє 
низкою інструментів, які представляють собою 
систему, поділену на дві категорії: валютні угоди 
та деривативи. серед них найбільш пошире-
ними є валютні угоди, а саме операції типу 
SPOT, форвардні операції та операції типу 
SWAP (табл. 1). за даними табл. 1 можна зро-
бити наступні висновки: середньодобові обсяги 
торгівлі валютними цінностями зростали з року 
в рік за всіма видами інструментів, найбільший 
темп росту продемонстрували форвардні опе-
рацій – 436,8%, а найменший – валютні опера-
ції типу SPOT – 262,6%. у структурі валютних 
інструментів ведуча позиція належить валют-
ним операціям типу SPOT, хоча їх питома вага 
зменшилася на 6%.

Домінування «SPOT» операцій зумовлене 
використанням даного виду інструментів валют-
ного ринку для забезпечення міжбанківських та 
позабіржових форвардних угод. іншим структу-
роутворюючим елементом позабіржового ринку 
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валютних інструментів є валютні операції типу 
SPOT – на них у середньому припадає 33,7%. 
найменш відчутний структурний вплив чинять 
опціони та інші інструменти. слід також заува-
жити, що найбільші прогресивні зміні спостері-
гаються за часткою форвардних валютних опе-
рацій, яка піднялася за досліджуваний період 
на 3,3 п. п.

сучасний світовий валютний ринок харак-
теризується різноманітністю контрагентів. їх 
умовно поділяють на три групи: 

1)  дилери – центральні та комерційні банки;
2) інші фінансові інститути – хедж-фонди, пен-

сійні фонди, взаємні фонди, страхові компанії;
3) нефінансові інститути – промислові кор-

порації та уряди.

таблиця 1
Обсяг та структура середньоденного обороту на світовому валютному ринку  

в розрізі інструментів 

Показник 2001 2004 2007 2010 2013 2016 Зміна, 2016 р. 
від 2001 р., (+/–)

млрд. дол. сШа
валютні операції «спот» 386 631 1 005 1 489 2 047 1 652 1 266
Форвардні валютні операції «аутрайт» 130 209 362 475 679 700 569
валютні операції «своп» 656 954 1 714 1 759 2 240 2 378 1 722
опціони та інші інструменти 67 140 243 250 391 337 270

відсотки
валютні операції «спот» 31,2 32,6 30,2 37,5 38,2 32,6 1,4
Форвардні валютні операції «аутрайт» 10,5 10,8 10,9 11,9 12,7 13,8 3,3
валютні операції «своп» 52,9 49,3 51,6 44,3 41,8 46,9 -6,0
опціони та інші інструменти 5,4 7,3 7,3 6,3 7,3 6,6 1,2

Джерело: складено за даними [4]

таблиця 2
Обсяг та структура середньоденного обороту на світовому валютному ринку  

в розрізі суб’єктів ринку

Показник 2001 2004 2007 2010 2013 2016 Зміна, 2016 р. від 
2001 р., (+/–)

млрд. дол. сШа
Дилери 719 1 018 1 392 1 545 2 072 2 121 1402
інші фінансові інститути 346 634 1 339 1 896 2 812 2 564 2218
нефінансові інститути 173 276 593 532 472 382 209

відсотки
Дилери 58,1 52,6 41,9 38,9 38,7 41,9 -16,2
інші фінансові інститути 27,9 32,8 40,3 47,7 52,5 50,6 22,7
нефінансові інститути 14,0 14,3 17,8 13,4 8,8 7,5 -6,5

Джерело: складено за даними [4]

таблиця 3
Обсяг та структура середньоденного обороту на світовому валютному ринку  

з точки зору локалізації

Показник 2001 2004 2007 2010 2013 2016 Зміна, 2016 р. 
від 2001 р., (+/–)

млрд. дол. сШа
національні ринки 525 743 1 274 1 394 2 259 1 798 1273
Міжнародні ринки 713 1 185 2 051 2 579 3 097 3 269 2556

відсотки
національні ринки 42 39 38 35 42 35 -7
Міжнародні ринки 58 61 62 65 58 65 7

Джерело: складено за даними [4]
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зростання обороту валютного ринку 
пов’язано передусім зі збільшенням торговель-
ної активності фінансових інститутів (табл. 2).

як свідчать дані табл. 2, обсяги торгівлі 
через дилерів зросли на 195%. валютний торго-
вельний оборот інших фінансових установ зріс 
із 346 млрд. дол. сШа до 2 564 млрд., що на 
більше на 641%. у категорії нефінансових уста-
нов також спостерігається нарощення обсягів 
торгівлі на 209 млрд. дол. сШа.

зміни в обсягах торгівлі валютними ціннос-
тями учасниками світових валютних ринків зро-
били корективи у розстановці сил. так, якщо на 
початку досліджуваного періоду ведучі позиції 
на світовому валютному ринку займали дилери, 
то вже в 2016 р. пальма першості перейшла до 
інших фінансових інститутів. окрім того, зни-
зилася частка нефінансових інститутів з 4 до 
7,5%, тобто практично наполовину.

Протягом досліджуваного періоду спостері-
гається також подальша глобалізація валютних 
операцій (табл. 3).

як свідчать дані табл. 3, обсяги торгівлі 
валютними цінностями як на національному, 
так і на міжнародному ринках зростали – на 
національному рівні приріст торгівлі стано-
вив 1 273 млрд. дол. сШа, тоді як на міжна-
родному – 2 556 млрд. дол. сШа. відповідно, 
частка транскордонних операцій зросла з 58% 
до 65%, а частка угод, що припадає на націо-
нальні ринки, зменшилася на 7%. 

на світовому валютному ринку відбувається 
торгівля практично всіма наявними валютами, 
передусім ключовими вільноконвертованими 
(табл. 4). 

більшу половину світового валютного обо-
роту приходиться на дві валюти – долар сШа 
та євро, що дозволяє характеризувати сучасну 
світову валютну систему як біполярну. 

традиційним є домінування у валютній 
структурі долара сШа. однак вартість долара 
давно вже не відповідає його реальній ціні, та 
за останні 15 років він утратив 2,6% світового 
валютного ринку. 

із моменту введення євро (1999 р.), євро-
пейська валюта стабільно посідає друге місце у 
використанні у валютних операціях. Посилення 
ролі євро як світової валюти стримується через 
боргову кризу в так званих країнах PIIGS (Пор-
тугалія, ірландія, італія, Греція, іспанія) та наяв-
ність дисбалансів і недосконалість самої євро-
пейської валютної системи. 

слід зауважити, що в останні 15 років до 
десятки найбільш використовуваних валют 
входять валюти розвинених країн світу австра-
лійський та канадський долар; поступово зни-
жується відносний обсяг використання швей-
царського франка і фунта стерлінгів; разом із 
тим у першу десятку в 2013 р. стрімко увійшов 
китайський юань; поступово нарощує популяр-
ність новозеландський долар. 

валютні операції завжди здійснюються з 
використанням двох валют, тому доцільно роз-
глянути структуру світового валютного ринку в 
розрізі валютних пар (табл. 5).

Дані табл. 5 указують, що більше половини 
всіх валютних операцій  (63,3% у 2016 р.) 
припадає на традиційні валютні пари: долар 
сШа, з одного боку, і валюту однієї з розви-
нених країн – з іншого. Причому найбільша 
частка операцій – це долар сШа (USD) / євро 
(EUR), і навпаки (30% у 2001 р. та 23,1% у 
2016 р), хоча спостерігається тенденція до її 
скорочення. разом із тим, на шість провідних 
валютних пар у 2001 р. припадало 73,8% усіх 
валютних операцій, тоді як з 2007 р. – тільки 
65,5%. скорочення відносного показника від-
булося у зв'язку з ростом валютних операцій, 

таблиця 4
Валютна структура середньоденного обороту світового валютного ринку

Показник 2001 2004 2007 2010 2013 2016 Зміна, 2016 р. 
від 2001 р., (+/–)

Долар сШа (USD) 89,9 88,0 85,6 84,9 87,0 87,6 -2,3
Євро (EUR) 37,9 37,4 37,0 39,0 33,4 31,4 -6,5
японська єна (JPY) 23,5 20,8 17,2 19,0 23,0 21,6 -1,9
Фунт стерлінгів (GBP) 13,0 16,5 14,9 12,9 11,8 12,8 -0,2
австралійський долар (AUD) 4,3 6,0 6,6 7,6 8,6 6,9 2,6
канадський долар (CAD) 4,5 4,2 4,3 5,3 4,6 5,1 0,6
Швейцарський франк (CHF) 6,0 6,0 6,8 6,3 5,2 4,8 -1,2
китайський юань (CNY) 0,0 0,1 0,5 0,9 2,2 4,0 4
Шведська крона (SEK) 2,5 2,2 2,7 2,2 1,8 2,2 -0,3
новозеландський долар (NZD) 0,6 1,1 1,9 1,6 2,0 2,1 1,5
інші валюти 17,8 17,7 22,5 20,4 20,4 21,5 3,7
загалом1 200 200 200 200 200 200 -

Примітка: 1 Оскільки в угоду залучені дві валюти і кожна сторона враховує угоди окремо, під час 
узагальнення сума обороту всіх валют на ринку становить 200%.
Джерело: складено за даними [4]
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в яких долар сШа або євро обмінюється на 
валюти країн, які не належать до розвину-
тих: мексиканське песо, китайський юань, 
російський рубль, турецька ліра, сінгапур-
ський долар, південнокорейський вон та ін. 
це пов'язано передусім із розвитком економік 
зазначених країн і зростанням їх товарообігу 
на світовому ринку, активізацією інвестиційної 
та інноваційної діяльності. разом із тим ліди-
руюча роль долара сШа збережеться, доки 
він буде основою світової валютної системи.

структура світового валютного ринку в гео-
графічному розрізі характеризується перева-
жанням оборотів валютних ринків розвинених 
країн (табл. 6)

із даних табл. 6 передусім слідує, що най-
більші обороти світової торгівлі валютними 
цінностями забезпечує валютний ринок вели-

кобританії, причому спостерігається тенденція 
до зростання його відносної частки в сукупному 
світовому валютному обороті (з 31,8% у 2001 р. 
до 36,9% у 2016 р.). значно відстає за обсягами 
валютний ринок сШа, опосередковуючи лише 
16–20% світового валютного обороту, проте 
його частка зросла на 5,1%. слід відзначити 
роль сінгапуру як великого світового валютного 
центру, який обслуговує разом з японією пере-
важно азіатський ринок. 

виходячи з того, що 90% світової торгівлі 
валютою припадає на 12 країн світу, із них 
майже 60% – на дві країни (великобританію та 
сШа), можна зробити висновок про високий 
ступінь централізації світового валютного ринку, 
що, своєю чергою, забезпечує високу ліквідність 
та ефективність ринку. разом із тим подібна 
концентрація валютних операцій призводить до 

таблиця 5
Обсяг та структура середньоденного обороту на світовому валютному ринку  

в розрізі пар валют

Показник 2001 2004 2007 2010 2013 2016 Зміна, 2016 р. 
від 2001 р., (+/–)

млрд. дол. сШа
долар сШа (USD) / євро (EUR) 372 541 892 1 099 1 292 1 172 800
долар сШа (USD) / японська єна (JPY) 250 328 438 567 980 901 651
долар сШа (USD) / фунт стерлінгів (GBP) 129 259 384 360 473 470 341
долар сШа (USD) / австралійський долар 
(AUD) 51 107 185 248 364 262 211

долар сШа (USD) / канадський долар (CAD) 54 77 126 182 200 218 164
долар сШа (USD / швейцарський франк 
(CHF) 59 83 151 166 184 180 121

долар сШа (USD) / інші 199 307 669 750 1170 1234 0
Євро (EUR) / фунт стерлінгів (GBP) 27 47 69 109 102 100 1035
Євро (EUR) / японська єна (JPY) 36 61 86 111 148 79 73
Євро (EUR) / швейцарський франк (CHF) 13 30 62 71 71 44 43
Євро (EUR) / інші 22 44 123 162 177 196 31
інші валютні пари 15 28 66 78 153 95 174
загалом валютні пари 1239 1934 3324 3973 5357 5067 80

відсотки
долар сШа (USD) / євро (EUR) 30,0 28,0 26,8 27,7 24,1 23,1 -6,9
долар сШа (USD) / японська єна (JPY) 20,2 17,0 13,2 14,3 18,3 17,8 -2,4
долар сШа (USD) / фунт стерлінгів (GBP) 10,4 13,4 11,6 9,1 8,8 9,3 -1,1
долар сШа (USD) / австралійський долар 
(AUD) 4,1 5,5 5,6 6,3 6,8 5,2 1,1

долар сШа (USD) / канадський долар (CAD) 4,3 4,0 3,8 4,6 3,7 4,3 0
долар сШа (USD / швейцарський франк 
(CHF) 4,8 4,3 4,5 4,2 3,4 3,6 -1,2

долар сШа (USD) / інші 16 16 20 19 22 24 0
Євро (EUR) / фунт стерлінгів (GBP) 2,1 2,4 2,1 2,7 1,9 2,0 8
Євро (EUR) / японська єна (JPY) 2,9 3,2 2,6 2,8 2,8 1,6 -0,1
Євро (EUR) / швейцарський франк (CHF) 1,1 1,6 1,9 1,8 1,3 0,9 -1,3
Євро (EUR) / інші 2 2 4 4 3 4 -0,2
інші валютні пари 1 1 2 2 3 2 2
загалом валютні пари 100 100 100 100 100 100 1

Джерело: складено за даними [4]
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вразливості світової валютної сфери, а, отже, 
світової економіки в цілому.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. таким 
чином, валютний ринок сьогодні є найважливі-
шою ланкою всієї світової системи фінансів, а 
також світових відносин в економічній сфері у 
цілому. Під впливом поглиблення процесів гло-
балізації сформувалися функціональні особли-
вості світового валютного ринку: небувале зрос-
тання ємності і глибини ринку, диверсифікація 

інструментів валютних угод, у тому числі похідних 
валютних інструментів (форварди, ф'ючерси, опці-
они, свопи і т. д.), нестабільність курсів валют, пер-
шість великобританії, домінування долара сШа 
та євро, зміна структури учасників. Посилюється 
віртуалізація валютних операцій із використанням 
сучасних технологій і засобів інформації, стандар-
тизація валютних угод, збільшується обсяг спеку-
лятивних валютних операцій. у результаті зростає 
відрив діяльності валютного ринку від інтернаціо-
налізації процесу відтворення.

таблиця 6
Обсяг та структура середньоденного обороту на світовому валютному ринку  

в розрізі країн

Показник 2001 2004 2007 2010 2013 2016 Зміна, 2016 р. 
від 2001 р., (+/–)

млрд. дол. сШа
великобританія 542 835 1 483 1 854 2 726 2 406 1864
сШа 273 499 745 904 1 263 1 272 999
японія 153 207 250 312 374 399 246
Швейцарія 76 85 254 249 216 156 80
сінгапур 104 134 242 266 383 517 413
Гонконг 68 106 181 238 275 437 369
австралія 54 107 176 192 182 121 67
німеччина 91 120 101 109 111 116 25
Франція 50 67 127 152 190 181 131
канада 44 59 64 62 65 86 42
інші країни 250 388 658 708 901 823 573

відсотки
великобританія 31,8 32 34,6 36,7 40,8 36,9 5,1
сШа 16,0 19,1 17,4 17,9 18,9 19,5 3,5
японія 9 8 5,8 6,2 5,6 6,1 -2,9
Швейцарія 4,5 3,3 5,9 4,9 3,2 2,4 -2,1
сінгапур 6,1 5,1 5,6 5,3 5,7 7,9 1,8
Гонконг 4 4,1 4,2 4,7 4,1 6,7 2,7
австралія 3,2 4,1 4,1 3,8 2,7 1,9 -1,3
німеччина 5,4 4,6 2,4 2,2 1,7 1,8 -3,6
Франція 2,9 2,6 3 3 2,8 2,8 -0,1
канада 2,6 2,3 1,5 1,2 1 1,3 -1,3
інші країни 15 15 15 14 13 13 -2

Джерело: складено за даними [4]
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ХАРАКТЕРИСТИКА ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА  
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У статті здійснено аналіз імпортних операцій на рівні підприємства, виявлено основні проблеми вдо-
сконалення стратегії експортно-імпортного потенціалу та запропоновано шляхи їх вирішення. Ефектив-
на імпортна політика повинна спиратися на найбільш вигідні торговельні контракти, що дають змогу 
максимізувати прибуток. Актуальність теми зумовлена сучасними потребами економічного життя Укра-
їни, спрямованими на побудову ринкового господарства, появу нових структур виробництва, побудову 
економічних зв’язків з іншими країнами.

Ключові слова: імпорт, імпортна операція, зовнішньоекономічна діяльність, експортно-імпортна ді-
яльність, світове господарство.

В статье проведен анализ импортных операций на уровне предприятия, выявлены основные пробле-
мы улучшения стратегии экспортно-импортного потенциала и предложены методы их решения. Эф-
фективная импортная политика должна опираться на наиболее выгодные торговые контракты, кото-
рые позволяют максимизировать прибыль. Актуальность выбранной темы обусловлена современными 
потребностями экономической жизни Украины, направленными на построение рыночного хозяйства, воз-
никновение новых структур производства, построение экономических связей с другими странами.

Ключевые слова: импорт, импортная операция, внешнеэкономическая деятельность, экспортно-им-
портная деятельность, мировое хозяйство.

This article is about analysis of import transactions, major problems of improvement strategy by import and export 
capacity and suggested ways of solutions. The effective import policy should be based on the most favo rable commer-
cial contracts, allowing to maximize profits. Actuality caused by the current needs of economic life in Ukraine, aimed at 
building a market economy, the developing of new structures of production, building economic ties with other countries.

Keywords: import, import operations, foreign trade, export and import activities, global economy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. в умовах зростаючої 
конкуренції та зміни економічного середовища 
важливу роль відіграє підвищення ефективності 
управління підприємством. Процес змін, що 
спостерігається нині в україні, проникнув у всі 
сфери економічного життя. ринкова економіка 
створила широкі можливості для здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності. зовнішньо-
економічна діяльність на відміну від зовніш-
ньоекономічних зв’язків здійснюється на рівні 
виробничих структур із повною самостійністю 
у виборі іноземного партнера, номенклатури 
товару для експортно-імпортної угоди, у визна-
ченні ціни, обсягу і термінів постачання. таким 
чином, зовнішньоекономічна діяльність являє 
собою сукупність виробничо-господарських, 
організаційно-економічних і комерційних функ-
цій [1, с. 941]. обов’язковими умовами зовніш-

ньоекономічної діяльності є виконання певних 
операцій із забезпечення просування товару 
від продавця до покупця, своєчасного надання 
різного роду зовнішньоторговельних послуг – 
транспортних, страхових, експедиторських, бан-
ківських, здійснення платіжно-розрахункових 
операцій. розвиток сфери експортно-імпортних 
операцій та обсяг зовнішньоторговельних опе-
рацій безпосередньо впливають на насиченість 
українського товарного ринку і приток іноземної 
валюти в країну. звичайно, міжнародна тор-
гівля породжує більш високі ризики для торго-
вих партнерів порівняно з торгівлею всередині 
країни, однак експортно-імпортні операції часто 
більш вигідні, хоча і вимагають додаткових орга-
нізаційних і фінансових витрат. 

актуальність теми зумовлена сучасними 
потребами економічного життя україни, спря-
мованими на побудову ринкового господарства, 
появу нових структур виробництва, побудову 
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економічних зв’язків з іншими країнами. тому 
з боку суб’єктів економічної діяльності виникає 
потреба в аналізі особливостей процесу міжна-
родної торгівлі і факторів, що впливають на її 
кінцевий результат для кожної зі сторін.

виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. імпорт (імпорт товарів) – це купівля 
(у тому числі з оплатою в негрошовій формі) укра-
їнськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяль-
ності у іноземних суб'єктів господарської діяль-
ності товарів із увезенням їх на територію україни, 
включаючи купівлю товарів, призначених для 
власного споживання установами та організаці-
ями україни, розташованими за її межами.

імпортна операція – комерційна діяльність, 
що пов'язана із закупівлею та ввезенням в укра-
їну іноземних товарно-матеріальних цінностей 
для їх наступної реалізації на внутрішньому 
ринку або використання у виробничо-господар-
ській діяльності.

основними нормативно правовими докумен-
тами, що регулюють імпортну діяльність є Мит-
ний кодекс україни, закон україни «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» та ін.

До імпортних операцій належать:
– придбання товарно-матеріальних ціннос-

тей від іноземних постачальників на умовах 
комерційного кредиту;

– увезення товарно-матеріальних цінностей 
або отримання послуг у порядку бартерних угод;

– увезення товарів у рахунок централізова-
них імпортних закупок;

– придбання товарно-матеріальних ціннос-
тей та послуг з оплатою готівкою;

– отримання товарно-матеріальних ціннос-
тей та послуг як безоплатна допомога [4, с. 12].

залежно від виду операцій в україні засто-
совуються різні способи обмеження імпорту: 
короткострокове обмеження імпорту, митний 
бар'єр, антидемпінгові мита.

короткострокове обмеження імпорту – обме-
ження імпорту на строк не більше 180 днів.

Митний бар'єр – обмеження імпорту, метою 
якого є перешкоди ввезенню імпортних товарів 
через завищення ввізного мита.

якщо ринок експортера є монопольним або 
олігопольним, а зарубіжний ринок – конкурент-
ним, може виникнути ефект демпінгу. Для його 
попередження держава може застосувати анти-
демпінгову політику на будь-який продукт.

Демпінг – увезення на митну територію укра-
їни товарів за ціною, нижчою від порівняної ціни 
на подібний товар у країні-експортері, що запо-
діює шкоду національному товаровиробнику 
подібного товару.

Для запобігання торгівлі товарами та послу-
гами за демпінговими цінами країна проводить 
антидемпінгову політику шляхом установлення 
антидемпінгового мита.

антидемпінгове мито – додаткове мито 
на імпортні товари, що ввозяться в країну за 

цінами, нижче цін світового ринку або внутріш-
ніх цін.

Під час перетину товарно-матеріальними 
цінностями кордону україни необхідно сплатити 
ПДв, акцизний збір, мито та митні збори. їхня 
сума зазначається у вантажній митній декла-
рації та перераховується шляхом надання до 
банку платіжного доручення на перерахування 
відповідних сум на рахунок митниці. 

 серед проблем організації експортно-
імпортної діяльності, які притаманні підприєм-
ствам, виділено такі:

1. відсутність організаційної єдності серед 
підрозділів підприємства, тобто однакового 
розуміння бізнес-процесів (наприклад, відділ 
маркетингу досліджує ринок й представляє звіт 
про бажані об’єми виробництва, а відділ збуту 
не може реалізувати вироблену продукцію). 

2. недостатня оперативність даних про 
фінансово-господарчу діяльність підрозділів. 
відсутність оперативної та правдивої інфор-
мації щодо взаєморозрахунків із зовнішніми 
постачальниками та споживачами, як наслідок, 
важкість управління дебіторською та кредитор-
ською заборгованостями. 

3. у своїй діяльності експортний відділ не в 
повному обсязі використовує нові інформаційні 
технології, що перешкоджає експорту продукції. 

4. Формальні проблеми на митниці, що при-
зводить до збільшення терміну проходження 
вантажу через митний контроль. непрозорість 
процесів обміну інформацією, відсутність цен-
тралізованого контролю в режимі реального 
часу. за підрахунками світового банку, в укра-
їні суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності 
необхідно оформити шість документів на екс-
порт та десять документів – на імпорт. При 
цьому експортно-імпортні операції в україні 
займають загалом 67 днів, тоді як у країнах 
Європи – 22 дні. з огляду на це, у 2016 р. укра-
їна посіла 131-е місце серед 181 країн, бізнес-
клімат яких досліджувався. 

5. великий обсяг «ручної» праці під час пере-
дачі даних, необхідність синхронної взаємодії 
учасників, що неминуче призводить до помилок 
та затримок у логістичних ланцюгах [6, с. 23]. 

 отже, зовнішньоекономічна діяльність під-
приємств відіграє значну роль у розвитку еко-
номіки україни, насиченні споживчого ринку 
товарами належної якості, просуванні това-
рів вітчизняних виробників на зовнішні ринки. 
суб'єкти господарської діяльності україни здій-
снюють досить різноманітні імпортні операції. 
Для оподаткування, контролю, будови моделі 
обліку всі вони повинні бути класифіковані за 
окремими ознаками.

в україні імпортні операції, у тому числі тран-
зит, здійснюються в таких формах:

– прямий імпорт: передбачає придбання това-
рів чи послуг безпосередньо у їх виробників;

– непрямий імпорт: передбачає придбання 
товарів через торговельних посередників.
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імпорт регулюється за допомогою адміністра-
тивних та економічних методів. законодавством 
україни передбачено цілу низку обмежень щодо 
експортно-імпортної діяльності: ліцензування, 
квотування тощо.

удосконалення організаційних процесів 
зовнішньоекономічних операцій полягає в роз-
робленні стратегії, яка може знайти практичне 
втілення в діяльності українських підприємств і 
фірм на міжнародній арені. стратегія передбачає 
розроблення довгострокових цілей, установок та 
орієнтирів, принципово нових напрямів. вона 
охоплює такі основні елементи, як корпоративна 
місія, конкурентна перевага, організація бізнесу, 
ринки, ресурси, структурні зміни, програми роз-
витку й компетентність суб’єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності. стратегічна програма роз-
витку зовнішньоекономічних відносин україни 
має ґрунтуватися на забезпеченні її суверенітету 
в світових зв’язках, гарантуванні її національної 
зовнішньоекономічної безпеки. взаємодія зі сві-
товим господарством базується на комплексній, 
гнучкій і динамічній державній зовнішньоеконо-
мічній політиці, в основі якої – максимальна гос-
подарська свобода безпосередніх виробників, 
експортерів, імпортерів товарів і послуг.

Головними елементами системи зовнішньое-
кономічної стратегії україни слід уважати: ство-
рення потужного експортного сектору, зміцнення 
і забезпечення конвертованості національ-
ної валюти, лібералізацію імпорту, здійснення 
закордонної підприємницької діяльності, фор-
мування розгалуженої системи зовнішньоеко-
номічного менеджменту (банки, біржа, страхові 
компанії, консалтинг, аудит, лізинг і т. д.), гнучку 
податкову, цінову, депозитну, кредитну, фінан-
сову і валютну політику, що стимулює диверси-
фікацію експортно-імпортних операцій, посту-
пову інтеграцію економіки в європейські і світові 
господарські об’єднання та організації, кадрове 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 
[5, с. 126]. Головне завдання полягає в тому, щоб 
визначити етапи, напрями, форми і способи реа-
лізації зовнішньоекономічної стратегії. ключо-
вими ланками зовнішньоекономічної стратегії є 
податкова, депозитна, цінова, кредитна, фінан-
сова і валютна політика та фінансове спри-
яння вітчизняним експортерам, у тому числі із 
залученням коштів державного бюджету. варто 
також приділити увагу маркетинговій програмі 
розвитку, яка дасть можливість закріпитися на 
ринку та забезпечити результативну діяльність. 
необхідно враховувати досвід, прийоми, кон-
цепції зарубіжних маркетологів та здійснювати 
спроби адаптування їх до українського ринку. на 
нашу думку, виведення на ринок нового товару, 
орієнтованого на сегмент ринку із середнім 
соціальним положенням, збільшить конкурентні 
переваги підприємств. на підприємствах, які 
здійснюють зеД, необхідно впровадити систему 
моніторингу, яка буде враховувати особливості 

підприємств. Метою моніторингу зеД є забезпе-
чення управлінських структур достовірною, сво-
єчасною, досить повною соціально-економіч-
ною інформацією про всі зміни, які впливають 
на динаміку здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності. основним завданням формування 
системи моніторингу є створення інформаційно-
аналітичної бази за основними показниками 
оцінки зеД, яка постійно оновлюється та ціле-
спрямовано використовується. Для збільшення 
ефективності та рентабельності імпортних угод, 
що здійснює підприємство, необхідно:

– провести моніторинг постачальників для 
визначення найбільш ефективного варіанту, що 
буде задовольняти підприємство по співвідно-
шенню «ціна – якість»;

– провести моніторинг внутрішнього ринку 
країни для пошуку необхідних товарів (заку-
півля товарів на внутрішньому ринку від вітчиз-
няних постачальників частіше за все є більш 
вигідною, ніж закупівля аналогічної продукції за 
кордоном); 

– створити аналітичний відділ для прове-
дення попередньої оцінки та аналізу імпортних 
операцій;

– здійснювати імпортну діяльність тільки тоді, 
коли вона є ефективною відповідно до проведе-
ної оцінки.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. отже, 
ефективна імпортна політика повинна спира-
тися на найбільш вигідні торговельні контр-
акти, що дають змогу максимізувати прибуток. 
важливим є не лише стан імпортної діяль-
ності підприємства, жодне підприємство не в 
змозі функціонувати та провадити здорову та 
корисну імпортну стратегію, не маючи належ-
ного рівня розвитку фінансово-господарської 
діяльності. на сьогоднішній день існує достат-
ньо багато якісних рішень завдань управління 
ресурсами підприємства: фінансовими, матері-
альними, людськими. Можливі шляхи вдоскона-
лення організації та підвищення ефективності 
експортно-імпортних операцій підприємства 
характеризуються необхідністю поліпшення 
роботи з пошуку більш вигідних постачальників 
і застосовування засобів страхування валютних 
ризиків. необхідно укладати контракти з більш 
вигідними умовами постачання. однак терміни 
постачання повинні бути мінімальними, поста-
чання повинне відбуватися без збоїв. бажано, 
щоб термін сплати після реалізації продукції 
був щонайменший, тоді будуть меншими дебі-
торська заборгованість і період обігу грошових 
коштів. Для реалізації запропонованого комп-
лексу заходів щодо вдосконалення зовніш-
ньоторговельного потенціалу україни будуть 
потрібні щорічні бюджетні асигнування, об’єми 
котрих доцільно визначати виходячи з наявної 
світової практики, відкоригувавши їх з урахуван-
ням сучасного стану української економіки. 
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лом. Обґрунтовано напрями підвищення конкурентоспроможності системи освіти. Запропоновано можли-
ві механізми впливу на вирішення внутрішніх і зовнішніх проблем у процесі розвитку якісної освіти в Україні.
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В статье исследованы некоторые научные подходы к определению проблематичности развития ка-
чественного образования в Украине. Выделены группы внешних и внутренних факторов развития об-
разовательной деятельности современности. Акцентируется внимание на авторитете высшей школы 
в сфере национальной экономики и общества в целом. Обоснованы направления повышения конкуренто-
способности системы образования. Предложены возможные механизмы влияния на решение внутренних 
и внешних проблем в процессе развития качественного образования в Украине.
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The article examines some of the scientific approaches to the definition of the problematic quality of education in 
Ukraine. Determined groups of internal and external factors of nowadays educational activity development. Accent-
ed authority of high education among society and economy in general. Proved competitiveness increasing direction 
of education system. Offered possible ways of influencing resolve internal and external problems while processing 
development of Ukrainian qualitative education.
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Постановка проблеми. вкладання коштів у 
розвиток освіти є найперспективнішим капіта-
ловкладенням через свою високу економічну, 
соціальну та національну значущість. освіта 
завжди буде сприяти могутності держави зага-
лом тоді, коли її розвиток випереджатиме в часі 
розвиток інших складових єдиного народногос-

подарського комплексу україни. сьогодні стає 
очевидним, що майбутнє буде залежати від 
інтелектуалізації нації.

на думку лестера тюрлоу, професора нью-
йоркського університету, у ххі ст. освіта і ква-
ліфікація робочої сили стануть домінуючими 
засобами конкуренції. тобто без конкуренто-
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спроможної системи освіти не може бути кон-
курентоспроможної робочої сили, а без остан-
ньої – конкурентоспроможної економіки [1]. ще 
в другій половині хх ст. були усвідомлені важли-
вість і необхідність безперервної освіти (освіта 
впродовж життя) в розвинених країнах. укра-
їна має досить розвинену систему дошкільної, 
шкільної, професійно-технічної та вищої освіти. 
водночас ця система не забезпечує безперерв-
ної освіти впродовж життя.

Промислові регіони, модернізація, інновацій-
ний розвиток вимагають постійного оновлення 
знань робочої сили. таким чином, безперервна 
освіта підлягає впливу регульованих дій дер-
жави й ринку, оскільки ринок – це арена конку-
рентної боротьби за автономне існування освіт-
ньої послуги, а держава – творець, гарант за 
взаємодію цієї послуги з іншими суб’єктами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
в економічній теорії та практиці поширеним 
є сприйняття зовнішніх і внутрішніх чинників 
(ризиків) у контексті можливих втрат під час 
ведення підприємницької діяльності – прибутку, 
інвестицій, капіталу тощо. основи для такого 
розуміння було закладено ще представниками 
класичної (Дж. Мілль, н. сеніор) і неокласичної 
(а. Маршалл, а. Пігу) шкіл. Дж.М. кейнсом було 
запроваджено поняття «схильність до ризику». 
Фундаментом сучасної теорії ризиків стали 
праці Дж. неймана та о. Моргенштерна, в яких 
обґрунтована ними функція корисності визна-
чає такі поведінкові характеристики, як схиль-
ність, несхильність і нейтральність до ризиків. 
сучасна економічна наука істотно просунулась 
як щодо оцінки ризиків та управління ними 
(в. альгін, і. балабанов, в. буянов, в. вітлін-
ський, Г. Марковіц, о. устенко та інші), так і в 
напрямі дослідження специфіки управління 
ризиками в певній сфері, а саме аграрному 
секторі (в. чепурко), інноваціях (т. васильєва, 
П. Микитюк, с. онишко), фінансовому секторі 
(Г. Панова, о. Шапкін) [2–8].

аналіз різноманітних точок зору стосовно 
виникнення концепції безперервної освіти свід-
чить про те, що ця ідея має давню історію, однак 
вітчизняні учені, досліджуючи втілення ідеї без-
перервної освіти у реальному житті, дійшли 
висновку, що цілісна концепція безперервної 
освіти поки що відсутня.

існують різні точки зору стосовно походження 
ідеї безперервної освіти. Перша версія, яку під-
тримують Г. зінченко, Г. ягодін, л. владіславлев, 
а. Даринський, заснована на стародавньому 
походженні безперервної освіти. так, Г. зінченко 
вважає виправданим зведення ідеї безперервної 
освіти до стародавніх писань біблії, корану і тал-
муду. Послідовники другої версії вважають, що 
безперервна освіта є породженням епохи нтр. 
цю ідею підтримують такі дослідники, як в. осі-
пов і о. купцов, які стверджували, що сам факт 
висунення ідеї безперервної освіти має безпосе-
реднє відношення до фундаментальних для роз-

витку сучасної цивілізації процесів, пов’язаних 
з якісними змінами соціальної ролі освіти. Про-
міжної точки зору дотримуються в. аношкіна та 
с. резванов, які вважають, що стародавня вер-
сія походження безперервної освіти, безумовно, 
справедлива, однак не підлягає сумніву також і 
той факт, що ця ідея могла отримати концепту-
альне втілення лише в епоху нтр [9].

інвестиції в освіту і науку в японії та Пів-
денній кореї дали їм змогу вийти на принци-
пово новий рівень економічного розвитку, тим 
більше, що парламент японії прийняв закон 
про безперервну освіту, враховуючи те, що 
чим вищим є рівень освіти в країні, тим нижчим 
є процент безробітних. а безробіття, як всім 
відомо, – середовище для злочинності, зрос-
тання психічних захворювань, самогубств та 
інших негативних явищ, які не сприяють могут-
ності держави. видатні діячі міжнародного наці-
онально-визвольного руху і лідери незалежних 
держав Д. неру, і. Ганді, х. бургіба та інші ствер-
джували, що тільки на основі створення і реалі-
зації освітнього потенціалу країна може забез-
печити свій суверенітет, незалежність, добитися 
національної консолідації.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у дослідженні 
сутності, систематизації та структури внутрішніх 
і зовнішніх чинників (ризиків), з якими стикається 
сфера вищої освіти; визначенні основних напря-
мів формування освіти протягом усього життя на 
ґрунті аналізу еволюції безперервної освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
щоб вижити в умовах ринкових відносин, люди 
мають вчитися зі швидкістю, що перевершує 
швидкість змін кон’юнктури ринку. справжнє 
навчання сьогодні – це система комбінацій обра-
них знань минулого, змінених на основі нових 
досліджень; навчаючи і навчаючись, люди всту-
пають у багатогранні стосунки, гармонійність яких 
іде на користь суспільству. на думку й.с. нейя, 
відомого професора школи управління ім. кенеді 
Гарвардського університету, освіта має викону-
вати три головні завдання:

1) повинна формувати у людини здатність 
перетворювати отримувану інформацію на 
знання;

2) має створювати базу для того, щоб 
людина уміла відділяти головне від другоряд-
ного;

3) має спонукати допитливість, інтерес до 
нового, отримання задоволення від процесу 
навчання. це створює передумови для того, 
щоб ефективно вчитися надалі – протягом 
всього життя [10].

Для підвищення конкурентоспроможності 
системи освіти будь-якої країни її потрібно змі-
нити відповідно до вимог швидкозмінюваного 
світу професіоналів. створення конкуренто-
спроможної системи безперервної освіти вима-
гає істотного вдосконалення навчального про-
цесу на всіх рівнях.
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в сполучених Штатах америки під час оці-
нюванні якості освіти основна роль приділя-
ється самим університетам, причому в багатьох 
є власні центри оцінювання, а також незалежні 
оцінювальні організації. у сШа такий вид оціню-
вання розвинений дуже добре, існує навіть ціла 
серія журналів, присвячена тільки оцінюванню 
вищої освіти.

Головними цілями структур, що проводять 
оцінку якості вищої освіти, є такі. По-перше, 
забезпечення якості вищої освіти в різних контек-
стах: економічному, соціальному й культурному. 
По-друге, підтримка й надання підтримки вищим 
навчальним закладам у застосуванні захо-
дів поліпшення якості викладання й навчання. 
По-третє, стимулювання взаємного обміну інфор-
мацією з питань забезпечення якості освіти.

основними методами оцінювання є оцінка, 
акредитація, аудит і ранжирування. «оцінка» – це 
у глобальному сенсі термін забезпечення якості, 
однак досить часто вона розглядається пара-
лельно з іншими методами, такими як, напри-
клад, аудит. розглянемо кілька видів оцінки, най-
поширеніших на заході. Першою можна виділити 
«оцінку предмета», вона акцентується на якості 
певного предмета, як правило, за всіма про-
грамами, де цей предмет викладається. Другий 
тип оцінки – «оцінка програми» – фокусується 
на діяльності в рамках навчальної програми. 
третій – «оцінка навчального закладу» – вивчає 
якість роботи вузу, його організацію, фінансові 
питання, управління, матеріально-технічну базу, 
а також викладацьку й дослідницьку роботу.

останній вид – «оцінка теми» – вивчає якість 
або практику конкретної освітньої теми, напри-
клад, консультації студентів. найпоширенішими 
оцінками, використовуваними як у Європі, так і 
в сШа, є оцінка програм і оцінка навчального 
закладу. Пов’язано це з тим, що два інших типи 
більш ємні й вимагають більше зусиль для оці-
нювання, тоді як більш затребувані види оцінок 
дають змогу досить швидко дати уявлення про 
стан університету.

залишається одне з найбільш складних 
питань у ході проведення оцінки – це проблема 
вибору освітніх індикаторів і систем показників. 
система розроблення показників така ж, як під 
час розроблення показників в економічній або 
соціальній сфері. Проблема освітніх індикаторів 
полягає в складності визначення критеріїв якіс-
ної освіти, тому що не існує прямих показників, 
що вказують на ефективність або неефектив-
ність цього процесу. тут необхідно враховувати 
дані й щодо студентів, і щодо викладацького 
складу. індикатори зазвичай групуються по 
показниках умов здійснення освітньої діяльності 
(концепція навчального закладу, кадри, освітні 
ресурси), показниках процесу (управління вузом, 
зміст освітніх програм, соціальна інфраструк-
тура), показниках результату (якість підготовки 
бакалаврів, магістрів, рівень працевлаштування, 
ефективність дослідницької діяльності).

особливістю американської системи оцінки 
є розвиток системи самооцінки. цей факт 
пов’язаний з тим, що донедавна контроль над 
університетами з боку адміністрації штатів і 
державних органів загалом був досить слабким. 
незважаючи на це, американські вузи завжди 
прагнули поліпшити систему освіти, акцент у 
цьому прагненні робився саме на систему само-
оцінки, проведену на рівні навчального закладу.

у Європі поки що відсутня єдина система 
інституціональної оцінки діяльності освітніх 
установ, аналогічна системі акредитації в сШа. 
однак у кожній країні існують свої підходи до 
забезпечення й оцінки якості вищої освіти.

у великобританії створена багатоступенева 
система акредитації університетів і їхніх освіт-
ніх програм при чільній ролі урядової організації 
«Quality Assurance Agency» (QAA). ряд британ-
ських вузів проводить оцінку освітніх програм 
інших навчальних закладів по погодженим з QAA 
критеріям. наприклад, «The Open University» 
(OU) у 1992 році створив свою структуру – «The 
Open University Validation Services» (OUVS), 
що займається акредитацією освітніх установ і 
ратифікацією освітніх програм, зокрема за меж-
ами великобританії [11].

виклики, що стоять сьогодні перед вітчиз-
няною вищою освітою, є серйозними і визнача-
ються як загальносвітовими тенденціями, так і 
специфічними умовами нашого життя. освітні 
ризики – це виклики або загрози для функціону-
вання і розвитку системи освіти такого ступеня, 
що вони можуть спричинити значні втрати. 
економічними втратами в освіті можуть стати 
вивільнення істотної частини висококваліфіко-
ваного персоналу; закриття навчальних закла-
дів; втрати контингенту студентів; скорочення 
або втрата фінансових ресурсів. серйозними 
можуть бути також соціальні втрати (безро-
біття серед висококваліфікованих працівників і 
низький рівень оплати праці), педагогічні втрати 
(неефективність навчальних технологій, недо-
статній рівень загальної освіченості або ком-
петентності випускників), політичні втрати (від-
сутність престижу національної системи освіти 
через її неефективність або корумпованість, 
непривабливість для іноземних студентів) тощо. 
тому всю сукупність зовнішніх і внутрішніх чин-
ників (ризиків) можна розмежувати на дві великі 
групи: зовнішні (політичні, правові, технологічні, 
глобалізація, фінансові, майнові, фіскальні, 
демографічні тощо); внутрішні (кваліфікація 
науково-педагогічного персоналу, недостатність 
коштів, рівень підготовки абітурієнтів, методи 
керівництва, орієнтація на «ноу-хау», система 
спілкування, застарілість матеріально-техніч-
ної та навчально-лабораторної бази, низький 
рівень маркетингової діяльності тощо). вихо-
дячи з вищесказаного, розглянемо з них деякі.

сьогодні основною зброєю більш сильніших 
держав є деморалізація суспільства, спусто-
шення свідомості, протистояння національній 
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гідності, що призводить до послаблення віри, 
національної культури, традицій. отже, руйну-
ється імунна система держави, вона стає хво-
рою, а її народ стає легко маніпульованим, і все 
це відбувається під гаслом ринкових відносин.

важливо зазначити, що для руйнування 
свідомості народу знаходяться власні провід-
ники ідеології зомбування. як правило, ставка 
робиться на людей з невеликим інтелектом, 
яким байдужі моральні, національні цінності. 
тому система національної освіти виявилася 
неспроможною протистояти напливу глобалі-
заційних процесів, які деморалізують людину, 
роблять її агресивною, жорсткою, без національ-
ної гідності. До того ж якість національної освіти 
з кожним роком не зростає, а падає. у загально-
освітній школі останнім часом постійно постає 
питання про вивчення лише тих предметів, які 
необхідні для складання зно. Посилюється 
розрив між нормативно встановленим змістом 
середньої освіти і фактичним обсягом знань 
та умінь випускників середньої школи, зокрема 
через недосконалість наявної системи вступу 
до внз, яка спонукає старшокласників концен-
трувати своє зусилля на оволодінні лише двома-
трьома предметами шкільної програми. тому в 
одних школах вивчають лише фізико-матема-
тичні дисципліни, а в інших – гуманітарні. Потім, 
під час навчання в університеті, ці прогалини 
насамперед у сфері природничих і точних наук 
заповнити практично неможливо.

в цій області є багато проблем:
1) психологічна неготовність випускни-

ків загальноосвітніх шкіл до різкого переходу 
на прийом за сертифікатами та позбавлення 
вступника можливості обирати кращу оцінку за 
результатами вступних випробувань;

2) вступники позбавлені творчого мислення;
3) об’єктивність оцінювання знань випускни-

ків шкіл за результатами зно;
4) поспішне огульне запровадження зно в 

школах сільської місцевості;
5) не вирішена проблема зно як захід 

боротьби з корупцією під час вступу до внз;
6) зарахування до декількох внз без участі у 

вступних випробуваннях;
7) формування контингенту студентів зао-

чної форми навчання, які закінчили школу в 
минулих роках;

8) щорічна зміна кількості заяв щодо осіб 
пільгових категорій до національних та провід-
них університетів (зарахування поза конкурсом) 
разом із реальними труднощами вступу до внз 
талановитих випускників;

9) нечітка щорічна прогнозованість алго-
ритму розрахунку прохідного балу до вузів.

українознавству як важливому навчально-
виховному предмету не приділяється належної 
уваги. національне виховання освітньої галузі 
набагато складніше і, мабуть, відповідальніше, 
ніж надання знань, умінь, навичок. на превели-
кий жаль, робота в цьому напрямі в навчальних 

закладах не має цілеспрямованості та послі-
довності, а то й зовсім відсутня, фактично зруй-
новані інституції виховної системи.

не можна обійти увагою чинники (ризики), 
пов’язані з демографічними проблемами 
(табл. 1). Після 2007 р. починає спостеріга-
тися поступове скорочення населення віком 
18–23 років, зумовлене кризовими процесами 
різкого скорочення народжуваності з початку 
90-х рр. хх ст. зменшення студентського контин-
генту почалося з 2008 р., а з 2011 р. уже майже 
всі українські внз відчули його різке скорочення. 
безумовно, все це втрати україни, як демогра-
фічні, так і інтелектуальні. Проте владу, що не 
дуже опікується долею українців, це влаштовує. 
оскільки у результаті трудової міграції зменшу-
ється соціальна напруга у зв’язку з безробіттям.

таблиця 1
Рівень народжуваності в Україні  

у 1990–2014 рр. [12]

Рік

Кількість 
народжених, 

тис. осіб 
в Україні 
загалом

Рік, коли 
підуть до 

школи

Рік, коли 
підуть до 

університету

1998 419,2 2004/2005 2015/2016
1999 389,2 2005/2006 2016/2017
2000 385,1 2006/2007 2017/2018
2001 376,5 2007/2008 2018/2019
2002 390,7 2008/2009 2019/2020
2003 408,6 2009/2010 2020/2021
2004 427,3 2010/2011 2021/2022
2005 426,1 2011/2012 2022/2023
2006 460,4 2012/2013 2023/2024
2007 472,7 2013/2014 2024/2025
2008 510,6 2014/2015 2025/2026
2009 512,5 2015/2016 2026/2027
2010 497,7 2016/2017 2027/2028
2011 502,6 2017/2018 2028/2029
2012 520 2018/2019 2029/2030
2013 503,7 2019/2020 2030/2031
2014 465,9 2020/2021 2031/2032

слід пам’ятати, що конкуренція загострю-
ється за потенційних студентів. сьогодні 
яскравим прикладом щодо цього є той факт, 
що вітчизняна вища освіта відчуває на собі 
суттєвий вплив надзвичайно активної зовніш-
ньої стратегії Польщі. Потужна інформація та 
реклама є цілеспрямованою освітньою політи-
кою цієї держави щодо створення всіх умов для 
залучення українських абітурієнтів. ці умови 
стосуються оплати (порівняно з вітчизняною), 
мови (можливості навчання російською, укра-
їнською, прискореного вивчення польської), 
проживання, працевлаштування. внз західної 
україни вже відчувають на собі цю політику, яка 
виявляється у відпливі молоді за кордон.
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на нашу думку, україні слід усвідомлювати 
не тільки масштаби цих процесів, але й їх дов-
гострокові негативні наслідки (відплив найтала-
новитішої молоді за кордон, конкуренція за най-
кращі уми, людські ресурси, працевлаштування, 
перспектива тощо) для свого розвитку. згідно 
з даними Міжнародної громадської організа-
ції українців «четверта хвиля» сьогодні у світі 
близько 150 млн. складають мігранти, що виї-
хали за межі своїх країн. Приблизно половина 
з них є громадянами інших країн (діаспора), 
решта – трудовими мігрантами.

не менш серйозні ризики несуть для системи 
вищої освіти новітні технології. в середньому по 
україні кожен працюючий в галузях економіки 
проходить підвищення кваліфікації один раз за 
12,5 років. і це відбувається в сучасний дина-
мічний час, коли технічна інформація стає неак-
туальною вже через 5–8 років, а в деяких галу-
зях – через 3–5 років.

вища освіта могла впоратися з появою дис-
танційного навчання, адаптувавшись до його 
вимог. нові технології якісно та кількісно зміню-
ють навчальний процес, який здійснюється без 
особистого спілкування викладача і студента. 
зрозуміло, що такі нові явища докорінно змі-
нюють освітні процеси – навчання, передачу 
знань та їх контроль, методику викладання, 
друкування підручників, методичних матері-
алів. сучасним студентам більш до вподоби 
працювати у віртуальному просторі, а не з 
паперовими матеріалами.

Досить багато питань щодо організації освіт-
ньої діяльності ще залишають великий простір 
для доопрацювання (недостатність фінансових 
ресурсів для забезпечення нормального функ-
ціонування системи вищої освіти, економічна 
оптимізація мережі навчальних закладів, не всі 
освітні стандарти розроблено і прийнято, необ-
хідно вдосконалювати сам навчальний процес, 
кредитно-модульну систему, облік робочого 
часу викладачів тощо).

невисока якість середньої освіти автома-
тично переходить у формі спадщини до вищої 
школи. в результаті сьогодні вища школа готує 
в кращому разі споживачів і користувачів, а 
не тих, хто має стати висококваліфікованими 
фахівцями, рушійною силою соціально-еконо-
мічного прогресу. ось чому великий відсоток 
випускників вищої школи не відповідає вимогам 
сучасного суспільного виробництва.

у вищих навчальних закладах сформувалася 
власна система пріоритетів, серед яких якість під-
готовки фахівців посідає далеко не перше місце. 
за нових соціально-економічних умов підпри-
ємства, які в попередні часи виконували функції 
баз практики, змінили форму власності й відмо-
вилися від співпраці з внз. нині система вищої 
освіти масово продукує дипломованих фахівців, 
які не мають належної практичної підготовки. 
в результаті більшість випускників незалежно 
від отриманої спеціальності влаштовується на 

роботу не за фахом. у реальності ситуація з 
якістю й релевантністю знань і вмінь випускників 
навчальних закладів критична, а поширений міф 
про високоосвічену робочу силу в україні давно 
не відповідає дійсності. найчастіше українці здо-
бувають освіту заради освіти, часто займаючись 
працею, що не потребує високої кваліфікації. 
більш того, опитування підтверджують, що роки 
навчання в школах і вищих навчальних закла-
дах уже не сприймаються українцями як грошові 
інвестиції в їхнє майбутнє.

у попередні роки було істотно нарощено 
кадровий потенціал системи вищої освіти: зросла 
чисельність кандидатів і докторів наук, поступово 
поліпшувалося технічне та методичне забезпе-
чення навчального процесу, формувалися тради-
ції викладання та наукової роботи. але критична 
залежність фінансово-економічної стабільності у 
функціонуванні системи вищої освіти від чисель-
ності студентів ставить під загрозу можливості 
її подальшого розвитку, оскільки фінансування 
вищої освіти досі відбувається за залишковим 
принципом (0,3–0,5% ввП). з урахуванням поза-
бюджетних джерел цей показник часом зрос-
тає до 0,9%. але ж відомо, що якщо в державі 
на сферу науки припадає менше, ніж 2% ввП, 
то розпочинаються руйнівні процеси не лише в 
самій науці, але й в економіці. наприклад, цей 
показник складає 3,5% в ізраїлі, 2,75% – в японії, 
понад 2% – в сШа.

але слід зазначити, що будь-яка організа-
ційна зміна є стресом для закладу, оскільки 
означає зіткнення різних корпоративних куль-
тур, а загалом – зміну загальної внутрішньої 
культури та системи комунікацій. у такій великій 
структурі, з одного боку, зростає загроза істот-
ного посилення бюрократизації всіх процесів, 
а з іншого – створюється потенціал для сучас-
ного потужного розвитку. і тому найважливішим 
завданням стає вирішення саме завдань роз-
криття цього потенціалу, що вимагає сучасних 
інноваційних підходів до управління внз, ураху-
вання теоретичного і практичного доробків пере-
дового менеджменту, накопичених світовою 
практикою. критична залежність фінансово-еко-
номічної стабільності у функціонуванні системи 
вищої освіти від чисельності студентів ставить 
під загрозу можливості її подальшого розвитку. 
така залежність має бути обов’язковою з точки 
зору необхідності конкуренції між внз і стиму-
лювання їх до вдосконалення своєї діяльності. 
згідно з законом україни «Про вищу освіту» 
зменшується навантаження викладачів, що, 
безумовно, пом’якшить ситуацію з надлишком 
висококваліфікованого персоналу внз.

сучасна освіта не має вікових меж. і говорячи 
про освіту, нам час відходити від стереотипу, що 
йдеться про дітей і підлітків. люди повинні зараз 
вчитися постійно, весь час обновляючи свої 
знання, тому необхідно змінити систему освіти в 
такий спосіб, щоб навчити людей жити в мінли-
вому світі. світ змінюється швидше, і реагувати 
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ми маємо теж швидше. освіта повинна допо-
могти нам, дивлячись у майбутнє, усвідомлю-
вати відповідальність за свої дії.

Висновки. з огляду на вищевикладене 
можемо сказати, що необхідно вжиття таких 
заходів. Державна політика в цілеспрямова-
ній фінансовій забезпеченості розвитку якісної 
освіти всіх рівнів, яка б відповідала національ-
ним інтересам і світовим стандартам; визна-
чення пріоритетних напрямів не тільки у науко-
вому пошуку, але й у виборі конкретних базових 
інновацій; удосконалення системи атестації 
наукових працівників всіх рівнів; створення 
матеріальної зацікавленості наукових праців-
ників до підвищення якості навчального про-
цесу (зарплата, тарифні оклади, пенсії); форму-
вання сучасної партнерської моделі взаємодії 
держави з науково-освітніми установами; ціле-
спрямоване фінансування наукових проектів 
майбутнього розвитку народногосподарського 
комплексу; організація на державному рівні 
системної роботи з формування у школярів та 
студентів демократичних, моральних та націо-
нально-духовних цінностей; оновлення системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації учительських, науково-педагогічних та 

керівних кадрів у сфері освіти; законодавчій та 
виконавчій владі належить забезпечити випе-
реджаючий розвиток ринку освітніх послуг від-
повідно до прогнозованих та наявних ризиків; 
потрібно рішуче відмовитися від проголошеного 
раніше курсу на масовість вищої освіти, зосе-
редивши вивільнені кошти на забезпечення про-
риву в наданні якісної освіти. орієнтація вищого 
навчального закладу на досягнення якісно нових 
освітніх результатів приводить до необхідності 
перейти від традиційного способу внутрішнього 
контролю до управління якістю освіти, де контр-
оль є тільки однією з функцій. інформаційною 
основою управління якістю освіти є моніторинг 
якості освіти, спрямований на отримання опе-
ративної та достовірної інформації про якість 
освітніх результатів, умов досягнення освітніх 
результатів і ціни досягнення якісно нових освіт-
ніх результатів. на теперішньому етапі україна 
здійснює модернізацію освітньої діяльності у 
контексті європейських вимог, тому оцінка якості 
освіти повинна охоплювати всі основні функції 
та напрями діяльності в цій галузі: якість викла-
дання, підготовки й проведення досліджень, а 
також якість підготовки персоналу, навчальних 
програм та якість навчання. 
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імені в.в. Докучаєва

У статті розглянуто державне управління земельними ресурсами на інституціональних засадах. 
Встановлено, що сьогодні відбувається постійна розбудова базових інститутів як за горизонтальним, 
так і за вертикальним принципами. Визначено, що необхідно удосконалити організаційні форми деяких 
інститутів. Запропоновано інституіціональний поділ в державному інституті. Обґрунтовано виділення 
похідних інститутів в державному управлінні земельними ресурсами.

Ключові слова: держава, управління, ресурси, земля, інститут.

В статье рассмотрено государственное управление земельными ресурсами на институциональных 
основах. Установлено, что в настоящее время происходит постоянное развитие базовых институтов 
как по горизонтальному, так и по вертикальному принципам. Определено, что необходимо усовершен-
ствовать организационные формы некоторых институтов. Предложено институциональное разделе-
ние в государственном институте. Обосновано выделение производных институтов в государственном 
управлении земельными ресурсами.

Ключевые слова: государство, управление, ресурсы, земля, институт.

The state management of land resources in the institutional framework are discussed in the article. Nowadays, 
there is continuous development of the basic institutes of both the horizontal and the vertical division. It has been 
determined that it is necessary to improve organizational forms of some institutes. Institutional division in the state 
institute is proposed. The allotment of derivatives institutes in the public land management is substantiated.

Keywords: state, management, resources, land, institute.

Постановка проблеми. частиною політич-
ного управління є державне управління (англ. 
«public administration») як форма реалізації 
виконавчої влади на практиці. організація вико-
нання законодавства, розпорядження ресур-
сами в межах держави, реалізація земельної 
політики можливі за умови злагодженого функ-
ціонування інституту державного управління 
земельними ресурсами у соціально-еконо-
мічній системі держави. інститут державного 
управління земельними ресурсами – це єдина 
система державних органів виконавчої влади 
та суспільства, діяльність яких спрямована на 
регулювання земельних відносин та ефективне 
використання земель на всіх рівнях утворення 
земельно-територіальних одиниць через сис-
тему впливу на суб’єктів управління. в ринко-
вих умовах земля стає товаром. тому необхідно 
наукове поєднання адміністративно-державних 
та ринкових методів управління для регулю-
вання земельно-творчих процесів і винайдення 
дієвих та ефективних механізмів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми державного управління земельними 
ресурсами досліджували такі відомі сучасні 
вчені, як, зокрема, а.М. третяк, М.с. богіра, 
в.і. ярмолюк [1], в.в. Горлачук, в.Г. в’юн, 
а.я. сохнич, і.с. качурець [13]. інституціональні 
засади в управлінні земельних ресурсів потре-
бують детальнішого розгляду.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. за допомогою сукуп-
ності інструментів інститут державного управ-
ління земельними ресурсами в ринкових умо-
вах гармонізує розподіл земельного фонду між 
галузями національної економіки за відносної 
економічної самостійності суб’єктів господарю-
вання на землі. логічною ланкою при цьому є 
така: місце землі в господарському викорис-
танні – відповідність механізму управління – про-
довольча та інша безпека – незалежність укра-
їни. тільки інститут держави та її центральний 
апарат можуть забезпечити ефективне управ-
ління земельними ресурсами. Проте наукою 
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повинні бути обґрунтовані глибина і широта 
втручання держави відновлення, перерозподіл 
та використання земельних ресурсів. необхідна 
науково сконструйована оптимальна структура 
організації управління з центральним апаратом, 
територіальними органами, чітко визначеними 
їх повноваженнями і з відповідними управлін-
ськими формами.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження інституці-
ональних засад державного управління земель-
ними ресурсами в сучасних ринкових умовах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. управління земельними ресурсами 
охоплює технічні, соціальні та економічні 
напрями у життєдіяльності суспільства за допо-
могою сукупності заходів, спрямованих на охо-
рону землі, територіальну організацію виробни-
цтва, розміщення продуктивних сил, створення 
загальнодержавної та регіональної систем роз-
селення. у зв’язку з цим в державному інституті 
управління земельними ресурсами утворилися 
похідні інститути: інститут державного контролю 
за використанням та охороною земель (охорона 
земель), інститут землевпорядкування (органі-
зація території землекористувань, створення 
системи розселення, планування та району-
вання земель), інститут державного земельного 
кадастру (зонування земель, зйомки, оцінка, 
реєстрація, облік кількості та якості земель), 
інститут моніторингу (спостереження за станом 
земель). загальновідомо, що земля виконує три 
функції, а саме просторового базису для розмі-
щення продуктивних сил, екологічного базису 
для природного середовища, засобу вироб-
ництва у сільському та лісовому господарстві. 
Прив’язуючи управління земельними ресурсами 
до його об’єкту (землі), можна констатувати, що 
система управлінських заходів із землеустрою 
характерна для будь-якої діяльності, заходи із 
розселення важливі для проживання людей на 
землі, охоронні заходи необхідні для створення 
землі як екологічного середовища.

Інститут землевпорядкування (землеу-
строю). в процесі використання земля стає 
об’єктом управління, бо вона потребує кон-
кретної організації. щодо цього М.с. богіра, 
в.і. ярмолюк кажуть, що «функцію організації 
землі як господарського об’єкта виконує земле-
устрій» [1, с. 24]. в законі україни «Про землеу-
стрій» сказано, що землеустрій – це сукупність 
соціально-економічних та екологічних заходів, 
спрямованих на регулювання земельних відно-
син та раціональну організацію території адмі-
ністративно-територіальних одиниць, суб’єктів 
господарювання, що здійснюються під впливом 
суспільно-виробничих відносин і розвитку про-
дуктивних сил [2]. на практиці організація вико-
ристання земель втілюється шляхом складання 
землевпорядних проектів, що формуються 
завдяки землевпорядкуванню – сукупність захо-
дів щодо організації землі і користування нею 

[3]. стрижнем землеустрою є землевпорядне 
проектування. землеустрій еволюціонував так: 
1) технічний вид (до 20-х років хх століття); 
2) економічний вид (від 20-х до 90-х років хх сто-
ліття); 3) соціальний вид (від 90-х років хх сто-
ліття і дотепер). землеустрій проводиться на 
загальнодержавному та регіональному, місце-
вому рівнях зі складанням відповідної проектної 
документації.

видатними вченими у сфері землеустрою 
є с.о. удачин, М.П. Першин, Г.і. Горохов, 
в.о. кірсанов, М.а. Гендельман, о.Д. Шулейкін, 
а.П. вервейко, л.я. новаковський, а.М. тре-
тяк та інші. сутність управління в цьому інсти-
туті полягає в розробленні та прийнятті про-
ектного рішення з організації використання 
землі в землевпорядному процесі. в процесі 
складання проекту землеустрою виділяють такі 
стадії: 1) підготовчі роботи, 2) моделювання 
та прогнозування варіантів проектних рішень, 
3) вибір рішення та розробка проекту, 4) роз-
гляд та затвердження проекту, 5) перенесення 
в натуру, 6) оформлення документів, 7) автор-
ський контроль. наукове забезпечення земле-
устрою здійснюють національна академія наук 
україни, українська академія аграрних наук, 
мережа науково-дослідних установ і навчаль-
них закладів. кадрове забезпечення прово-
дять відповідні навчальні заклади землевпо-
рядного профілю, а відповідальними особами 
за якість робіт із землеустрою є сертифіковані 
інженери-землевпорядники. М.а. Гендельман 
поділяв землеустрій на міжгосподарський та 
внутрігосподарський. М.с. богіра, в.і. ярмолюк 
виділяють територіальний та внутрігосподар-
ський землеустрій [1, с. 133]. територіальний 
землеустрій – система соціально-економічних, 
правових та технічних заходів, спрямованих 
на землезабезпечення всіх галузей національ-
ної економіки. його сутність полягає в просто-
ровому розміщенні нових землекористувань, а 
також зміні меж і упорядкуванні наявних зем-
лекористувань з їх структурою та системою. за 
його допомогою розподіляються землі між галу-
зями та всередині галузей. раціональною пло-
щею землекористування вважають ту, на якій 
можна розмістити такий обсяг виробництва, що 
піддається управлінню. внутрігосподарський 
землеустрій – це система заходів щодо терито-
ріальної організації виробництва сільськогоспо-
дарських підприємств. його складовими части-
нами є: 1) розміщення виробничих підрозділів і 
господарських дворів, 2) розміщення внутрігос-
подарських доріг та інженерних мереж, 3) орга-
нізація угідь, 4) організація системи сівозмін і 
впорядкування їх території, 5) впорядкування 
території багаторічних насаджень, 6) впорядку-
вання території кормових угідь.

Прояв державного управління через інсти-
тут землеустрою відбувається не тільки в 
створенні формальних правил (законодав-
чих, нормативно-правових, стандартизуючих 
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актів із землевпорядкування та землеустрою) 
і неформальних норм (традицій у проведенні 
землеустрою, звичок), але й у формуванні 
організаційної структури. організаційною оди-
ницею управління від держави, що проводить 
землеустрій та інші види землевпорядних та 
землеоціночних робіт, уже протягом 50 років є 
ДП «Головний інститут землеустрою». По всій 
україні цей інститут має територіальні філії, які 
називаються ДП «науково-дослідний та проек-
тний інститут землеустрою». наприклад, київ-
ський філіал складається із відділу прогнозу-
вання використання та охорони земель, відділу 
землевпорядного проектування, відділу форму-
вання території землеволодінь та землекорис-
тувань, відділу проблем екології та ґрунтових 
обстежень, лабораторії ґрунтових обстежень. 
Поряд із державними організаціями співісну-
ють приватні землевпорядні організації (тов, 
ПП), комунальні підприємства, фізичні особи 
(сертифіковані інженери-землевпорядники – 
4 808 осіб, експерти-оцінювачі – 2 289, сертифі-
ковані інженери-геодезисти – 875).

Інститут державного земельного када-
стру. у складі державного управління земель-
ними ресурсами створений інститут держав-
ного земельного кадастру, який забезпечує 
інформацією зацікавлених осіб стосовно плати 
за землю, її цінності серед природних ресур-
сів, надання соціально-еколого-економічного 
обґрунтування бізнес-планів та проектів зем-
леустрою, контролю за охороною та викорис-
танням земель. Формальне закріплення право-
вих норм відобразилось у конституції україни, 
земельному кодексі, законі україни «Про дер-
жавний земельний кадастр», Постанові кМу 
«Про порядок ведення державного земельного 
кадастру» тощо. складовими частинами дер-
жавного земельного кадастру є кадастрове 
зонування, кадастрові зйомки, бонітування ґрун-
тів, економічна оцінка земель, грошова оцінка 
земель, державна реєстрація, облік кількості та 
якості земель. До 7 липня 2011 року визначення 
кадастру трактувалось як сукупність відомостей 
про правовий, природний та господарський стан 
земель, а після – як єдина державна геоінфор-
маційна система відомостей про землі. раніше 
кадастр вівся на паперових носіях, а з 2011 року 
відомості вносились до геоінформаційної сис-
теми (Гіс), а також з 1 січня 2013 року запрацю-
вала Публічна кадастрова карта, де оприлюд-
нюються данні Дзк.

організаційне забезпечення створюється 
у вигляді державної системи управління – 
ДП «центр Державного земельного кадастру». 
Держгеокадастр покладає на нього управлінські 
функції у геоінформаційній системі, що назива-
ються адмініструванням. Формальні правила 
адміністрування закріплені в наказі Мінагропо-
літики «Порядок адміністрування Державного 
земельного кадастру» від 27 грудня 2012 року 
№ 836 та наказі Держгеокадастру «Про визна-

чення адміністратора Державного земельного 
кадастру» від 28 січня 2016 року № 36, а також 
«Про оцінку земель», «Про топографо-геоде-
зичну та картографічну діяльність», «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», «Про інформацію», «Про 
електронний цифровий підпис», «Про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікацій-
них системах». ДП «центр Дзк» складається із 
центрального апарату та територіальних орга-
нів – регіональних філій та районних виробни-
чих відділів. До складу центрального апарату 
включають департамент технологічного забез-
печення Дзк, департамент інформаційних тех-
нологій, юридичний департамент, департамент 
фінансово-економічної роботи, бухгалтерського 
та податкового обліку, департамент організа-
ційно-інформаційного забезпечення, депар-
тамент господарського забезпечення, службу 
головного інженера, відділ регіонального роз-
витку та виробництва, сектор з обробки даних 
дистанційного зондування землі, сектор із запо-
бігання та виявлення корупції, сектор внутріш-
нього аудиту, відділ по роботі з персоналом, 
фахівця з режиму секретності і категорії, службу 
захисту інформації та інформаційної безпеки, 
службу з охорони праці.

Інститут моніторингу. Для спостереження 
за станом земель, відстежування змін, надання 
оцінки та усунення негативних наслідків створе-
ний інститут моніторингу земель. він є складо-
вою частиною державної системи моніторингу 
довкілля. в інституті моніторингу земель, виді-
ляють моніторинг ґрунтів сільськогосподар-
ського призначення. Формально цей інститут 
забезпечують конституція україни, земельний 
кодекс, закон україни «Про охорону навколиш-
нього середовища», закон україни «Про охо-
рону земель», закон україни «Про меліорацію 
земель», Постанова кМу «Положення про дер-
жавну систему моніторингу довкілля», Поста-
нова кМу «Положення про моніторинг земель» 
від 20 серпня 1993 року № 661, наказ Держ-
водгоспу «інструкція з організації та здійснення 
моніторингу на зрошувальних та осушуваних 
землях» від 16 квітня 2008 року № 108, наказ 
Мінагрополітики «Положення про моніторинг 
ґрунтів на землях сільськогосподарського при-
значення» від 26 лютого 2004 року № 383/8982, 
наказ Мінагрополітики «Порядок ведення агро-
хімічного паспорта поля» від 11 жовтня 2011 року 
№ 536 тощо. він ведеться на національному 
(Держгеокадастр + Мінекологіі + Мінагрополі-
тики + наан), регіональному (обласні Головні 
управління Держгеокадастру) та локальному 
(районні відділи та управління Держгеокада-
стру) рівнях. інститут моніторингу земель про-
водить агрохімічну паспортизацію земельних 
ділянок, зйомку, обстеження і вишукування, 
досліджує родючість ґрунтів (розвиток водної і 
вітрової ерозії, втрата гумусу, погіршення струк-
тури ґрунту, заболочення і засолення), зарос-
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тання сільськогосподарських угідь, забруднення 
земель пестицидами, важкими металами, раді-
онуклідами та іншими токсичними речовинами 
тощо. організаційною структурою є Державна 
екологічна інспекція україни. Моніторинг ґрун-
тів сільськогосподарського призначення про-
водять Мінагрополітики з Мінекології, Держгео-
кадастром та наан. як бачимо, організаційна 
структура потребує вдосконалення шляхом 
створення єдиного центру моніторингу земель, 
який усуне розрізненість, притаманну теперіш-
ній ситуації.

Інститут державного контролю за вико-
ристанням та охороною земель. результатом 
земельної реформи стало утворення багатьох 
нових землеволодінь та землекористувань, що 
не завжди супроводжувалося додержанням чин-
ного законодавства. тому важливим напрямом 
державного управління земельними ресурсами 
було утворення інституту державного контролю 
за використанням та охороною земель, який 
складається із державного, самоврядного та 
громадського контролю. Формальними прави-
лами цього інституту стали глава 32 земельного 
кодексу, закон україни «Про державний контр-
оль за використанням та охороною земель» 
тощо. організаційною формою інституту дер-
жавного контролю є Державна інспекція з контр-
олю за використанням і охороною земель. але 
вона зазнала значних трансформацій, бо спо-

чатку була у складі Держкомзему, потім у складі 
Держсільгоспінспекції, а згідно з Постановою 
кМу від 22 липня 2016 року № 482 перебуває 
під егідою Держгеокадастру та його терито-
ріальних органів. Голова Держгеокадастру є 
Головним інспектором, керівники територіаль-
них органів – головними інспекторами, керів-
ники структурних підрозділів та його територі-
альними органами – старшими інспекторами, 
головні та провідні спеціалісти – інспекторами. 
в центральному апараті Держгеокадастру ство-
рений окремий підрозділ, що здійснює контроль 
та координує територіальні органи. чисельність 
працівників збільшилась на 300 осіб (25 – у 
центрі, 275 – у територіальних органах). така 
чисельність для проведення зазначеного обсягу 
робіт є замалою (рис. 1).

одним із напрямів удосконалення інституту 
державного управління земельними ресурсами 
є розмежування управлінських повноважень між 
органами місцевого самоврядування та орга-
нами виконавчої влади. До компетенції орга-
нів виконавчої влади у особі кабінету Міністрів 
україни (пункт 5 статті 116 конституції, Глава 3 
земельного кодексу), міністерств та відомств 
належить управління землями державної влас-
ності. До компетенції органів місцевого само-
врядування у особі верховної ради україни, 
обласних, районних, міських, сільських, селищ-
них рад (статті 142, 143 конституції, Глава 2 зк) 

Рис. 1. Інституція державного управління земельними ресурсами*
* розроблено автором

Інституція державного управління земельними ресурсами
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належить управління землями територіальних 
громад (комунальна та приватна власність). 
завдяки конституційному закріпленню норм 
управління земельними ресурсами стосовно 
повноважень органів місцевого самовряду-
вання подальше уточнення вони віднайшли у 
земельному кодексі та законі україни «Про міс-
цеве самоврядування».

за роки незалежності україни динамічної 
розбудови набуває інститут державного управ-
ління земельними ресурсами. в цьому інституті 
залежно від повноважень органів виділяють 
декілька напрямів управління: загальне, між-
галузеве, галузеве, спеціально уповноважений 
орган з питань земельних ресурсів. органи від-
носять до загальних, якщо їх повноваження не 
окреслені окремою галуззю або функціональним 
напрямом. До загальних органів належать вер-
ховна рада україни, кабінет Міністрів україни, 
місцеві державні адміністрації, місцеві ради та 
їх виконавчі органи. органи, компетенція яких 
окреслена функціональним напрямом, назива-
ються міжгалузевими. спеціально уповноваже-
ним органом у сфері земельних відносин є Держ-
геокадастр, або, згідно зі статтею 15 земельного 
кодексу, центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері земель-
них відносин. Формальними правилами або його 
законодавчою основою є конституція україни, 
закон україни «Про інформацію», закон укра-
їни «Про засади запобігання і протидії корупції», 
закон україни «Про центральні органи вико-
навчої влади», закон україни «Про державну 
службу», Постанова кМу «Про реформування 
територіальних органів Державної служби з 
питань геодезії, картографії та кадастру» від 
31 серпня 2016 року № 581 тощо. спираючись 
на вищевказаний розподіл органів державного 
управління, вчені визначили, що інститут дер-
жавного управління поділяється на загальний 
(включає органи загальної і спеціальної компе-
тенції з територіальним поділом) та галузевий 
(не залежить від територіального принципу, а 
здійснюється міністерствами, підпорядкованими 
ним службами та підприємствами). в інституті 
місцевого управління також виділяють загальне 
та спеціальне управління, яке здійснюють органи 
місцевого самоврядування. в інституті приват-
ного (ринкового) управління способи викорис-
тання земельних ресурсів вибирають власники 
або користувачі в межах їх господарства.

еволюція організаційної системи інституту 
державного управління формувалась одно-
часно з інститутом держави. в часи столипін-
ської реформи (1905–1915 роки) спеціально 
уповноваженим органом у сфері земельних 
ресурсів було Головне управління землеустрою 
та землеробства. в радянські часи до складу 
Міністерства сільського господарства входило 
Головне управління землеустрою та землеко-
ристування. на нашу думку, початковою точкою 
відліку моменту створення єдиного інституту 

державного управління земельними ресурсами 
вважається 1996 рік відповідно до указу Прези-
дента україни «Про створення єдиної системи 
державних органів земельних ресурсів» від 
14 січня 2015 року № 15. цей державний орган 
отримав назву «Державний комітет україни по 
земельних ресурсах». в загальному розумінні 
структура управління – це склад і підпорядко-
ваність різних елементів, ланок і рівнів управ-
ління [4]. Побудова організаційної структури 
управління земельними ресурсами включає 
горизонтальні та вертикальні елементи, а також 
зв’язки між ними. за вертикальним поділом на 
обласному рівні створювались обласні головні 
управління, на районному – районні відділи, на 
рівні міст (міст обласного та районного підпо-
рядкування) – міські управління або міські від-
діли земельних ресурсів, на рівні сіл та селищ 
працювали окремі інженери-землевпорядники. 
тим самим в управлінні земельними ресурсами 
був створений територіальний інститут, який 
охоплював весь земельний фонд. відповідно до 
цього указу відбувся набір фахівців, відводилось 
приміщення, технічне та програмне забезпе-
чення тощо. все вищеназване потребує коштів, 
і саме держава здійснює утримання цього апа-
рату за рахунок державного бюджету, що стало 
основою формування економічного інституту. 
з 2002 року в цьому інституті відбулось вдоско-
налення порядку продажу земельних ділянок 
державної та комунальної власності, а поряд з 
цим впровадили механізм компенсації витрат 
з організації їх продажу державним органам 
земельних ресурсів (5% від вартості проданих 
земельних ділянок) [5].

у 1996 році було затверджено Положення 
про Державний комітет україни по земельним 
ресурсам відповідно до указу Президента від 
13 травня 1996 року № 340/96. згідно з ним цен-
тральним органом державної виконавчої влади 
визнавався Держкомзем. водночас Держком-
зем підпорядковується кабінету Міністрів укра-
їни і є складовою частиною агропромислового 
комплексу. його призначенням було реалізову-
вати державну земельну політику та впроваджу-
вати в дійсність етапи земельної реформи. на 
Держкомзем одночасно поклали повноваження 
щодо державного управління земельними 
ресурсами і здійснення координації діяльності 
державних органів земельних ресурсів нижчих 
рівнів. його пріоритетними завданнями було 
проведення земельної реформи, здійснення 
державного контролю за використанням та охо-
роною земельних ресурсів, ведення державного 
земельного кадастру, моніторингу земель та 
проведення землеустрою, розроблення і впро-
вадження державних і регіональних програм. 
тому при Держкомземі сформували науковий 
центр державного земельного кадастру, моніто-
рингу та охорони земель. у земельному кодексі 
повноваження Держкомзему описані у статті 15. 
очолює Держкомзем призначений Президен-
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том Голова. водночас на нього покладені функ-
ції головного державного інспектора україни 
щодо використання та охорони земель.

у 2000 році [6] завдання Держкомзему були 
розширені стосовно розпорядження землями 
державної та комунальної власності і залучення 
його фахівців до створення Держбюджету, роз-
роблення держпрограми соціально-економіч-
ного розвитку україни і Програми діяльності 
кМу. відбулося удосконалення управління 
Держкомземом «інституту оцінки земель» шля-
хом регулювання земельно-оціночного процесу 
ним, централізованої організації проведення 
робіт з нормативної грошової оцінки земель, 
покладанням повноважень на органи Держком-
зему щодо надання витягів з технічної докумен-
тації про нормативну грошову оцінку земельних 
ділянок. в інституті оцінки земель Держкомзем 
став розвивати напрям експертної грошової 
оцінки шляхом організації професійної підго-
товки оцінювачів з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок, фіксування їх кількості та 
проходження кваліфікації у Державному реєстрі 
оцінювачів з експертної грошової оцінки земель-
них ділянок. Держкомзем удосконалює інсти-
тут оцінки земель за допомогою розроблення 
пропозицій щодо вдосконалення Методики та 
Порядку як з експертної, так і з нормативної гро-
шової оцінки земель. Держкомзем свої повнова-
ження поширив і на розбудову інституту ринку 
земель, проведення земельних аукціонів та 
конкурсів, визначення стартової ціни земельної 
ділянки, земельного кредитування та подат-
кової системи. також він почав координувати 
роботу галузевих інститутів стосовно забез-
печення режиму земель природоохоронного, 
оздоровчого, рекреаційного та історико-куль-
турного призначення. Держкомзем регулював 
у складі державного земельного кадастру реє-
страцію земельних ділянок, нерухомого майна 
та прав на них, договорів оренди земельних 
ділянок, вів Державний реєстр прав на землю 
та нерухоме майно, ліцензування певних видів 
господарської діяльності. Держкомзем в кадро-
вому інституті очолює галузеву систему підго-
товки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
працівників органів земельних ресурсів поряд 
із працівниками підпорядкованих йому підпри-
ємств, установ та організацій.

аналіз розвитку інституту державного управ-
ління земельними ресурсами показує велику 
його динамічність та трансформативність у 
зв’язку з пристосуванням до потреб ринкової 
економіки як у зміні назв, так і у підпорядку-
ванні Міністерствам і сукупностей повнова-
жень. у 2007 році впровадилась реорганізація 
Держкомзему в Державне агентство земельних 
ресурсів україни [7]. незмінно ним залишився 
управляти кабінет Міністрів україни, але тільки 
через іншого міністра – Міністра охорони навко-
лишнього природного середовища. з 2011 року 
Держземагентство управлялось кабінетом 

Міністрів україни, але знову змінило міні-
стра – Міністр аграрної політики та продоволь-
ства україни [6]. з 2014 року Держземагентство 
підпорядковувалось Міністерству регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства [8]. з 2015 року Держземагентство 
було реорганізовано у Державну службу укра-
їни з питань геодезії, картографії та кадастру 
[9]. з 2016 року кабінет Міністрів україни управ-
ляє Держгеокадастром через Міністра аграр-
ної політики та продовольства [10]. змінились і 
територіальні органи: на обласному рівні – Голо-
вне управління Держгеокадастру у відповідній 
(наприклад, вінницькій) області, на районному 
рівні – управління Держгеокадастру у відпо-
відному (наприклад, жмеринському) районі 
або відділ Держгеокадастру у відповідному 
(наприклад, барському) районі, на міському 
рівні – управління Держгеокадастру у відповід-
ному місті (наприклад, м. вінниці). відповідно 
до Постанови від 31 серпня 2016 року № 581 
[11] ліквідувались територіальні органи Держге-
окадастру як юридичні особи публічного права. 
Погоджуюсь з думкою а.М. третяка про те, що 
основні функції Держгеокадастру (стаття 15 зк) 
не є досконалими, оскільки він є органом вико-
навчої влади з питань державного управління в 
галузі земельних відносин, проте не може здій-
снювати землеустрій, моніторинг земель, а може 
тільки організовувати їх здійснення [12, с. 303]. 
його однодумцями є в.в. Горлачук, в.Г. в’юн, 
а.я. сохнич, і.с. качурець, які говорять про 
те, що відносини між суб’єктами управління 
земельними ресурсами (міжособистісні, міжсис-
темні, змішані) виражають позицію людей щодо 
управління земельними ресурсами. і, власне, 
відносини, пов’язані з управлінням земельними 
ресурсами, – це насамперед організаційні від-
носини, яким належить особливе місце в забез-
печенні умови раціонального використання та 
охорони земель [13, с. 10]. характеризуючи 
сучасне управління земельними ресурсами, 
Ю.в. ковбасюк, в.в. тертичка наголошують на 
тому, що за змістом воно є стратегічним управ-
лінням [12, с. 32]. в.Ю. сташенко розкриває 
інституціональний механізм державного управ-
ління земельними ресурсами як групу інстру-
ментів, що включають інструменти інституаліза-
ції структури управління, формування інституту 
обмежень та обтяжень, інституалізації форм і 
прав власності на землю.

Висновки. в державному інституті управління 
земельними ресурсами базові інститути горизон-
тального рівня еволюціонували, відповідаючи 
на тогочасні вимоги державної політики у сфері 
земельних ресурсів. управлінський інститут був 
законодавчо закріплений правовим інститутом 
шляхом затвердження відповідних положень: 
1) Положення про Державний комітет україни по 
земельних ресурсах (Державну службу геодезії 
картографії та кадастру); 2) типові положення 
про обласне управління; 3) типові положення 
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про міські управління; 4) типові положення про 
районний відділ; 5) типові положення про міське 
(міст обласного та районного підпорядкування) 
управління (відділ) земельних ресурсів. Поряд 
з вищезазначеними інститутами розвитку набув 
соціальний інститут, тому що працівників забез-
печили робочими місцями (скорочення безро-
біття), вони отримують заробітну плату і премії, 
забезпечуються путівками на оздоровлення, а 
також вважаються державними службовцями 
тощо. кадровий інститут сформувався на основі 
тієї граничної чисельності працівників держав-
них органів, які передбачені указом. екологіч-
ний інститут набув розвитку відповідно до указу 
Президента «Про вдосконалення системи дер-
жавного управління земельними ресурсами 
та контролю за їх використанням і охороною» 
від 19 серпня 2002 року № 720/2002. в ньому 
зазначалось, що урядовим органом держав-

ного управління стає також державна інспекція з 
контролю за використанням і охороною земель у 
складі Державного комітету україни по земель-
них ресурсах. Державне управління земель-
ними ресурсами розповсюдилось не тільки на 
територію всього земельного фонду відповідно 
до категорій земель за цільовим призначенням, 
але й на всі землі у галузях національної еконо-
міки, заснувавши галузевий інститут. інформа-
ційний інститут як окрему одиницю виділяють 
з 2004 року, коли вийшло Положення про Дер-
жавний фонд документації із землеустрою [14]. 
він набув розвитку у 2011 році з визначенням 
земельного кадастру як геоінформаційної сис-
теми та у 2013 році у зв’язку з введенням в дію 
публічної кадастрової карти. розглянуті інститути 
в подальшому потребують розбудови та вдоско-
налення шляхом створення та удосконалення 
похідних інститутів.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

CHANGE MANAGEMENT SYSTEM IN LIGHT INDUSTRY

Міх О.М.
аспірант,

київський національний університету технологій та дизайну

В статті запропоновано авторський підхід до моделювання процесу реалізації системи управління змі-
нами в легкій промисловості, який є складним комплексом процесів і процедур, орієнтованих на реалізацію 
всіх змін на підприємствах галузі. Наведено методику формування стратегії змін у легкій промисловості. 
Обґрунтовано алгоритм оцінки готовності легкої промисловості до змін.

Ключові слова: зміни, легка промисловість, моделювання, система управління, управління змінами.

В статье предложен авторский подход к моделированию процесса реализации системы управления из-
менениями в лёгкой промышленности, который представляет собой сложный комплекс процессов и про-
цедур, ориентированных на реализацию всех изменений на предприятиях отрасли. Приведена методика 
формирования стратегии изменений в лёгкой промышленности. Обоснованно алгоритм оценки готов-
ности лёгкой промышленности к изменениям.

Ключевые слова: изменения, лёгкая промышленность, моделирование, система управления, управле-
ния изменениями.

In the article the author's approach to modeling the process of implementing management changes in light 
industry, which is a complex set of processes and procedures aimed at implementation of changes in the indus-
try. The method of forming a strategy change in light industry. Substantiated estimation algorithm readiness light 
industry to change.

Keywords: changes, light industry, modeling, system management, change management.

Постановка проблеми. в сучасних умо-
вах управління змінами займає значне місце в 
управлінні промисловістю, а самі зміни стають 
невід’ємним елементом ведення бізнесу. необ-
хідність змін визначається активним розвитком 
сучасних технологій, посиленням конкурентної 
боротьби та подоланні внутрішніх протиріч у 
промисловості. Потреби в змінах з’являються 
постійно та їх вплив на життєвий цикл підпри-
ємств легкої промисловості вже не розгляда-
ється як виключне явище.

Аналіз останніх досліджень. різні аспекти 
теорії та практики управління змінами, в тому 
числі процеси планування й реалізації змін, 
є предметом наукових досліджень зарубіж-
них і вітчизняних вчених, таких як Д. андер-
сон, л. андерсон, т. андрєєва, а. армена-
кіс, у. барнет, а. бедон, М. бір, в. бурке, 
Д. воронков [1], о. Гайдей [2], о. Гарафонова 
[3], л. Грейнер, Г. керолл, л. корчевська [4], 
Дж. коттер [5], с. лазар, к. левін, т. лепейко, 
ж. літвін, і.і. Мазур, Ф. Местон, с. Мюл-
лер, н. норіа, М. Пул, Дж. Фрімен, Г. х’юбер, 
М. ханан, в. Шапіро, а. Шегда, з. Шершньова, 
Г. Широкова та ін.

невирішені раніше частини загальної про-
блеми. Проте, віддаючи належне теоретичній 
та практичній цінності попередніх наукових 

здобутків, слід відзначити необхідність прове-
дення моделювання процесу реалізації системи 
управління змінами в легкій промисловості.

Постановка завдання. актуальність і 
гострота проблеми управління змінами в кон-
тексті розвитку системи управління змінами в 
легкій промисловості визначили мету статті.

Виклад основного матеріалу. управління 
змінами – це процес, зумовлений тиском фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовища, 
який включає ініціювання змін: визначення необ-
хідності змін, їх планування, організацію (ство-
рення команди змін; забезпечення підтримки 
змін та ін.), формування системи мотивації змін, 
контроль, регулювання змін та їх завершальне 
впровадження.

Моделювання дозволяє створити опти-
мальну систему управління змінами в легкій 
промисловості. оптимальна система управ-
ління відповідає етапу розвитку галузі, логіці 
функціонування, особливостям внутрішнього 
і зовнішнього середовища, сприяє реалізації 
стратегічних цілей і найбільш повно орієнто-
вана на максимізацію вартості власне підпри-
ємств легкої промисловості.

варто зазначити, що моделювання опти-
мальної для промисловості системи управління 
включає такі аспекти:
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– моделювання організаційно-функціональ-
ної структури відповідно до цілей, стратегією і 
логікою функціонування підприємств галузі,

– моделювання та впровадження механіз-
мів управління за цілями, завданнями;

– моделювання системи підтримки прийняття 
рішень, процедур планування та контролю;

– розробка і впровадження єдиних стандар-
тів і регламентів управління;

– моделювання інформаційної структури 
галузі, підвищення керованості офіційних і 
неформальних потоків інформації.

Методика формування стратегії впрова-
дження змін у легкій промисловості наведена 
на рис. 1. так, на першому етапі запропонованої 
методики відбувається оцінка готов-
ності власне галузі до змін.

Для оцінки готовності промисло-
вості до змін пропонуємо скориста-
тися моделлю характеристик для 
оцінки готовності до змін та пере-
шкод, які можуть їм завадити. При 
умові невиконання встановлених 
припущень обґрунтовуються зміни, 
що здатні забезпечити набір зазна-
чених характеристик. отже, власне 
алгоритм оцінки готовності до змін 
складається з наступних етапів 
(рис. 2).

наступним етапом щодо форму-
вання цілісної системи управління 
змінами є оцінка доцільності про-
ведення змін. Методична основа 
побудови системи показників ефек-
тивності стратегій змін повинна 
базуватися на жорстко формалізо-
ваних методах економіко-матема-
тичного та статистичного аналізу 
[1]. Проте, враховуючи, що система 
показників повинна характеризу-
вати діяльність підприємств галузі, 
враховуючи людський фактор, 
методичний інструментарій її фор-
мування повинен включати і альтер-
нативні методи отримання та ана-
лізу інформації, а саме: інтерв'ю, 
спостереження, опитування, екс-
пертні оцінки. іншими словами, 
побудова системи показників оцінки 
змін вимагає комплексного викорис-
тання і кількісних методів (в рамках 
аналізу ідентифікованих як фор-
мальні), і якісних (неформальних).

система показників розробленої 
ефективності стратегії змін підпри-
ємств легкої промисловості пови-
нна враховувати фактори і умови, 
що обумовлюють їх реалізацію, з 
одного боку, і показники підпри-
ємств – з іншого [2, с. 52].

заключним етапом вдоскона-
лення системи управління змінами 

на підприємствах легкої промисловості є фор-
мування стратегії змін та оцінка її ефективності. 
Для оцінки ефективності стратегічного плану-
вання на підприємствах необхідно скласти сис-
тему показників, які задовольняють наступним 
вимогам:

– надають можливість визначення ймовір-
ності можливих станів системи (підприємства) 
на базі вимірювання ефекту від впровадження 
змін;

– дозволяють встановити планові (норма-
тивні) значення показників, що сприяють досяг-
ненню цілей стратегії змін;

– забезпечать контроль досягнення плано-
вих значень, виявлення причин і джерел від-

Етап 2. Оцінка доцільності проведення змін

Етап 1. Оцінка готовності галузі до змін

Оцінка ефективності проведення змін

Оцінка готовності легкої 
промисловості до змін

Оцінка опору легкої 
промисловості до змін

Складання профілю оцінки успішності змін

Моделювання інтегрального показника ідентифікації 
розвитку виду економічної діяльності

Генетичний прогноз

Оцінка структурних пропорцій економічного простору

Формування стратегії змін підприємства

Прогнозування економічної ефективності 
впровадження змін на підприємстві

Етап 3. Оцінка ефективності впровадження змін на 
підприємствах легкої промисловості

Рис. 1. Етапи процесу формування стратегії впровадження 
змін легкій промисловості*

*Джерело: авторська розробка
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хилень факту від плану, визначення ступеня 
впливу відхилень на кінцеві результати реаліза-
ції стратегії змін;

– координація бізнес-процесів на основі 
виявлених в процесі діагностики взаємозв'язків 
між їх параметрами;

Рис. 2. Алгоритм оцінки готовності легкої промисловості до змін*
*Джерело: авторська розробка

Крок 2. Оцінка опору легкої промисловості змінам

Крок 1. .Оцінка готовності легкої промисловості до змін

 
Встановлення набору показників для оцінки готовності підприємства до змін 

Ранжування показників за ступенем значимості (Σ=1)

Експертна оцінка показника

Складання системи показників для оцінки готовності легкої промисловості
до змін

Складання системи показників для виміру рівня опору галузі до змін за 
кожною групою

Ранжування показників за ступенем значимості (Σ=1)

Встановлення ступеню впливу відповідних факторів на процес опору 
менеджменту підприємств легкої промисловості

Визначення інтегрального показника опору галузі змінам за кожною 
характеристикою (max=5)

Визначення інтегрального показника готовності галузі до змін по кожній 
характеристиці (max=5)

Побудова матриці позиціонування відносно успіху проведення запланованих 
змін
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– мотивація і стимулювання менеджменту 
підприємств галузі, виходячи з досягнутих зна-
чень показників діяльності.

Підхід до формування системи показників 
оцінки необхідності впровадження змін у лег-
кій промисловості потребує дотримання певних 
концептуальних постулатів, а саме:

1. цілеспрямованість. Даний принцип поля-
гає в неоднозначному підході до вимірювання. 
з одного боку, показники відбираються з кон-
кретною метою – представити найбільш повну 
та об'єктивну характеристику розглянутої сис-
теми. з іншого боку, досягнення основної страте-
гічної мети самої системи здійснюється шляхом 
її фрагментації, поділу на більш вузькі цілі, які 
виражаються в планових значеннях показників. 
на етапі стратегічного планування мета вищого 
порядку задається конкретною системою показ-
ників, яка формується таким чином, що досяг-
нення запланованих значень індикаторів рівно-
значно досягненню мети вищого порядку. При 
цьому можливе «якісне» формулювання мети, 
однак робити висновок про її досягненні можна 
тільки при отриманні та дослідженні кількісних 
параметрів оцінки [3, с. 121].

цільовими значеннями показників, згідно 
точки зору в.а. чернової [6, с. 24], можуть 
виступати: групи показників траєкторії (напри-
клад, збільшення обсягу продажів рентабельної 
продукції) і обмеження. обмежені цілі можуть 
розглядатися як точкові (досягнення певного 
результату) та інтервальні, коли необхідно отри-
мати результат у встановлених рамках: від міні-
мального до максимального значення (склад-
ські запаси готової продукції).

2. інформативність. так як більшість показ-
ників нерівноцінні за кількісними та якісними 
характеристиками інформації про стан системи 
промисловості, необхідно забезпечити узгодже-
ність і несуперечність індикаторів в оцінці сис-
теми ефективності стратегій змін.

3. адекватність і своєчасність. це ключова 
вимога до системи оцінки стратегій змін, що поля-
гає в дотриманні відповідності системи показни-
ків та методики її побудови, а також застосування 
досліджуваним нею реальним процесам. необ-
хідно забезпечити відповідність між періодич-
ністю, з якою проводиться аналіз значень показ-
ників, і ступенем їх важливості. інтенсивність 
впливу проявляють і такі умови, як складність 
отримання інформації, час, що витрачається на 
її пошук, систематизацію та обробку, а також вар-
тість самих досліджень [4, с. 267].

4. Порівнянність. з метою отримання 
об'єктивної інформації про стан виду економіч-
ної діяльності показники, які входять в систему, 
повинні бути порівнянними. Для цього необ-
хідне виконання таких умов:

– єдність складу порівнюваних показників і 
єдність методики їх розрахунку;

– тимчасова єдність моментів часу, для 
яких розраховуються показники;

– уніфікація факторів, що детермінують 
величину порівнюваних показників (цінових, 
якісних і структурних).

існує чотири основні методи збору даних: 
анкетні опитування, інтерв’ю, спостереження і 
група другорядних джерел інформації. жоден із 
зазначених способів не може вважатися винятко-
вим, тому що має свої власні переваги і недоліки.

анкетні опитування. найбільш ефективний 
спосіб збору даних, тому що охоплює велике 
число респондентів, вони можуть швидко бути 
проаналізовані, з використанням комп'ютерів, 
з застосуванням кількісної оцінки. недоліком 
є необхідність попередньої розробки переліку 
відповідей, відсутність пояснення вибору і пояс-
нень до відповіді, відповіді можуть бути уперед-
женням проти контрагентів. 

інтерв’ю – це другий за значимістю спо-
сіб збору даних. виділяють групове інтерв’ю та 
індивідуальне інтерв’ювання. найбільш широко 
застосовується спосіб, що дозволяє задавати 
питання безпосередньо. Додатковою перевагою 
є роз’яснення відповіді в процесі опитування. 
така гнучкість неоціненна для отримання прав-
дивої інформації. основною перевагою цього 
методу є можливість коригування питання в про-
цесі інтерв’ювання, а недоліком – час, необхід-
ний для збору інформації у вигляді цього методу.

спостереження. один з прямих способів 
збору інформації. серед проблем використання 
цього способу є проблеми з інтерпретацією 
отриманих даних. експерти повинні розробити 
схему обробки інформації, а це може вимагати 
значних коштів і часу. інформація може набу-
вати суб’єктивний відтінок, оскільки проходить 
через спостерігача. це одна з проблем даного 
способу, тим більше, якщо він не має уявлення 
про те, що може послужити джерелом інфор-
мації і яким чином її обробити. тому, основною 
вимогою стає визначення періодів часу, протя-
гом яких може бути зібрана інформація, терито-
рія і перелік ситуацій. спостереження особливо 
важливі при оцінці міжабонентських відносин.

непрямі методи. це отримання інформації не 
від респондентів, а зі статистичних даних, звіт-
ності, положень, накопиченої інформації. такі 
джерела представляють відносно об’єктивну 
інформацію, так як вільні від участі в інтерпре-
тації спостерігача і відповідача. найчастіше ці 
способи збору даних є доповненням до попе-
редніх способам [5, с. 82]. архівні дані можуть 
використовуватися при попередній діагностиці, 
виділяючи ділянки більш конкретної і ретельної 
уваги, а також для підтвердження інших даних. 

експертна оцінка здійснюється за 
п'ятибальною шкалою: 5 – найбільш вагомий, 
1 – найменш вагомий показник. оцінка віднос-
ної значимості кожного показника множиться на 
відповідний коефіцієнт значущість цього показ-
ника, потім вони підсумовуються. в результаті 
отримуємо інтегральну оцінку готовності (опору) 
виду економічної діяльності до проведення змін 
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за однією з п’яти характеристик (максимальна 
може дорівнювати п’яти, мінімальна – одиниці). 
Максимальна оцінка за всіма п’ятьма параме-
трами, таким чином, буде дорівнює 25, а міні-
мальна – 5.

Висновки. Модель формування стратегії 
впровадження змін у легкій промисловості є 
складним комплексом процесів і процедур, орієн-

тованих на реалізацію всіх змін на підприємствах 
галузі. тому раціональним є проведення оцінки 
готовності підприємств легкої промисловості до 
стратегічних змін з побудовою профілю готов-
ності галузі до змін. останнє дозволить наочно 
порівняти внесок кожної складової в загальну 
систему управління змінами, а потім досліджу-
вати і згодом реалізувати перспективи цих змін.
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У статті розглянуто сутність фінансового ринку та визначено основні його складові. Особливу увагу 
приділено дослідженню тенденцій розвитку валютного ринку України. Визначено особливості сучасного 
стану та перспектив розвитку банківського сектору, кредитного ринку України в умовах здійснюваної 
фінансового-кредитної політики держави.

Ключові слова: фінансовий ринок, валютний ринок, кредитний ринок, фондовий ринок, фінансово-кре-
дитна політика, державне регулювання.

В статье расссмотрена сущность финансового рынка и определено основные его элементы. Осо-
бенное внимание уделено исследованию тенденций валютного рынка Украины. Определено особенности 
современного состояния и перспектив развития банковского сектора, кредитного рынка Украины в усло-
виях осуществляемой государством финансово-кредитной политики.

Ключевые слова: финансовый рынок, валютный рынок, кредитный рынок, фондовый рынок, финансо-
во-кредитная политика, государственное регулирование.

It was examined the nature of the financial market and determined its main components in the article. Special 
attention is given to research trends of the currency market of Ukraine. The features of the current state and 
prospects of the banking sector and the credit market of Ukraine were determined in conditions of ongoing fiscal 
and credit policies.

Keywords: financial market, foreign exchange market, credit market, equity market, financial-credit policy, 
state regulation.

Постановка проблеми. Фінансово-грошо-
вий сектор як самостійний елемент грошового 
господарства формує фінансовий ринок, який є 
невід’ємною частиною сучасної ринкової еконо-
міки. нестабільність економічної ситуації в укра-
їні сьогодні змушує шукати нових раціональних 
підходів у формуванні держаної фінансово-кре-
дитної політики, що насамперед залежить від 
рівня розвитку фінансового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вивченню особливостей функціонування і роз-
витку фінансового ринку присвячено багато 
наукових праць в.М. опаріна, М.і. савлука, 
к.П. янковського та ін.

в економічній теорії фінансовий ринок визна-
чений як система відносин, що виникають в про-
цесі обміну економічних благ із застосуванням 
грошей в якості активу-посередника.

Фінансовий ринок – це складова фінансової 
системи держави, яка може успішно розвиватися 
і функціонувати лише в ринкових умовах. розви-
ток фінансового ринку значною мірою відобра-
жає гнучкість фінансової системи та швидкість, 

з якою вона може пристосовуватися до змін в 
економічному та політичному житті країни, а 
також різноманітних процесів, які відбуваються 
за її межами. розвинуті фінансові ринки стиму-
люють і посилюють фінансові потоки в еконо-
міці та зменшують суспільні витрати, зокрема й 
кожного учасника ринку [1, с. 23].

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення особливостей функціонування фінансо-
вого ринку україни та подальших напрямів його 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. в сучасній економічній літературі є 
багато різних підходів до визначення фінансо-
вого ринку (табл. 1).

Для забезпечення ефективного розвитку 
фінансового ринку необхідно мати чітке уяв-
лення, які він виконує функції і на яких принци-
пах базується.

серед основних функцій фінансового ринку 
можна виділити такі:

1. Функція ціноутворення, що проявляєтсья 
через встановлення цін на фінансові ресурси, 
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забезпечуючи тим самим рівновагу попиту та 
пропозиції.

2. Функція забезпечення ліквідності, що вка-
зує на ефективність функціонування фінансо-
вого ринку через ліквідність фінансових ресур-
сів, які обертаються на ньому. 

3. Функція економії на витратах полягає у 
тому, що фінансовий ринок зменшує витрати 
на проведення операцій та інформаційні 
витрати.

загалом принципи фінансового ринку роз-
глядають як основні правила, за якими відбу-
вається побудова реального й ефективного 
фінансового ринку [7].

основні принципи фінансового ринку можна 
розглянути у таблиці 2.

Фінансовий ринок – складна система, яка 
функціонує за рахунок його основних струк-
турних елементів (частин). кожен структурний 
елемент охоплює частину фінансових ресурсів 

таблиця 1
Сучасні підходи до визначення поняття «фінансовий ринок»

Автор Визначення
л. Павлова [2] Фінансовий ринок – це механізм управління потоками грошових ресурсів,

в. опарін 
[3, с. 24]

Фінансовий ринок – це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов’язаних 
з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення 
виробничої та фінансової діяльності».

Г. бєлоглазова 
[4]

розглядає фінансовий ринок з позиції поділу його на внутрішні та зовнішні ринки 
і визначає як сукупність національних і міжнародних фінансових ринків, що 
забезпечують акумулювання та перерозподіл фінансових ресурсів через систему 
банківських та інших фінансово-кредитних установ для забезпечення процесу 
відтворення у світовому масштабі.

к. П. янков-
ський [5]

Фінансовий ринок – це ринок фінансових ресурсів на різні платіжні засоби, яким 
характерні попит та пропозиція

н. в. орлова [6]
Фінансовий ринок – це елемент механізму циклічного розвитку господарської 
системи, що взаємодіє з іншими елементами виробничої структури та забезпечує 
динамічний розвиток усіх галузей народного господарства

таблиця 2
Основні принципи фінансового ринку та їх характеристика

Назва принципів Характеристика

цілісність ринку 
у межах окремої 
країни

забезпечується наявністю єдиної національної фондової біржі як єдиного місця 
котирування цінних паперів, єдиного центрального депозитарію цінних паперів і 
єдиного клірингового банку; також означає визначення єдиних курсів на усі цінні 
папери, які допущені до обігу й котирування на всій території країни

централізація
здійснення державного контролю та безпосереднє регулювання цілісної системи 
обігу цінних паперів, що забезпечується спеціально створенними державними 
органами

Прозорість Доступність для всіх учасників ринку до значних обсягів достовірної інформації 
про фінансові послуги та суб'єктів, що їх надають, про цінні папери та їх емітентів

соціальна 
справедливість

забезпечення створення рівних можливостей та спрощення умов доступу 
інвесторів і позичальників на фінансовий ринок, недопущення монопольних 
проявів дискримінації прав і свобод суб'єктів ринку цінних паперів

урегульованість створення гнучкої та ефективної системи регулювання фінансового ринку і, в 
першу чергу, фондового

контрольованість створення надійно діючого механізму обліку і контролю, запобігання та 
профілактика зловживань і злочинності на фінансовому ринку і його сегментах

ефективність
Максимальна реалізація потенційних можливостей щодо мобілізації та 
розміщення фінансових ресурсів у перспективні сфери національної економіки, 
що сприятиме забезпеченню її прогресу та задоволенню життєвих потреб 
населення

Правова 
упорядкованість

створення розвиненої правової інфраструктури забезпечення діяльності 
фінансового ринку, яка чітко регламентує правила поведінки і взаємовідносин 
його суб'єктів

конкурентність

забезпечення необхідної свободи підприємницької діяльності інвесторів, емітентів 
і ринкових посередників, створення умов для змагання за найбільш вигідне 
залучення вільних фінансових ресурсів і встановлення немонопольних цін на 
послуги фінансових посередників та умов контролю за дотриманням правил 
добросовісної конкуренції учасниками ринку
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держави і, здійснюючи операції з ними, забез-
печує розвиток фінансової системи країни зага-
лом. До них можна віднести (рис. 1).

беручи до уваги основні складові фінансо-
вого ринку, виділені на рис. 1, можна сказати, що 
важливу роль у його функціонуванні відіграють 
фінансово-кредитні установи, які забезпечують 
рух фінансових ресурсів всередині держави. 
До таких фінансових установ можна віднести в 
першу чергу банки.

саме банківська система, і банки, як її учас-
ники, відіграє домінуючу роль на фінансовому 
ринку [8]. саме тому негативні тенденції у 
фінансовому секторі країни виявились тут най-
більш помітними (табл. 3).

отже, проаналізувавши дані табл. 3, можна 
зробити висновок, що за 2014-2015 рр. кількість 
банківських установ зменшилась на 35%. однак 
більший темп зменшення мають банки зі 100% 
іноземним капіталом, що перш за все пов’язано з 

політичною ситуацією в країні. на 1,9% зменши-
лись активи банків, а зобов’язання зросли на 6,0%. 
темп зменшення капіталу склав за досліджуваний 
період 46,2%. середня відсоткова ставка за кре-
дитами як в національній валюті, так і в іноземній 
зменшились у зв’язку з ростом курсу валют, про що 
також свідчить високий темп інфляції.

за 25 років формування української держав-
ності, фінансовий ринок пройшов складний і 
неоднозначний шлях свого розвитку. це поясню-
ється тим, що успішно функціонувати фінансовий 
ринок може лише в умовах ринкової економіки, 
коли переважна частина фінансових ресурсів 
мобілізується суб’єктами підприємницької діяль-
ності на засадах їх купівлі-продажу, а також при 
активному залученні коштів населення [9].

банки активно впливають не тільки на роз-
виток валютного, кредитного ринку, але й 
фондового. так, за офіційними даними націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового 

таблиця 3
Основні показники діяльності банків України за 2014-2015 рр., млн. грн.

Назва показника Станом на Темп 
росту, %1.01.2014 р. 1.01.2015 р. 1.01.2016 р.

кількість діючих банків, од.
в т.ч. 180 163 117 65,0

з іноземним капіталом 49 51 41 83,7
зі 100% іноземним капіталом 49 19 17 34,7
активи банків 1278095 1316852 1254385 98,1
кредити надані 911402 1006358 965093 105,9
капітал 192599 148023 103713 53,8
зобов’язання банків 1085496 1168829 1150672 106,0
результат діяльності 1436 -52966 -66600 -4637,9
середня відсоткова ставка за кредитами в 
національній валюті, % 18,8 22,2 11,4 60,6

середня відсоткова ставка за кредитами в 
іноземній валюті, % 8,3 6,4 6,8 81,9

Рис. 1. Структура фінансового ринку залежно від строків обігу  
фінансових ресурсів [7, с. 415]
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ринку, з метою збільшення статутного капіталу, 
зокрема: Пат «Державний експортно-імпортний 
банк україни», Пат «укрсоцбанк», Пат «втб 
банк», Пат «Державний ощадний банк укра-
їни», Пат «альфа банк», Пат «сбербанк», 
Пат «акціонерний комерційний промислово-
інвестиційний банк» та Пат «бМ банк» випусти 
акції на загальну суму 54,2 млрд. грн.

нажаль, на сьогодні банківський сек-
тор перебуває в стадії реорганізації. так, за  
2014-2015 рр. неплатоспроможними визнано 
66 банків, і лише один серед них вдалося про-
дати інвесторам. з початку 2016 року до непла-
тоспроможних віднесли ще 3 банки. особливо 
актуальним стало питання капіталізації банків, 
що викликало багато суперечок і бар’єрів на 
шляху до його здійснення.

так, у відповідності з Постановою нбу № 58 
від 04.02.2016 року було ущільнено процес 
збільшення статутного капіталу банків внаслідок 
чого до 11.01.2017 року він повинен становити 
не 300 млн. грн, а 500 млн. грн. на думку бага-
тьох експертів банківської сфери сьогодні важ-
ливим є питання злиття банків в україні. однак 
сама процедура досі не достатньо сформована, 
щоб її застосовувати на практиці. злиття бан-
ків перш за все забезпечує підвищення концен-
трації банківської системи, що позитивно впли-
ває на її ефективність. разом з тим, надмірна 
концентрація може привести до формування 
монополії й мати низку негативних наслідків. 
серед основних бар’єрів на шляху здійснення 
об’єднання банків можна виділити такі:

– занадто довга процедура об’єднання 
(понад 1 рік);

– необхідність задоволення усіх вимог кре-
диторів;

– складності, що виникають у зв’язку з вику-
пом акцій в акціонерів банку, що не підтримують 
рішення про об’єднання;

– складності у визначенні механізму і пра-
вил управління банком після об’єднання;

– фіксація та вирішення наявних проблем 
кожною стороною самостійно (через небажання 
приймати на себе чужі ризики);

– можливість визнання проблемними бан-
ками в процесі їх об’єднання.

за підсумками вересня 2016 року офіційний 
курс гривні до дол. сШа знизився на 0,26 грн. 
(1,01%) і станом на 01.10.2016 р. становив 
2 591,19 грн. за 100 дол. сШа.

обсяг торгів на міжбанківському валют-
ному ринку в вересні 2016 року складав 6 
473,48 млн. дол. сШа (6 001,90 млн. дол. сШа 
в серпні 2016 року). 

середньозважений курс дол. сШа на 
міжбанківському ринку за показникамиве-
ресня 2016 року підвищився на 0,5% і склав  
25,94 грн./дол. сШа. середній денний обсяг 
торгів за підсумком місяця дорівнював 
294,25 млн. дол. сШа, збільшившись на 8% у 
порівнянні з показником попереднього місяця.

у вересні національний банк україни вдруге 
з березня поточного року здійснив інтервенції з 
продажу іноземної валюти на міжбанківському 
валютному ринку. обсяг продажу валюти про-
тягом місяця склав 178,1 млн. дол. сШа. обсяг 
придбання регулятором валюти на ринку у звіт-
ному місяці склав 47,9 млн. дол. сШа. таким 
чином, сальдо валютних інтервенцій нбу у 
вересні поточного року було від’ємним і склало 
(-)130,2 млн. дол. сШа [10].

кредитний ринок характеризується найви-
щим ступенем мобілізації ресурсів та забезпечує 
швидкий доступ до них для суб’єктів господа-
рювання, тому займає важливу роль у розвитку 
економічно-соціальних процесів в країні. ключо-
вим суб’єктом на кредитному ринку є комерційні 
банки. вони є потужним центром концентрацій 
та координації фінансових ресурсів.

за офіційними даними нбу у грудні залишки 
за кредитами в національній валюті зменши-
лися на 4,8% (з початку року на 19,1%) – до 
439,3 млрд. грн. за рахунок зменшення кре-
дитів, наданих юридичним особам, на 5,6% 
(з початку року зменшилися на 17,4%) –до 
360,2 млрд. грн. та кредитів, наданих фізичним 
особам, на 0,8% (з початку року зменшилися на 
26,0%) –до79,2 млрд. грн.

залишки за кредитами в іноземній валюті 
за місяць зменшилися на 0,6% (з початку року 
на 20,3%) і становили 23,9 млрд. дол. сШа 
(у доларовому еквіваленті), у тому числі юри-
дичних осіб зменшилися на 1,7% (з початку року 
на 17,3%) – до19,6 млрд. дол. сШа, фізичних 
осіб збільшилися на 4,8% (з початку року змен-
шилися на 31,6%) –до 4,3млрд.дол. сШа [11].

на нашу думку, вихід україни із кризи, ста-
білізація економічного становища, підвищення 
добробуту людей неможливі без розвиненого 
кредитного ринку. а для цього, крім подолання 
гіперінфляції, необхідне здійснення певних 
невідкладних заходів. 

До першочергових тут можна віднести: на 
державному рівні вирішити комплекс питань 
щодо вільного обігу в україні цінних паперів 
іноземних компаній, купівлі українських цін-
них паперів іноземними інвесторами; при-
вести чинне законодавство у відповідність з 
потребами сьогоднішнього функціонування 
та подальшого розвитку українського кредит-
ного ринку; більш ефективно використовувати 
наявні можливості структур, що вже працюють 
на національному ринку; законодавчо перед-
бачити гарантії держави по збереженню грошо-
вих заощаджень населення; створити державні 
органи управління і контролю за функціону-
ванням ринку; здійснення тих чи інших заходів 
дозволить прискорити формування в україні 
кредитного ринку [12].

нестабільність вітчизняної фінансової системи 
пов’язана, найперше, з відстороненістю учасників 
фінансових ринків від стимулювання розвитку 
економіки, їх орієнтованість на отримання швид-
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ких прибутків, а також зумовлена відсутністю 
довіри населення до фінансово-кредитних уста-
нов та відсутністю ефективного позичальника.

Фінансовий ринок повинен стати одним з 
основних механізмів мобілізації вільних ресур-
сів для розвитку економіки і формування надій-
них інструментів заощадження для населення. 
цього можна досягти шляхом:

1) стабілізації валютного ринку, зниження та 
утримання рівня інфляції на прийнятному для 
розвитку економіки рівні (не більш як 10%);

2) стабілізації роботи фінансового сектора, 
відновлення довіри населення до інститутів 
фінансового ринку;

3) формування ефективної системи перероз-
поділу ресурсів з пріоритетним їх спрямуванням 
на реалізацію проектів економічного розвитку [13].

недосконалість нормативно-правової бази, 
відсутність уніфікованих стандартів корпора-
тивного управління, непрозорість та неповнота 
представленої інформації про функціонування 
підприємства – все це є суттєвими перепонами 
до активного розвитку фондовому ринку.

основними інструментами та важелями 
щодо розв’язання такої ситуації з розвитком 
ринку цінних паперів і фінансового ринку зага-
лом мають бути:

– валютне регулювання через гармонізацію 
із законодавством інших країн для активізації 
залучення іноземних портфельних інвестицій; 

– законодавче та нормативно-правове регу-
лювання із позиції лібералізації та оптимізації;

– податкове стимулювання шляхом створення 
податкових преференцій інвесторам, які готові 
активно інвестувати у вітчизняну економіку; 

– побудова системної політики щодо пропа-
ганди та популяризації вітчизняного фондового 
ринку [14].

загалом фінансова політика формування та 
регулювання фондового ринку в україні пови-
нна являти собою створення організаційно-пра-
вових і фінансово-економічних умов для роз-
витку фондового ринку, а головним завданням 
регулювання є вирішення протиріч й узгодження 
інтересів усіх його суб’єктів за допомогою прямої 
державної участі у фондовому процесі, спрямо-
ваної на подолання структурних деформацій, і 
непрямого регулювання фінансових потоків.

загалом сьогодні виділено такі основні 
завдання для побудови державної фінансової 
політики розвитку фондового ринку:

– удосконалення законодавства у сфері регу-
лювання фондового ринку;

– консолідація біржової системи фондового 
ринку;

– підвищення вимог до професійних учасни-
ків фондового ринку та якості послуг, які ними 
надаються;

– створення ефективної системи клірингу та 
розрахунків за договорами фондового ринку;

– здійснення фондовими біржами постій-
ного моніторингу біржових торгів і встановити 

відповідальність за справедливе ціноутво-
рення із забезпеченням довготермінового збе-
рігання інформації про біржові торги і протидії 
маніпулюванню;

– встановлення мінімальних вимог щодо 
капіталізації фондової біржі, необхідної для 
використання нею досконалого технологічного 
забезпечення та фінансування розвитку;

– уніфікації вимог до електронних торговель-
них систем фондових бірж щодо електронного 
документообігу та форматів документів.

участь держави у розвитку фондового ринку 
дозволить створити ефективний механізм контр-
олю і управління, а також умов для інвестицій 
коштів недержавних пенсійних фондів та інших 
організацій. Державні гроші так само можуть 
бути інвестовані в акції вітчизняних підприємств.

основними інструментами та важелями 
щодо розв’язання існуючої ситуації з розвитком 
ринку цінних паперів та фінансового ринку зага-
лом мають бути:

– валютне регулювання через гармонізацію 
із законодавством інших країн для активізації 
залучення іноземних портфельних інвестицій;

– законодавче та нормативно-правове регу-
лювання із позиції лібералізації та оптимізації;

– податкове стимулювання шляхом ство-
рення податкових преференцій інвесторам, які 
готові активно інвестувати у вітчизняну еконо-
міку [15].

Фінансовий ринок в україні не може існувати 
без державного втручання, що передбачає ство-
рення всіх необхідних умов для його розвитку. 
Головним завданням державного регулювання 
є узгодження інтересів усіх суб’єктів фінан-
сового ринку через встановлення необхідних 
обмежень і заборон у їхніх взаємовідносинах 
через непряме втручання у їхню діяльність. При 
цьому основними важелями втручання держави 
у регулювання фінансового ринку є податкова 
політика, зовнішньоекономічна політика, регу-
лювання грошової маси, а також забезпечення 
виходу держави на ринок позикових капіталів. 

Державне регулювання фінансового ринку 
забезпечується перш за все за рахунок раціо-
нальної фінансово-кредитної політики [16]. ана-
ліз досвіду минулих років у сфері регулювання 
фінансового сектору україни дозволили сформу-
вати нову концепцію розвитку фінансового ринку, 
що знайшла своє відображення в затвердженні 
комплексної програми розвитку фінансового 
ринку україни до 2020 року. основною метою 
даного документу стало забезпечення умов 
ефективного функціонування та розвитку фінан-
сового ринку на основі розбудови повноцінного 
ринкового конкурентного середовища згідно із 
стандартами Європейського союзу, що дасть 
можливість у подальшому, за рахунок залучення 
інвестиційних ресурсів, забезпечити сталий роз-
виток економіки та, зберігаючи внутрішню ціліс-
ність фінансового ринку україни, інтегруватися у 
європейський фінансовий простір.
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в рамках визначеної комплексної програми 
для досягнення головної мети було виділено 
чотири основні напрями здійснюваних реформ 
(табл. 4).

Дана комплексна програма передбачає 
реформи в кожному сегменті фінансового ринку, 
що, на наш погляд, дає більше шансів для її 
впровадження. важливо також відзначити, що всі 
заходи, передбачені цією Програмою, мають чіткі 
терміни виконання, а кожна задача деталізована.

Висновки. таким чином, можна зробити 
висновок, що фінансовий ринок – це складова 
фінансової системи держави, яка функціонує за 
рахунок його основних структурних елементів 
(частин). серед основних частин фінансового 
ринку україни можна виділити валютний ринок, 
фондовий ринок, кредитний ринок. всі елементи 
фінансового ринку взаємопов’язані і постійно 
взаємодіють між собою, забезпечуючи розвиток 

фінансового сектору економіки україни. Про-
ведені дослідження дозволили проаналізувати 
основні тенденції фінансового ринку україни 
для визначення напрямів його подальшого роз-
витку, серед яких можна назвати:

– удосконалення нормативно-правового 
забезпечення функціонування фінансового 
ринку загалом та його окремих елементів;

– застосування ефективних механізмів дер-
жавного регулювання у фінансовому секторі 
економіки країни для забезпечення макроеко-
номічної стабільності;

– захист прав споживачів та інвесторів 
фінансового ринку;

– розвиток інфраструктури фінансового 
ринку орієнтовний на стандарти Єс;

– всебічне сприяння розвитку фінансових 
структур, орієнтованих на міжнародний фінан-
совий ринок.

таблиця 4
Основні напрями реалізації Комплексної програми розвитку  

фінансового ринку України до 2020 року [17]
Напрями Блоки задач

і. забезпечення макроеконо-
мічної стабільності

1. Монетарна політика на основі інфляційного таргетування та режиму 
гнучкого валютного курсу

іі. забезпечення фінансової 
стабільності та динамічного 
розвитку фінансового ринку

1. Приведення законодавства зі стандартами Єс.
2. Модернізація системи регулювання та нагляду.
3. Підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків.
4. очищення ринків від проблемних активів.
5. забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури 
фінансових ринків.
6. вдосконалення системи оподаткування учасників фінансових ринків.

ііі. розбудова інституційної 
спроможності регуляторів 
фінансового ринку

1. забезпечення інституційної незалежності регуляторів.
2. Підвищення організаційної ефективності регуляторів.
3. Покращення координації роботи регуляторів та учасників 
фінансового ринку.
4. стимулювання впровадження новітніх іт-технологій.

IV. захист прав споживачів 
та інвесторів фінансового 
ринку

1. стимулювання розвитку фінансової грамотності споживачів та 
інвесторів фінансового ринку
2. Підвищення стандартів захисту прав споживачів та інвесторів 
фінансового ринку.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Школьник і.о. Фінансовий ринок україни: сучасний стан і стратегія розвитку: Монографія. /і.о. Школь-

ник. – суми: ввП «Мрія-1» лтД, уабс нбу, 2008. – 348 с. 
2. Павлова л.н. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / л.н. Павлова. – М.: Юніті-Дана. – 2003. – 

269 с. 
3. опарін в.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і перероб. / в.М.опарін. – к.: кнеу. – 

2002. – 240 с. 
4. бєлоглазова Г.н. Гроші. кредит. банки: підручник / Г.н. бєлоглазова. – М.: вища освіта. – 2009. – 392 с. 
5. янковский к.П. инвестиции: учебное пособие. / к.П. янковский. – сПб.: Питер, 2008. – 368 с. 
6. орлова н. в. Финансовый рынок –элемент воспроизводственной структуры / н.в. орлова // вестник 

сГту. – 2010. – № 1 (44). – с. 228-236
7. теорія фінансів: підручник / Юхименко П.і., Федосов в.М., лазебник л.л. та ін.; за заг. ред. в.М. Федо-

сова, с.і. Юрія. – к.: центр учбової літератури, 2010. – 576с. 
8. офіційний сайт національного банку україни – режим доступу: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index – 
9. редзюк Є. Фінансовий ринок та інвестиційні процеси в україні: чи є можливість зростання? – режим 

доступу: http://protokol.com.ua/
10. валютний ринок україни за січень-вересень 2016 року. – режим доступу: http://rurik.com.ua/our-research/

operanalytics/4419.html



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 5 (05) 2016

8585Економіка та управління національним господарством

11. сусіденко Ю.в., яремко а.о. основні тенденції розвитку валютного ринку україни / Ю.в. сусіденко, 
а.о. яремко // Молодий вчений. серія: економічні науки. – № 12 (27). –частина 2. – 2015. – с. 165-168.

12. ляшенко Д. Перспективи розвитку кредитного ринку в умовах начальної стабілізації української еко-
номіки / Матеріали хVііі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи 
розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах снД» (29-30 грудня 2013 р.). – режим доступу:  
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/898

13. Дешко а. П’ять кроків, які врятують фінансовий ринок україни/ а. Дешко [електронний ресурс] – режим 
доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/

14. Гнатів о.а. Фінансовий ринок україни: сучасний стан і напрями розвитку / о.а. Гнатів // Проблеми і пер-
спективи розвитку банківської системи україни. – 2014. – вип. 40. – с. 82-89. – режим доступу: http://nbuv.gov.
ua/UJRN/pprbsu_2014_40_11

15. лисенко ж.П. Фінансовий ринок україни – стан, тренди та напрями розвитку / ж.П. лисенко // електро-
нне наукове фахове видання «ефективна економіка». – 2014. – № 6. – режим доступу: http://www.economy.
nayka.com.ua/?op=1&z=3126

16. клименко к.в. актуальні проблеми модернізації фінансової системи україни / к.в. клименко // електро-
нне наукове фахове видання «ефективна економіка». – 2015. – № 7. – режим доступу: http://www.economy.
nayka.com.ua/?op=1&z=4190

17. комплексна програма розвитку фінансового ринку україни до 2020 року. – режим доступу: http://nssm,c. 
gov.ua/user_files/content/965/1427444686.pdf



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

86 Економіка та управління національним господарством86

удк 338.48(470.22)

ТУРИЗМ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР РОЗВИТКУ 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

TOURISM AS A STRATEGIC MULTIPLIER  
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Стаття присвячена аналізу ефективності туристичного мультиплікатора як показника економічно-
го впливу туризму і можливості його застосування для оцінки економічного вкладу в розвиток готельно-
ресторанного бізнесу. Туристичний мультиплікатор також є індикатором результатів економічної ді-
яльності готельної та ресторанної галузі й короткострокових економічних ефектів, викликаних змінами 
рівня розвитку туризму.

Ключові слова: мультиплікатор, готельно-ресторанний бізнес, туризм, інвестиційна політика, 
зайнятість.

Статья посвящена анализу эффективности туристского мультипликатора как показателя эконо-
мического влияния туризма и возможности его применения для оценки экономического вклада в развитие 
гостинично-ресторанного бизнеса. Туристский мультипликатор также является индикатором резуль-
татов экономической деятельности гостиничной и ресторанной отрасли и краткосрочных экономиче-
ских эффектов, вызванных изменениями уровня развития туризма.

Ключевые слова: мультипликатор, гостинично-ресторанний бизнес, туризм, инвестиционная поли-
тика, занятость.

The article deals with the analysis of the efficiency of a tourist multiplier as a factor of economic influence of tour-
ism and possibilities of its use for the evaluation of economic contribution to the development of hotel and restaurant 
business. A tourist multiplier is also an indicator of the results of economic activity of hotel and restaurant industry 
and short-term economic benefits caused by changes in the tourism development level.

Keywords: multiplier, hotel and restaurant business, tourism, investment policy, employment.

Постановка проблеми. туризм як сфера 
економічної діяльності інтенсивно розвивається 
в багатьох країнах світу. це пояснюється тим, 
що туризм представляє такий інтегрований вид 
економічної діяльності, яка дозволяє при порів-
няно невеликих капіталовкладеннях забезпе-
чити економічно рентабельне використання і 
відтворення місцевих ресурсів і потенціалу, в 
тому числі потенціалу, який не використовується 
у виробничій діяльності, готельно-ресторанному 
бізнесі. значення туризму для економіки країни 
різноманітне і дуже вагоме. Доходи від туризму 
здатні підняти економіку регіону, в якому він роз-
вивається. туризм приносить вигоду економіч-
ним агентам, клієнти отримують продукцію та 
послуги; персонал турфірми, готелів, рестора-
нів – зарплату, підприємці прибуток, територія 
поповнює свій бюджет за рахунок податкових 
надходжень [2]. туризм стимулює додатковий 
попит на товари та послуги. особливість туризму 
полягає в тому, що він викликає споживчий попит 
туристів, що приїжджають на територію, на різні 

товари і послуги готелів та закладів харчування. 
а задовольнити такий попит покликана промис-
ловість і сфера обслуговування. 

збільшення туристів природним чином збіль-
шує доходи країни, оскільки попит на комплекс 
товарів та послуг, сформований туристським 
рухом, вимагає їх виробництва. тому туризм 
має стимулюючий вплив на розвиток готельно-
ресторанного бізнесу та галузі, що випускають 
предмети споживання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
у світі існує декілька теорій та моделей розра-
хунку мультиплікатора для різних галузей еко-
номіки. ці теорії базуються на загальних муль-
типлікативних моделях, що були розроблені 
відомими вченими-економістами Дж.М. кейн-
сом, П. самуельсоном, с. Фішером, х. рют-
тером, б. арчером, с. оуеном, х. клементом. 
Пізніше аналіз існуючих методик знайшов відо-
браження в дослідженнях таких вчених-еконо-
містів як Ю. хойо, к. озава, Дж. бодлендер, 
М. Герті, в. Гуляєва, в. сапрунової. 
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Постановка завдання. в роботах цих нау-
ковців з огляду на загальновідомі мультипліка-
тивні моделі наводяться методики розрахунку 
різних видів туристичних мультиплікаторів. 
в україні з боку вітчизняних дослідників турис-
тичної галузі не приділяється достатньо уваги 
розгляду питань мультиплікативного ефекту на 
готельно-ресторанний бізнес. 

Виклад основного матеріалу. визначаючи 
реальний внесок туризму в економіку будь-
якого району країни чи країни загалом, необ-
хідно враховувати прямий і додатковий доходи, 
тобто дохід, одержуваний як додаток до почат-
кового вливання засобів туристами в економіку 
країни. Джерелами такого вливання є [1]: 

– прямий дохід, одержуваний від засобів, 
витрачених туристами на оплату готелів, хар-
чування, транспорту, занять спортом тощо у 
країні чи її районі. Дохід – це прибуток підпри-
ємств від продажу туристам товарів і надання 
послуг. Дохід регіону – це переважно податки, 
отримані з цього виторгу, які залишаються в роз-
порядженні регіону;

– непрямий дохід як наслідок пожвавлення 
ділової активності, тобто комерційної діяль-
ності з метою отримання прибутку. наприклад, 
частину грошей, які готелі чи ресторани одер-
жують від туристів, вони потім витрачають на 
купівлю товарів у місцевих магазинах і оплату 
послуг, наданих місцевими комерційними під-
приємствами (складами, банками, страховими 
компаніями та ін.), які, своєю чергою, можуть 
витратити частину свого доходу в іншій області, 
наприклад на закупівлю великої партії товарів 
безпосередньо в їхнього виробника;

– стимулятивний дохід утворюється з заробіт-
ної плати персоналу, зайнятого в туріндустрії, і 
засобів, одержуваних тими, хто має прибуток від 
туризму. велика частина заробітної плати витра-
чається на купівлю товарів і послуг, які поста-
чаються місцевими підприємцями, які, своєю 
чергою, виплачують заробітну плату своїм пра-
цівникам, а частина цієї заробітної плати знову 
витрачається на придбання товарів і т. д.

внаслідок рециркуляції (тобто обороту) дохо-
дів їх загальний вплив на економіку країни є зна-
чно сильнішим, ніж від поточних «прямих» витрат 
туристів. цей вплив (ефект) вимірюється коефіці-
єнтом доходу від туризму, чи мультиплікатором.

однак не треба забувати про «витоки»: не 
весь отриманий прибуток знову надходить в 
економіку країни (регіону). існують три види 
«витоків»: витрати на імпорт (купівля імпор-
тованої продукції); особисті заощадження; 
податки. суми цих «витоків» вилучаються з 
процесу рециркуляції: економіці країни вони 
не приносять користі, хоча прибуток від подат-
ків використовується урядом. частина податків 
може повернутися в країну, що підсилює вплив 
туризму на розвиток її економіки.

коефіцієнт доходу від туризму (чи мульти-
плікатор) для кожної країни залежить від від-

сотка «витоків»; наприклад, мультиплікатор 
буде меншим у тих країнах, де велика частина 
доходу витрачається на імпорт (у зв’язку з тим, 
що там недостатньо налагоджене місцеве про-
мислове виробництво і встановлений високий 
рівень податків. водночас мультиплікатор буде 
високим, якщо порівняно мало витрачається 
на імпорт і низький рівень податків. з прак-
тики відомо, що коефіцієнт доходу від туризму 
коливається в межах 100-250% прямих витрат 
туристів, тобто прямого доходу. щоб обчис-
лити коефіцієнт доходу від туризму, потрібно 
насамперед визначити прямий дохід (тобто 
прямі витрати туристів). відомості може дати 
статистика туризму, елементами якої є статис-
тика витрат і статистика прибутків. економічний 
вплив витрат туристів розраховується за допо-
могою мультиплікатора.

оскільки туризм є однією з галузей сус-
пільного виробництва, що характеризується 
високою суспільною значущістю і впливає на 
розвиток інших галузей, то застосування муль-
типлікатора для оцінки його впливу на економіку 
цілком допустимо і є правомірним. Мультипліка-
тор – це економічний показник, величина якого 
характеризує ступінь, в якому збільшення інвес-
тиційного попиту або самих інвестицій поро-
джує зміна обсягу випуску продукції. Мультиплі-
катор пояснює наявність стимулюючого впливу 
витрат в певній сфері виробництва на його роз-
ширення і зайнятість в інших його сферах [3].

що стосується туризму – це чисельний кое-
фіцієнт, що показує, у скільки разів зросте або 
скоротиться валовий продукт у результаті збіль-
шення або скорочення виручки туристських 
фірм (витрат туристів).

Мультиплікативний вплив туризму прояв-
ляється в тому, що в результаті проходження 
всього виробничого ланцюжка дохід, отрима-
ний від одного туриста, перевищує суму гро-
шей, витрачених ним у місці перебування на 
покупку послуг і товарів. якщо підсумувати всі 
збільшення, сумарний ефект відносно кількості 
товарів і послуг, на які пред’являється попит 
як з боку безпосередньо туристів, туристських 
фірм, так і з боку інших підприємств і їх праців-
ників, може виявитися набагато більше, ніж пер-
винний ефект, який є безпосереднім наслідком 
туристичного бізнесу. теорія мультиплікатив-
ного ефекту пояснює наявність стимулюючого 
впливу витрат в одній сфері виробництва на 
розширення виробництва і зайнятості в інших 
його сферах. цей позитивний наростаючий 
ефект в складі валового регіонального продукту 
і називається мультиплікативний ефект.

загальний мультиплікативний ефект від 
туризму в регіоні визначається за формулою:
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де M – сукупний дохід (прямий і непрямий, 
з урахуванням мультиплікативного ефекту від 
туризму в країні;
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Мт – обсяг коштів, виручених від туризму на 
першому колі обігу коштів, які увійшли в ввП 
(прямий економічний дохід від туризму);

М1 – частина виручки від туризму, що робить 
вплив на ввП (обсяг ввП, викликаний замов-
леннями туризму;

Vт – об’єм послуг (виручка) туризму (в вартіс-
ному вираженні);

Zти – обсяг витрат на придбання товарів і 
послуг, призначених для обслуговування турис-
тів, у інших підприємств (собівартість продукту);

Y – валовий внутрішній (регіональний) про-
дукт; 

X – валовий суспільний продукт; 
Qт – частка витрат туризму, залишається в 

національній (регіональної) економіці.
R – коефіцієнт, що відображає ступінь 

замкнутості національної (регіональної) еконо-
міки і відображає зв’язок двох послідовних кіл 
звернення коштів, виручених від туризму;

Для визначення конкретної величини мульти-
плікативного ефекту від туризму за цією форму-
лою необхідно визначити всі її складові. виручка 
від туризму визначається як обсяг коштів, отри-
маних від туризму на першому колі звернення, 
який увійшов в валовий продукт (тобто прямий 
економічний ефект від туризму). Під обсягом 
коштів, отриманих від туризму на першому колі 
звернення, які увійшли в валовий продукт, розу-
міється сума коштів, що залишаються усіма 
туристами на території країни. Для його визна-
чення необхідно знати кількість туристів, що 
приїжджають на територію, і величину коштів, 
яку турист залишає на території.

При визначенні кількості туристів, що при-
їжджають в країну, можна виходити з потреб 
людей в туристських послугах, що викликаються 
різними спонукальними мотивами. Мотив, як 
спонукальна причина, пов’язаний в туризмі 
з конкретними потребами різних груп людей. 
за результатами соціологічних спостережень 
мотивами туризму є відпочинок, дозвілля, роз-
ваги, прагнення до пізнання, спорт, лікування, 
паломництво, гостьові відвідування, ділові 
відрядження. наведені вище мотиви можуть 
бути згруповані в цільові групи (з урахуванням 
їх цільової спрямованості). залежно від мети 
подорожі слід розглядати види туризму, най-
більш часто зустрічаються в регіоні (наприклад, 
пізнавальний, рекреаційний, гостьовий).

за даними всесвітньої ради з подорожей і 
туризму, прямий внесок туризму у ввП 2014 р. 
становив 28,4 млрд грн (1,9% ввП). у 2015 р. 
цей показник дорівнював 28,1 млрд грн, тобто 
зменшився на 1%. за прогнозами всесвітньої 
ради з подорожей і туризму, до 2025 р. прямий 
внесок туризму у ввП зросте на 4,1% річних, 
до 42,0 млрд грн. (1,8% ввП). загальний внесок 
туризму у ввП 2014 р. сягнув 106,7 млрд грн. 
(7,1% ввП), а у 2015 р. становив 104,3 млрд грн. 
(7,2% ввП). за прогнозами, до 2025 р. цей 
показник збільшиться на 3,8% і становитиме 

151,2 млрд грн. (6,5% ввП). Пряма зайня-
тість населення в туризмі 2014 р. становила 
333 тис. осіб (1,7% загальної кількості працівни-
ків), у 2015 р. зросла на 2,8%, до 342 тис. осіб 
(1,7% загальної кількості працівників). До 2025 р. 
цей показник становитиме 322 тис. осіб внаслідок 
прогнозованого щорічного зменшення зайнятості 
населення у туризмі на 0,6% протягом наступ-
них десяти років. загалом у туризмі 2014 р. було 
зайнято 1,27 млн осіб (6,4% загальної кількості 
працівників), у 2015 р. цей показник збільшився 
до 1,29 млн осіб, тобто на 1,3% (6,5% загальної 
кількості працівників). за прогнозами всесвіт-
ньої ради з подорожей і туризму, до 2025 р. цей 
показник досягне значення 1,16 млн осіб, тобто 
зменшиться на 1,0% (6,0% загальної кількості 
зайнятості) [5]. криза змушує шукати шляхи 
виходу. найголовніша умова – мир в україні. це 
спричинить відновлення сприятливого інвести-
ційного клімату, забезпечить безпеку подоро-
жей по країні і поверне туристів. кризовий стан 
є імпульсом визначення сили тиску державних 
інституцій на процеси, що протікають у галузі, та 
для впровадження яких державними інституці-
ями й використовуються регулятори, адекватні 
прояву кризи.

Перспективи розвитку готельно-туристичного 
бізнесу україні тісно переплітаються з туристич-
ним бізнесом. Позитивний прогноз вірогідний за 
умови підвищення потоків іноземного групового 
та індивідуального туризму. найбільше туристів 
приїжджало в україну з метою культурно-пізна-
вального, культурно-розважального, спортивно-
оздоровчого, ділового та інших видів туризму. 
Головними країнами, звідки прибували туристи, 
є Молдова, угорщина, Польща, білорусь, сШа, 
росія. значний туристичний потік спрямований 
з країн Європи. Потік іноземних туристів поді-
ляється й територіально. слід відзначити, що 
майже половина потоку іноземних туристів при-
падало на ар крим, третина – м. київ та київ-
ська обл., майже 6% – на одеську область. із 
західних областей україни лише львівська має 
переваги щодо обсягів в’їзного туризму, її частка 
становить близько 2% [4].

туризм в україні може стати сферою реалі-
зації ринкових механізмів, джерелом поповне-
ння держаного та місцевих бюджетів, засобом 
загальнодоступного і повноцінного відпочинку й 
оздоровлення, а також ознайомлення з історико-
культурною спадщиною та сьогоденням нашого 
народу й держави за умови збалансованого роз-
витку галузі. сьогодні туристична галузь укра-
їни знаходиться у досить занедбаному стані. 
основною причиною цього є незацікавленість 
держави у прозорому стимулюванні приватного 
сектору. статистична інформація має загальний 
характер і не дає змоги зробити комплексний 
аналіз туристичних потоків. варто було б розро-
бити нові статистичні форми для цієї підгалузі, 
зацікавити сільських підприємців, які працюють 
у цьому напрямі (шляхом фінансової та юридич-
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ної допомоги з боку держави), у реєстрації та 
поданні інформації про свою діяльність. саме це 
надасть можливість більш ґрунтовно проаналі-
зувати проблеми туристичної галузі в україні та 
розробити стратегію її розвитку.

Висновки. україна має все необхідне для 
того, щоб стати туристичною державою. така 
кількість зон відпочинку властива далеко не кож-
ній країні. але цей потенціал використовується 
все ще не на повну силу. Прискорити розви-
ток туризму в україні дозволять: розробка сітки 
цікавих туристичних маршрутів міжнародного 
значення на території нашої країни з урахуван-
ням потреб та інтересів приїжджаючих гостей, 
потенціалу туристичних ресурсів з подальшим 
представленням комерційних пропозицій інозем-
ним туристичним фірмам для їх використання; 
забезпечення випуску високоякісної рекламно-
інформаційної продукції на іноземних мовах, яка 

висвітлить туристичні можливості, історію, куль-
туру україни для розповсюдження серед інозем-
них туристів та закордонної спільноти.

Прогресивною та безальтернативною пло-
щиною вирішення завдань подальшої стабілі-
зації та зростаючих темпів основних параметрів 
розвитку туризму повинні стати інноваційні тех-
нології та інфраструктурні рішення. Європей-
ський союз (Єс) в стратегії розвитку Європи 
до 2020, підкреслив необхідність підтримки 
«розумного, стійкого і всеосяжного зростання». 
стратегія «Європа 2020» закликає до інновацій 
в сфері туризму з метою покращення якості хар-
чування в усіх її аспектах, удосконалення про-
фесійних навичок у галузі, подолання сезонного 
характеру попиту, диверсифікації туристичного 
продукту, що забезпечить вдосконалення ста-
тистики й аналізу у сфері туризму, вирішення 
соціальних проблем.
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У статті розглянуто сучасний стан виробництва органічної овочевої продукції на світовому та наці-
ональному рівнях. Визначено причини, що стримують ефективний розвиток органічного овочевого ринку. 
Викладено загальну стратегію і пріоритетні напрями інституційного забезпечення органічного овочівни-
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В статье рассмотрено современное состояние производства органической овощной продукции на ми-
ровом и национальном уровнях. Определены причины, сдерживающие эффективное развитие органиче-
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priorities of institutional support for organic vegetable production in the future.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. відповідно до основних 
положень галузевої комплексної програми 
«овочі україни – 2020», передбачається забез-
печення населення україни високоякісною 
овочево-баштанною продукцією до 2020 р. в 
обсязі 15 млн. т та доведення частки виробни-
цтва органічної овочевої продукції до 10%, або 
1,5 млн. т.

актуальність дослідження посилюється 
необхідністю вирішення соціальних проблем 
села, тому що сільське господарство не пови-
нно стати сферою лише викачування прибут-
ків. Діяльність в аграрній сфері та овочівництві 
має здійснюватися з урахуванням екологічних 
і соціальних проблем, спрямовуватися на під-
вищення добробуту і розвитку, а не вимирання 
сільських територій. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. успішний процес євроінтеграції 
україни у світове економічне співтовариство 

неможливий без координації зусиль для вироб-
ництва якісної та безпечної овочевої продукції. 
Потенціал україни у цьому аспекті досить зна-
чний. нині країна виробляє близько 11 млн. т 
овоче-баштанної продукції. частка органіч-
ного овочевого сегменту становить до 1%, що 
явно недостатньо не тільки для світових, а й 
для внутрішніх потреб країни. водночас збіль-
шенню обсягу виробництва власної органічної 
овочевої продукції в україні стоять на заваді: 
низька маркетингова культура органічних під-
приємств, неефективно функціонуючий ланцюг 
постачання органічних овочів, зокрема відсутнє 
широке впровадження логістики за принци-
пом «від лану до столу»; недостатнє інформа-
ційне, ресурсне та технологічне забезпечення 
органічного виробництва; низький рівень упро-
вадження технологій, особливо адаптованих 
для окремих сортів і гібридів, точного висіву, 
касетної розсади, внесення мікродоз регулято-
рів росту та ін.; значне антропогенне наванта-
ження, особливо біля великих міст, катастро-
фічне руйнування сільгоспугідь та зниження 
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родючості ґрунтів; незадовільне використання 
економічних важелів (страхування, квотування, 
авансування, сертифікування, маркування 
та ін.); порушення цілісності органічної системи 
господарювання внаслідок «випадання» базо-
вої ланки органічного процесу – насінництва та 
практичної відсутності власних сертифікова-
них «органічних» господарств із виробництва 
насіння овоче-баштанних рослин; недостат-
ній рівень передпосівної обробки насіннєвого 
матеріалу всіх основних овочевих та проміжних 
культур біологічними (мікробними) препаратами 
землеудобрювальної дії; практична відсутність 
вітчизняного машинобудування для галузі ово-
чівництва та переробної галузі; недостатній 
рівень застосування іноземної техніки, сівалок, 
біообприскувачів, культиваторів, розсадо-поса-
дочних машин, поливальних установок уна-
слідок високих цін на техніку через девальва-
цію гривні; недостатня кількість підприємств із 
доробки, відсутність відповідного обладнання, 
ліній із миття, сортування, пакування та ін.; 
недостатні обсяги органічної сировини для пере-
робних підприємств та ін.; не створено крупно-
оптової торгівлі через організовані продовольчі 
ринки, що гарантують збут органічної продукції 
на економічно вигідних умовах [1, с. 12]. 

отже, сучасна система виробництва орга-
нічних овочів вимагає вирішення актуальних 
проблем на всіх рівнях: державному, регіональ-
ному та господарському. на державному рівні 
найважливішим є підвищення рівня екологічної 
обізнаності та активності суспільства, захист 
вітчизняного споживача та створення легаль-
ного органічного ринку. на регіональному рівні 
пріоритетним є самозабезпечення регіонів орга-
нічною овочевою продукцією та ефективний роз-
виток інфраструктури овочевого ринку шляхом 
формування кластерних об’єднань за участю 
суб’єктів інтеграції: виробників органічної сиро-
вини, переробних підприємств та торгівельно-
збутових організацій. на господарському рівні – 
формування збутової концепції підприємства, 
розроблення стратегічних планів з урахуванням 
можливостей органічних господарств та оцінки 
зовнішнього середовища, збільшення обсягів 
виробництва органічних овочів, розширення 
асортименту органічної овочевої продукції та 
впровадження у виробництво інноваційних 
рішень, запровадження рекламної маркетинго-
вої діяльності, що спрямована на підтримання 
еколого-економічної рівноваги та забезпечення 
потреб населення за допомогою організації 
обміну, просування органічних торгових марок.

таким чином, нині назріло розроблення 
такої моделі інституційного забезпечення роз-
витку органічного овочевого ринку, яка б спри-
яла ефективній дії закону «Про виробництво та 
обіг органічної сільськогосподарської продукції 
та сировини» і дала б змогу вирішити соціальні 
проблеми села, яке не повинно стати сферою 
викачування прибутків, оскільки діяльність під-

приємств має здійснюватися з урахуванням еко-
логічних і соціальних проблем, спрямовуватися 
на підвищення добробуту і розвитку, а не вими-
рання сільських територій. 

на наше переконання, вірним є розуміння 
інституцій як правил, а інститутів – як організо-
вано оформленої сукупності останніх. водно-
час інституції формують інститути, а інститути 
забезпечують підтримання (дотримання) інсти-
туцій (правил). отже, ми дійшли висновку, що 
більш удале, на нашу думку, таке трактування 
категорії «інституція»: це система економічних, 
політичних та правових установ, методів і ресур-
сів, що забезпечують ефективний сталий розви-
ток вітчизняного органічного овочевого ринку. 

інституціональні аспекти виробництва орга-
нічної овочевої продукції характеризують наявну 
модель розвитку ринкового механізму як інсти-
туційно неефективну. Дослідження і практичні 
умови показують, що інституціональна система 
забезпечення органічного виробництва в україні 
є незбалансованою, що проявляється як на рівні 
базисних (власність, влада, управління, праця), 
так і похідних інститутів (ціна, конкуренція, під-
приємництво, регулювання). Проблеми еконо-
міки доповнюються проблемами адаптації сус-
пільних і недоформованістю правових інститутів, 
що разом зі станом науки, освіти, деградацією 
продуктивних та виробничих відносин відкида-
ють інноваційну модель розвитку органічного 
виробництва овочів до постіндустріального типу.

у світі налічується 30 млн. га органічних 
земель, в Євросоюзі – понад 7 млн. га. частка 
сертифікованих органічних площ в україні ста-
новить 1% до загального обсягу сільськогоспо-
дарських угідь. україна входить до двадцятки 
країн – лідерів органічного руху і в трійку країн 
у східноєвропейському регіоні із сертифікова-
ної площі органічної площі разом із чехією та 
Польщею. темпи росту вітчизняного органіч-
ного виробництва у три рази вище, ніж у краї-
нах Європи та світу. так, у 2010 р. обсяг укра-
їнського органічного ринку становив 2,4 млн. 
євро, а в 2015 р. – 14,7 млн. євро, або у 6,1 рази 
більше (табл. 1).

Для порівняння: у Франції він становить 
4,3 млрд. євро, у німеччині – 7,6 млрд. євро, 
тобто європейський ринок поки що найбільший 
у світі за часткою споживання органічних про-
дуктів та є потенційно привабливим для збуту 
вітчизняної органіки за вищими цінами. 

за офіційними даними Федерації органічного 
землеробства, у 2015 р. в україні нараховува-
лося 187 органічних господарств із загальною 
площею 438 тис. га. тобто це господарства, 
що пройшли оцінку відповідності виробництва; 
отримали сертифікат та включені до реєстру 
виробників органічної продукції.

із початку 2014 р. набрав чинності закон 
україни «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини» 
№ 425-VII, що створює передумови для дина-
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мічного розвитку органічного ринку в україні. 
Проте поки що не розроблені відповідні підза-
конні акти, а вітчизняні виробники проходять 
процедуру органічної сертифікації переважно 
зарубіжними представництвами за діючими 
міжнародними стандартами. частка вітчизня-
них органів стандартизації («біолайн» та «орга-
нік стандарт») становить 11% до загалу.

таблиця 1
Обсяги виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції  
в країнах світу

Країна

Обсяг виробни-
цтва сільськогос-
подарської про-

дукції, млрд. євро

Темп 
росту 

2015 р. до 
2010 р., 
разів2010 2015

всього світ 21,9 44,8 2,0
сШа 11,1 25,5 2,3
німеччина 4,6 7,6 1,7
Франція 1,7 4,3 2,6
великобританія 2,5 2,3 0,9
італія 1,1 2,1 1,9
Данія 0,4 1,1 2,3
люксембург 0,04 0,15 3,75
австрія 0,5 1,3 2,6
україна 0,0024 0,0147 6,1

Джерело: дані Міністерства аграрної політики 
України та власні розрахунки

близько 80% вітчизняної органічної продук-
ції експортується в розвинені країни. це пере-
важно зернові, бобові та олійні культури. решту 
продукції реалізовують на внутрішньому ринку 
як звичайну і лише 10% реалізується з позна-
чкою «органічний продукт».

у стратегії розвитку аграрного сектору еко-
номіки на період до 2020 р. та Галузевій комп-
лексній програмі «овочі – 2020» передбачено 
до 2020 р. довести обсяг частки органічної 
овочевої продукції до 10%, тобто виробляти 
1,5 млн. т органічних овочів [2, с. 22]. органіч-
ний овочевий ринок – один із перспективних 
серед інших галузей в україні, оскільки в Європі 
частка органічного овочевого сегменту стано-
вить 42%, молочних продуктів – 23%, хлібобу-
лочних – 20%, м’яса – 15%. окрім того, україна 
входить у першу п'ятірку з виробництва овочів у 
світі (10,3 млн. т), виробляє близько 18% овочів 
Європи та 33% овочів снД. на національному 
рівні овочівництво – галузь, що формує сучасну 
спеціалізацію рослинництва, адже частка овоче-
баштанної продукції у структурі вартості валової 
продукції рослинництва становить близько 20%, 
разом із зерновим – 22% за рахунок вищої вро-
жайності та цін реалізації овочів.

у структурі родинного бюджету українці 
витрачають лише 6% на овочі і 2% – на карто-
плю із загальної суми на харчові продукти. це 

70–114 грн. на людину в місяць. внутрішній 
органічний ринок овочів обмежений фінансовою 
бідністю української родини, що стримує розви-
ток овочівництва. водночас установлено, що в 
структурі продовольчого кошику частка овоче-
баштанної групи постійно зростає і на сьогодні 
становить 14,6%, випереджаючи країни снД – 
туркменістан, Молдову, білорусь і рФ [3, с. 564]. 

наукові дослідження та дані статистики свід-
чать про різке зниження порівняно з 1990 р. 
споживання біологічно цінних продуктів: м’яса 
і м’ясопродуктів – на 20,7%, молока і молоч-
них продуктів – на 40,3%, риби та рибних про-
дуктів – на 36,6% плодів, ягід та винограду – на 
41,9% за одночасно стабільно високого спожи-
вання хлібопродуктів, тваринного жиру, карто-
плі. нераціональне, розбалансоване, поліде-
фіцитне харчування сприяє розвитку і різкому 
зростанню у населення хронічних неінфекційних 
захворювань: серцево-судинної системи, шлун-
ково-кишкового тракту; хвороб обміну речовин 
тощо та інфекційних, таких як туберкульоз, який 
пов'язаний передусім із недостатнім білковим 
харчуванням. у населення спостерігається «при-
хований голод» унаслідок дефіциту в харчовому 
раціоні людини: вітамінів, особливо антиокси-
дантного ряду (а, с, е), макро- і мікроелемен-
тів (йоду, селену, фтору, заліза, кальцію). саме 
«прихований голод» загрожує фізичному, осо-
бливо інтелектуальному, здоров’ю нації. вста-
новлено, що вкрай необхідний організму людини 
елемент – селен потрібен в кількості 50–200 мкг 
на добу. найціннішими з овочів за вмістом селену 
є капуста брокколі, часник, багаторічні цибулі та 
цибуля порей, східноазіатські види капусти.

отже, українське овочівництво має важливе 
соціальне значення і відіграє виняткову роль 
у забезпеченні продовольчої безпеки країни. 
за даними вооз, людині необхідно спожи-
вати 441 г овоче-баштанної продукції на добу, 
або 161 кг на рік. у 2014 р. споживання овочів 
знаходиться на межі встановлених медичних 
норм –160,8 кг/людину.

у 2011–2015 рр. за програмою «овочеві і 
баштанні культури» завершено 125 завдань дру-
гого рівня (48 прикладних і 77 фундаментальних), 
із них 11 завдань, або 9% від загальної кількості, 
за напрямом розробки елементів технологій 
вирощування овочевих культур, які є базисом для 
подальшого створення вітчизняних органічних 
систем виробництва овочевої продукції. на 2016–
2020 рр. у рамках виконання програми «овочів-
ництво і баштанництво» передбачено розробку 
восьми завдань, якими заплановано отримання 
комплексних знань щодо розроблення базових 
елементів органічного землеробства в україні. 
частка таких досліджень у науковій програмі 
інституту нині становить 14%. одним з осно-
вних напрямів роботи інституту є вдосконалення 
методології селекційно-насінницького процесу 
та створення конкурентоздатних сортів і гібридів 
овочевих і баштанних культур, адаптованих до 
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органічних технологій. До Державного реєстру 
в 2015 р. занесено 266 сортів і 31 гібрид овоче-
вих, баштанних і малопоширених видів рослин 
селекції інституту та координованих установ, що 
становить 45% від загальної кількості (665) заре-
єстрованих сортів і гібридів вітчизняної селекції 
(рис. 1). 

Понад 70% новостворених сортів і гібридів 
F1 інституту відзначаються високою стійкістю 
до біотичних та абіотичних факторів, адапта-
цією до різних ґрунтово-кліматичних умов виро-
щування, мають високі смакові, лікувально-про-
текторні властивості і високий потенціал для 
залучення їх в органічне виробництво.

останнім часом науковцями установи ефек-
тивно застосовуються різноманітні сучасні 
методи селекції, генетики та біотехнології, які 
дають змогу створювати сорти і гібриди овоче-
вих культур, придатні до органічних технологій 
вирощування. в інституті накопичено цінний 
генетичний вихідний матеріал томата, перцю 
солодкого, баклажану, цибулі, капусти головчас-
тої, моркви, буряка столового та зеленних куль-
тур. розроблено методи селекції, стійкого до 
найпоширеніших хвороб вихідного матеріалу. 
на сьогодні створено лінії томата, баклажана, 
перцю солодкого, огірка, капусти головчастої та 
моркви, стійкі до найпоширеніших хвороб.

в інституті та на його дослідних станціях про-
водиться ґрунтовна робота щодо створення сор-
тів малопоширених овочевих культур, які впро-
ваджуються в органічне виробництво. Постійно 
оновлюється генофонд сортів малопоширених 
овочевих культур: салату посівного, петрушки 
коренеплідної, пастернаку, селери коренеплід-
ної, бамії, фізалісу суничного, кропу звичайного, 
портулаку овочевого, нігели, сочевиці, вівсяного 
кореню, материнки звичайної, цикорію та бага-
торічних видів цибулевих рослин. ці культури 
відзначаються високими лікувально-профілак-
тичними властивостями. 

у співпраці з інститутом сільського госпо-
дарства Північного сходу досліджено вплив 
різних сидеральних культур на врожайність та 

якість продукції цибулі ріпчастої та буряку сто-
лового, розроблено технологію їх вирощування 
в богарних умовах із застосуванням енергоо-
щадних систем обробітку ґрунту (безполицевий 
на 20–22 см) та оптимізації живлення рослин 
(сидеральні добрива, біопрепарати, регуля-
тори росту), що сприяє отриманню врожайності 
цибулі ріпчастої на рівні 27–29 т/га, буряку сто-
лового – на рівні 50–56 т/га. спільно з інститутом 
сільськогосподарської мікробіології та агропро-
мислового виробництва розроблено технологічні 
аспекти використання мікробних препаратів з 
азот-, фосформобілізуючими та азотфіксуваль-
ними мікроорганізмами в технологіях вирощу-
вання основних овочевих рослин в умовах від-
критого та захищеного ґрунту. встановлено, що 
використання мікробних препаратів залежно від 
культури забезпечує підвищення врожайності на 
13–21% та отримання продукції, яка відповідає 
стандартам органічного виробництва.

у дослідженнях Південної державної сіль-
ськогосподарської дослідної станції івПіМ 
вивчено ефективність застосування інокуляції 
насіння кавуна столового та гарбуза мускатного 
мікробними препаратами (азотобактерин, біо-
гран), що сприяє збільшенню умовно чистого 
прибутку до 6,8–8,5 тис. грн./га та рентабель-
ності до 132–165% на основі повної та часткової 
відмови від використання мінеральних добрив.

в інституті овочівництва і баштанництва 
наан активно проводиться робота з розро-
блення органічних технологій вирощування 
овочевих рослин. розроблено системи оптимі-
зації живлення низки овочевих культур (капусти 
білоголової, томату, баклажану, перця солод-
кого, столових коренеплодів та огірка) на 
основі комплексного застосування сидеральних 
добрив та мікробних препаратів, що забезпечує 
підвищення врожайності овочевої продукції на 
22–41%, отримання продукції з високим вмістом 
біологічно активних речовин, поступове відтво-
рення родючості ґрунту. 

економічним підрозділом інституту в рамках 
ПнД 07 «органічне виробництво» за останні 

Рис. 1. Частка сортів і гібридів овочевих і баштанних рослин ІОБ НААН  
у Державному реєстрі України, %
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п’ять років розроблено нормативи собівартості 
на вирощування основних овочевих культур 
за умов органічного виробництва, а також міні-
мально допустимі ціни на органічні овочі (осно-
вні види). технологія з елементами органічного 
виробництва включає: дотримання овочекормо-
вої сівозміни, застосування органічних добрив, 
сидератів, мульчування, деструкторів, органіч-
них засобів захисту, регуляторів росту. Дані нор-
мативи собівартості апробовано в тов «чистий 
продукт – с».

Підготовлено проект концепції органічного 
виробництва овочевої продукції в україні до 
2020 р. як складової частини концепції органіч-
ного виробництва сільськогосподарської продук-
ції в україні. Підготовлено пропозиції щодо регу-
лювання органічного сектору овочевого ринку 
для Галузевої програми «овочі україни – 2020».

із 2011 р. в інституті закладено та сертифіко-
вано за стандартами Єс (органік стандарт) полі-
гон вирощування органічної овочевої продукції. 
на полігоні (4,4 га у відкритому ґрунті та 0,4 га – 
у захищеному) впроваджено основні розробки 
науковців (біологізовану сівозміну, викорис-
тання сидеральних добрив та мікробних пре-
паратів) у технологіях вирощування основних 
овочевих і малопоширених культур. овочева 
продукція з полігону фасується для роздріб-
ної торгівлі на спеціалізованих сертифікованих 
лініях тов «вегетус україна», а пряно-арома-
тичні трави поставляються до тМ «любисток» у 
рівненській області.

разом із комерційними організаціями та фер-
мерськими господарствами харківської області 
на базі інституту створено консультаційний 
центр «інститут технологій органічного розви-
тку», діяльність якого спрямована на консолі-
дацію виробників органічної овочевої продукції, 
надання консультативної допомоги з питань 
вирощування та зберігання овочевої продукції. 

в інституті розроблено технологічні схеми 
вирощування овочевих і баштанних культур для 
різних ґрунтово-кліматичних зон країни; запатен-
товано спосіб спарювання коліс та регулювання 
у них тиску повітря, який дає змогу знизити пито-
мий тиск на ґрунт у 1,5–2 рази, збільшити тягову 
здатність техніки, вантажопідйомність, прохід-
ність та продуктивність агрегату; вдосконалено 
гідросівалку, яка придатна для отримання ранніх 
і рівномірних сходів, поливу та підживлення рос-
лин овочевих культур; досліджується мікросму-
говий спосіб вирощування просапних культур, 
що включає формування на площі рівновеликих, 
кратних базовій колії трактора, залужених та 
незалужених смуг та вирощування у незалуже-
них смугах просапних культур.

інститут співпрацює з профільними орга-
нізаціями та заводами з розробки технологій 
ведення органічного землеробства та створення 
нових робочих органів і сільгоспмашин. так, для 
потреб органічного виробництва розроблено 
робочий макет грунтобробної машини, застосу-

вання якої забезпечує економію палива на 29%, 
затрат праці – на 36% та собівартість виконаних 
робіт – на 17% порівняно із серійним аналогом.

Для практичної реалізації власного виробни-
цтва органічної продукції на експериментальній 
базі інституту передбачається створення нау-
ково-виробничого регіонального центру «орга-
нічний шлях», для якого вже підготовлено тех-
ніко-економічне обґрунтування. 

отже, вихід овочівництва з кризового стану 
можливий шляхом упровадження наукових роз-
робок, інформаційної та інноваційно-інвестицій-
ної моделі розвитку галузі в умовах сприятливого 
зовнішнього середовища. Подальший розвиток 
органічного сектору овочевого ринку слід роз-
глядати в єдиному ланцюгу, основним елемен-
том якого є споживач. ланцюг повинен включати 
моніторинг ринку, формування попиту, вирощу-
вання овочів методом органічного землеробства, 
післязбиральну доробку, підготовку овочів до 
зберігання, маркування, маркетинг і логістику.

розвиток системи ефективного інституцій-
ного забезпечення виробництва органічної ово-
чевої продукції передбачає передусім удоскона-
лення відносин щодо власності, ціноутворення, 
управління, влади, праці. При цьому вдоскона-
лення відносин власності потребує всебічного 
врегулювання питань доступу до відповідних 
ресурсів, упорядкування відносин між окремими 
агентами або суб’єктами правового поля. осо-
бливої уваги заслуговують земельні відносини, 
захист прав орендодавців та орендарів. Подаль-
ший розвиток відносин щодо ціни та ціноутво-
рення передбачає підтримку паритету цін на 
сільськогосподарську продукцію, продукцію ово-
чівництва, а також на продукцію промисловості, 
яка споживається у сільському господарстві та 
органічному овочівництві. Для цього необхідно 
ширше застосовувати агропромислову інтегра-
цію, де розподіл прибутку між сільгоспвиробни-
ками, переробними та торговельними підприєм-
ствами здійснюється за кінцевим результатом. 
ефективне державне регулювання органічного 
сектору овочевого ринку, спрямоване на розви-
ток внутрішнього ринку, має орієнтуватися на 
виконання таких завдань, як стимулювання роз-
витку внутрішнього овочевого ринку та імпор-
тозамінного виробництва, збільшення обсягів 
продажу вітчизняної органічної овочевої про-
дукції, задоволення внутрішнього споживчого та 
інвестиційного попиту. більше того, посилення 
в останні роки проблем зростання споживчих 
витрат населення на внутрішньому ринку, кри-
тичне збільшення обсягів та частки споживчого 
імпорту, погіршення зовнішньоторговельного 
балансу україни актуалізують зміщення акцен-
тів державної політики вже не стільки на розви-
ток, скільки на забезпечення безпеки вітчизня-
ного овочевого ринку. таким чином, у сучасних 
умовах доцільно розробити, прийняти та спри-
яти реалізації концепції розвитку внутрішнього 
органічного овочевого ринку україни, на базі 
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якої будуть визначені положення стратегії, наці-
ональної і регіональних програм у цій сфері, 
а також формуватиметься інституціональне 
забезпечення подальшого розвитку внутріш-
нього органічного сільськогосподарського ринку.

ціна в органічному овочівництві, як і в інших 
галузях матеріального виробництва, повинна 
відшкодовувати середньогалузеві витрати, а 
також забезпечувати прибуток, достатній для 
розширеного відтворення та вирішення соці-
альних питань, тому ціноутворення на органічну 
сільськогосподарську продукцію повинне відбу-
ватися на основі показника норми прибутку до 
всього авансованого капіталу, який ураховува-
тиме термін його обороту, а також вартість землі. 
вважаємо, що вартість землі необхідно встанов-
лювати на основі витрат на її відтворення.

вдосконалення управління передбачає раці-
ональне поєднання державного та недержав-
ного регулювання органічного сектору овочевого 
ринку та розвитку сільських територій, ство-
рення інформаційної системи для оперативних 
та якісних підготовки, прийняття, реалізації та 
корекції управлінських рішень на різних рівнях 
(місцевому, національному, глобальному), фор-
мування відповідної державної кадрової полі-
тики в галузі (модернізація системи підготовки 
і перепідготовки управлінських кадрів, фахівців, 
науковців), яка відповідає вимогам глобалізації, 
а саме євроінтеграційній орієнтації україни та 
її членству у світовій організації торгівлі. осо-

бливої уваги заслуговує створення правових, 
економічних і організаційних умов для розвитку 
та ефективного функціонування системи інфор-
маційно-аналітичного забезпечення реалізації 
державної інноваційної політики на органічному 
овочевому ринку.

реформування влади потребує вдоскона-
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 інноваційної 
діяльності, координації діяльності інших орга-
нів державної влади в питаннях розвитку сіль-
ських територій та ефективного функціонування 
аграрного ринку. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
створення та забезпечення ефективного інсти-
туційного забезпечення розвитку органічного 
овочевого ринку сприятиме зростанню добро-
буту нації через підвищення конкурентоспро-
можності національного виробництва органіч-
ної овочевої продукції завдяки впровадженню 
новітніх технологій, застосуванню альтернатив-
них джерел енергії, нових форм організації та 
управління господарською діяльністю тощо.
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У статті здійснено аналіз фармацевтичного ринку, узагальнено причини, що мають деструктивний 
вплив на діяльність його учасників. Розроблено найбільш оптимальні заходи з активізації збутової діяль-
ності фармацевтичних підприємств для мінімізації затрат та максимізації прибутків у кризових економіч-
них умовах: товарний брендинг, HR-брендинг, обґрунтована цінова політика, промоційна діяльність.

Ключові слова: фармацевтичний ринок, промоційна активність, HR-брендинг, рейтинг привабливос-
ті, цінова політика, стратегія.

В статье проанализировано состояние фармацевтического рынка, обобщены причины, которые ока-
зывают деструктивное влияние на деятельность его участников. Разработаны наиболее оптимальные 
мероприятия по активизации сбытовой деятельности фармацевтических предпрятий для минимизации 
затрат и аксимизации прибыли в кризисных экономических условиях: товарный брендинг, HR-брендинг, 
обоснованная ценовая политика, промо-кампания.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, промо-кампания, HR-брендинг, рейтинг привлекатель-
ности, ценовая политика, стратегия.

The article is dedicated to the analysis of farmaceutical market, generalization of the reasons influencing the 
activity of its participants. The issues of the most optimal arrangements on farmaceutical enterprises' sales enhance-
ment targeted at expenses minimization and incomes maximization under the conditions of economical crisis are 
being touched and developed: goods branding, HR-branding, justified price policy, promotional activities.

Keywords: farmaceutical market, promotional activity, HR-branding, rating of attractiveness, pricing pol-
icy, strategy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Фармацевтичний бізнес – це 
інтегрована сфера підприємницької діяльності, 
що пов’язана зі створенням і реалізацією лікар-
ських засобів та задоволенням потреб клієнтів і 
спрямована на отримання прибутку. Фармацев-
тична сфера являє собою діяльність конкрет-
них господарюючих суб’єктів (фармацевтичних 
підприємств, наукових установ, лабораторій, 
аптечних мереж тощо), пов’язану з виробни-
цтвом, зберіганням і розповсюдженням лікар-
ських засобів та виробів медичного призначення 
для належного забезпечення медико-профілак-
тичних закладів і населення якісними та доступ-
ними лікарськими засобами задля збереження і 
підтримання його здоров’я [1].

тенденції розвитку фармацевтичного бізнесу 
в україні свідчать про його постійне зростання у 
вартісному аспекті за одночасного різкого зни-
ження в 2015 р. за кількісним аспектом (рис. 1).

Позитивна, на перший погляд, тенденція, 
насправді свідчить про недостатньо виважену 
стратегію діяльності учасників фармацевтич-
ного ринку, перебування їх у кризовому стано-
вищі або на порозі кризи. зростання обсягів 
доходів фармацевтичного бізнесу останнім 
часом зумовлене виключно підвищенням рівня 
цін на продукцію. однак перспективним для 
виробників є не просто зростання обсягів дохо-
дів, а підвищення рівня попиту на продукцію, 
зростання обсягів продажу. тільки за умов збіль-
шення кількості споживачів, зростання обсягів їх 
закупівель, підвищення рівня їх лояльності до 



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 5 (05) 2016

9797Економіка та управління національним господарством

певного виробника можливим є здійснення про-
гнозів щодо подальшого розвитку ринку, зрос-
тання його масштабів, підвищення рівня при-
бутковості всіх учасників. 
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Рис. 1.  
Обсяг фармацевтичного ринку України [2]

серед основних причин, що мають деструк-
тивний вплив на діяльність учасників фарма-
цевтичного бізнесу, можна зазначити такі:

– зниження обсягів продажу лікарських засо-
бів у доларовому вираженні;

– втрата обсягів фармацевтичного ринку 
через проведення антитерористичної опера-
ції, окупації території ар крим (із 2013 р. через 
утрату територій фармацевтичний ринок недоо-
тримав близько 15% роздрібного товарообігу) [3];

– відтік населення з країни, можливість його 
підвищення за умов відміни візового режиму з 
країнами Єс;

– недостатній рівень упровадження іннова-
ційних технологій у систему менеджменту під-
приємств, а також у процес створення нових 
сучасних лікарських препаратів;

– зниження рівня відмінності між вартістю 
імпортних та вітчизняних препаратів за рахунок 
підвищення вартості останніх.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Питання 
функціонування фармацевтичного ринку, вияв-
лення проблем та перспектив його функціону-
вання є об’єктом дослідження таких вітчизняних 
науковців, як карамишев Д.в., кубарева і.в., 
Майстро р.Г., карпенко Ю.М., кушер в.о., 
чмихало н.в., оккерт і.л., ольховська а.б., 
сотнікова н.в. досить ґрунтовно досліджували 
питання формування ефективної збутової полі-
тики фармацевтичного підприємства в умовах 
нестабільного зовнішнього середовища. 

Проведений аналіз літературних джерел, 
наукових досліджень із питань функціонування 
фармацевтичного ринку показав, що актуаль-
ним на даний час є розроблення заходів щодо 
підвищення ефективності збутової діяльності, 
коли вітчизняні підприємства змушені функці-
онувати в умовах обмеженої купівельної спро-
можності населення. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у розробленні 

сучасних антикризових інструментів активізації 
збутової діяльності вітчизняних фармацевтич-
них підприємств, метою яких є не стільки зрос-
тання обсягів доходів у короткостроковій пер-
спективі, скільки збільшення обсягів продажів 
та прибутковості в довгостроковій перспективі.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Під час розроблення ефективної збу-
тової політики учасники фармацевтичного ринку 
повинні орієнтуватися на такі базові принципи:

– задоволення ринкового попиту; 
– адекватність платоспроможності споживачів;
– забезпечення підприємницького прибутку 

(як у поточному періоді, так і забезпечення 
гарантій його одержання в майбутньому);

– відповідність ринковій стійкості підпри-
ємства, у тому числі збереження/розширення 
частки ринку, досягнення перемоги над конку-
рентами;

– створення позитивного іміджу на ринку (у 
тому числі на зовнішніх ринках) і визнання з 
боку громадськості.

реалізація першого принципу є можливою, 
оскільки структура фармацевтичного ринку 
свідчить, що в сучасних умовах вітчизняні 
виробники контролюють переважну частку фар-
мацевтичного ринку україни в натуральному 
виразі (табл. 1). 

таблиця 1
Структура фармацевтичного  

ринку України [4]

Компанії
Вартісне 

вираження
Натуральне 
вираження

млрд. 
грн.

частка, 
%

Упаковок, 
млн. шт.

частка, 
%

вітчизняні 
виробники 16,77 37,1 740,70 74,7

іноземні 
виробники 28,42 62,9 250,87 25,3

всього 45,19 100 991,57 100

Девальвація гривні негативно вплинула 
на позиції іноземних компаній. зменшення їх 
частки сприяло зміцненню позицій українських 
фармацевтичних компаній, які пропонують на 
ринку більш дешеві лікарські препарати. 

хоча частка вітчизняних виробників за вар-
тісним вираженням не є переважаючою, пози-
тивним є той факт, що порівняно з попереднім 
роком її значення збільшилося на 28,6%, тобто 
майже втричі. Причиною цього стало не тільки 
подорожчання іноземних ліків, а й позитивні зру-
шення в напрямі запровадження новітніх техно-
логій виготовлення ліків та інноваційних техно-
логій управління вітчизняними виробниками:

– розпочато роботу лабораторно-техноло-
гічного комплексу R&D в компанії «Фармак», 
який здійснює науково-технічні дослідження за 
наскрізним принципом (від пробірки до пілотних 
серій із керованим моделюванням, масштабу-
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ванням, трансфером технологій і автономними 
напрацюваннями нових зразків ліків) [5];

– здійснено перехід фармацевтичної фірми 
«Дарниця» на міжнародні стандарти якості GMP 
(Good Manufacturing Practice), започатковано 
інфузійне виробництво лікарських препаратів [5];

– започаткування управління з використан-
ням сучасних ERP-систем для оптимізації та 
реінжинірингу бізнес-процесів.

збільшуючи свої витрати через модернізацію 
системи управління, відчуваючи послаблення 
позицій імпортних фармацевтичних виробни-
ків, вітчизняні виробники підвищують свої ціни. 
До кризи 2008 р. середньозважена вартість 
однієї упаковки імпортних препаратів у чотири 
рази перевищувала таку вітчизняної продукції. 
Під час кризи різниця збільшилася до шести 
разів. на початку 2015 р. ціна упаковки імпорт-
них препаратів знову у шість разів перевищу-
вала таку вітчизняної, але до кінця року різниця 
почала зменшуватися. також варто зазначити, 
що середня вартість рецепта зросла в 2015 р. 
порівняно з 2014 р. приблизно на 66% і дося-
гла 390 грн. водночас якщо в 2014 р. в одному 
рецепті призначалося в середньому три-чотири 
препарати, то в 2015 р. – два-три. отже, середня 
вартість одного препарату в рецепті в 2015 р. 
підвищилася з 58 грн. до 130 грн., тобто майже 
в 2,5 рази [6].

незважаючи на це, експерти зазначають, що 
підвищення цін не завжди позитивно впливає 
на активізацію збутової діяльності підприємств, 
збільшення обсягів їх продажу і ринкової частки. 
за ціновою стратегією експерти поділяють під-
приємства на три групи залежно від рівня під-
вищення цін та доцільності даного заходу за 
рівнем зміни частки ринку в натуральному та 
вартісному виразах (рис. 2):

– зростання ціни більше ніж на 60% – утрата 
частки ринку;

– підвищення цін на 21–45% – збільшення 
частки в натуральному та в грошовому вира-
женні;

– зростання ціни не більше ніж на 20% – 
збільшення частки ринку в натуральному вира-
женні за одночасної втрати позиції в грошах.
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Рис. 2. Співвідношення зростання ціни  
та підвищення частки  

в грошовому вираженні [6]

застосування виключно заходів щодо 
зміни ціни реалізації в кризовому періоді, коли 
постійно знижується купівельна спроможність 
населення, не є досить доцільним. Пріоритет-
ною, як свідчать думки експертів, є реалізація 
активної промоційної кампанії, метою якої є 
не тільки інформування споживачів про появу 
нових ліків, а й про здійснення активної діяль-
ності щодо зміни рівня цін.

в умовах кризи важливо дотримуватися 
балансу, компенсуючи можливі втрати внаслі-
док зростання ціни шляхом підвищення промо-
ційної активності. Можна виділити кілька осно-
вних стратегій поведінки на ринку найбільших 
фармацевтичних компаній (табл. 1).

відповідно до аналітичних даних проекту 
Market Cross View, найбільш ефективною є 
стратегія Max-ефективності, реалізуючи яку 
підприємства отримали максимальний приріст 
частки ринку (порівняно з конкурентами) в гро-
шовому і натуральному вираженні.

експерт фармацевтичного ринку орлик с. 
запропонував використовувати більш сучасні 
стратегії поведінки виробників у кризових умо-
вах (табл. 2).

аналізуючи різні стратегії компаній у кон-
тексті ціноутворення і промоційної активності, 
треба підкреслити, що підприємства, реалізу-
ючи різні комбінації дій, досягали різних резуль-
татів (табл. 3). 

узагальнюючи викладене вище, можна зро-
бити висновок, що найбільш дієвим антикризо-
вим засобом активізації збутової діяльності є 
здійснення виваженої промоційної діяльності. 
узагальнимо основні правила антикризової про-
моційної діяльності, метою якої є не тільки залу-
чення якомога більшої кількості потенційних 
покупців і збільшення обсягів збуту тих чи інших 
видів товарів, а й обмеження необґрунтованих 
витрат підприємства на рекламу та заходи сти-
мулювання збуту:

1) обґрунтований вибір товарних позицій, 
щодо яких здійснюється активна рекламна 
діяльність (у 2015 р. 40 рекламодавців розмі-
щували рекламу 86 брендів лікарських засобів, 
при цьому трійка лідерів – 29 брендів) [7];

2) застосування інноваційних форм просу-
вання (фотоконкурси, інтерактиви з розігра-
шами призів, інші соціальні проекти);

3) вибір інформаційного каналу (телеба-
чення, радіо, інтернет) з урахуванням того, на 
яку групу споживачів орієнтовані препарати.

важливим аспектом під час реалізації про-
моційної політики є брендинг. результати дослі-
дження в топ-100 сегментів рецептурних лікар-
ських засобів за міжнародними непатентованими 
назвами (Мнн) показали, що більше 25% брен-
дів-лідерів утратили лідируючі позиції в натураль-
ному обсязі в 2015 р. порівняно з 2014 р. Голов-
ною причино цього спаду є зміна ціни реалізації. 
однак слід зазначити, що за однакового підви-
щення ціни на продукти однієї конкурентної групи 
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і цінової ніші обсяги продажу цих продуктів зміню-
ються по-різному: продаж одних швидко зростає, 
інших – знижується. цей фактор пояснюється 
силою бренда: чим більша сила бренда, тим 
вищою є можливість зростання ціни без зниження 
попиту, відповідно й обсягів продажу в натураль-
ному вираженні. створення сильного бренда дає 
можливість компанії забезпечити високі обсяги 
продажу, преміальну націнку, зацікавленість учас-
ників товаропровідного ланцюга тощо і, таким 
чином, досягти максимізації прибутку.

особливістю збуту на фармацевтичному 
ринку є використання послуг медичних пред-
ставників, які є сполучною ланкою між фарма-
цевтичними компаніями, лікарями та фармацев-
тами. саме медичні представники реалізують 

політику компанії щодо просування препаратів 
на ринку, є їх «обличчям» [8]. Головною метою 
їх роботи є, насамперед, надання спеціаліс-
там охорони здоров’я повної та достовірної 
інформації щодо нових лікарських засобів, а 
також ознайомлення з особливостями їх засто-
сування. зазвичай в умовах кризи підприєм-
ства реалізують заходи щодо скорочення рівня 
витрат. Передусім скорочуються витрати на 
оплату праці, які становлять найбільшу частку 
в загальних витратах та собівартості продук-
ції. однак заощаджувати на роботі медичних 
працівників в умовах кризи, коли необхідним є 
забезпечення зростання обсягів збуту, є непри-
пустимим, саме тому керівництву підприємства 
потрібно розробляти та реалізовувати комплекс 

таблиця 1
Основні стратегії поведінки найбільших фармацевтичних компаній в умовах кризи

Стратегія Спрямованість стратегії

захоплення – стратегія розширення ринкових 
позицій

Приріст ціни становить близько 20% або залишається 
на рівні попереднього року, однак при цьому 
збільшуються витрати на просування продукції

утримання – стратегія збереження ринкових 
позицій

Підвищення цін на 40%, збереження маркетингового 
бюджету на рівні попереднього року

P&L – стратегія збереження прибутку високий приріст ціни на 60% і більше, скорочення 
маркетингового бюджету

Max-ефективність – баланс між збереженням 
прибутку і захопленням частки ринку

Приріст ціни на 40–60%, збільшення маркетингового 
бюджету

таблиця 2
Сучасні стратегії поведінки виробників у кризових умовах [2]

стратегія сутність

«стратегія піци»
збільшення інвестицій у маркетинг цільових продуктів за умов 
урівноваженої цінової політики – продаж здійснюється за чесними 
ринковими цінами

«Пайок альпініста, що 
спускається з гори»

агресивне ціноутворення щодо цільових продуктів за одночасно 
стриманої політики цін на інші товари. Промоційна діяльність є 
традиційною

«спортивне збалансоване 
харчування»

збалансована цінова політика за одночасного здійснення агресивної 
промоційної діяльності, яка активно фінансується за рахунок здійснення 
обґрунтованих інвестицій в ефективні канали просування

«вегетаріанська» виважена цільова промоційна діяльність у напрямі обмеженого 
асортименту товарів (сезонних), які є пріоритетними в певний період

«Піст перед великим 
святом»

зниження цін на певні товари, здійснення активної соціально-орієнтованої 
реклами, реалізація ефективних промоційних зусиль для обмеженого 
набору товарів

таблиця 3
Залежність результатів збуту фармацевтичних компаній  

від зміни політики ціноутворення та промоційної активності

Група Політика 
ціноутворення

Промоційна 
активність

Частка 
компаній Результат

1 Підвищення цін зниження 21% обсяги продажів не змінюються
2 Підвищення цін активізація 41% зростання обсягів продажу
3 зниження цін активізація 26% зростання обсягів продажу

4 зниження цін зниження 12% обсяги продажів практично не 
змінюються, можливе часткове зниження
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заходів щодо підвищення рівня особистісної, а 
не матеріальної вмотивованості медичних пра-
цівників. реалізація цих заходів є можливою в 
умовах реалізації заходів HR-брендингу.

HR-бренд – це емоційне сприйняття органі-
зації як компанії, в якій хочеться працювати, це 
комплекс довгострокових стратегічних заходів, 
спрямованих на посилення HR-бренду компанії. 

виділяють два види HR-брендингу: 
– зовнішній – спрямований на збільшення 

залученості співробітників до процесу управління, 
формування внутрішньоорганізаційного клімату;

– внутрішній – спрямований на підвищення 
привабливості компанії як працедавця і прояв-
ляється в тому, як компанія взаємодіє з потен-
ційними кандидатами, з клієнтами і чи корисна 
вона для суспільства (програми корпоративної 
соціальної відповідальності, благодійність).

реалізація HR-брендингу повинна бути спря-
мована на розвиток факторів, які є привабли-
вими для обрання того чи іншого фармацевтич-
ного підприємства як роботодавця:

– найбільш важливі фактори внутрішньої при-
вабливості: приваблива заробітна плата, офі-
ційне працевлаштування і «біла» зарплата, збіг 
цінностей співробітника з цінностями компанії;

– найбільш важливі фактори зовнішньої при-
вабливості: хороша якість продуктів/послуг ком-
панії, соціальна відповідальність компанії перед 
суспільством та інноваційність компанії. 

адаптація бізнесу до кризових умов пови-
нна здійснюватися також за умов використання 
інших сучасних заходів щодо активізації збуто-
вої діяльності шляхом створення бек-офісів та 
інших допоміжних відділів шляхом централі-
зації, аутсорсингу, створення спільних центрів 
обслуговування клієнтів. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Проа-
налізувавши поведінку фармацевтичних підпри-
ємств в умовах кризи, можна узагальнити най-
більш ефективні та діючі антикризові заходи, 
що орієнтовані на зростання обсягів збуту, під-
вищення кількості клієнтів, рівня їх лояльності і, 
як наслідок, рівня прибутковості:

– запровадження новітніх технологій виго-
товлення ліків та інноваційних технологій управ-
ління;

– реалізація обґрунтованої цінової політики;
– активізація промоційної політики;
– здійснення заходів щодо брендингу: розро-

блення товарного бренду та HR-брендингу.
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У статті проаналізовано відповідність просторової організації новостворених об’єднаних територі-
альних громад законодавчо визначеним критеріям просторової та часової доступності адміністративних 
центрів та послуг. Для цього розроблено методологію визначення часової доступності з використанням 
наявних алгоритмів ETA (Estimated Time of Arrival) для оцінки розрахункового часу прибуття, скориговано 
отримані за допомогою цієї методології результати з урахуванням наявних місцевих чинників. Сформу-
льовано пропозиції щодо можливостей забезпечення базових умов життєдіяльності та надання послуг у 
сільських населених пунктах, де такі критерії не виконуються.

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, просторова доступність, оціночний час прибуття.

В статье проанализировано соответствие пространственной организации созданных объединенных 
территориальных громад законодательно определенным критериям пространственной и часовой до-
ступности административных центров и услуг. Для этого разработана методология определения часо-
вой доступности с использованием существующих алгоритмов ETA (Estimated Time of Arrival) для оценки 
расчетного времени прибытия и скорректированы полученные с помощью этой методологии резуль-
таты с учетом имеющихся местных факторов. Сформулированы предложения относительно возмож-
ностей обеспечения базовых условий жизнедеятельности и предоставления услуг в сельских населенных 
пунктах, где такие критерии не выполняются.

Ключевые слова: объединенные территориальные громады, пространственная доступность, оце-
ночное время прибытия.

The compliance of spatial organization of newly formed joined territorial communities with legally defined criteria 
for spatial and time accessibility of administrative centers and services is analyzed. The methodology is developed 
to determine the time accessibility using existing ETA algorithms (Estimated Time of Arrival) for assessing the es-
timated time of arrival. The results, which are obtained using the methodology, are refined taking into account a 
variety of local factors. The proposals are made as to possibilities to provide basic living conditions and services in 
the rural settlements that don’t meet such requirements.

Keywords: joined territorial communities, spatial accessibility, estimated time of arrival.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Просторова та часова доступність 
адміністративних центрів і послуг в об’єднаних 
територіальних громадах є важливою характерис-
тикою, що дає змогу зробити висновки щодо ефек-
тивності їх територіально-просторової організації, 
можливостей забезпечення тими базовими умо-
вами життєдіяльності населення (у т. ч. сільського 
населення), які залежать від характеристик взаєм-
ної доступності (часової та за відстанню) централь-
ного та периферійних населених пунктів.

Постановою кМу «Про затвердження Мето-
дики формування територіальних громад» від 

8 квітня 2015 р. № 214 передбачено низку кри-
теріїв просторової та часової доступності, яким 
повинні відповідати територіальні громади. 
так, зони доступності адміністративних цен-
трів консолідованих громад визначаються на 
відстані не більше 20 км дорогами з твердим 
покриттям. відстань може бути збільшена до 
25 км, якщо чисельність населення спромож-
ної територіальної громади в зоні віддаленості 
від потенційного адміністративного центру 
більш як 20 км не перевищує 10% від загальної 
чисельності населення такої громади. така від-
стань може бути зменшена у разі відсутності 
доріг із твердим покриттям чи особливостей 
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рельєфу, що унеможливлює сполучення (ріки 
без мостів, гори).

зони доступності потенційних адміністратив-
них центрів спроможних територіальних гро-
мад визначаються з урахуванням доступності 
послуг у відповідних сферах, зокрема часу при-
буття для надання швидкої медичної допомоги 
у невідкладних випадках та пожежної допомоги, 
що не має перевищувати 30 хвилин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. оскільки ново-
створені об’єднані територіальні громади функ-
ціонують лише рік, серйозних досліджень на цю 
тему поки що обмаль, а наявні передусім сто-
суються питань місцевих бюджетів, фінансових 
аспектів [1; 2] і не розглядають питання просто-
рової організації.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є оцінка відповід-
ності просторової організації новостворених 
об’єднаних територіальних громад законодавчо 
визначеним критеріям просторової та часової 
доступності адміністративних центрів та послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. на першому етапі просторового 
аналізу забезпечення сільського населення 
базовими умовами життєдіяльності та послу-
гами формування об’єднаних громад було вико-
нано геопросторову прив'язку 2 тис. населених 
пунктів, які входять до складу 159 об’єднаних 
територіальних громад, що функціонували в 
2016 р. Після цього було визначено відстань 
від усіх населених пунктів до адміністративних 
центрів громад дорогами із твердим покриттям 
та зроблено порівняння цих показників із крите-
рієм, визначеним у Постанові кМу (20 км).

аналіз просторової організації об’єднаних 
територіальних громад (рис. 1) свідчить, що 14% 
населених пунктів знаходяться на відстані більше 
20 км дорогами із твердим покриттям від адмі-
ністративних центрів (майже 90 тис. сільського 
населення, що становить 6% усього населення 
або 1% населення, що проживає за межами 
адміністративних центрів). ще 14% населених 
пунктів знаходяться на відстані 16–20 км.

слід зазначити, що використання показника 
доступності за відстанню має низку недоліків. 
Показники віддаленості часто не можуть бути 
порівняними, оскільки відстань обчислюється 
по дорогах із твердим покриттям без урахування 
великої кількості чинників: класу та пропускної 
здатності доріг, стану дорожнього полотна, 
встановлених швидкісних та інших обмежень 
згідно з правилами дорожнього руху, наявності 
розв’язок, поворотів, проходження доріг через 
інші населені пункти, де зменшується швидкіс-
ний режим, та інших факторів, які визначають 
реальний час, необхідний для поїздки між кон-
кретним населеним пунктом та адміністратив-
ним центром громади. у багатьох випадках 

показник часової доступності є більш інформа-
тивним, ніж доступність за відстанню.

Метою аналізу часової доступності сільських 
населених пунктів було визначення орієнтовного 
часу добирання до нього від адміністративного 
центру громади. Порівняння цього показника 
з критерієм «30 хв.», запропонованим чинною 
методикою формування територіальних гро-
мад, дасть змогу: зробити попередні оцінки від-
повідності просторової організації (розміщення) 
поселенської мережі об’єднаних громад існую-
чим критеріям; визначити можливості забезпе-
чення сільського населення об’єднаних громад 
базовими послугами, зокрема такими, якість 
яких залежить від часу надання; обґрунтувати 
необхідність формування додаткових опорних 
пунктів надання базових послуг у сформованих 
територіальних громадах тощо.

Методологія визначення часової доступності 
базується на використанні наявних алгоритмів 
ETA (Estimated Time of Arrival) для визначення 
розрахункового часу прибуття, а також передба-
чає подальше коригування і уточнення отрима-
них результатів з урахуванням наявних місце-
вих чинників (таких, наприклад, як стан наявної 
дорожньої мережі тощо). використання таких 
алгоритмів є розповсюдженим для розрахунку 
можливого часу надання важливих послуг насе-
ленню (наприклад, послуг швидкої медичної 
допомоги) [3].

аналіз часової доступності населених пунк-
тів територіальних громад до адміністратив-
них центрів (рис. 2) свідчить, що серед 159-ти 
об’єднаних територіальних громад є 61 отГ, 
до складу яких входять 240 населених пунктів 
(13% від загальної кількості тих, що входять до 
складу аналізованих отГ) із часовою доступ-
ністю до адміністративних центрів і послуг 
більше 30 хвилин. усі населені пункти, часова 
віддаленість яких до адміністративних центрів 
громади перевищує 30 хвилин, є сільськими. 
села, часова віддаленість яких до адміністра-
тивних центрів громади є більшою, ніж 30 хви-
лин, відсутні у складі 98 об’єднаних територі-
альних громад, 1 таке село є у складі 23 громад, 
2 села – 10, 3 села – 6, 4 села – 6, від 5 і до 
10 сіл –10, більше 10 сіл – у складі 6 громад. 
часова доступність ще 161 села (8% від загаль-
ної кількості тих, що входять до складу аналізо-
ваних отГ) є близькою до критичної межі і ста-
новить 26–30 хвилин. 

у сільських населених пунктах із часо-
вою доступністю до адміністративних центрів 
та послуг більше 30 хвилин проживає понад 
80 тис. сільського населення – більше 5% від 
усього населення громад або майже 10% насе-
лення, що проживає за межами адміністратив-
них центрів. Поряд із тим є територіальні гро-
мади, в яких частка населення, що проживає за 
межами 20 км і 30 хвилин від адміністративних 
центрів, значно більша: у народицькій – 18%, 
устилузькій – 28% за межами 30 хвилин і т. д.
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Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Просторова організація багатьох наявних 
об’єднаних територіальних громад є такою, 
що відстань значної частини сільських насе-
лених пунктів в їх складі до адміністративного 
центу громади перевищує 20 км. за наявного 
рівня розвитку інфраструктури це призводить 
до невиконання іншого затвердженого кри-
терію просторової доступності населення до 

послуг – часу доступу до багатьох важливих 
послуг (швидкої медичної допомоги, пожежної 
допомоги, адміністративних послуг) перевищує 
30 хвилин. 14% населених пунктів об’єднаних 
територіальних громад знаходяться на відстані 
більше 20 км дорогами із твердим покриттям 
від адміністративних центрів (майже 90 тис. 
сільського населення, що становить 6% усього 
населення або 11% населення, що проживає 
за межами адміністративних центрів). ще 14% 

Рис. 1. Розподіл населених пунктів територіальних громад за відстанню  
до адміністративного центру по дорогах із твердим покриттям

Джерело: розраховано автором
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населених пунктів знаходяться на відстані 
16–20 км. часова доступність жителів 13% сіль-
ських населених пунктів до адміністративних 
центрів громад становить більше 30 хвилин, це 
понад 80 тис. сільського населення – більше 
5% від усього населення громад або майже 
10% населення, що проживає за межами адмі-
ністративних центрів. усього є 240 населених 
пунктів (що входять до складу 61 територіаль-

ної громади), часова доступність яких стано-
вить більше 30 хвилин.

Для якісного забезпечення основними базо-
вими послугами жителів сільських населених 
пунктів, проживання яких у територіальних 
громадах не відповідає необхідним критеріям 
доступності, необхідно створювати та забез-
печувати функціонування додаткових опорних 
пунктів із надання таких послуг не тільки в 

Рис. 2. Розподіл населених пунктів територіальних громад за часовою доступністю 
до адміністративного центру по дорогах із твердим покриттям

Джерело: розраховано автором
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адміністративних центрах, але й в інших насе-
лених пунктах. окрім цього, покращення часо-
вої доступності багатьох сільських населених 
пунктів пов’язане із розвитком дорожньо-тран-

спортної інфраструктури, належним утриман-
ням наявної дорожньої мережі, що вимагає 
додаткових витрат на формування та утри-
мання інфраструктури.
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КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК  
ЯК ПОХІДНА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ

COMMERCIAL RISK BUSINESS RISK AS A DERIVATIVE

Вишневська О.А.
кандидат сільськогосподарських наук,

доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,
київський кооперативний інститут бізнесу і права

Невід’ємною ознакою комерційної діяльності є ризик, оскільки прийняття управлінських рішень у цій 
сфері відбувається в умовах невизначеності та неможливості точного передбачення їх кінцевих резуль-
татів. Комерційні ризики істотно впливають на результати діяльності підприємства і можуть призвес-
ти до ускладнення функціонування та фінансових втрат. Визначено місце і значущість комерційного ри-
зику в системі управління діяльністю підприємства.

Ключові слова: підприємництво, ризик, комерційний ризик, зовнішні та внутрішні фактори, функції, 
види ризиків.

Неотъемлемым атрибутом коммерческой деятельности является риск, поскольку принятие управлен-
ческих решений в этой сфере происходит в условиях неопределенности и невозможности точного предска-
зания их конечных результатов. Коммерческие риски существенно влияют на результаты деятельности 
предприятия и могут привести к осложнениям функционирования и финансовым потерям. Определены 
место и значимость коммерческого риска в системе управления деятельностью предприятия.

Ключевые слова: предпринимательство, риск, коммерческий риск, внешние и внутренние факторы, 
функции, виды рисков.

An essential attribute of the business is a risk, because management decisions in this area takes place under 
conditions of uncertainty and the inability to accurately predict their outcomes. Commercial risks significantly affect 
the business results and can lead to complications and the functioning of financial losses. The place and importance 
of business risk in the enterprise management system.

Keywords: business, risk, commercial risk, external and internal factors, functions, types of risks.

Постановка проблеми. в умовах перехід-
ної економіки неоднозначність тенденцій еко-
номічного розвитку та нестабільність механізму 
ринкового регулювання змушують підприємства 
здійснювати діяльність, пов’язану з подоланням 
невизначеності. щоб вижити в цих складних 
обставинах, керівникам необхідно приймати 
нетрадиційні та сміливі рішення, що підвищують 
рівень ризику. на жаль, поки ще далеко не усі 
вітчизняні підприємці до кінця усвідомили неми-
нучість ризику і важливість його постійного вра-
хування. ризики можуть виникнути та впливати 
на діяльність будь-якого підприємства, неза-
лежно від ступеня його стійкості на ринку.

найважливішим складником підприємниць-
кої діяльності є комерційний ризик [1]. комер-
ційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок 
будь-яких видів діяльності, пов’язаних з виробни-

цтвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, 
товарно-грошовими і фінансовими операціями, 
комерцією, здійсненням, соціально-економіч-
них та науково-технічних проектів, він виконує 
важливу функцію фактора розвитку соціально-
економічного прогресу [2]. висока об’єктивна 
значимість, а також складність, специфіка фор-
мування і функціонування вітчизняних підпри-
ємств в ринкових умовах спричиняють надзви-
чайну актуальність проблеми вдосконалення 
управління саме комерційними ризиками як 
одними з найголовніших видів ризику підприєм-
ницької діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. окремі теоретичні положення управління 
ризиками, що визначають здебільшого автор-
ські підходи до розуміння сутності ризику, при-
чин та джерел його виникнення, сформовані у 
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працях зарубіжних учених-економістів, а саме 
у роботах а. Маршала, Дж. Мілля, Ф. найта, 
й. Шумпетера [3; 4; 5; 6]. Питання класифікації 
ризиків, їх оцінки та визначення шляхів мінімі-
зації знайшли висвітлення у працях вітчизня-
них та зарубіжних науковців, а саме у роботах 
в.а. абчука, в.а. боровкової, в.в. вітлінського, 
в.М. Гранатурова, і.Ю. івченка, с.М. ілляшенка, 
т.с. клєбанової, л.о. лігоненко, н.і. Маши-
ної, л.Г. Мельника, о.в. раєвнєвої, е.а. уткіна, 
о.і. Юсиповича [7–15]. однак у працях деяких 
вчених розглядаються лише окремі концепту-
альні положення щодо управління ризиками 
підприємств загалом (концепції ризик-менедж-
менту) або управління певними видами ризику 
(фінансовим, екологічним, інноваційним тощо) 
[16–18]. серед українських вчених та спеціаліс-
тів, що займалися дослідженням саме комерцій-
ного ризику, передумовами його виникнення та 
наслідками, слід відзначити таких, як т.а. бичі-
кова, і.о. беднарська, а.М. виноградська, 
і.Ю. івченко, о.о. коць [19–23]. сучасні еконо-
мічні процеси в україні зумовлюють необхід-
ність комплексного дослідження та розв’язання 
проблем підвищення ефективності комерцій-
них зв’язків та зменшення впливу комерційного 
ризику на українські підприємства у специфіч-
них умовах розвитку ринкових відносин.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою наукової статті є дослі-
дження суті комерційного ризику як важливої 
складової підприємницького ризику, його дже-
рел, факторів та причин виникнення, а також 
формування класифікації цього виду підприєм-
ницького ризику.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для забезпечення життєдіяльності підприєм-
ства, одержання прибутку вироблену продук-
цію (послугу) необхідно перетворити на товар, 
тобто продати. у сфері купівлі-продажу товарів 
відбуваються надзвичайно складні процеси, 
діють численні фактори зовнішнього та внутріш-
нього середовища, які зумовлюють комерційні 
ризики. внутрішнє середовище здебільшого 
пов’язане із діями персоналу, які суперечать 
внутрішньому регламенту та правовим нормам 
і можуть зумовити необхідність скорочення ква-
ліфікованих працівників, втрати фінансових, 
матеріальних ресурсів і навіть іміджу підприєм-
ства. основними чинниками зовнішніх небезпек 
комерційної діяльності можуть бути несумлінні 
дії, але вже з боку постачальників та покупців; 
посилення конкуренції, що спричиняє додаткові 
витрати на утримання покупців та запобігання 
скороченню сегменту ринку; негативні зміни 
у правовій сфері, що викликають збільшення 
законодавчих обмежень комерційної діяльності 
(наприклад, через ускладнення процедур ліцен-
зування діяльності, лімітування рівня торговель-
ної надбавки, підвищення податкових ставок).

комерційний ризик виконує в господарській 
діяльності такі функції, як:

1) інноваційна, тобто стимулює пошук нетра-
диційних рішень проблем, які постають перед 
підприємцем; світовий досвід доводить, що 
більшість підприємств є конкурентоспромож-
ними на основі інноваційної економічної діяль-
ності, пов’язаної з ризиком;

2) регулятивна, яка має суперечливий 
характер і виступає в двох формах: конструк-
тивна та деструктивна (конструктивна форма 
регулятивної функції ризику полягає в тому, що 
здатність ризикувати – один із шляхів успішної 
діяльності підприємця (подолання бар’єрів, які 
заважають перспективним нововведенням); 
однак суб’єктивні рішення, прийняті в умовах 
недостатньої інформації, призводять до нега-
тивного результату, і в цьому саме виявляється 
деконструктивна форма функції);

3) захисна, яка знаходить вираження в тому, 
що коли для підприємця ризик – природній стан, 
то нормальним повинно бути і терпеливе став-
лення до невдач; ініціативним, підприємливим 
господарникам необхідні соціальний захист, 
правові, економічні гарантії, що стимулюють 
виправданий ризик;

4) аналітична, яка полягає в необхідності 
вибору одного з можливих варіантів рішень, у 
зв’язку з чим підприємець аналізує всі можливі 
альтернативи, вибираючи найбільш рента-
бельні та найменш ризикові.

комерційні ризики характерні для різних етапів 
товарно-грошових і торгово-обмінних операцій, 
відповідно до яких виокремлюють такі їх види.

1. Маркетингові ризики виникають на етапі 
здійснення маркетингових досліджень, їх поді-
ляють на ризики маркетингової стратегії та 
інформаційні. спричинюють цей вид ризиків 
неадекватні результати маркетингових дослі-
джень, їх нераціональна організація.

ризик неправильної організації маркетин-
гових досліджень та отримання неадекватних 
результатів під час дослідження факторів, що 
впливають на стратегію підприємства, виника-
ють внаслідок невизначеності щодо місткості 
ринку або цільового сегменту ринку, на якому 
підприємство працює, характеру попиту на про-
понований продукт, наявності аналогічного про-
дукту, пропонованого конкурентами, неточності 
прогнозів щодо умов рівноваги попиту та пропо-
зиції на ринку тощо.

ймовірність виникнення ризиків, пов’язаних 
з неправильною організацією маркетингових 
досліджень, значно зростає у разі допущення 
помилок у процесі розроблення планів щодо їх 
проведення та постановки завдань. найістотні-
шими прорахунками є такі:

– проведення маркетингового дослідження 
з метою вивчення купівельного попиту на свій 
продукт без попереднього ознайомлення покуп-
ців з ним (випуск на ринок нового продукту, спо-
живчі якості якого не визначені);

– неправильно обраний час або обсяг про-
ведення маркетингового дослідження (завчасна 
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широка поінформованість про інновацію дає 
змогу конкурентам перехопити ініціативу, недо-
статня або запізніла поінформованість призво-
дить до необізнаності та несприйняття ринком 
нового продукту);

– неврахування під час проведення мар-
кетингового дослідження інформації про кон-
курентів в повному обсязі (продукт, що вони 
виробляють, плани розвитку) і преференцій 
споживачів щодо характеристик товарів (непра-
вильне наголошування на перевагах власного 
продукту);

– неправильний вибір методу проведення 
маркетингового дослідження (потенційні спо-
живачі відповідають на обмежений перелік 
питань і не завжди мають змогу висловити 
власну думку щодо деяких важливих з їхньої 
точки зору питань);

– помилковий вибір об’єкта дослідження 
(менеджери оптових чи роздрібних фірм, спо-
живачі різних вікових груп, регіонів тощо);

– недостатня репрезентативність вибірки 
під час проведення маркетингових досліджень 
(економія витрат призводить до малоінфор-
мованості, неповного охоплення усіх категорій 
потенційних споживачів);

– помилкова інтерпретація отриманих 
результатів, а отже, невдале розроблення 
подальшої маркетингової стратегії.

істотність цих недоліків підвищує ймовірність 
виникнення ризиків, пов’язаних з неправильною 
організацією маркетингових досліджень і отри-
манням внаслідок цього неадекватних резуль-
татів. одними з найпростіших методів зниження 
такої ймовірності є досконалий маркетинговий 
аналіз та вивчення вже накопиченого досвіду 
щодо дослідницької проблематики. Маркетин-
гове дослідження ґрунтується на застосуванні 
методу експертних оцінок, а отже, під час його 
підготовки та проведення необхідно використо-
вувати основні правила цього методу.

2. збутові ризики виникають безпосеред-
ньо на етапі реалізації виготовленої продукції 
(надання послуг) підприємством і охоплюють:

– ризики недостатньо обґрунтованої сег-
ментації ринків збуту (прорахунки під час 
визначення певних груп споживачів продукції); 
ця група ризиків найхарактерніша для підпри-
ємств, що випускають на ринок нові продукти 
(джерелами ризику є невідповідність якості, 
ціни, функціонального призначення; мала або 
занадто велика модифікація продукту);

– ризики помилкового вибору цільового сег-
менту ринку (продукт призначений для реаліза-
ції в таких сегментах ринку, де потреба в ньому 
порівняно з іншими сегментами або негостра, 
або недостатньо усвідомлена; група потенційних 
покупців продукту має низьку купівельну спро-
можність; зміни пріоритетів споживачів в купі-
вельному попиті через нестабільну макроеко-
номічну ситуацію (інфляція чи дефляція тощо); 
значні витрати на транспортування, організацію 

системи збуту (рекламу), післяпродажне обслу-
говування на певному ринковому сегменті;

– ризики помилкового вибору стратегії про-
дажу продукту, організації мережі збуту, системи 
логістики та трансфертних моделей реаліза-
ції продукту; причинами стратегічних помилок, 
а отже, і джерелом існування цієї групи ризи-
ків є неправильний вибір пріоритетів під час 
побудови системи реалізації своєї продукції 
(самостійно або за допомогою посередників); 
надання повноважень із збуту неоптимальним 
посередникам; неточна оцінка можливих обся-
гів збуту продукції, зокрема внаслідок невраху-
вання сезонної циклічності обсягів продажу;

– ризик невдалої організації мережі збуту та 
системи просування товару до споживача; його 
основними джерелами виникнення є помилки 
під час вибору системи збуту товару; відсутність 
у підприємства власної системи збуту (її нероз-
виненість в межах оптової та роздрібної торгівлі 
не дає змогу доставити товар кінцевим спожива-
чам); високий рівень витрат на реалізацію про-
дукції власними силами (неефективне стимулю-
вання працівників мережі збуту, значні витрати 
на організацію торговельних точок тощо);

– ризики зниження загальноринкових цін, 
зумовлені недоотриманням доходу під час 
збуту окремих груп продукції внаслідок коли-
вання цін на ринку; часто вони виникають під 
час одночасного зниження цін на однотипні 
товари чи послуги; оцінка цієї групи ризиків має 
особливо важливе значення для спеціалізова-
них підприємств.

основним засобом зниження ймовірності 
виникнення та впливу безпосередньо збутових 
ризиків є широке застосування виробниками 
різних видів диверсифікації сегментів збуту про-
дукції (категорії споживачів за віком, регіонами, 
національними пріоритетами, доходами тощо).

3. ризики взаємодії з контрагентами та парт-
нерами в процесі організації продажу продук-
ції (надання послуг). Група цих ризиків тісно 
пов’язана з процесом реалізації продукції, вони 
обумовлені тим, що більшість підприємств залу-
чає до просування свого товару посередницькі 
організації, що і провокує такі типи ризиків:

– ризики неефективної реклами, що мають 
такі джерела: неадекватний вибір виду реклами 
або стратегії поведінки підприємства на ринку; 
недостатність або надмірність інтенсивності, 
частоти доведення реклами в різних формах до 
об’єкта впливу; помилки в сегментації реклами 
та виборі форми її подання; наслідками неефек-
тивної реклами можуть бути прямі втрати вна-
слідок недостатнього обсягу продажу товарів та 
непрямі втрати, пов’язані із зниженням іміджу 
підприємства у споживача;

– ризики переоцінки маркетингових прин-
ципів збуту і неефективного застосування 
трансфертних моделей реалізації продукту, які 
пов’язані з потребою узгодження поведінки під-
приємств-партнерів на ринку (надання інфор-



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 5 (05) 2016

109109Економіка та управління підприємствами

мації, пільгових умов постачання-збуту, участі 
в капіталі та прибутках тощо); основними при-
чинами прояву цих ризиків є брак засобів, асиг-
нованих підприємством для придбання частки 
в капіталі ключових постачальників ресурсів та 
покупців продукції для забезпечення йому піль-
гових умов; неправильний вибір партнерів для 
асоціації капіталів;

– ризики укладання договірних відносин з 
недієздатними або неплатоспроможними парт-
нерами, які не в змозі виконати свої зобов’язання 
через відсутність необхідного потенціалу або 
засобів для цього; наслідками виникнення 
цього ризику є потреба пошуку альтернативних 
партнерів, джерел покриття заборгованостей, 
перегляду вже розроблених планів, додаткові 
витрати та затримка з отриманням доходів від 
своєї діяльності;

– ризики недотримання партнерами поточ-
них договірних зобов’язань, які полягають в 
ймовірності порушення та неузгодження тер-
мінів робіт, платежів та доходів у процесі гос-
подарської діяльності підприємства; ці ризики 
спричинюють такі самі наслідки, як і ризики 
укладення договірних відносин з недієздатними 
або неплатоспроможними партнерами;

– ризики розірвання партнерами вже укла-
дених договорів, які зумовлені непрогнозова-
ністю поведінки партнерів або неякісно укладе-
ними контрактами (неузгодженість в діях, зміна 
власників, підвищення статусу на ринку, одер-
жання кращих пропозицій від конкурентів тощо).

основними засобами зниження рівня цієї 
групи ризиків є ефективне проведення реклам-
ної кампанії; створення та актуалізація бази 
даних про наявних та потенційних споживачів, 
їх діяльність, наміри, тенденції розвитку, соці-
ально-економічний статус та оточення; повна чи 
часткова передоплата продукції; створення вер-
тикально інтегрованих структур із фірмами, що 
організовують збут продукції, надання їм певних 
преференцій, обмін акціями тощо; освоєння 
гнучких технологій маркетингу, що дають змогу 
освоїти нові сегменти ринку; чітка організація 
процедури укладення контрактів з детальним і 
всебічнім висвітленням всіх можливих проблем, 
які можуть виникнути під час проведення збуто-
вої діяльності.

4. ризики непередбаченої конкуренції, осно-
вним джерелом походження яких є невизначе-
ність стратегії поведінки на ринку його суб’єктів. 
на ній позначаються переливання капіталу в 
рентабельніші сфери діяльності (поява нових 
підприємств-конкурентів, експансія зарубіжних 
експортерів, конкуренція з боку аналогів (замін-
ників) продукту тощо). Додатковими факто-
рами ризику є витік конфіденційної інформації 
з вини працівників підприємства або внаслідок 
промислового шпіонажу конкурентів, повільне 
впровадження інноваційних продуктів, застосу-
вання конкурентами недобросовісних методів 
конкурентної боротьби тощо.

отже, комерційну діяльність підприємства, 
пов’язану з просуванням товарів на ринок і їх 
збутом, слід організовувати, прагнучи мінімі-
зувати можливі ризики, що її супроводжують. 
кожне підприємство самостійно формує ефек-
тивну програму управління комерційними ризи-
ками: проводить маркетингові дослідження, 
будує розгалужену систему збуту, працює по 
прямих контактах з партнерами чи користується 
послугами спеціалізованих фірм (рекламних, 
посередницьких, оптово-роздрібних баз тощо).

з метою зниження комерційних ризиків слід 
створювати спільні підприємства із закордон-
ними фірмами, об’єднуватися з потужними і 
передовими вітчизняними компаніями, домага-
тися державної підтримки, перетворюватись на 
філію крупних вітчизняних підприємств тощо.

Висновки. комерційна діяльність включає 
виконання великого комплексу взаємозалеж-
них посередницьких та виробничих операцій, 
спрямованих на здійснення процесу купівлі-про-
дажу товарів та надання послуг з метою одер-
жання прибутку. комерційна діяльність також є 
ризиковою, тобто дії учасників підприємництва 
в умовах ринкових відносин, конкуренції, функ-
ціонування всієї системи економічних законів 
не можуть бути з повною визначеністю розра-
ховані, саме це і спричиняє виникнення комер-
ційного ризику. отже, управління комерційними 
ризиками повинне передбачати системний під-
хід, який означає охоплення управління ризи-
ком горизонтальних і вертикальних ієрархічних 
рівнів організації, взаємозв’язок усіх управлін-
ських елементів підприємницького ризику.
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У статті доведено важливість вдосконалення методичних підходів до проведення комплексної оцінки 
фінансової спроможності вітчизняних підприємств. Проаналізовано сучасні методичні підходи вітчизня-
них та зарубіжних вчених до комплексного оцінювання фінансової спроможності підприємств. Розроблено 
практичні рекомендації за результатами проведеного аналізу, які можуть бути застосовані для багатьох 
підприємств з нестабільним фінансовим становищем.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, комплексне оцінювання, методичний підхід, фінансові 
показники, фінансова спроможність, ймовірність банкрутства.

В статье доказана важность совершенствования методических подходов к проведению комплексной 
оценки финансовой состоятельности отечественных предприятий. Проанализированы современные ме-
тодические подходы отечественных и зарубежных ученых к комплексной оценке финансовой состоятель-
ности предприятий. Разработаны практические рекомендации по результатам проведенного анализа, 
которые могут быть применены для многих предприятий с нестабильным финансовым положением.

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, комплексная оценка, методический подход, 
финансовые показатели, финансовая состоятельность, вероятность банкротства.

The article proves the importance of improving methodological approaches to comprehensive assessment of the 
financial viability of domestic enterprises. Were analyzed modern methodical approaches of domestic and foreign sci-
entists to comprehensive assessment of financial capacity of enterprises. Practical recommendations were developed 
and it based on the results of the analysis that can be applied to many enterprises with unstable financial situation.

Keywords: financial state of enterprise, comprehensive evaluation, methodical approach, financial indexes, 
financial capacity, probability of bankruptcy.

Постановка проблеми. в ринкових умовах 
господарювання ефективне функціонування 
підприємства, результативність управлінських 
рішень значною мірою впливають на фінан-
сову спроможність суб’єкта господарювання, 
зміст якої відображає достатній фінансовий 
стан та визначає передумови виникнення нових 
потенційних можливостей підприємства. тому 
забезпечення фінансової спроможності є прі-
оритетним напрямом фінансової політики під-
приємства, який потребує системного і комп-
лексного вивчення виробничо-господарської та 
фінансової діяльності суб’єктів з метою активі-
зації економічного розвитку.

Досягнення фінансової спроможності потре-
бує мобілізації внутрішніх і зовнішніх фінансових 
ресурсів та оперативної оцінки їх формування 
і використання для забезпечення фінансової 
рівноваги, що є основою стійкого зростання та 
нарощування ринкової вартості підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблеми оцінки фінансової 

спроможності підприємства займається багато 
вчених-економістів, зокрема о. терещенко, 
М. білик, а. загородній, Г. вознюк, а. Поддєрьо-
гін, к. багацька, т. булович, р. Грешко, М. кохан, 
л. лачкова, Ю. бурлака. науковцями розро-
блено методичні підходи до оцінювання фінан-
сової спроможності підприємств, які адаптовані 
до окремих галузей економіки, та окреслено 
загальні підходи до визначення можливостей 
фінансового оздоровлення підприємств.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, незважаючи на 
значні напрацювання у цьому напрямі, сьо-
годні не сформовано єдиного інструмента-
рію оцінки фінансової спроможності, який би 
давав однозначні висновки стосовно доціль-
ності здійснення на підприємстві антикризо-
вих процедур.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є вдосконалення 
наявних методичних підходів до ідентифікації 
комплексних показників оцінки фінансової спро-
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можності підприємств та розробка практичних 
рекомендацій за їх результатами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
здійснене дослідження підходів до оцінювання 
фінансової спроможності підприємства довело, 
що сьогодні відсутні узгоджені методи його 
визначення, проте більшість методів зводиться 
за суттю до оцінки різних складових фінансо-
вого стану підприємства [1; 2; 3]. так, а. Поддє-
рьогін пов’язує фінансову спроможність з фінан-
совим забезпеченням [2, с. 73], Г. савицька 
характеризує фінансову спроможність як аналіз 

оборотності капіталу та здатності підприємства 
до саморозвитку [1, с. 17]. водночас а. алексе-
єва та група авторів акцентують свою увагу на 
результатах діяльності підприємства, що є осно-
вним мірилом стабільного фінансового стану та, 
відповідно, фінансової спроможності підприєм-
ства [3, с. 439–440]. Методичні рекомендації, що 
розробляються державними органами влади, 
спрямовані на оцінку фінансової спроможності 
в конкретних умовах: під час приватизації, під 
час залучення кредиту, у разі банкрутства, у разі 
інвестиційної привабливості тощо [4, с. 178].

необхідно відзначити, що в цих 
підходах простежується обмежене 
розуміння сутності фінансової спро-
можності, тому фінансову спромож-
ність можна розуміти як економічну 
категорію, що використовується під 
час оцінки фінансового стану під-
приємства в кризових умовах госпо-
дарювання, рівень якої є підставою 
для визначення та досягнення стра-
тегічних, тактичних та оперативних 
цілей підприємства.

Методичне забезпечення фінан-
сової спроможності підприємства 
та загрози банкрутства характери-
зується великою кількістю підходів 
й інструментів її проведення. наяв-
ність різноманітних методик діагнос-
тики кризових явищ підприємства 
обумовлює доцільність їх системної 
класифікації (рис. 1) [5, с. 187–188].

До основних принципів еко-
номічної діагностики варто від-
нести такі: системність, комплек-
сність, регулярність, наступність та 
об’єктивність [6, с. 67].

Дотримання цих принципів є 
необхідною умовою для розро-
блення відповідно до ситуації, що 
склалася, методичних підходів щодо 
оцінки фінансової спроможності та 
діагностики ймовірності банкрут-
ства підприємства. безумовно, 
будь-яка методика містить спеці-
альні прийоми обробки та напрями 
використання показників, тобто 
науковий інструментарій. Методика 
проведення діагностики діяльності 
підприємства охоплює сукупність 
загальнонаукових і конкретно-нау-
кових методів [7, с. 14–20].

Деякі науковці вважають, що 
методичні підходи до оцінки фінан-
сової спроможності підприємства 
та прогнозування банкрутства, як 
прийнято називати їх у вітчизняній 
практиці, насправді намагаються 
передбачити різні види криз. саме 
тому отримані під час їх викорис-
тання оцінки нерідко досить сут-
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Рис. 1. Характеристика методичного забезпечення 
діагностики фінансової спроможності та загрози 
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Рис. 2. Класифікація методів діагностики кризи
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тєво відрізняються. ці методичні рекомендації 
доречніше було б називати методиками прогно-
зування певного виду кризи, адже жодна з них 
не може претендувати на використання в ролі 
універсальної саме через «спеціалізацію» на 
певному виді кризи. Фактично будь-яку мето-
дику прогнозування банкрутства, оцінки креди-
тоспроможності позичальника, аналізу інвес-
тиційної привабливості підприємства можна 
вважати такою, що присвячена проблематиці 
діагностики фінансового стану. у науковій літе-
ратурі розглядаються два основні підходи до 
прогнозування кризових явищ, а саме: кількіс-
ний та якісний (рис. 2) [8, с. 48–50].

Діяльність підприємства та його результати 
відображаються в економічних показниках, 
під якими розуміють кількісну й якісну оцінку 
досліджуваного явища, процесу чи резуль-
тату. важливим є визначення й обґрунтування 
системи показників (критеріїв), на основі яких 
проводиться діагностування. Для цих індика-
торів варто розробити якісні та кількісні харак-
теристики, шкали для виміру визначених зна-
чень показників, встановити нормативні (базові, 
еталонні, такі, що рекомендуються) значення 
індикаторів, що у прив’язці до конкретної ситу-
ації допоможе точніше ідентифікувати стан під-
приємства. у загальному вигляді показники, які 
використовуються в економічній діагностиці, 
поділяються на групи (табл. 1) [6, с. 79].

таблиця 1
Групи показників, які використовуються  

в економічній діагностиці  
під час фінансового управління санацією

Критерій Показники
1. за особливостями 
оцінюваних явищ, 
операцій, процесів

якісні, кількісні

2. за поширеністю 
використання

узагальнюючі, 
спеціальні (часткові)

3. за технологією 
обробки

Первинні, похідні, 
аналітичні, синтетичні

4. за способом 
розрахунку абсолютні, відносні

однією з методологічних проблем під час 
здійснення діагностики ймовірності банкрутства 
є визначення системи показників. Проблема 
полягає в тому, що на ефективність діяльності 
фірми впливає значна кількість факторів, враху-
вання яких навіть з використанням програмного 
забезпечення є трудомістким, а інколи недо-
цільним. тому в кожний конкретний момент часу 
варто враховувати лише деякі, найбільш важ-
ливі та суттєві. набір факторів, які заслугову-
ють на увагу, постійно змінюється за ступенем 
впливу внутрішніх і зовнішніх обставин, виник-
ненням нових, часто непередбачуваних, ситу-
ацій. це зумовлює застосування ситуаційного 
підходу, який враховує конкретні особливості 
на фіксований момент часу та динаміку змін у 

певному інтервалі часу. Можна стверджувати, 
що перелік показників залежить від розуміння 
об’єкта діагностики, його складових та умов 
функціонування підприємства в момент здій-
снення аналізу [9, с. 11–12].

якість діагностики загрози банкрутства визна-
чається насамперед набором оціночних показ-
ників. найбільшого поширення набув коефіці-
єнтний підхід, який передбачає використання 
коефіцієнтів – відносних показників, що розра-
ховуються шляхом порівняння між собою певних 
абсолютних показників господарсько-фінансової 
діяльності підприємства, інформація про які міс-
титься у різноманітних видах звітності й обліку. 
розрізняють такі класифікаційні ознаки системи 
показників-індикаторів кризового стану та загрози 
банкрутства, як інформаційне забезпечення роз-
рахунку, функціональне спрямування, призна-
чення (сфера застосування) [5, с. 197, 200–201].

з огляду на інформаційне забезпечення роз-
рахунку індикаторів виокремлюються показники 
експрес-діагностики та фундаментальної діа-
гностики. До складу показників експрес-діагнос-
тики включають оціночні індикатори, що розра-
ховуються тільки на підставі затверджених форм 
фінансової, статистичної та податкової звітності 
підприємства і можуть бути швидко обчислені 
будь-яким стороннім дослідником, зокрема 
органами державного контролю, кредиторами, 
господарськими партнерами. Фундаментальна 
діагностика здійснюється спеціалістами самого 
підприємства або за його згодою – відповідними 
фахівцями, тому розрахунок показників потре-
бує більш складного інформаційного забез-
печення у вигляді матеріалів управлінського 
обліку та результатів спеціальних досліджень.

за функціональним спрямуванням індика-
тори кризових явищ традиційно об’єднуються у 
такі групи: показники стану ліквідності, структури 
капіталу, оборотності, рентабельності. залежно 
від призначення виокремлюються показники 
поточної та майбутньої загрози банкрутства.

розрахунок показників поточної імовірності 
банкрутства дає змогу оцінити загрозу пору-
шення передбачених законодавством про 
банкрутство термінів виконання фінансових 
зобов’язань, зокрема щодо задоволення пре-
тензій кредиторів, за рахунок наявних високо-
ліквідних активів або наявність передумов для 
ініціювання судових процедур (з боку кредито-
рів – наявність заборгованості, термін сплати 
якої минув, з боку самого підприємства – 
поточна збитковість і часткова втрата власного 
капіталу). До складу цієї групи доцільно вклю-
чати показники, що мають еталонний мінімум 
або критичне значення. якщо рівень цих інди-
каторів нижчий еталонного (критичного), то 
поточний стан підприємства діагностується як 
неблагополучний, а рівень поточної загрози 
банкрутства – високий.

у ряді країн, зокрема сШа, великій британії, 
Франції, росії, широке застосування одержали 
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такі методи діагностики фінансової ситуації на 
підприємстві: статистичний метод під загаль-
ною назвою «скоринг» та метод а-рахунку, в 
основі якого лежить бальна експертна оцінка 
[6, с. 69]. Метод «скоринг» включає два різно-
види: «credit-men», дискримінантні показники 
платоспроможності.

Метод «credit-men» розробив ж. Депалян, який 
запропонував характеризувати фінансову ситу-
ацію на підприємстві за допомогою коефіцієнтів 
[10, с. 289] швидкої ліквідності (R1); кредитоспро-
можності (загальної заборгованості) (R2); іммобі-
лізації власного капіталу (R3); оборотності запасів 
(R4); оборотності дебіторської заборгованості (R5). 
Для кожного з перерахованих вище індикаторів 
визначається нормативне значення, що порівню-
ється з показником аналогічного підприємства.

у світовій практиці для оцінки ймовірності 
банкрутства підприємств дуже часто викорис-
товують дискримінантний аналіз, який ґрун-
тується на емпірично-індуктивному способі 
дослідження фінансових показників із широ-
ким застосуванням елементів економетричного 
моделювання. Дискримінантний аналіз має дві 
фази: фазу виведення дискримінантної функції 
та фазу класифікації, в якій здійснюється групу-
вання об’єктів відповідно до значення інтеграль-
ного показника. розрізняють однофакторний 
та багатофакторний дискримінантний аналіз. 
в основу однофакторного (одновимірного) дис-
кримінантного аналізу покладено сепаративне 
дослідження окремих показників, які є складо-
вою певної системи індикаторів, і класифікацію 
підприємств за принципом дихотомії, що є мето-
дом статистики, за якого досліджувану сукуп-
ність поділяють на дві підмножини залежно від 
значення обраного критерію.

наявність значної кількості недоліків свід-
чить про неможливість застосування цих моде-
лей у вітчизняній аналітичній практиці. тому 
стала актуальною проблема вдосконалення 
методичних підходів до діагностики ймовірності 
банкрутства вітчизняних підприємств, зокрема 
розробки моделей з використанням єдиного 
інтегрованого показника.

Для оцінки фінансової спроможності та загрози 
банкрутства підприємства також використовують 
агрегатні (балансові) моделі [5, с. 223–225]. агре-
гати є абсолютними оціночними показниками, 
розрахованими у спеціальний спосіб на підставі 
звітності підприємств, що дають змогу зробити 

висновок про фінансово-майновий стан в іншій, 
ніж коефіцієнтна, формі. найпоширенішим при-
кладом побудови та використання агрегатних 
моделей є балансові моделі оцінки фінансової 
стійкості підприємства.

Поглиблена діагностика фінансової спро-
можності та загрози банкрутства підприємства 
також проводиться на базі дослідження його 
грошового обороту. відсутність ліквідних акти-
вів призводить спочатку до технічної неплато-
спроможності – неможливості своєчасного роз-
рахунку за зобов’язаннями, а після цього – до 
юридичного банкрутства.

отже, запропонований перелік критеріїв може 
бути оновлений, розширений, уточнений, спе-
цифікований, змінений відповідно до змін еко-
номіко-правових умов діяльності промислових 
підприємств. за кожним з напрямів діяльності 
підприємства – виробництво, логістика, марке-
тинг, фінанси, персонал, організаційна структура, 
інноваційна діяльність, конкурентоспроможність 
підприємства – обчислюються показники функці-
онування підприємства, які відображають реаль-
ний стан підприємства в кожному із зазначених 
напрямів діяльності. Діагностика проводиться на 
основі селекційного відбору показників, який дає 
змогу одночасно застосовувати аналіз відхилень 
фактичної величини критерію від його оптималь-
ної межі та аналіз тенденцій взаємопов’язаних 
показників. тобто акцент під час розроблення 
інструментарію оцінювання фінансової спромож-
ності зроблено на параметри, що мають дина-
мічний характер, а не на статичні розрахунки, 
що особливо важливо під час відстеження ранніх 
проявів фінансової кризи.

Висновки. нині не розроблено відповідні 
методичні інструментарії щодо вибору та прак-
тичних розрахунків коефіцієнтів для аналізу 
фінансової спроможності підприємств на дер-
жавному рівні загалом, різних галузей, регіонів і 
форм власності. істотним недоліком коефіцієнт-
ного методу оцінки фінансового стану суб’єктів 
господарювання є відсутність нормативних зна-
чень для більшості використовуваних коефіці-
єнтів. в умовах україни необхідно під час про-
ведення діагностики ймовірності банкрутства 
підприємств аналізувати разом з кількісними 
показниками ще й якісну інформацію, розгля-
дати не лише фінансові показники, але й індика-
тори, що характеризують рівень менеджменту 
на підприємстві.
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У статті представлена класифікація каналів просування товарів та послуг на основі використання 
електронних систем залежно від класифікаційної ознаки типу взаємовідносин (В2В, В2С, С2С). Розкрива-
ється структура електронного бізнесу, представлена характеристика основних електронних систем 
продажу товарів та послуг. Обґрунтовані основні моделі електронної комерції для використання підпри-
ємствами малого і середнього бізнесу.

Ключові слова: електронна торгівля, електронні системи, В2В, В2С, С2С, інтернет-маркетинг.

В статье представлена классификация каналов продвижения товаров и услуг на основе использова-
ния электронных систем в зависимости от классификационного признака типа взаимоотношений (В2В, 
В2С, С2С). Раскрывается структура электронного бизнеса, представлена характеристика основных 
электронных систем продажи товаров и услуг. Обоснованы основные модели электронной коммерции 
для использования предприятиями малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: электронная торговля, электронные системы, В2В, В2С, С2С, интернет-маркетинг.

Classification of channels of advance of goods and services on the basis of use of electronic systems depending 
on a classification sign like relationship (B2B, B2C, C2C) is presented in this article. The structure of electronic busi-
ness reveals, the characteristic of the main electronic systems of sale of goods and services is submitted. The main 
models of electronic commerce for use of small and medium business by the enterprises are proved.

Keywords: electronic trading, electronic systems, B2B, B2C, C2C, internet marketing.

Постановка проблеми. на сучасному етапі 
розвитку ринкових відносин особлива роль від-
водиться вдосконаленню інноваційної складо-
вої підприємницької діяльності підприємств для 
підвищення ефективності бізнесу. традиційні 
методи ведення бізнесу в умовах глобалізації 
економіки вже не повною мірою відповідають 
тенденціям розвитку. у зв’язку з цим одним з 
перспективних шляхів розвитку для підвищення 
економічної ефективності підприємств є елек-
тронна комерція.

згідно з визначенням електронна комерція – 
це продаж або купівля товарів і послуг, здійсню-
вана за допомогою мережі інтернет.

в україні частіше використовується термін 
«електронна торгівля». на думку російського 
вченого-економіста а.в. Юрасова, під електро-
нною торгівлею слід розуміти сферу економіки, 
яка включає в себе всі фінансові і торговельні 
транзакції, що здійснюються за допомогою 
комп’ютерних мереж, і бізнес-процеси, пов’язані 
з проведенням таких транзакцій [1].

3 вересня 2015 р. в україні прийнято закон 
«Про електронну комерцію«, відповідно до якого 
«електронна комерція – відносини, спрямовані 
на отримання прибутку, що виникають під час 
вчинення правочинів щодо набуття, зміни або 
припинення цивільних прав та обов’язків, здій-
снені дистанційно з використанням інформа-
ційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого 
в учасників таких відносин виникають права та 
обов’язки майнового характеру», а «електронна 
торгівля – господарська діяльність у сфері елек-
тронної купівлі-продажу, реалізації товарів дис-
танційним способом покупцю шляхом вчинення 
електронних правочинів із використанням інфор-
маційно-телекомунікаційних систем» [2].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є порівняльний 
аналіз систем електронного бізнесу та вияв-
лення каналів і способів їх просування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. згідно з дослідженням маркетингової 
компанії «Newmann Bauer» 85% відвідувачів 
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інтернет-магазинів в україні готові здійснювати 
покупки через мережу інтернет [3].

обсяг ринку онлайн-торгівлі в україні e 
2015 р. досяг 1,1 млрд. дол. (91 млн. замовлень). 
більше 80% ринку займає сегмент роздрібної 
торгівлі (загальна кількість онлайн-магазинів 
у 2015 р. склала 8 200), який, судячи з усього, 
досяг меж зростання по відношенню до тради-
ційного ритейлу. саме в столицях можна про-
гнозувати випереджаюче, порівняно з іншими 
регіонами країни, зростання онлайн-продажів 
(27% проти 16%). у регіонах же інтернет-тор-
гівля буде рости переважно за рахунок товарів, 
недоступних в невеликих містах.

ринок електронної торгівлі в україні сьогодні є 
дуже привабливим для малого і середнього біз-
несу. сфера його поширення постійно зростає, 
регулярно з’являються нові сфери його застосу-
вання. Проте сьогодні вже можна говорити про 
декілька великих сформованих напрямів.

нині можна виділити чотири основні моделі, 
які використовуються підприємствами малого і 
середнього бізнесу у сфері електронної торгівлі.

1) рекламна бізнес-модель. відповідно до 
такої моделі компанії створюють інтернет-пред-
ставництво (сайт) для формування на ньому 
постійної, сегментованої або навпаки, макси-
мально широкої, аудиторії. створена таким чином 
інтернет-спільнота представляє інтерес для 
потенційних рекламодавців, що розміщують свої 
рекламні матеріали на сторінках таких сайтів.

2) Модель підтримки наявного бізнесу. за 
допомогою інтернет-представництва і прове-
дення рекламних заходів в мережі компанія 
розширює свою клієнтську базу, формує сприят-
ливий імідж, відкриває новий додатковий канал 
продажів через мережу інтернет, здійснює через 
мережу підтримку клієнтів і партнерів, оптимізує 
за допомогою інтернет-технологій бізнес-про-
цеси всередині компанії.

3) Модель створення нового бізнесу. Мережа 
дає можливість створення нового бізнесу або 
самостійного бізнес-напряму всередині наявної 
компанії.

4) Модель капіталізації проекту. Головною 
стратегічною метою створення проекту є зрос-

Рис. 1. Структура електронного бізнесу
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тання його капіталізації з подальшим прода-
жем проекту (наприклад, додаток «Instagram»). 
залежно від бізнес-плану капіталізація бізнесу 
може визначатися аудиторією інтернет-сайту, 
величиною грошових потоків, які проходять 
через інтернет-сервіс, використовуваних техно-
логій та / або ноу-хау тощо.

загальна структура електронного бізнесу 
зображена на рис. 1.

за умови збереження наявних темпів зрос-
тання можна говорити про те, що до 2018 р. 
ринок зросте до понад 10 млрд. дол., а до 
2020 р. він становитиме 20 млрд. дол. Голо-
вними каталізаторами залишаться зростання 
інтернет-аудиторії на тлі випереджаючого зрос-
тання популярності інтернет-торгівлі, розвиток 
систем електронних платежів і канібалізації тра-
диційних ринків.

насамперед серед систем електронного біз-
несу прийнято виділяти системи «споживач-
споживач» (с2с), «бізнес-бізнес» (B2B) і «біз-
нес-споживач» (B2C).

система с2с – це система взаємозв’язків 
споживачів між собою, системи в2в відповіда-
ють за взаємодію компаній між собою, в2с – за 
взаємодії компаній зі своїми клієнтами. най-
більші обсяги грошових оборотів (згідно з різ-
ними оцінками від 60% до 80% грошових пото-
ків) належать до сфери в2в.

B2B продаж – «business to business» (бізнес 
для бізнесу) – це система торговельних вза-
ємовідносин між корпоративними клієнтами. 
використання електронних технологій в системі 
B2B базується на відокремлених від місця зна-
ходження корпоративних клієнтів електронних 
майданчиків як місць акумуляції попиту та про-
позиції товарів та послуг.

отже, основою побудови міжкорпоративного 
бізнесу в мережі інтернет є електронна торго-
вельна площадка. торгівельний майданчик – це 
місце, де укладаються угоди купівлі-продажу між 
підприємствами – покупцями і продавцями. як 
правило, крім можливості виставляти заявки на 
купівлю / продаж, учасники майданчиків платно 
або безкоштовно отримують безліч додаткових 
послуг: новини та аналітику, міні-сайт, імпорт 
каталогу товарів безпосередньо з облікової 
системи підприємства, маркетингові послуги 
(реклама, розсилка по електронній пошті тощо), 
фінансові послуги – онлайнові платіжні системи, 
заявки на фінансові продукти (страхування, кре-
дитування, лізинг тощо) тощо [4].

за функціональними можливостям серед 
сайтів в2в можна виділити такі групи:

1) каталог – найпоширеніший варіант сайту 
в2в, де покупці знаходять продавця товарних 
позицій з фіксованою ціною;

2) електронні біржі; вони відрізняються біль-
шою складністю і функціонально подібні реаль-
ним біржам; використовуються переважно для 
торгівлі товарами широкого споживання, такими 
як, наприклад, зерно, папір, метал;

3) аукціони – сайти, які функціонально подібні 
реальним аукціонам і віртуальним аукціонам в2с, 
але які через специфіку моделі в2в часто вико-
ристовуються для продажу надлишків запасів;

4) електронні спільноти; вони ефективні 
у випадках, коли бізнесу може знадобитися 
участь партнерів; наприклад, різного роду 
дослідження, політичне лобіювання або обмін 
ідеями (інтернет є ідеальним середовищем для 
об’єднання зусиль і інтересів).

основними схемами, які реалізують пере-
ваги моделей в2в, є вертикальні і горизон-
тальні. вертикальні схеми діють в межах 
обраної галузі, де за рахунок підвищення ефек-
тивності взаємодії фірми отримують прибуток у 
вигляді відсотка з обороту, реклами тощо. вер-
тикальні схеми дають змогу вирішувати специ-
фічні питання конкретної галузі, в якій присутній 
широкий взаємозв’язок компаній – учасників [5].

Другою найбільш цікавою схемою, яка 
активно застосовується на практиці, є горизон-
тальна. її сенс – об’єднання в одному місці (в 
рамках торгової, розрахункової або аукціонної 
системи) групи компаній, що належать до різ-
них галузей, але зі схожими завданнями: пошук 
і продаж сировини, матеріалів, нового і неви-
користаного устаткування, вільних виробничих 
потужностей, капіталу тощо.

вибір певної бізнес-схеми залежить від спек-
тра товарів, вироблених компанією, від купі-
вельної спроможності компанії певної галузі. 
якщо компанія виробляє багато видів товарів, 
то для неї є сенс створити сайт, орієнтований 
на продажу, який використовуватимуть покупці 
її продукції.

у разі, якщо у компанії дуже висока купі-
вельна спроможність, вона створює сайт, орі-
єнтований на покупку товарів. використовуючи 
можливості мережі інтернет, такі компанії спри-
яють зростанню ефективності угод зі своїми 
постачальниками.

альтернативою для інших учасників ринку є 
електронні торгові майданчики (етМ). основна 
мета етМ – звести покупців і продавців. твор-
ців майданчиків приваблює можливість заро-
бити на комісійних, абонентській платі, рекламі, 
інформаційних послугах. але основний мотив 
організаторів – отримати доходи від розміщення 
акції етМ на первинному ринку.

учасникам електронні майданчики цікаві 
тим, що дають змогу значно знизити витрати, як 
виробничі, так і транзакційні, а також розширити 
ринки збуту.

електронні торгові майданчики дають мож-
ливість їх учасникам проводити електронні 
торги в єдиному інформаційному полі з елек-
тронною біржею, що забезпечить їм широку клі-
єнтську базу.

електронні торгові майданчики набувають 
все більшого використання не лише як засіб 
просування товарів, але й як спосіб організації 
торгових процесів (торгів).
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електронні торгові майданчики знаходять все 
більше використання як у системі торговельних 
відносин комерційних підприємств, так і у відно-
синах державних та комерційних підприємств.

найбільш показовими у системі відносин 
державних та комерційних підприємств є орга-
нізація електронних торгових майданчиків за 
участю держпідприємства «система електро-
нних торгів арештованим майном» (сетаМ), 
яке здійснює продаж активів боржників, органі-
зація публічних закупівель за участю електро-
нної системи «ProZorro», надання повного комп-
лексу біржових, брокерських послуг та послуг з 
організації та проведення відкритих (публічних), 
біржових торгів (аукціонів) центральною універ-
сальною біржtю.

B2C продаж – «business to customer» (бізнес 
для споживача) – це продаж товару / послуги 
компаніями фізичним особам. в системі B2C 
компанії вступають у торговельні взаємовідно-
сини з кінцевими споживачами. статус учасни-
ків взаємодії визначає і особливі вимоги до елек-
тронних систем, які використовуються як засоби 
активізації таких відносин. До таких вимог слід 
віднести такі: широка доступність до інформа-
ції, простота використання, зрозумілість інтер-
фейсу, інтегрованість з платіжними системами. 
До найпоширеніших із електронних систем про-
сування товарів на ринку слід віднести інфор-
маційний сайт, електронну вітрину, електронний 
магазин, корпоративний портал, торговельно-
інформаційну систему.

незважаючи на значну різницю в доходах і 
обсягах оборотів, сектор в2с активно розвива-
ється, залучаючи все нових і нових підприємців. 
більшість фірм малого і середнього бізнесу, а 
також приватних індивідуальних підприємців 
орієнтують свою діяльність на роботу в сфері 
електронної торгівлі. компанії, що працюють в 
цьому секторі, пропонують покупцям широкий 
асортимент товарів, починаючи від нерухомості 
і закінчуючи офісним приладдям.

особливістю розвитку сучасної економіки є 
зростання участі електронних систем у системі 
відносин державних органів з підприємствами 
та фізичними особами україни. особливістю 
такої системи взаємовідносин є відсутність 
актів переходу права власності між учасниками. 
основною функцією, яка реалізується у таких 
взаємовідносинах, є інформаційна. найпошире-
нішими у взаємовідносинах держави та підпри-
ємств є електронні системи, надання декларацій 
з ПДв, митних декларацій. у взаємовідносинах 
держави та фізичних осіб показовим є початок 
роботи системи електронного декларування з 
1 вересня 2016 р., запровадження особистого 
кабінету абітурієнта тощо.

розвиток систем електронної комерції в 
україні набуває все більшого зростання завдяки 
підвищенню рівня безпеки використання плас-
тикових карток та широкому розповсюдженню 
електронних грошей. більшість банків надають 
послуги зарахування грошей на рахунки клієнтів 
через мережу інтернет.

однак, попри розширення можливостей 
електронної торгівлі, сьогодні існує низка чин-
ників, які не реалізують потенціал електронної 
торгівлі. До таких слід віднести недосконалість 
інфраструктури електронного бізнесу, нена-
лежну захищеність документообігу, реєстрацію 
електронних підписів тощо.

Висновки. в україні вже сформувався цілий 
ряд компаній з власною системою засобів інтер-
нет-просування продукції та послуг на ринок.

основна перевага електронної торгівлі поля-
гає в тому, що вона дає змогу здійснити продаж 
продукції з мінімальними капіталовкладеннями, 
максимально розширити кількість потенційних 
споживачів продукції, об’єднати постачальни-
ків та покупців в єдину систему, забезпечити 
більш високий рівень обслуговування спожива-
чів, можливість оперативно реагувати на зміни 
ринку та запити споживачів, вести статистику 
попиту та купівельних переваг споживачів тощо.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Про електронну комерцію: закон україни від 3 вересня 2015 р. № 675-VIII.
2. Юрасов а.в. Электронная коммерция / а.в. Юрасов. – М.: Дело, 2010. – 480 с. 
3. исследование компании «Newmann Bauer» [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.

nbmarketing.ru/elsng.
4. огляд ринку електронних торговельних майданчиків у україні [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://groshi-v-kredit.org.ua/ohlyad-rynku-elektronnyh-torhovelnyh-majdanchykiv-u-ukrajini.html.
5. електронний журнал [електронний ресурс]. – режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

120 Економіка та управління підприємствами120

удк 658.012.7(075.8)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

RESEARCH PROSPECTS INTRODUCTION OF CONTROLLING  
THE ENTERPRISES OF UKRAINE

Загорудько В.Л.
доцент кафедри менеджменту виробничої сфери,

національний гірничий університет

Давиденко О.Р.
студентка,

національний гірничий університет

Смаль О.В.
студентка,

національний гірничий університет

У статті представлені етапи здійснення процесу контролінгу, можливість впровадження системи 
фінансового контролінгу на підприємствах, а також розглянуто підходи до організації системи контр-
олінгу для більш ефективного функціонування цієї системи на вітчизняних підприємствах. Ефективність 
системи контролінгу визначається ефективністю управління підприємством. Таким чином, контролінг 
забезпечує зворотний зв’язок в контурі управління за рахунок вибору організаційного, методичного та 
інформаційного забезпечення.

Ключові слова: система контролінгу, фінансовий контролінг, менеджмент, вітчизняне підприємство.

В статье представлены этапы осуществления процесса контроллинга, возможность внедрения си-
стемы контроллинга на предприятиях, а также рассмотрены подходы к организации системы контрол-
линга для более эффективного функционирования этой системы на отечественных предприятиях. Эф-
фективность системы контроллинга определяется эффективностью управления предприятием. Таким 
образом, контроллинг обеспечивает обратную связь в контуре управления за счет выбора организацион-
ного, методического и информационного обеспечения.

Ключевые слова: система контроллинга, финансовый контроллинг, менеджмент, отечественное 
предприятие.

The article represent the stages of the process of controlling, the possibility of the introduction of financial con-
trolling at the enterprises and considered approach of controlling system for more efficient operation of the sys-
tem at domestic enterprises. The effectiveness of the controlling system determined by the efficiency of enterprise 
management. So, controlling provides feedback to the control by selecting the organizational, methodological and 
information support.

Keywords: controlling system, financial controlling, management, domestic enterprise.

Постановка проблеми. у наш час ми можемо 
спостерігати значну кількість українських під-
приємств, які знаходяться на межі банкрутства. 
це свідчить про низький рівень менеджменту 
на цих підприємствах. саме помилкові дії та 
неправильно прийнятті рішення керівництва є 
причинами кризових ситуацій.

що ж є тим самим істотним фактором, який 
спричиняє таку ситуацію? це відсутність на 
вітчизняних підприємствах ефективної сис-
теми контролінгу. ефективно організована 
служба фінансового контролінгу на підпри-
ємстві може сприяти поліпшенню фінансово-
господарської діяльності та стати основою 

системи аналізу і прийняття управлінських 
рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику ефективності контролінгу дослі-
джували у своїх працях такі автори, як, зокрема, 
н.Д. собкова [1], с.о. хайлук [2], з.М. холод та 
і.в. зубрей [5], і.і. біломістна, о.М. біломістний 
і а.с. Фесенко [4]. Підвищений інтерес до цієї 
теми свідчить про її актуальність.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у визначенні ета-
пів контролінгу та його важливості для підпри-
ємств, дослідженні ефективності впровадження 
контролінгу на вітчизняних підприємствах.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
сьогодні одним із основних напрямів розвитку 
системи управління фінансами підприємств в 
україні є застосування концепції контролінгу.

контролінг забезпечує інформаційно-аналі-
тичну підтримку процесів прийняття рішень під 
час управління організацією (підприємством, 
корпорацією, органом державної влади). сучас-
ний контролінг містить управління ризиками 
(страховою діяльністю підприємств), велику 
систему інформаційного постачання підприєм-
ства, систему оповіщення шляхом управління 
системою фінансових індикаторів, управління 
системою реалізації стратегічного, тактичного 
й оперативного планування й систему менедж-
менту якості.

в умовах, які склалися на сучасних підпри-
ємствах україни, неможливо виділити контр-
олінг як окрему повнофункціональну систему, 
оскільки рівень організації управлінського про-
цесу та менеджменту все ще знаходиться на 
досить низькому рівні.

більшість вітчизняних науковців схиляється до 
думки про те, що контролінг повинен забезпечити 
досягнення бажаної мети підприємства. основна 
ж відмінність полягає у тому, що потрібно робити 
для досягнення визначеної мети: управляти 
витратами, прибутком, процесом досягнення 
цілей чи процесом прийняття рішень, які методи 
та інструменти використовувати.

завданням фінансового контролінгу є орга-
нізація управління фінансовими процесами на 
такому рівні, щоб унеможливити помилки, від-
хилення і прорахунки як в поточній діяльності, 
так і на перспективу.

в загальному вигляді здійснення процесу 
контролінгу проходить три етапи [1, с. 19]:

1) визначення критеріїв: стандарти, показ-
ники виконання роботи;

2) процес порівняння досягнутих результатів 
і встановлених стандартів;

3) «принцип виключення», який передбачає 
вибір дій з боку керівника.

отже, цільовою задачею контролінгу є побу-
дова на підприємстві ефективної системи при-
йняття, реалізації, контролю та аналізу вико-
нання управлінських рішень.

одним із перших кроків із формування сис-
теми контролінгу в україні могло б стати визна-
ння потреби розвитку державного фінансового 
контролю як у напрямі вдосконалення ревізії, 
так і через запровадження фінансового аудиту 
з поглибленням аудиту ефективності.

служба контролінгу ще недостатньо впро-
ваджується в діючу систему господарювання 
україни. тому надзвичайно важливо сьогодні 
правильно організувати здійснення фінансо-
вого контролінгу на підприємстві із врахуванням 
специфіки його функціонально-організаційної 
структури та галузі діяльності, що допоможе 
запобігати виникненню кризових економічних 
ситуацій, ідентифікувати причини фінансових 

проблем та сприятиме їх ефективному усу-
ненню [3].

в сучасних умовах ринку на вітчизняних під-
приємствах з’явилась необхідність в удоскона-
ленні управління. інструментом покращення 
фінансово-господарської діяльності має стати 
введення нової складової в систему управ-
ління – контролінгу.

розглянемо можливість впровадження сис-
теми фінансового контролінгу на підприємствах 
на прикладі Пат «укртелеком».

Публічне акціонерне товариство «укртеле-
ком» – одна з найбільших компаній україни, 
яка надає повний спектр телекомунікаційних 
послуг в усіх регіонах країни. особливо сильні 
позиції товариство має на ринку послуг доступу 
до мережі інтернет та фіксованої телефонії. 
компанія займає близько 71% ринку місцевого 
телефонного зв’язку та 83% міжміського та між-
народного телефонного ринку [4].

як зазначали у своїй статті і.і. біломістна, 
о.М. біломістний, а.с. Фесенко [4], розробле-
ний механізм впровадження системи фінансо-
вого контролінгу може забезпечити організацію 
ефективного управління діяльністю підпри-
ємств різних галузей, цей механізм передбачає 
виконання послідовності чотирьох етапів:

1) визначення мети впровадження контр-
олінгу на підприємстві;

2) методична підготовка до впровадження 
контролінгу;

3) впровадження процедури планування;
4) введення в дію механізму контролю.
Перехід від одного етапу до іншого відбува-

ється тільки після виконання попереднього. на 
четвертому етапі, тобто після того, як був веде-
ний в дію цей механізм, керівництво підприєм-
ства приймає рішення: якщо результат задоволь-
няє, то система фінансового контролінгу успішно 
впроваджена; якщо ні, то необхідно повернутися 
до першого етапу, щоб виявити, на якому етапі 
було допущено помилку, і виправити її.

на основі проведеного аналізу ми можемо 
стверджувати, що впровадження системи 
фінансового контролінгу на підприємствах 
дасть змогу здійснювати реальну, незалежну 
оцінку результатів діяльності, контролювати 
процес виконання поставлених цілей та допо-
може забезпечити фінансову стійкість підпри-
ємств [4, с. 67].

ефективність системи контролінгу визнача-
ється ефективністю управління підприємством. 
таким чином, контролінг забезпечує зворотний 
зв’язок в контурі управління за рахунок вибору 
організаційного, методичного та інформаційного 
забезпечення. звичайно, впровадження конт-
ролінгу повинно проводитися з моменту органі-
зації і становлення нового підприємства, оскільки 
він служить ядром, навколо якого об’єднуються 
основні елементи управління діяльністю компанії.

Проте на практиці найчастіше необхідність в 
контролінгу виникає в процесі розвитку компанії, 
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коли, наприклад, підприємство ставить за мету 
оволодіння новими сегментами ринку, або під 
час посилення конкуренції на ринку. Постановка 
системи контролінгу в таких випадках завжди 
супроводжується організаційними змінами в 
компанії, оскільки для ефективності її викорис-
тання необхідна чітка організаційна структура.

зокрема, керівництво згідно з метою задачі 
і функції підприємства, розробляються поло-
ження про організаційну структуру, посадові 
інструкції, систему показників роботи компаній-
підрозділів, співробітників, упроваджується сис-
тема контролю і мотивації персоналу.

сьогодні на більшості вітчизняних підприємств 
служба контролінгу не виділена як самостійний 
спеціальний відділ, хоча ряд підприємств здій-
снив реальні кроки з його створення (наприклад, 
тов «М’ясний альянс», пивзавод «Десна»), що 
є найоптимальнішим варіантом. водночас най-
частіше функції контролера або розподіляються 
між наявними традиційними департаментами, 
або покладаються на один з них: бухгалтерію чи 
планово-економічний відділ.

однак за такої реалізації ефективність впро-
вадження контролінгу підлягає сумніву. інстру-
ментарій контролінгу, можна класифікувати за 
функціями, які він виконує, та за часовою орієн-
тацією досягнення цілей – довгострокові (стра-
тегічний) чи короткострокові (оперативний) пер-
спективи [2, с. 277].

у своїй статті с.о. хайлук [2] зазначала, 
що, як показує досвід, впроваджувати сис-
тему контролінгу без інформаційної підтримки 
неможливо, адже вона буде неефективною і не 
виконуватиме свою першочергову функцію – 
функцію інформаційного забезпечення.

Причому у період швидких змін на ринку 
стає актуальною комплексність інформаційної 
бази для прийняття оперативних і стратегічних 
рішень та контролю за їх виконанням. наявні на 
українському ринку корпоративні інформаційні 
системи (кіс) можна поділити на:

– західні (зокрема, «R/3» від компанії «SAP 
AG», «Oracle Express» від «Oracle», «Baan VI» 
від «Baan», «SAS System» від «SAS Institute», 
«Scala» від «Scala Business Solutions»);

– російські («Флагман» від «інФосоФт», 
«М-2» фірми «клієнт-серверні технології», 
«алеф» від «Alaf Consulting and Soft»).

але використання цих систем стримується 
певними факторами.

По-перше, впровадження на підприємстві 
повномасштабного програмного комплексу 
класу «ERP» – місткий, тривалий та надто доро-
гий процес як з точки зору його придбання, так 
і з точки зору сервісного обслуговування. ана-
логічних українських варіантів іс, на жаль, на 
високому технологічному рівні ще немає.

По-друге, обмеженість підтримки інструмен-
тарію контролінгу сучасними кіс. Практично всі 
з наведених програмних засобів інформаційної 
підтримки систем управління містять модуль 

«контролінг», але він характеризується явним 
нахилом в оперативний контролінг, тому що 
зорієнтований передусім на оперативне плану-
вання та управлінський облік.

таким чином, сучасні кіс не можуть повністю 
задовольнити потреби контролерів, оскільки не 
забезпечують необхідну гнучкість та не містять 
багатьох ефективних інструментів стратегічного 
контролінгу.

Для вирішення цієї проблеми останнім часом 
у кіс вбудовуються експертні системи, OLAP-
технології (On-Line Analytical Processing), DSS 
(Decision Support System), Data Mining тощо. 
але ці елементи значно підвищують ціну про-
грамного продукту.

аналізуючи ситуацію, що склалася на ринку 
програмних засобів інформаційної підтримки 
систем управління, керівництво деяких вітчиз-
няних компаній дійшло висновку, що треба мати 
іс, розроблену власними спеціалістами відділу 
інформаційних технологій. це дає змогу підпри-
ємству створити свою індивідуальну конфігура-
цію з глибоким вивченням його проблем та біз-
нес-процесів, при цьому контролери не змушені 
прилаштовуватися до іс.

інша безумовна перевага – це витрати на 
створення, підтримку та експлуатацію власної 
іс, які суттєво нижчі за можливі альтернативні 
рішення. як показав досвід російських компа-
ній, за відсутності іміджевої складової вибору іс 
розроблені власні прикладні рішення гідно кон-
курують з відомими західними брендами у від-
ношенні ціна-якість.

с.о. хайлук [2, с. 280–281] наводила такий 
приклад: компанія тов вбГ «ремпуть» та 
виробниче об’єднання «красноярський завод 
комбайнів» протягом декількох років розро-
бляли автоматизовану систему контролінгу в 
інформаційному середовищі «1с: Підприєм-
ство 7.7». унікальність проекту останнього під-
приємства підкреслює той факт, що на базі цієї 
розробки найближчим часом може з’явитися 
програмний продукт, що тиражується. однак на 
вітчизняних підприємствах здебільшого автома-
тизуються деякі окремі інструменти контролінгу, 
що найчастіше відбувається на базі «MS Excel».

важливою умовою забезпечення стійкого 
розвитку економіки україни є вдосконалення 
систем управління підприємствами на основі 
впровадження досягнень світової науки та прак-
тики менеджменту.

особливого значення в сучасних умовах гос-
подарювання набуває проблема підвищення 
координованості бізнес-процесів підприєм-
ства та ефективності прийняття управлінських 
рішень для вирішення стратегічних та опера-
тивних завдань.

необхідність у системній інтеграції різнома-
нітних аспектів управління бізнес-процесами 
підприємства стала однією із основних причин 
виникнення контролінгу у світовій теорії та прак-
тиці управління. впровадження контролінгу дає 
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змогу підвищити рівень координованості про-
цесів планування, контролю, обліку, аналізу і 
регулювання на підприємстві, забезпеченості 
їх методичною та інформаційною базою, за 
рахунок чого дає можливість підвищити якість 
управлінських рішень та ефективність системи 
управління загалом.

успіх підприємства під час реалізації вста-
новлених цілей вимагає постійної оптимізації 
управлінської діяльності, зокрема оптимізації 
управлінських рішень, що приймаються. саме 
наукові основи та нормативна методологія сис-
темної організації функції контролінгу створю-
ють інноваційну та інформаційну забезпеченість 
системи управління з методології ефективного 
прийняття управлінських рішень [5].

Висновки. нині впровадження контролінгу 
на підприємствах україни є актуальною темою. 
адже саме контролінг має великий вплив на 
діяльність підприємства загалом. система 

контролінгу сприяє ефективному функціону-
ванню підприємств у сучасних умовах господа-
рювання, тому її впровадження на вітчизняних 
підприємствах є доцільним. особливу увагу на 
це мають звернути керівники тих підприємств, 
де прийняття важливих оперативних та страте-
гічних рішень потребує обробки великих, змін-
них обсягів інформації.

Дуже важливо правильно організувати здій-
снення фінансового контролінгу на підприємстві. 
це допоможе визначити фінансові проблеми та 
шляхи їх подолання, запобігти виникненню кри-
зових ситуацій та банкрутства на підприємстві.

все більше українських підприємств, пере-
ймаючи досвід закордонних фахівців, розпочина-
ють вивчати та впроваджувати у свою діяльність 
як окремі елементи, так і систему контролінгу 
загалом. Деякі українські компанії вже успішно 
запровадили систему контролінгу і реалізують 
цікаву і динамічну стратегію розвитку.
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У статті обґрунтовано необхідність систематизації різновидів стратегій підприємств готельно-
ресторанного господарства. Узагальнено основні види стратегій підприємств готельно-ресторанного 
господарства за п’ятнадцятьма класифікаційними ознаками. Розглянуто шістдесят сім стратегій, що 
використовують підприємства готельно-ресторанного господарства, орієнтуючись на стабільну та 
ефективну діяльність; стисло висвітлено їхню сутність та зміст.

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, стратегія підприємства, класифікація, готельно-
ресторанне господарство.

В статье обоснована необходимость систематизации разновидностей стратегий предприятий го-
стинично-ресторанного хозяйства. Обобщены основные виды стратегий предприятий гостинично-ре-
сторанного хозяйства по пятнадцати классификационным признакам. Рассмотрены шестьдесят семь 
стратегий, которые используют предприятия гостинично-ресторанного хозяйства, ориентируясь на 
стабильную и эффективную деятельность; кратко освещены их сущность и содержание.

Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, стратегия предприятия, классификация, 
гостинично-ресторанное хозяйство.

Given the fact that the strategy is a basic component of strategically management theory, processing problems 
of the methodological foundations in this area are actually and practically important for domestic enterprises of ho-
tel and restaurant business. The above is due to focus on effective enterprises activities, providing the opportunity 
to realize their main goal of the functioning. Formed a systematic classification of varieties of strategies based on 
consideration of fifteen classification attributes, which classified sixty seven kinds of strategies. Provides a brief 
description of each type of strategies, their content. Classification of strategies, firstly, gives a clear understanding 
of what strategies are used enterprises today on the market, and secondly, allows senior management choose the 
appropriate type of strategy in view of the situation in which the enterprise is functioning, which leads to the need to 
consider factors that influence its activity.

Keywords: strategy, strategically management, enterprises strategy, classification, hotel and restaurant business.

Постановка проблеми. одним із осно-
вних чинників, що визначає стабільність та 
результативність функціонування підприємств 
готельно-ресторанного господарства, є ефек-
тивна система стратегічного управління, базо-
вими елементами якої є стратегія, що визна-
чається як план дій суб’єкта господарювання, 
спрямований на досягнення успіху у конкурент-
ній боротьбі на певному ринку; ретельно розро-

блена програма заходів, що мають бути реалізо-
вані підприємством з метою досягнення вигідної 
конкурентної позиції на ринку та його адаптації 
до змін у внутрішньому та зовнішньому серед-
овищах [1, с. 184]. значення стратегії для госпо-
дарської діяльності підприємства готельно-рес-
торанного господарства обумовлено тим, що 
вона, по-перше, визначає напрям функціону-
вання підприємства на довгостроковий період, 
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по-друге, є підґрунтям ефективності діяльності 
суб’єкта господарювання.

сьогодні існують різні види стратегій, які 
науковці класифікують, використовуючи різні 
критерії, ознаки, проте відсутньою є єдина, уза-
гальнена класифікація [2, с. 284].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
важливу роль у створенні сучасних видів страте-
гій відіграв Майкл Портер – професор кафедри 
ділового адміністрування Гарвардської школи 
бізнесу, визнаний фахівець в галузі вивчення 
економічної конкуренції, зокрема конкуренції на 
міжнародних ринках, конкуренції між країнами і 
регіонами. він виокремив низку основних стра-
тегії, серед яких слід назвати стратегію дифе-
ренціації та стратегію фокусування [3, с. 128].

різновиди стратегій у своїх працях розгля-
дали та класифікували такі українські фахівці, 
як, зокрема, а.а. Мазаракі [4], л.і. скібіцька, 
в.в. Матвєєв, в.і. щелкунов, с.М. Подрєза [2], 
я.в. литвиненко [5], Г.в. осовська, о.л. Фіщук, 
і.в. жалінська [6].

а.а. Мазаракі стверджує, що стратегії поді-
ляються на загальні та специфічні [4, с. 201], 
л.і. скібіцька виділяє сім основних стратегій 
підприємства [2, с. 391], а я.в. литвиненко опи-
сує вісімнадцять видів стратегій ціноутворення 
[5, с. 137]. Г.в. осовська наводить чотири стра-
тегії, що сформовані за критерієм організацій-
ного рівня їх розробки [6, с. 86].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проаналізувавши наукові 
праці вчених, які виокремлюють та класифікують 
за певними ознаками стратегії підприємств, ми 
визначили, що сьогодні немає чіткої системати-
зації та узагальненої класифікації стратегій.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є формування уза-
гальненої класифікації стратегій підприємств 
готельно-ресторанного господарства, що класи-
фіковані за різноманітними ознаками, та наве-
дення їх короткої характеристики.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. стратегічне управління – це не лише 
встановлення певних параметрів майбутнього 
стану організації, але й перш за все забезпе-
чення можливості прийняття ефективних стра-
тегічних рішень сьогодні, що спрямовані на 
досягнення обраних мети, завдань [7, с. 307]. 
система стратегічного управління, на думку, 
наприклад, а.е. воронкової [8], є комплексною 
системою, базисом якої є визначення та реалі-
зація мети підприємства у довгостроковій пер-
спективі за допомогою певного інструментарію 
та з врахуванням впливу зовнішнього та вну-
трішнього середовищ.

зазначимо, що саме ж слово «стратегія» 
запозичене з військової термінології. Полко-
водці розробляли приблизний військовий план, 
виходячи з ключових завдань: знищити ворога, 
підірвати союз, який загрожує заволодіти пев-
ними позиціями, тощо [3, с. 79]. сьогодні кате-

горія «стратегія» визначається як довгостро-
ковий та якісно визначений напрям розвитку 
підприємства, що спрямований на закріплення 
його позицій, задоволення потреб споживачів та 
досягнення поставленої мети [7, с. 308].

з огляду на зазначене констатуємо, що 
ефективне функціонування підприємств 
готельно-ресторанного господарства залежить, 
по-перше, від стратегії, яку обрано для подаль-
шого їхнього функціонування, а по-друге, від 
результативності реалізації того комплексу дій, 
мети, завдань тощо, що передбачені стратегією.

Для того щоб розробити стратегію підпри-
ємства, потрібно ознайомитися з тими, що 
визначені сьогодні. стратегії, систематизацію 
яких доцільно використовувати задля успішної 
роботи підприємства готельно-ресторанного 
господарства, узагальнені у табл. 1.

наведемо коротку характеристику кожного 
виду стратегій, перелік яких наведено у табл. 1, 
ґрунтуючись на працях [1–7; 9].

сутність стратегії диференціації полягає 
в концентрації організацією своїх зусиль на 
декількох пріоритетних напрямах, де вона 
намагається мати більше переваг над іншими. 
стратегія фокусування розглядається, коли під-
приємство готельно-ресторанного господарства 
цілеспрямовано орієнтується на якусь групу 
споживачів або на обмежену частину асорти-
менту послуг, або на специфічний географічний 
ринок, тобто на певну нішу на ринку [3, с. 128].

Метою початкової стратегії є помірний 
ріст для того, щоб забезпечити підприємству 
готельно-ресторанного господарства вихід 
на оптимальну ефективність. стратегія про-
никнення спрямовує зусилля підприємства 
готельно-ресторанного господарства на глибше 
проникнення на ринок і додаткові зусилля, що 
орієнтовані на збільшення темпів росту обсягу 
продажів. Метою стратегії прискореного росту 
є максимально повне використання внутрішніх 
і зовнішніх можливостей, що характеризується 
ефективним використанням ресурсів. стратегія 
перехідного періоду має за мету забезпечення 
після періоду прискореного росту періоду пере-
групування і перебудови діяльності підприєм-
ства готельно-ресторанного господарства для 
входження в новий цикл росту якнайшвидше, 
тобто не допускаючи тривалої стагнації, що 
передбачає економію, відмову від нових вироб-
ництв, глибокий аналіз наявного стану справ у 
підприємства з метою зменшення витрат, під-
вищення прибутковості продукції, перебудови 
системи управління [7, с. 48]. стратегія ста-
білізації спрямована на досягнення раннього 
вирівнювання обсягу продажів і прибутків з 
подальшим їх підвищенням, тобто з переходом 
на наступний етап росту. стратегія виживання 
є антикризовою, а саме оборонною стратегією, 
що застосовується у випадках повного розладу 
економічної діяльності підприємства готельно-
ресторанного господарства, у стані, близькому 
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таблиця 1
Класифікація стратегій

№ Ознака Вид стратегій

1
за контролем 
над затратами 
[3, с. 128]

стратегія диференціації

стратегія фокусування

2
за рентабельністю 
та життєвим 
циклом товарів 
(послуг) [2, с. 391]

Початкова стратегія
стратегія проникнення
стратегія прискореного 
росту
стратегія перехідного 
періоду
стратегія стабілізації
стратегія виживання

3
за рівнем 
зростання 
[1, с. 292]

стратегії інтегрованого 
зростання
стратегії 
концентрованого 
зростання
стратегія концентричної 
диверсифікації
стратегія спільного 
підприємництва
стратегія ліквідації

4

за рівнем опра-
цьованості та усві-
домленості керів-
ництвом стратегії 
[7, с. 309]

Певна

невизначена

5
за масштабом 
ведення конку-
рентної боротьби 
[5, с. 107]

стратегія мінімізації 
витрат
Горизонтальна 
диференціація
вертикальна 
диференціація
стратегія інновацій
стратегія оперативного 
реагування

6

за характером 
змін, що відбу-
ваються у діяль-
ності організації 
[2, с. 401]

стратегія обмеженого 
зростання
стратегія зростання
стратегія скорочення

7

за способом реак-
ції на зміну зовніш-
ніх і внутрішніх 
умов функціону-
вання організації 
[6, с. 86]

Функціональна
наступальна
оборонна

вертикальної інтеграції

8
залежно від масш-
табу розробки 
[2, с. 39]

загальна (генеральна)

Допоміжна

9
залежно від 
темпів розвитку 
[6, с. 89]

стратегія прискореного 
зростання
стратегія обмеженого 
зростання
стратегія збереження 
становища
стратегія «відсічення 
зайвого»

10
залежно 
від способів 
забезпечення 
розвитку [9, с. 9]

стратегія 
концентрованого 
розвитку
стратегія 
диверсифікованого 
розвитку
стратегія інтегрованого 
розвитку

11
за конкурентною 
позицією на ринку 
[4, с. 312]

стратегія лідера
стратегія претендента 
(на лідерство)
стратегія послідовника
стратегія новачка

12
за ієрархією в 
системі управління 
[4, с. 307]

корпоративна
Ділова (конкурентна, 
бізнес-стратегія)
Функціональна
операційна

13
за 
функціональним 
критерієм [9, с. 9]

Маркетингова
виробнича
Фінансова
організаційна
соціальна

14
за способом 
досягнення 
конкурентних 
переваг [4, с. 312]

стратегія мінімальних 
витрат

стратегія зосередження

15
за способом 
ціноутворення 
[5, с. 137]

стратегія 
«психологічного впливу»
стратегія «престижної 
ціни»
стратегія «лідера на 
ринку»
стратегія «плинної 
спадаючої ціни»
стратегія 
«довгострокової ціни»
стратегія «сегменту 
ринку»
стратегія «гнучкої ціни»
стратегія «переважної 
ціни»
стратегія ціни на знятий 
з виробництва товар
стратегія «зниженої 
ціни»
стратегія «договірної 
ціни»
стратегія масових 
закупівель
стратегія «єдиної ціни»
стратегія ціноутворення 
під час розпродажу
стратегія сезонної ціни
стратегія сервісної ціни

Джерело: складено авторами на основі [1–7; 9]
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до банкрутства, основною метою якої є стабілі-
зація становища, тобто перехід до стратегії ста-
білізації, а надалі – до стратегії росту [2, с. 391].

стратегія інтегрованого зростання – це стра-
тегія бізнесу, яка пов’язана з тим, що підпри-
ємство готельно-ресторанного господарства 
розвивається за рахунок нових структур, тобто 
шляхом придбання власності або шляхом роз-
ширення за рахунок власних ресурсів. До групи 
стратегій концентрованого зростання відносять 
такі, що пов’язані зі зміною продукту або ринку 
з метою удосконалення свого продукту або виго-
товлення нового, не змінюючи при цьому галузі. 
стратегія концентричної диверсифікації ґрун-
тується на пошуку та використанні додаткових 
можливостей розвитку підприємства готельно-
ресторанного господарства за рахунок пропо-
нування нових продуктів. стратегія спільного 
підприємництва полягає в організації спільного 
підприємства готельно-ресторанного господар-
ства з іноземним партнером або поєднанні різ-
них форм власності. стратегія ліквідації включає 
ліквідацію підприємства готельно-ресторанного 
господарства та продаж активів у разі досяг-
нення критичної крапки (банкрутства) [2, с. 391].

Певна стратегія є такою, що чітко сформульо-
вана керівництвом підприємства готельно-рес-
торанного господарства. невизначена стратегія 
визначає відсутність добре продуманих і прийня-
тих керівництвом підприємства готельно-ресто-
ранного господарства формулювань [7, с. 309].

стратегія мінімізації витрат – стратегія, що 
характеризується спрямуванням на зростання 
обсягу надання послуг, який визначає зниження 
рівня витрат на виробництво послуг. Горизон-
тальна диференціація передбачає, що ціни на 
продукцію або надані послуги залишаються при-
близно однаковими, змінюються лише їхні функ-
ціональні характеристики. вертикальна дифе-
ренціація передбачає зміну цін, що може бути 
пов’язано з більшою відмінністю функціональних 
можливостей пропонованої продукції або рівня 
та характеру надаваних послуг. стратегія інно-
вацій полягає у спрямуванні зусиль керівництва 
підприємства готельно-ресторанного господар-
ства на вдосконалення технологій, обладнання, 
виробничого процесу, на включення в асорти-
мент принципово нової продукції або послуг. 
стратегія оперативного (швидкого) реагування 
припускає високий рівень використання під час 
управління підприємством готельно-ресторан-
ного господарства принципу зворотного зв’язку 
та ґрунтується на швидкій адаптації сфери 
послуг до змін попиту на обслуговуваному під-
приємством сегменті ринку збуту [5, с. 107].

стратегія обмеженого зростання харак-
терніша для вже сформованих підприємств 
готельно-ресторанного господарства, що мають, 
як правило, ресурси, технології, систему управ-
ління, які достатні для здійснення їх діяльності. 
стратегія зростання припускає досягнення 
істотно значніших обсягів надання послуг, зміну 

профілю діяльності, перехід на нові або роз-
ширення наявних ринків збуту, впровадження 
нових технологій, переоснащення підприєм-
ства готельно-ресторанного господарства, 
істотну зміну структури управління організацією 
тощо. стратегія скорочення використовується 
у випадках, коли для керівництва підприємства 
готельно-ресторанного господарства доціль-
нішими є зменшення обсягів надання послуг, 
згортання якого-небудь з напрямів діяльності, 
ліквідація організації [2, с. 401].

Функціональна стратегія – тип забезпечую-
чої стратегії у стратегічному наборі, що визначає 
стратегічну орієнтацію певної функціональної 
підсистеми управління підприємством готельно-
ресторанного господарства, яка забезпечує 
досягнення її мети, завдань, а також (за наяв-
ності взаємопов’язаних обґрунтованих функціо-
нальних стратегій) керованість процесами вико-
нання загальних стратегій та місії підприємства. 
наступальні стратегії у сфері бізнесу передба-
чають активність підприємств готельно-ресто-
ранного господарства у конкурентній боротьбі із 
застосуванням різних способів і прийомів, таких 
як, наприклад, використання сильних сторін 
конкурента, тиск на слабкі сторони конкурента, 
захоплення стратегічних рубежів, партизанські 
напади. оборонні стратегії полягають насампе-
ред у зміцненні досягнутих раніше позицій і вжитті 
адекватних заходів під час здійснення наступаль-
ної стратегії конкурента, а також у підтримці цін 
на свої продукти на рівні, що не перевищує від-
повідні ціни конкурентів, укладенні ексклюзив-
них договорів з дистриб’юторами та дилерами, 
навчанні працівників організацій-споживачів на 
пільговій основі, збільшенні та скороченні термінів 
постачань тощо. стратегія вертикальної інтегра-
ції передбачає збільшення частки підприємства 
готельно-ресторанного господарства в ланцюзі 
від постачання сировини до надання послуг, 
постачання товарів споживачам [6, с. 86].

загальна стратегія (генеральна) – основний 
управлінський план, спрямований на налаго-
дження функціонування та розвитку підпри-
ємства готельно-ресторанного господарства у 
довгостроковій перспективі шляхом виконання 
продуктово-товарних, ресурсних та функціо-
нальних стратегій, що необхідні для досягнення 
стратегічної мети. Допоміжна стратегія забезпе-
чує реалізацію генеральної стратегії [2, с. 391].

стратегія прискореного зростання передба-
чає значне підвищення рівня коротко- та дов-
гострокових цілей, завдань над досягнутими 
показниками, характерна для підприємств 
готельно-ресторанного господарства, що розви-
ваються, й пов’язана з високим рівнем ризику. 
стратегії обмеженого зростання характерне 
встановлення мети від досягнутого, що є доціль-
ним для підприємств готельно-ресторанного 
господарства, які переважно задоволені своїм 
становищем, тобто прибуткових та ефективних. 
стратегія збереження становища орієнтована 
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на забезпечення стабільної ринкової позиції під-
приємства готельно-ресторанного господарства 
на ринку та зміцнення її. Показники діяльності 
підприємства готельно-ресторанного господар-
ства визначаються, виходячи з темпів, що про-
гнозуються, та характеру зміни ринку діяльності 
підприємства. стратегія «відсічення зайвого» 
передбачає реорганізацію або ліквідацію окре-
мих підрозділів підприємства готельно-ресто-
ранного господарства [6, с. 89].

стратегія концентрованого розвитку 
визначає подальший розвиток підприємства 
готельно-ресторанного господарства, що забез-
печується шляхом удосконалення діяльності в 
межах освоєного ринку функціонування (ринко-
вої ніші). стратегія диверсифікованого розви-
тку визначає подальший розвиток підприємства 
готельно-ресторанного господарства, що забез-
печується шляхом диверсифікації діяльності та 
освоєння нових ринків збуту. стратегія інтегро-
ваного розвитку визначає подальший розвиток 
підприємства готельно-ресторанного господар-
ства, що забезпечується шляхом утворення 
нових структурних підрозділів, розвитку нових 
видів діяльності, застосування різноманітних 
форм інтеграції зі своїми контрагентами [9, с. 9].

стратегія лідера передбачає підтримання 
становища на ринку та зміцнення конкурент-
них позицій підприємства готельно-ресторан-
ного господарства. стратегія претендента (на 
лідерство) визначається загалом як агресивна 
стратегія, що спрямована на створення своїх 
власних конкурентних переваг, таких, які від-
сутні у лідера певної галузі. стратегія послідов-
ника – переважно сукупність дій, що спрямовані 
на фокусування та диференціацію, за результа-
тами реалізації яких підприємства-послідовники 
готельно-ресторанного господарства прагнуть 
лише зайняти ті ніші, на які у лідерів не виста-
чає ресурсів або які не належать до сфери їх 
стратегічних пріоритетів. стратегія новачка – 
стратегія підприємства готельно-ресторанного 
господарства, що намагається увійти у новий 
бізнес, яка залежить від здатності подолати 
вхідні бар’єри галузі (наприклад, високу точку 
беззбитковості) [1, с. 198].

корпоративна стратегія – це стратегія най-
вищого рівня, що характерна для диверсифі-
кованих підприємств, система управління яких 
повинна включати в себе високопродуктивний 
портфель господарських підрозділів і керувати 
ним, досягати синергізму серед споріднених 
господарських підрозділів й перетворювати його 
на конкурентну перевагу, визначати інвести-
ційні пріоритети та спрямовувати корпоративні 
ресурси у найпривабливіші сектори бізнесу. 
Ділова стратегія (конкурентна, бізнес-страте-
гія) – це стратегія найвищого рівня для вузько-
спеціалізованих підприємств або стратегія дру-
гого рівня для диверсифікованих, що полягає 
у розробленні заходів, що спрямовані на поси-
лення конкурентоспроможності та збереження 

конкурентних переваг, формуванні механізму 
реагування на зовнішні зміни, об’єднанні стра-
тегічних дій основних функціональних підроз-
ділів, вирішенні специфічних питань і проблем, 
що пов’язані з бізнесом. Функціональна страте-
гія існує окремо для кожного функціонального 
напряму діяльності диверсифікованого чи вузь-
коспеціалізованого суб’єкта господарювання 
(стратегія управління кадрами, маркетингу, 
стратегія фінансів тощо) та спрямовується 
на підтримку ділової стратегії та досягнення 
поставленої мети. операційна стратегія є вуж-
чою стратегією для окремих структурних оди-
ниць (готелів, ресторанів, магазинів тощо) та 
окремих відділів (всередині функціональних 
напрямів), що має вирішувати специфічні про-
блеми, пов’язані з досягненням поставлених 
перед окремими підрозділами підприємства 
готельно-ресторанного господарства завдань.

Маркетингова стратегія може бути визначена 
як загальний план узгодження маркетингових 
завдань підприємства готельно-ресторанного 
господарства та його можливостей, дослі-
дження ринків та вимог споживачів, визначення 
на цій основі тих товарів, що мають найбільшу 
цінність для споживача та найкращі перспективи 
збуту [4, с. 307]. виробнича стратегія (стратегія 
надання послуг) – це загальний план нарощу-
вання виробничих потужностей (потужностей з 
надання послуг) і матеріально-технічного забез-
печення виробничого процесу, надання послуг 
відповідно до маркетингової стратегії підпри-
ємства готельно-ресторанного господарства. 
Фінансова стратегія – це загальний план визна-
чення фінансових результатів і фінансових 
потреб, а також альтернативного вибору дже-
рел фінансування з метою мінімізації вартості 
капіталу та максимізації прибутку. організаційна 
стратегія формується під впливом потреб сис-
теми управління та тісно пов’язана з маркетин-
говою, виробничою й фінансовою стратегіями, 
адаптується до них та впливає на них. соці-
альна стратегія розробляється підприємством 
готельно-ресторанного господарства під впли-
вом суспільства, його соціальних груп та інсти-
туцій, а також тісно взаємопов’язана з іншими 
функціональними стратегіями [9, с. 9].

стратегія мінімальних витрат полягає у 
прагненні досягти мінімуму сукупних витрат на 
одиницю продукції та отримати прибуток вище 
середнього у галузі, незважаючи на наявність 
сильних чинників конкуренції. Метою стратегії 
зосередження є найкраще обслуговування кон-
кретної цільової групи та досягнення конкурент-
них переваг у вузькому секторі. здебільшого 
підприємство готельно-ресторанного господар-
ства, що зосереджене на вузькому сегменті, 
досягає ефекту диференціації та мінімальних 
витрат порівняно з підприємствами, які обслуго-
вують весь ринок [4, с. 312].

стратегія вузької спеціалізації характерна для 
більшості суб’єктів господарювання, що розпочи-
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нають свій бізнес, але залишається актуальною 
лише для деяких з них на стадії розширення та 
перетворення у великі підприємства.

сутність стратегії «психологічного впливу» 
полягає в установленні ціни підприємством 
готельно-ресторанного господарства, психоло-
гічно привабливої для споживача, що має бути 
нижчою, ніж у конкурентів, і не становити цілої 
цифри. сутність стратегії «лідера на ринку» 
полягає в тому, що ціна на нову продукцію, 
послуги встановлюється з урахуванням ціни під-
приємства-лідера у галузі або на ринку. стра-
тегія «престижної ціни» використовується під 
час установлення ціни на предмети розкоші або 
вироби відомих підприємств із традиційно висо-
кою якістю. визначальними чинниками стратегії 
«плинної спадаючої ціни» є попит та пропози-
ція: ціна на послугу зменшується, якщо пропози-
ція зростає. При цьому перш за все знижується 
оптова ціна (й доволі швидко), а роздрібна ціна 
може досить довго бути відносно стабільною. 
стратегія «довгострокової ціни» застосовується 
для продукції масового споживання, стосовно 
якої ціна протягом довгого часу не зазнає яки-
хось суттєвих коливань, проте зниження ціни на 
ці товари, послуги не завжди сприяє зростанню 
збуту, тому для зростання прибутку підприєм-
ство готельно-ресторанного господарства має 
намагатися знизити витрати на виробництво 
продукції, надання послуг. за стратегією «сег-
менту ринку» товар має бути чітко зорієнтований 
на певні групи споживачів, які відокремлені один 
від одного соціально та географічно. стратегія 
«гнучкої ціни» характеризується оперативною 
реакцією підприємства готельно-ресторанного 
господарства на постійні коливання ціни, при-
чинами яких є зміни кон’юнктури ринку. страте-
гія «переважної ціни» дає змогу підприємствам 
готельно-ресторанного господарства зберігати 
окремі переваги на ринку порівняно з іншими, 
а тим більше новими конкурентами. важливими 
умовами реалізації стратегії ціни на послугу, 
що більше не надається, або на таку, надання 
якої припинено, є наявність на ринку спожива-
чів, яким ця послуга потрібна (тобто наявність 
попиту на неї), а також збереження попиту на 
продукцію навіть у разі раптового припинення 
надання послуг. Головною метою стратегії «зни-
женої ціни» є привернення уваги споживачів до 
своєї продукції, послуг з подальшою їх реаліза-
цією за звичайними цінами. сутність стратегії 
«договірної ціни» полягає в тому, що споживачу 
під час придбання продукції, послуги надають 
додаткові знижки порівняно зі звичайною роз-
дрібною ціною. стратегія масових закупівель 
може бути як різновидом стратегії «договірної 
ціни», так і окремою. її сутність полягає в тому, 
що під час закупівлі великого обсягу продукції, 
послуг споживачеві може надаватися досить 
суттєва знижка. стратегія «єдиної ціни» харак-

теризується тим, що підприємство установлює 
єдину ціну для всіх споживачів, що може змі-
нюватись залежно від часу, місця придбання 
продукції, замовлення послуги та її кількості, 
отриманого сервісу, однак у момент дії ціни 
всі споживачі мають можливість придбати цей 
товар або послугу за однаковою ціною. стра-
тегію ціноутворення під час розпродажу засто-
совують підприємства, що проводять розпро-
даж товарів, послуг у кінці сезону реалізації та 
зацікавлені у зростанні обсягу послуг, що нада-
ються, у будь-який спосіб. сутністю стратегії 
сезонної ціни є визначення ціни залежно від 
сезону реалізації, що передбачає встановлення 
високих цін у період масової реалізації послуг, 
продукції, поступове їх зниження із закінченням 
сезону. стратегія сервісної ціни характеризу-
ється тим, що підприємство, окрім реалізації 
товару, послуги, пропонує додаткове сервісне 
обслуговування [5, с. 137].

зазначимо, що необхідними є систематич-
ний перегляд класифікації стратегій, оновлення 
її змісту з огляду на появу нових класифікацій-
них ознак, видів стратегій, що є актуальними в 
умовах структурної трансформації вітчизняної 
економіки зокрема та глобалізаційних процесів 
у світі загалом. наприклад, доречним є дода-
вання стратегій, що систематизовані за кла-
сифікаційною ознакою «функцій управління», 
зокрема, таких, як стратегії регулювання рівня 
мотивації праці, до яких належать стратегія збе-
реження рівня мотиваційної складової, стра-
тегія зниження частки мотиваційної складової, 
стратегія збільшення частки мотиваційної скла-
дової [10, с. 180].

Діяльність підприємства готельно-ресторан-
ного господарства є успішною у тому разі, коли 
досягається поставлена мета, що полягає в отри-
манні визначених результатів, наприклад, пев-
ного рівня прибутку. Для того щоб досягти успіху, 
керівництво має не лише сформувати ефективну 
систему стратегічного управління як підприєм-
ством загалом, так й окремими його складовими 
зокрема, але й приділяти увагу її розвитку та 
вдосконаленню [11], враховуючи різновиди стра-
тегій, використовуючи їхню класифікацію.

Висновки. сьогодні дослідники визначили 
ряд стратегій, якими можуть користуватися під-
приємства для досягнення ефективних резуль-
татів роботи. класифікація стратегій, по-перше, 
дає чітке розуміння того, якими саме стратегі-
ями послуговуються сьогодні підприємства на 
ринку, по-друге, дає можливість вищому керів-
ництву швидко зорієнтуватися у виборі доціль-
ної для використання стратегії.

у подальших дослідженнях вбачається 
доцільність ідентифікації та розширення кла-
сифікації стратегій шляхом визначення нових 
з метою систематизації усіх видів з огляду на 
динамічність сучасного економічного простору.
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У статті розглядаються базові етапи проведення маркетингових досліджень та їх необхідність для 
підприємств галузі електроенергетики. Визначаються особливості змісту етапів маркетингових дослі-
джень для підприємств електроенергетики. Формуються пропозиції щодо складу, змісту та послідовнос-
ті проведення маркетингового дослідження на електроенергетичному підприємстві.

Ключові слова: маркетингове дослідження, електроенергетика, підприємство, етап, особли-
вість, алгоритм.

В статье рассматриваются базовые этапы проведения маркетинговых исследований и их необходи-
мость для предприятий отрасли электроэнергетики. Определяются особенности содержания этапов 
маркетинговых исследований для предприятий электроэнергетики. Формируются предложения, касаю-
щиеся состава, содержания и последовательности проведения маркетингового исследования на элек-
троэнергетическом предприятии.

Ключевые слова: маркетинговое исследование, электроэнергетика, предприятие, этап, особен-
ность, алгоритм.

The article discusses the basic steps of marketing research and the need for enterprises of electric power in-
dustry. Determined features of the maintenance phases of market research for the electricity companies. Formed 
proposals regarding the composition, content and sequence of market research in the electricity enterprise.

Keywords: marketing research, electricity, enterprise, stage, feature, algorithm.

Постановка проблеми. сьогодні все більша 
частка організацій усвідомлює недолік оператив-
ного інформаційного забезпечення і за змогою 
починає вживати заходів з удосконалення своїх 
систем збору, обробки та аналізу маркетингової 
інформації. адже прийняття вірних управлінських 
рішень в галузі маркетингу вимагає якісної інфор-
мації, яка може бути отримана в ході ретельно 
спланованого маркетингового дослідження. на 
сучасному етапі розвитку підприємств електро-
енергетичної галузі перехід до маркетингової 
орієнтації ведення бізнесу є одним зі способів 
підвищення ефективності їх функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. вивченню різних аспектів маркетинго-
вого дослідження присвячені праці багатьох 
вітчизняних та зарубіжних вчених [1–10], таких 
як, наприклад, Є. ванчикова, в. войленко, 
а. войчак, Є. Галицький, Д. Джоббер, а. кова-
льов, Ф. котлер, н. Малхотра, а. старостіна, 

а. Федорченко, Г. черчилль. в них досліджено 
як загальні визначення та принципи маркетингу, 
так і його окремі складові та засоби виконання 
етапів дослідження.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. незважаючи на чис-
ленні роботи з означеної теми, ряд аспектів 
потребує подальшого розвитку, зокрема, в 
напрямі врахування особливостей окремих 
галузей промисловості.

отже, маркетингові дослідження охоплюють 
накопичення й аналіз інформації про ринок, стан 
маркетингового середовища, поведінку спожи-
вачів та інших кінцевих одержувачів і, нарешті, 
про способи тактики і стратегію маркетингу та їх 
об’єкти застосування. вони дають змогу охарак-
теризувати явища, що досліджуються, і визна-
чити зумовленість їх у минулому і майбутньому, 
а також створюють умови і передумови для 
ухвалення обґрунтованих рішень у галузі мар-



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

132 Економіка та управління підприємствами132

кетингу [6]. електроенергетика як галузь має 
специфічні особливості, накладає свій відбиток 
на маркетингові дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головною метою роботи є визна-
чення особливостей маркетингових досліджень 
на підприємствах електроенергетичної галузі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Процес маркетингових досліджень на 
підприємствах електроенергетики складається 
зі стандартних етапів та підетапів, порядок та 
зміст яких викладено у численних джерелах 
[1–10]. але особливості підпорядкування, діяль-
ності та її регулювання обумовлюють наявність 
відмінностей в процесі маркетингових дослі-
джень, притаманних лише підприємствам в 
галузі електроенергетики.

зокрема, визначення проблеми та цілей 
дослідження для підприємства через моно-
польне становище майже ідентично основним 
проблемам електроенергетичної галузі країни.

Під час розроблення плану маркетингових 
досліджень організаційна структура [11] підпри-
ємств електроенергетики обумовлює викорис-
тання «м’яких» (органічних) форм організації 
досліджень з децентралізацією повноважень. 
коло обов’язків працівників визначено при-
близно, і працівник зобов’язаний виконувати 
будь-яку роботу,пов’язану з основною. зміст 
робіт постійно змінюється, а виконавці нада-
ють керівництву пропозиції щодо покращення 
роботи [8].

надалі підприємству необхідно визначитися 
з колом інформації, яка потребується для мар-

таблиця 1
Особливості проведення маркетингових досліджень  

на підприємствах електроенергетичної галузі
Етап Призначення Зміст

визначення 
проблеми, цілей 
дослідження

виявлення проблеми та 
факторів, на які потрібно 
вплинути для її вирішення.

аналіз основних техніко-економічних 
показників діяльності підприємства.
аналіз складу та джерел формування майна 
підприємства.

визначення 
потреби у 
проведенні 
маркетингового 
дослідження

рішення про необхідний обсяг 
інформації та її наявність.

Перевірка інформації, яка є у розпорядженні 
підприємства, визначення достатнього обсягу 
та джерел інформації для дослідження.

розробка плану 
дослідження

Планування маркетингового 
дослідження.

розподіл повноважень, визначення 
виконавців маркетингового дослідження.

Дослідження 
навколишнього 
бізнес-середовища 
та внутрішнього 
середовища.

виявлення основних факторів, 
які впливають на діяльність 
підприємства.

опис факторів навколишнього середовища.
оцінка фінансової діяльності підприємства 
для вияву факторів впливу на внутрішнє 
середовище підприємства.

Маркетингові 
дослідження ринку

вивчення ефективної політики на 
конкретному ринку, можливості 
виходу на нові ринки.

розглядаються тільки місцеві ринки (по місцю 
розтушування підприємства). Проводиться 
PEST-аналіз, розглядаються основні 
характеристики ринка.

Дослідження 
споживачів

Дослідження основних інтересів 
споживачів. опитування (анкетування) споживачів.

Дослідження 
конкурентів 
підприємства

виявлення слабких та сильних 
сторін конкурентів.

не проводяться, бо підприємства 
електроенергетичної галузі не мають 
конкурентів.

Дослідження 
посередників

вибір на основі об’єктивних 
даних ефективного посередника.

не проводяться, бо посередників визначає 
міська рада.

Дослідження 
постачальників

визначення потреби у продукції, 
пошук постачальників.

не проводяться, бо закупівлі проводить 
держава.

Дослідження цін вибір ефективної цінової 
політики.

не проводяться, бо ціна регульована 
державою.

аналіз можливостей 
підприємства

Пошук резервів та адаптації до 
змін макро- та мікросередовища.

розглядаються технічні характеристики та 
можливості їх зміни.

обробка та аналіз 
маркетингової 
інформації

систематизація первинної 
інформації, аналіз інформації та 
оцінка зібраних даних.

Проводиться SWOT-аналіз підприємства.

Підготовка звіту 
та розробка 
рекомендацій

інтерпретація результатів аналізу 
даних, формування висновків та 
рекомендацій.

розробка пропозицій, обґрунтування 
можливості та економічності виконання.
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кетингових досліджень. Для цього призначені 
такі етапи [3]:

1) дослідження навколишнього бізнес-
середовища та внутрішнього середовища під-
приємства;

2) маркетингове дослідження ринку; підпри-
ємства електроенергетики мають доступ тільки 
до місцевих ринків (по місцю розташування), і 
тільки їх слід досліджувати;

3) дослідження споживачів; підприємства 
цієї галузі збувають свою продукцію через посе-
редників, прямого постачання немає, тобто гли-
бокого дослідження споживачів підприємство 
не потребує, але способи опалення, освітлення 
споживачів та їх наміри мають досліджуватись;

4) дослідження конкурентів; підприємство 
електроенергетичної галузі не має конкурен-
тів, але слід враховувати вироблення тепла та 
постачання невеликих котелень;

5) дослідження посередників; підприємство 
електроенергетичної галузі не визна-
чає собі посередників, тому що за це 
відповідає міська рада міста, в якому 
розташовано підприємство;

6) дослідження постачальників; в 
цьому дослідженні для підприємств 
електроенергетики немає сенсу, 
тому що обсяги закупівлі та ціни на 
сировину регулюються державою;

7) дослідження цін; воно не про-
водиться, тому що є регульована 
ціна закупівлі електричної енергії, яка 
встановлюється національною комі-
сією, що здійснює державне регулю-
вання у сфері енергетики, для кож-
ного виробника на визначений обсяг 
відпуску електричної енергії, який 
встановлений у балансі електричної 
енергії об’єднаної енергетичної сис-
теми україни, затвердженому цен-
тральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику в 
електроенергетичному комплексі;

8) аналіз можливостей підпри-
ємства; тут розглядаються технічні 
характеристики підприємства.

завершальними етапами мар-
кетингових досліджень є обробка 
та аналіз зібраної інформації. зде-
більшого використовується SWOT-
аналіз, а також розробляються реко-
мендації на основі всієї отриманої 
маркетингової інформації.

в згрупованому вигляді особли-
вості проведення маркетингових 
досліджень на підприємствах елек-
троенергетичної галузі наведені в 
табл. 1.

через наведені в табл. 1 осо-
бливості організації маркетинго-
вого дослідження на підприємствах 
електроенергетичної галузі зміню-

ється механізм проведення такого дослідження. 
з послідовності повного базового маркетинго-
вого дослідження видаляються етапи дослі-
дження конкурентів підприємства, дослідження 
посередників, дослідження постачальників, 
дослідження цін. Переглядаються зміст та 
засоби проведення таких етапів: визначення 
проблеми, цілей дослідження; розробка плану 
дослідження; дослідження навколишнього біз-
нес-середовища; маркетингові дослідження 
ринку. отриманий у підсумку алгоритм марке-
тингових досліджень для підприємств електро-
енергетичної галузі наведений на рис. 1.

у зв’язку з реформуванням електроенерге-
тики монополізм підприємств галузі зменшу-
ється, розвиваються нові технології, виникають 
альтернативні варіанти електропостачання та 
теплопостачання. тому у подальших дослі-
дженнях слід враховувати фактори внутрішньо-
галузевої конкуренції підприємств електроенер-

Рис. 1. Алгоритм маркетингових досліджень  
на підприємствах електроенергетичної галузі
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гетики та конкуренцію альтернативних видів 
енергії, що виникають, за межами галузі. таким 
чином, посилюється необхідність розвитку мар-
кетингу в електроенергетиці.

Висновки. на основі аналізу складу етапів 
проведення маркетингових досліджень визна-
чено їх доцільність для підприємств галузі 

електроенергетики. Проаналізовано зміст ета-
пів маркетингових досліджень, визначено їх 
особливості для підприємств електроенерге-
тики. на основі визначених етапів та їх змісту 
запропоновано алгоритм проведення марке-
тингового дослідження не електроенергетич-
ному підприємстві.
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У статті досліджено роль служби економічної безпеки сільськогосподарського підприємства у забез-
печенні його економічної безпеки. Розглянуто основні завдання та функції служби економічної безпеки. 
Встановлено роль окремих служб та відділів у процесі забезпечення економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: економічна безпеки, сільськогосподарське підприємство, відділ служби безпеки підпри-
ємства, фінансовий механізм, економічна діяльність.

В статье исследована роль службы экономической безопасности сельскохозяйственного предпри-
ятия в обеспечении его экономической безопасности. Рассмотрены основные задачи и функции службы 
экономической безопасности. Установлена роль отдельных служб и отделов в процессе обеспечения эко-
номической безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, сельскохозяйственное предприятие, отдел службы 
безопасности предприятия, финансовый механизм, экономическая деятельность.

The paper studies the role of economic security of agricultural enterprises in their economic security. Describes 
the main tasks and functions of economic security. The role of individual services and departments in the process of 
ensuring economic security of the enterprise.

Keywords: economic security, agricultural enterprise, Department of the security service of the enterprise, finan-
cial mechanism, economic activity.

Постановка проблеми. система економіч-
ної безпеки сільськогосподарських підприєм-
ства є індивідуальною. її повнота і дієвість зале-
жать від чинної в державі законодавчої бази, 
від обсягу матеріально-технічних і фінансових 
ресурсів, виділених керівниками підприємств, 
від розуміння кожним працівником важливості 
гарантування безпеки бізнесу. тому для забез-
печення беззбиткової діяльності керівництву 
доцільно створювати відділ економічної без-
пеки в умовах аграрного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
в економічній літературі використовують різно-
манітні розробки, які спрямовані на висвітлення 
сутності економічної безпеки та впровадження 
її на підприємствах. найбільш вагомі дослі-
дження проводили такі науковці, як, зокрема, 
с.П. азізов, в.Г. васенко, с.П. Гриненко.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. однак, незважаючи на 
ґрунтовність досліджень, окремі аспекти доціль-

ності створення відділу економічної безпеки в 
умовах підприємства залишаються відкритими 
та потребують детального розгляду.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження полягає у вста-
новленні ролі служби економічної безпеки під-
приємства у забезпеченні його стабільності та 
прибутковості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. служба економічної безпеки кожного 
підприємства є індивідуальною, її повнота і 
дієвість залежать від чинної в державі законо-
давчої бази, від обсягу матеріально-технічних 
і фінансових ресурсів, виділених керівниками 
підприємств, від розуміння кожним працівни-
ком важливості гарантування безпеки бізнесу, 
а також віл досвіду роботи керівників служб 
безпеки підприємств.

надійний захист економічної безпеки під-
приємства можливий лише за комплексного 
і системного підходу до її організації. тому в 
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економіці існує таке поняття, як система еко-
номічної безпеки підприємства. ця система 
забезпечує можливість оцінити перспективи 
зростання підприємства, розробити тактику і 
стратегію його розвитку.

основними елементами служби економічної 
безпеки підприємства є:

1) захист комерційної таємниці та конфіден-
ційності інформації;

2) комп’ютерна безпека;
3) внутрішня безпека;
4) безпека будинків і споруд;
5) фізична безпека;
6) технічна безпека;
7) безпека зв’язку;
8) експертна перевірка механізму системи 

забезпечення. організація системи безпеки 
будь-якого комерційного підприємства повинна 
мати такі чотири рівні:

1) адміністративний (управлінські рішення, 
необхідні для забезпечення безперебійного 
функціонування об’єкта);

2) оперативний (заходи забезпечення без-
пеки господарюючого суб’єкта специфічними 
засобами і методами);

3) технічний (використання сучасних техно-
логій у сфері забезпечення всіх видів безпеки);

4) режимно-пропускний (система фізичної 
безпеки, зокрема охорона фінансових, інте-
лектуальних і матеріально-технічних цінностей 
підприємства). При цьому захист території охо-
плює такі основні компоненти, як:

– механічна система захисту;
– пристрій сповіщення про спроби втор-

гнення;
– оптична (телевізійна) система пізнання 

порушників;
– оборонна система (звукова і світлова сиг-

налізація);
– центральний пост управління охорони;
– персонал (патрулі, постові, чергові, 

мобільна група швидкого реагування, оператори).
При цьому не слід забувати про те, що ефек-

тивна охорона власності об’єкта можлива лише 
за достатньої автономії діяльності охорони.

Головне завдання організації служби еконо-
мічної безпеки підприємства полягає у перед-
баченні і випередженні можливих загроз, що 
призводять до кризового стану, а також у про-
веденні антикризового управління, яке спрямо-
ване на виведення підприємства з кризового 
стану; мінімізацію зовнішніх і внутрішніх загроз 
економічному стану суб’єкта підприємництва, 
зокрема його фінансовим, матеріальним, інфор-
маційним, кадровим ресурсам, на основі розро-
бленого комплексу заходів економіко-правового 
і організаційного характеру.

Головна мета організації та функціонування 
служби економічної безпеки полягає у забезпе-
ченні найефективнішого функціонування, най-
продуктивнішої роботи операційної системи та 
економічного використання ресурсів, забезпе-

ченні певного рівня трудового життя персоналу 
та якості господарських процесів підприєм-
ства, а також постійному стимулюванні наро-
щування наявного потенціалу та його стабіль-
ного розвитку.

До основних функціональних цілей служби 
економічної безпеки належать:

– забезпечення високої фінансової ефек-
тивності роботи, фінансової стійкості та неза-
лежності підприємства;

– забезпечення технологічної незалежності 
та досягнення високої конкурентоспроможності 
технічного потенціалу того чи іншого суб’єкта 
господарювання;

– досягнення високої ефективності менедж-
менту, оптимальної та ефективної організацій-
ної структури управління підприємством;

– досягнення високого рівня кваліфікації 
персоналу та його інтелектуального потенціалу, 
належної ефективності корпоративних нДДкр;

– ефективна організація безпеки персоналу 
підприємства, його капіталу та майна, а також 
комерційних інтересів.

Головна та функціональні цілі зумовлюють 
формування необхідних структуроутворюючих 
елементів і загальної схеми організації еконо-
мічної безпеки.

Для створення служби безпеки керівництво 
і менеджери насамперед повинні визначити 
структурні варіанти перспектив її розвитку. але 
передусім треба визначити можливості:

– використання служб охорони за контрактом;
– створення власної служби безпеки;
– залучення допомоги державних служб 

охорони;
– протидії загрозам з боку терористів;
– протидії загрозам вибухів, комп’ютерним 

злочинам;
– протидії «білокомірцевій» злочинності;
– використання спецтехніки (відеосистем 

та інших оперативних систем охорони різних 
суб’єктів і об’єктів, спеціальних технічних засобів 
охорони периметра об’єкта, систем охоронного 
устаткування і центрального управління тощо) [1].

вирішивши створити власну службу без-
пеки, підприємець передусім повинен зверну-
тися до експертів у галузі організації сучасної 
системи безпеки недержавного підприємства з 
проханням провести дослідження цієї проблеми 
і підготувати пакет документів, що визначають 
програму і функціонування системи безпеки 
підприємства. краще за все це можуть зробити 
професійно підготовлені менеджери безпеки.

Доцільність створення системи безпеки 
навіть у малому й середньому бізнесі зрозу-
міла вже велика кількість аграрних підприєм-
ців. в умовах ринкових відносин для господа-
рюючого суб’єкта існують такі основні джерела 
загроз, небезпек, втрат, конфліктів і ризиків:

1) розкрадання (крадіжки) фондів, власності, 
дрібні крадіжки, що здійснюються співробітниками;

2) «білокомірцева» злочинність, корупція;
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3) комп’ютерна злочинність, загрози техніч-
ного проникнення і просочування електронної 
інформації;

4) вандалізм, вибухи, пожежі, підпали;
5) викрадення, захоплення заручників, рекет, 

загрози шантажу;
6) загрози природного походження (ката-

клізми);
7) масові безпорядки.
завдання гарантування безпеки сільськогос-

подарського підприємства є одним із основних, 
пріоритетних завдань, що стоять перед усіма 
структурними ланками і всіма працівниками 
підприємства, так само як і завдання збіль-
шення прибутку, підвищення власного добро-
буту. ефективний захист економічних інтересів 
аграрного підприємства може бути забезпече-
ний лише у разі об’єднання зусиль її персоналу: 
адміністрації, інженерно-технічних працівників, 
службовців, робітників [3].

служба безпеки (сб) сільськогосподарського 
підприємства – це самостійний структурний під-
розділ. вона вирішує завдання безпосереднього 
забезпечення захисту життєво важливих інтер-
есів підприємства в умовах комерційного і під-
приємницького ризику, конкурентної боротьби. 
на всіх великих і середніх підприємствах (в 
організаціях) зазвичай створюються автономні 
служби безпеки, а безпеку функціонування 
невеликих підприємств можуть гарантувати 
територіальні (районні або міські) служби за 
договорами найму одного чи кількох охоронців. 
такі служби охорони зазвичай створюються при 
місцевих органах внутрішніх справ або при дер-
жавній службі безпеки.

кожна структурна ланка має свої функці-
ональні обов’язки і вирішує своє конкретне 
завдання. водночас кожна структурна ланка і 
кожен співробітник працюють для досягнення 
загальної мети: підвищення добробуту підпри-
ємства, збільшення його прибутку. від того, як 
буде реалізована ця мета, залежатиме їх осо-
бисте благополуччя, їх особистий прибуток.

служба безпеки як відділ підприємства вирі-
шує завдання:

– організації захисту економічних інтересів 
на підприємстві;

– гарантування безпеки спеціальними засо-
бами і методами. виконуючи організаційну 
функцію, служба безпеки працює у взаємодії з 
дирекцією і відділами (функціональними лан-
ками) підприємства.

служба безпеки спільно з дирекцією забез-
печує:

– ухвалення правильних управлінських 
рішень (забезпечує керівництво інформацією, 
веде аналітичну роботу);

– управління системою безпеки (консуль-
тує керівництво з питань захисту економічних 
інтересів);

– створення режиму збереження комерцій-
ної таємниці (розробляє правила, що забезпе-
чують його дотримання);

– надання допомоги і здійснення контролю 
за діяльністю всіх функціональних ланок під-
приємства.

служба безпеки спільно з відділами забез-
печує:

– здійснення комерційних операцій (бере 
участь у підготовці контрактів, перевіряє надій-
ність партнерів, відстежує виконання взятих 
ними зобов’язань);

– підбір, перевірку і підготовку персоналу;
– навчання персоналу прийомів поведінки 

і правил спілкування, формування загальної і 
особистої зацікавленості, створення на підпри-
ємстві обстановки пильності.

служба безпеки самостійно працює спеці-
альними засобами і методами:

– у середовищі працівників підприємства;
– у середовищі партнерів і конкурентів під-

приємства.
у своїй діяльності служба безпеки керується:
– інструкцією з організації режиму і охорони;
– інструкцією щодо захисту комерційної 

таємниці;
– переліком відомостей, що становлять 

комерційну таємницю;
– інструкцією щодо роботи з конфіденцій-

ною інформацією для керівників, фахівців і тех-
нічного персоналу;

– інструкцією щодо організації зберігання 
справ, що містять конфіденційну інформацію, в 
архіві;

– інструкцією щодо інженерно-технічного 
захисту інформації;

– інструкцією про порядок роботи з іно-
земними представниками і представництвами 
тощо.

Висновки. отже, в підприємницькій діяль-
ності гарантування безпеки – цілісне явище, що 
має свою чітку структуру й систему. Перед нею 
стоїть конкретна мета, яку досягають вирішен-
ням управлінських і специфічних завдань.

служба безпеки підприємств завжди має бути 
готовою до подолання критичної (кризової) ситу-
ації, що може виникнути через зіткнення інтере-
сів бізнесу та реалій світу. Для управління безпе-
кою багато сільськогосподарських підприємств 
створюють так звані кризові групи, у складі яких 
працюють керівник підприємства, юрист, фінан-
сист і керівник служби безпеки. Головна мета 
діяльності кризової групи – протидія зовнішнім 
загрозам для безпеки підприємства.
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На діяльність вітчизняних підприємств впливають як нестабільність зовнішнього середовища, так і 
недосконалість системи управління, яка неповною мірою адаптована до ринкових умов функціонування та 
нездатна забезпечити високу ефективність та розвиток бізнесу. Система управління економічною без-
пекою підприємства в певній формі присутня на кожному підприємстві, але забезпечення безпечних умов 
розвитку можливо лише завдяки діагностиці впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, що дає змогу форму-
вати необхідний інформаційний базис для прийняття управлінських рішень суб’єктами безпеки.

Ключові слова: діагностика, загроза, безпека, економічна безпека підприємства, управлінське рішен-
ня, суб’єкт безпеки.

На деятельность отечественных предприятий влияют как нестабильность внешней среды, так и 
несовершенство системы управления, которая не в полной мере адаптирована к рыночным условиям 
функционирования и способна обеспечить высокую эффективность и развитие бизнеса. Система управ-
ления экономической безопасностью предприятия в определенной форме присутствует на каждом пред-
приятии, но обеспечение безопасных условий развития возможно лишь благодаря диагностике влияния 
внешних и внутренних угроз, что позволяет формировать необходимый информационный базис для при-
нятия управленческих решений субъектами безопасности.

Ключевые слова: диагностика, угроза, безопасность, экономическая безопасность предприятия, 
управленческое решение, субъект безопасности.

On the activities of domestic companies affect the environment as unstable and imperfect management system 
that does not fully adapted to the market conditions of functioning and is unable to provide high efficiency and busi-
ness development. The system of management of economic security company is present in some form in every 
enterprise, but ensure safe conditions for the development is only possible due to the diagnosis of the impact of 
external and internal threats, allowing the necessary information to form the basis for management decisions the 
subjects of safety.

Keywords: diagnostics, threat, security, economic security, administrative decision, subject of security.

Постановка проблеми. вітчизняні про-
мислові підприємства працюють у динаміч-
ному середовищі, в умовах нестабільної 
економічної ситуації, зростаючої конкуренції, 
низького рівня рентабельності тощо. сьогодні 
першочерговим завданням для багатьох з них 
є проблема виживання, для вирішення якої 
необхідно удосконалити управління еконо-
мічною безпекою. одним зі шляхів вирішення 
цієї проблеми з урахуванням умов функціо-
нування підприємств в україні є створення 
системи діагностики ключових зовнішніх та 
внутрішніх загроз, що є основою для фор-
мування інформаційного базису прийняття 

поточних, тактичних і стратегічних рішень 
суб’єктами безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
теоретичному розробленню питань, пов’язаних із 
забезпеченням економічної безпеки на усіх рівнях 
управління, багато уваги приділяли о. ареф’єва, 
в. білоус, і. бінько, н. вавдіюк, в. Геєць, з. Гера-
симчук, в. Духов, М. Єрмошенко, я. жаліло, 
с. злупко, т. кузенко, о. кузьмін, а. кірієнко, 
т. ковальчук, б. кравченко, М. лесечко, в. Марцин, 
л. Мельник, і. Михасюк, с. Мочерний, в. Мунтіян, 
н. нижник, Г. Пастернак-таранушенко, с. Покро-
пивний, Г. ситник, а. ревенко, о. терещенко, 
с. Шкарлет, в. Шлемко, в. ярочкін та інші вчені.
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. віддаючи належне науко-
вій та практичній значущості праць згаданих уче-
них, зазначимо, що у вітчизняній і зарубіжній літе-
ратурі досі не знайшли належного відображення 
деякі важливі аспекти гарантування економічної 
безпеки, зокрема в частині розв’язання про-
блеми діагностики наявності та ступеня впливу 
зовнішніх та внутрішніх загроз на рівень еконо-
мічної безпеки певного суб’єкта господарювання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є формування мето-
дичних засад здійснення діагностики загроз 
економічній безпеці підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. аналіз економічної літератури [1; 3; 8; 
10] підтвердив факт, що сьогодні не існує чіткого 
визначення поняття «загроза». тлумачення 
щодо його суті, властивостей та ознак є різними, 
що пояснюється багатоаспектністю та прак-
тично повним ігноруванням сутності загрози у 
чинному законодавстві, дуже обмеженим вико-
ристанням у реальній економічній практиці й 
управлінській діяльності. водночас необхід-
ність теоретичних досліджень та практичного 
застосування їх результатів зумовлена рядом 
важливих обставин, які мають місце в серед-
овищі функціонування вітчизняних підприємств: 
наявність і зростання кількості кризових явищ, 
притаманних економіці україни, невизначеність 
та агресивність зовнішнього середовища, зрос-
тання конкуренції тощо.

у довідниковій літературі, наприклад, в тлу-
мачному словнику с. ожегова [9], економіко-
математичному словнику [11], великому еконо-
мічному словнику [6], загроза визначається як 
ймовірна небезпека; можливість настання подій 
з негативними наслідками.

Проведений огляд наукових джерел дав 
змогу визначити та охарактеризувати зміст 
кількох ключових підходів до сутності поняття 
«загроза». так, перший підхід можна визна-
чити на основі дослідження наукових праць 
в. ярочкіна, М. абдурахманова та в. баришпо-
лець, які наполягають на необхідності ототож-
нення загрози та небезпеки. так, наприклад, 
в. ярочкін подає таке визначення загрози, як 
«небезпека на стадії переходу із можливості у 
дійсність, висловлений намір або демонстрація 
одних заподіяти шкоду іншими» [10].

Другий підхід, авторами якого можна вва-
жати М. Єрмошенко та Є. олейнікова, перед-
бачає трактування загрози як форми небезпеки. 
в монографії М. Єрмошенко знаходимо визна-
чення загрози як «конкретної і безпосередньої 
форми небезпеки або сукупність негативних 
чинників чи умов» [8].

третій підхід визначений на основі ретель-
ного опрацювання наукових праць, авторами 
яких є в. Манілов, М. Дзліев, з. Герасимчук та 
н. вавдіюк, о. ареф’єва, в. кузенко, в. амі-
тан, в. Шлемко, і. бінько, б. Губський. згідно 

з о. ареф’євою та в. кузенко, загрозу можна 
визначити як «сукупність умов, процесів, факто-
рів, які перешкоджають реалізації національних 
економічних інтересів або створюють небезпеку 
для них та суб’єктів господарської діяльності» 
[3]. в. амітан вважає за доцільне визначити 
загрозу як «потенційно чи реально можливу 
подію, дію, процес чи явище, що здатне пору-
шити його стійкість і розвиток чи призвести до 
зупинки його діяльності» [1]. тобто згідно з цим 
підходом загроза – це певна сукупність умов, 
подій, процесів і явищ, які негативно впливають 
на діяльність підприємства.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що сьо-
годні в науковій літературі присутні відмінні точки 
зору щодо сутності поняття «загроза», які можна 
об’єднати у декілька ключових підходів, але й 
це спричиняє неоднозначне його розуміння. 
узагальнюючи напрацьований доробок, вважа-
ємо, що загрозу слід трактувати як одну з форм 
небезпеки, сукупність негативних умов, подій, 
процесів, факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовищ соціально-економічної системи, які 
призводять до зниження рівня її безпеки.

необхідно також наголосити на тому, що 
забезпечення безпеки підприємства можливе 
лише за умови виявлення та нівелювання дії 
загроз, незалежно від середовища їх виник-
нення. різноманіття загроз економічній без-
пеці підприємства зумовлює необхідність їх 
теоретичного узагальнення та систематизації 
за рядом ознак, що дасть змогу швидкої іден-
тифікації, моніторингу та оцінки ступеня впливу 
цих загроз, а також визначення системи заходів 
щодо їх нейтралізації.

термін «діагностика» (від гр. «diagnostikos» – 
здатний розпізнавати) дослівно перекладається 
як процес розпізнавання стану суб’єкта за дру-
горядними ознаками. інший можливий переклад 
цього терміна – вивчення стану об’єкта. сьогодні 
існують різні підходи до розкриття сутності діа-
гностики. стосовно сфери управління підприєм-
ством можна процитувати декілька визначень, 
зокрема в. болотін та в. соломатова визначають 
діагностику як «вчення про методи і принципи 
виявлення порушень в економічних, фінансових 
і управлінських механізмах» [5], а т. бердников – 
«встановлення та вивчення ознак, вимірювання 
основних характеристик, що відображають стан 
економіки і фінансів суб’єкта господарювання, 
для передбачення можливих відхилень від стій-
ких, середніх, стандартних значень і запобігання 
порушенням нормального режиму роботи» [4]. 
оскільки метою статті є дослідження сутності 
діагностики у сфері економічної безпеки підпри-
ємства, актуальним є визначення, дане с. кован, 
згідно з яким така діагностика – це «комплексна 
якісна і кількісна оцінка її стану та рівня як ціліс-
ного організму, виявлення сильних і слабких сто-
рін безпеки підприємства».

беручи за основу процитовані визначення, 
можна стверджувати, що діагностика загроз еко-
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номічній безпеці підприємства повинна перед-
бачати відстеження слабких сигналів щодо 
зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, 
які можуть свідчити про появу та зростання 
впливу певної загрози; оцінку рівня впливу пев-
ної загрози на економічну безпеку підприємства 
загалом та в розрізі основних функціональних 
складових; формування інформаційного базису 
для прийняття адекватних до ситуації управ-
лінських рішень; відстеження результатів реа-
лізації прийнятих рішень; удосконалення сис-
теми діагностик для розпізнавання та протидії 
загрозам у майбутньому на основі отриманого 
досвіду (див. рис. 1).

вважаємо за доцільне підкреслити, що почат-
ковим моментом в діагностиці загроз є проведення 
моніторингу зовнішнього та внутрішнього середо-
вища для отримання необхідної інформації. Моні-

торинг необхідно здійснювати в тих сферах госпо-
дарської діяльності підприємства, де ймовірність 
виникнення загрози є найбільш високою, а також 
слід періодично змінювати координати спостере-
ження, перевіряючи джерела інформації та забез-
печуючи їх альтернативність [2].

за результатами діагностики ухвалюється 
управлінське рішення про розробку певних 
заходів. суть заходів залежить від характеру 
загрози та наявних у підприємства ресурсів.

До зовнішніх загроз, наприклад, підприємств 
видавничо-поліграфічної галузі можна віднести:

1) низький рівень платоспроможності насе-
лення, який стримує зростання попиту на дру-
ковану продукцію;

2) загальна тенденція зменшення інтересу 
до читання і перегляду видавничої друкованої 
продукції;
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Рис. 1. Діагностика загроз економічній безпеці підприємства
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3) відсутність розвиненого вітчизняного полі-
графічного машинобудування і ефективного 
забезпечення вітчизняними матеріалами;

4) наявність високих податків і митного збору 
на ввезення матеріалів і технологічного устатку-
вання;

5) недобросовісна внутрішня конкуренція;
6) недостатня підтримка державних органів;
7) тінізація економіки, що не сприяє розвитку 

підприємництва;
8) складно прогнозована швидка зміна 

зовнішнього середовища;
9) нестабільність та недосконалість законо-

давчої бази;
10) активний розвиток новітніх технологій 

передачі інформації.
Протидіяти більшості зовнішніх загроз 

складно, тому розглядається можливість уник-
нення та адаптації шляхом внесення змін в 
діяльність підприємства. стосовно внутрішніх 
загроз актуальним є зменшення негативного 
впливу, протидія та ліквідація наслідків. До вну-
трішніх загроз на поліграфічних підприємствах 
та видавництвах можна віднести:

1) низький рівень виробничого менедж-
менту;

2) відсутність або недосконалість маркетин-
гової стратегії;

3) технічне і технологічне відставання біль-
шості підприємств від середнього світового рівня;

4) залежність від імпорту матеріалів і устат-
кування;

5) низьку інвестиційну активність видавничо-
поліграфічних структур;

6) високу плинність висококваліфікованих 
кадрів;

7) незадовільний фінансовий стан та наяв-
ність ознак банкрутства;

8) низьку конкурентоспроможність продукції;
9) низький рівень використання ресурсів;
10) фізичний і моральний вплив на праців-

ників підприємства та втрату майна.
визначену сукупність зовнішніх та внутрішніх 

загроз потрібно сприймати передусім як при-
клад, який не враховує ключові відмінності гос-
подарської діяльності певного підприємства, 
його ресурси, асортимент продукції та ринкову 
позицію. водночас проведення аналогічних дій 
відповідно до викладеної методики та за резуль-
татами моніторингу фактичного рівня економіч-
ної безпеки певного підприємства, ідентифікації 
ключових загроз дає змогу розробити (а надалі 
і реалізувати) систему управлінських рішень для 
забезпечення високого рівня економічної безпеки 
підприємств видавничо-поліграфічної галузі.

Висновки. Діагностика зовнішніх та внутріш-
ніх загроз відіграє важливу роль, оскільки саме 
вона сприяє отриманню необхідної інформації 
для управління системою економічної безпеки 
підприємства.

охарактеризовано основні підходи до трак-
тування поняття «загроза», що дало змогу 
запропонувати її трактування як одну з форм 
небезпеки, сукупність негативних умов, подій, 
процесів, факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовищ соціально-економічної системи, 
які призводять до зниження рівня її безпеки. 
отже, діагностика загроз та прийняття необ-
хідних рішень суб’єктами безпеки уможливлює 
забезпечення необхідного для сталого розви-
тку рівня безпеки.

в подальшому доцільно сконцентрувати 
увагу на вирішенні проблеми визначення ключо-
вих індикаторів виникнення та розвитку загроз 
як основи розроблення та реалізації адекватних 
до ситуації управлінських рішень.
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У статті розглянуто сутність маркетингових ризиків під час реалізації стратегії розвитку підпри-
ємства. На основі економічного та стратегічного аналізу наукових джерел наведені основні етапи аналізу 
маркетингових ризиків. Обґрунтовано думку про те, що застосування оцінки маркетингових ризиків є 
важливим елементом діяльності підприємства та інструментом досягнення його цілей.

Ключові слова: економічний аналіз, оцінка, маркетинговий ризик, управління ризиком, стратегія 
розвитку.

В статье рассмотрена сущность маркетинговых рисков при реализации стратегии развития предпри-
ятия. На основе экономического и стратегического анализа научных источников приведены основные эта-
пы анализа маркетинговых рисков. Обосновано мнение о том, что применение оценки маркетинговых ри-
сков является важным элементом деятельности, а также инструментом достижения целей предприятия.

Ключевые слова: экономический анализ, оценка, маркетинговый риск, управление риском, стратегия 
развития.

The article examines the nature of marketing risks in the implementation of development strategy of an en-
terprise. The research based on economic and strategic analysis of scientific sources shows the main stages of 
marketing risks. Point of view about importance of the usage of risk assessment of marketing as an element of the 
enterprise activity, and the tool for achieving business objectives has been justified.

Keywords: economic analysis, evaluation, marketing, risk management, strategy development.

Постановка проблеми. адаптація україн-
ських підприємств до функціонування в умовах 
нестабільної економіки орієнтує підприємства 
на пошук нової стратегії господарювання, за 
якої надзвичайно важливим завданням є вміння 
прогнозувати маркетингові ризики на базі якіс-
ного стратегічного аналізу. тому стає очевид-
ним, що якісне використання економічних 
методів аналізу допоможе передбачити осно-
вні маркетингові ризики під час впровадження 
стратегії розвитку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. в сучасній літературі багато наукових 
робіт вітчизняних та зарубіжних вчених при-
свячено питанню ризиків у сфері економіки. це 
праці М.П. афанасьєвої, Г.л. багієва, с.с. Гар-
кавенка, л.в. Михайловської-ясюченко [8], 
а.М. ілишева [5], а.в. балабанець, л.о. суха-

ревої, в.в. холода, М.Д. корінька [6], в.о. крав-
ченка [7] та інших науковців.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте залишається від-
критим питання розуміння сутності маркетингових 
ризиків, а у працях окремих авторів спостеріга-
ється подвійне трактування ризику чи лише певних 
видів. на наш погляд, такий підхід є нераціональ-
ним, оскільки призводить до нерозуміння рівнів 
ризику, як результат, підприємства не можуть впро-
вадити діючу систему нівелювання ризиків.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є уточнення сутності 
маркетингових ризиків, які можуть виникнути 
під час впровадження стратегії розвитку та 
роз’яснення основних етапів аналізу маркетин-
гових ризиків на базі методів економічного чи 
стратегічного аналізу.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. сьогодні маркетингові ризики посіда-
ють значне місце в розгалуженій системі ризи-
ків. особливістю маркетингових ризиків є те, що 
вони можуть виникнути не тільки під впливом 
внутрішньої невизначеності підприємства, але й 
під впливом невизначеності в розвитку зовніш-
ніх факторів, пов’язаних із недетермінованістю 
економічних процесів та відсутністю повної 
інформації про ринкове середовище [8]. Марке-
тинговий ризик – це загроза понесення збитків 
або недоотримання прибутків у результаті дії 
зовнішніх та внутрішніх чинників, які негативно 
впливають на процеси виробництва продукції 
та її просування на ринку [9]. До маркетингових 
ризиків підприємства належать:

1) ризик неефективності цінової політики під-
приємства;

2) ризик незатребуваності продукції;
3) ризик невідповідності якості товару вимо-

гам споживачів;
4) ризик неефективності організації системи 

збуту на підприємстві [1].
аналіз маркетингових ризиків підприємства є 

доцільним, якщо:
1) обрана підприємством стратегія та від-

повідні завдання є неактуальними за наявних 
умов господарювання об’єкта;

2) за відносно короткі терміни значно посили-
лись позиції на ринку основних конкурентів, під-
вищилась ефективність методів і форм вироб-
ництва;

3) підприємство втратило нішу на ринку: ско-
ротилися обсяги продажу продукції, втрачена 
значна частка споживачів, асортимент підпри-
ємства переважно складається з товарів пони-
женого попиту, постійні клієнти дедалі частіше 
відмовляються від купівлі товарів.

економіко-статистичний аналіз маркетинго-
вих ризиків, а також факторів, що їх спричиня-
ють, має бути узгоджений згідно з функціями та 
основними завданнями оперативного та страте-
гічного маркетингу. При цьому слід наголосити 
на взаємодії процесу розроблення місії підпри-
ємства, дослідженні наявних ринкових ніш під-
приємства та визначенні основних напрямів 
діяльності зі стратегічним маркетингом, тоді як 
оперативний маркетинг спрямований на про-
сування товарів на певних товарних ринках, їх 
сегментах тощо. тобто стратегічний маркетинг 
співвідноситься з аналізом і визначенням стра-
тегічних перспектив розвитку підприємства, а 
другий – із заходами активного впливу на спо-
живачів, посередників, товари, ринки тощо [1].

Під час розгляду системи ризиків варто 
мати на увазі, що вони спричиняються як 
об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. 
об’єктивні маркетингові ризики зумовлені чин-
никами, які впливають на підприємство ззовні 
і виникають унаслідок дії макросередовища 
(економічні, політико-правові, соціально-демо-
графічні, екологічні та технологічні ризики) та 

мікросередовища суб’єкта господарювання 
(торговельно-збутові, споживацькі, комуніка-
ційні, конкурентні та постачальницькі ризики). 
суб’єктивні ризики залежать від самого підпри-
ємства: структури, організації діяльності, співп-
раці підрозділів тощо. їх дію можна мінімізувати 
шляхом підвищення ефективності в системі при-
йняття управлінських рішень, підвищення квалі-
фікації кадрів служби маркетингу, залучення до 
її роботи досвідчених фахівців, вивчення досвіду 
діяльності у минулому, ретельного контролю за 
ходом маркетингової діяльності тощо [2].

тому стає очевидним, що якісний еконо-
міко-математичний аналіз може стати головним 
інструментом в управлінні маркетинговими 
ризиками на підприємстві. При цьому елементи 
аналізу наявні на кожному етапі управління. роз-
глянемо їх більш детально. на першому етапі 
відбувається планування ризиками, яке дає 
змогу врівноважити цілі і способи управління. 
При цьому доцільно використовувати бенчмар-
кінг, метод експертних оцінок, метод сценаріїв, 
метод аналізу ключових факторів успіху тощо.

Другий етап пов’язаний з ідентифікацією 
ризиків, а також чинників їх виникнення. на 
цьому етапі слід використовувати такі методи, 
як, зокрема, SWOT-аналіз, етор-аналіз, 
SPACE-аналіз, PIMS-аналіз, економетричне 
моделювання.

на третьому етапі проводиться якісна та 
кількісна оцінка ризиків з метою визначення їх 
впливу на успіх виробничо-збутової діяльності 
підприємства. слід пам’ятати, що під час оцінки 
маркетингових ризиків доцільно застосовувати 
такі методи: метод аналізу доцільності затрат, 
метод експертних оцінок, метод використання 
аналогів, аналіз сильних і слабких сторін діяль-
ності підприємства тощо.

складність оцінки ризиків пов’язана з нечіт-
кими цілями маркетингових програм підприєм-
ства і відсутністю регламентації основних проце-
сів під час прийняття рішень. зазначимо, що на 
підставі використання експертних оцінок можна 
виділити рівні маркетингових ризиків і подати їх 
інтерпретацію. таким чином, оцінку маркетинго-
вих ризиків доцільно здійснювати аналогічно до 
аналізу сильних і слабких сторін діяльності під-
приємства. При цьому кожен із маркетингових 
критеріїв повинен розглядатися як свідчення про 
наявність або відсутність загроз діяльності під-
приємства, а оцінка встановлюється від «-1» до 
«+1». в такому разі маркетинговими критеріями 
можуть бути обрані якість виготовленої продук-
ції, її ціна, ефективність збуту на підприємстві, 
імідж продукції, її конкурентоздатність та пре-
стижність тощо. інтерпретація результатів оцінки 
маркетингових ризиків підприємства доцільно 
здійснювати відповідно до даних табл. 1.

значення оцінки маркетингових ризиків та їх 
інтерпретація дають змогу керівництву підприєм-
ства, використовуючи результати економічного 
аналізу, уникати можливих загроз і ліквідову-
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вати їх шкідливі наслідки, зміцнюючи при цьому 
економічну безпеку підприємства. розглянемо 
показник ефективності вжитих заходів щодо 
зміцнення економічної безпеки підприємства.

таблиця 1
Інтерпретація результатів оцінки ризиків 
маркетингової діяльності підприємства
Отримана 

оцінка Інтерпретація результату

Менше -0,8 негативний результат

від -0,8 до -0,6 Шанс отримання негативного 
результату

від -0,6 до -0,3 незначний шанс отримання 
негативного результату

від -0,3 до +0,3 невизначена ситуація

від +0,3 до +0,6 незначний шанс отримання 
позитивного результату

від +0,6 до + 0,8 Шанс отримання позитивного 
результату

від + 0,8 до + 1,0 Позитивний результат

його пропонуємо визначати за такою фор-
мулою, яка є аналогом формули афанасьєва 
у стратегіях розвитку маркетингу на підприєм-
ствах [9]:

Кмеб = ВЗб /  (Вп + Вл),                   (1)
де Кмеб – критерій зміцнення економічної без-

пеки підприємства у сфері маркетингу;
ВЗб – розмір зменшеного збитку у сфері мар-

кетингу;
Вп – понесені підприємством превентивні 

витрати у сфері маркетингу;
Вл – понесені підприємством ліквідаційні 

витрати у сфері маркетингу.
як свідчить формула (1), зміцнення еконо-

мічної безпеки підприємства у сфері маркетингу 
залежить від розміру зменшеного збитку, а також 
понесених витрат на ліквідації наслідків нега-
тивних подій. Понесені підприємством витрати 
на розробку та реалізацію превентивних заходів 
дадуть змогу знизити частоту настання негатив-
них подій у сфері маркетингу суб’єктів господа-
рювання, а ліквідаційні витрати сприятимуть 
подоланню наслідків негативних подій. водно-
час зазначимо, що превентивні витрати можна 
легко оцінити, а ліквідаційні витрати мають ймо-
вірнісний характер і точній оцінці не підлягають. 
результати розрахунку показника ефективності 
вжитих заходів дають змогу розробити страте-
гію заходів щодо зміцнення економічної без-
пеки підприємства та здійснювати ранжування 
загроз, ефективно розподіляючи засоби на їх 
протидію. При цьому доцільно визначати пріо-

ритет загроз за допомогою показника матема-
тичного очікування [10]:

Оз = Із * Вз,                           (2)
де Оз – математичне очікування певної 

загрози у сфері маркетингу;
Із – ймовірність настання певної загрози у 

сфері маркетингу;
Вз – величина втрат від певної загрози у 

сфері маркетингу.
Показник математичного очікування певної 

загрози, який визначається за формулою (2), 
слід використовувати для визначення опти-
мального розміру превентивних витрат, спря-
мованих на зміцнення економічної безпеки під-
приємства у сфері маркетингу. зауважимо, що 
заходи щодо зміцнення економічної безпеки 
повинні узгоджуватися з цілями діяльності під-
приємства та ресурсами, що є в наявності, а 
також сприяти досягненню високих фінансово-
економічних результатів.

на четвертому етапі управління маркетин-
говими ризиками здійснюється планування реа-
гування на ризики, визначаються процедури і 
методи усунення негативних наслідків ризико-
вих подій. зазвичай потрібні декілька варіантів 
стратегій реагування на ризики. Для цього роз-
глядаються можливості використання методів 
управління ризиками для їх різних видів. До най-
поширеніших методів управління ризиками варто 
віднести такі: уникнення ризиків чи відмова від 
них, прийняття ризиків на себе, запобігання збит-
кам, зменшення розміру збитків, страхування, 
самострахування, розподіл ризиків, здобуття 
додаткової інформації, лімітування. зазначимо, 
що сьогодні єдиної методичної бази регулювання 
маркетингових ризиків не існує. Останній етап 
передбачає моніторинг ризиків, тобто постійний 
контроль ризиків та оцінку ефективності дій щодо 
їх мінімізації як на початковій стадії стратегії роз-
витку підприємства так і під час її реалізації.

Висновки. застосування методів економіч-
ного аналізу на практиці є надзвичайно важ-
ливим для вітчизняних підприємств, оскільки 
дає змогу уникнути виробництва неякісної чи 
збиткової продукції, оптимізувати діапазон цін, 
адаптувати виробничо-збутову діяльність під-
приємства до вимог та запитів споживачів, що 
підвищує ефективність розробленої стратегії 
розвитку. Ми переконані, що науково обґрун-
тована система управління маркетинговими 
ризиками здатна забезпечити найбільш ефек-
тивне досягнення цільових результатів вітчиз-
няних підприємств, а теоретичні дослідження 
обов’язково повинні підкріплюватися їх практич-
ним використанням.
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У статті йдеться про пошуки підходів до оцінки ефективності управління персоналом підприємств 
рекреаційно-туристичної сфери. Основними результатами дослідження є методичні підходи і реальна ін-
тегральна оцінка ефективності управління персоналом рекреаційно-туристичного підприємства. Розро-
блена шкала оцінювання рівня ефективності персоналу, а також запропоновано шляхи підвищення ефек-
тивності управління персоналом.

Ключові слова: персонал, ефективність, оцінювання, управління, курортно-рекреаційні підприємства. 

В статье идет речь о поисках подходов к оценке эффективности управления персоналом предпри-
ятий рекреационно-туристической сферы. Основными результатами исследования являются методи-
ческие подходы и реальная интегральная оценка эффективности управления персоналом рекреационно 
туристического предприятия. Разработана шкала оценки уровня эффективности персонала, а также 
предложены пути повышения эффективности управления персоналом.

Ключевые слова: персонал, эффективность, оценка, управление, курортно-рекреационные пред-
приятия.

The article refers to the search for approaches to assessing human resources management efficiency of enter-
prises of recreation and tourism industry. The main results of the research are methodological approaches and real 
integral evaluation of personnel management efficiency recreational tourist enterprise. A range of efficiency-level 
evaluation staff, as well as suggested ways to improve the efficiency of personnel management.

Keywords: personnel, efficiency, assessment, management, resort and recreation businesses.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Підвищення ефективності управління 
персоналом залежить від факторів і потре-
бує різнобічної оцінки. При оцінці ефективності 
управління виникає необхідність відповісти на 
запитання, що спонукає персонал до високих 
результатів роботи. з літератури відомо, що тільки 
10-15% співробітників викладаються на 100%, 
незалежно від стану справ у компанії, водночас 
більшість потребують постійної мотивації та під-
тримки [1]. в іншому випадку управління персо-
налом буде малоефективним. на жаль, нині не 
існує єдиного наукового підходу щодо ефектив-
ності упраління персоналом, й це, у свою чергу, 

ускладнює розробку та реалізацію загальнодер-
жавної політики у сфері управління персоналом 
підприємств курортно-рекреаційної сфери. Для 
здійснення ефективності упраління персоналом 
необхідне відповідне теоретико-методологічне 
підґрунтя, яке сьогодні розроблене не повною 
мірою та не відповідає сучасним економічним 
реаліям. Першим кроком у цьому напрямі пови-
нна бути всебічна, або інтегральна, оцінка ефек-
тивності управління персоналом підприємств 
курортно-рекреаційної сфери.

Аналіз досліджень і публікацій. розробкою 
цього напряму діяльності підприємства займа-
лися М. альберт, М. амстронг, л. балабанова, 
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Д. богиня, н. верхоглядова, н. Гавкалова, М. Гри-
ньова, о. Даниленко, о. крушельницька, М. Мес-
кон, л. нікіфорова, с. Позднякова, М. романюк, 
в. умбрайт, Дж. уокер П., Ф. хедоурі та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Персонал розглядається 
як один із головних ресурсів Пкрс (підприєм-
ства курортно-рекреаційної сфери). успіхи під-
приємвств чітко пов’язані з правильною і ефек-
тивною організацією роботи його персоналу, 
проте використовується він ще не досить ефек-
тивно. наукові пошуки полягають у тому, щоб 
шляхом систематизації та порівняння дослі-
джень довести, що ефективність роботи Пкрс, 
зростання їхніх доходів, збільшення обсягів 
виробництва послуг залежить від персоналу, 
від того, на скільки працівники задоволені своєю 
роботою, чи об’єднані однією метою, чи націлені 
на успіх, чи злагоджено працюють тощо. щоб 
ефективно управляти персоналом не вистачає, 
насамперед, його цілісної, інтегральної оцінки, 
яка допоможе поєднати теоретичні висновки з 
практичною стороною та покращить виконання 
поставлених завдань, відобразиться на загаль-
ному успіху підприємства загалом. 

Постановка завдання. завданням цього 
дослідження є розрахунок інтегрального показ-
ника (індикатора) ефективності управління пер-
соналом підприємства на основі системи показ-
ників, що всебічно характеризують діяльність 
персоналу підприємств курортно-рекреаційної 
сфери одеської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
сучасній науці відомо понад 100 відносних еко-
номічних показників, що характеризують діяль-
ність персоналу, які можна розрахувати на 
основі звітності підприємств. Проте немає сенсу 
намагатися розрахувати всі можливі показники. 
невелика кількість правильно підібраних показ-
ників допоможе відобразити усю необхідну 
інформацію. 

нами запропоновано розрахунок інтеграль-
ного показника (індикатора) ефективності 
управління персоналом підприємства на основі 
системи показників, що всебічно характеризу-
ють діяльність персоналу. 

Для вирішення поставленого наукового 
завдання, тобто інтегральної оцінки ефек-
тивності управління персоналом підприємств 
курортно-рекреаційної сфери, нами були вирі-
шені наступні ключові питання:

– визначено джерела інформації для здій-
снення інтегральної оцінки;

– визначено групи функцій і перелік показ-
ників, на основі яких розрахований інтегральний 
показник оцінки ефективності управління пер-
соналом; 

– розроблена процедура підрахунку кінце-
вої величини інтегрального показника;

– розроблена бальна шкала, необхідна для 
приведення значень інтегрального показника 
до порівняльного вигляду.

Джерелом інформації для проведення роз-
рахунків слугувала звітність підприємств, що 
за умови ретельного аналізу, дає широкий діа-
пазон інформації для оцінки, а також цілий ряд 
переваг: вона є наявною на всіх підприємствах, 
їй притаманна однакова процедура розрахунку 
й відносна відкритість.

розрахунок інтегрального показника про-
понуємо здійснювати за формулою середньої 
арифметичної зваженої:

Іінт = ∑Іі рі 
де рі – ваговий коефіцієнт;
Іbpi – частковий індикатор.
часткові індикатори оцінювання функцій 

управління персоналом об’єднують групи показ-
ників, що характеризують той чи інший аспект 
управління персоналом. Для відбору необхід-
них показників нами було розглянуто різні мето-
дики окремих авторів і авторських колективів: 
М. армстронга [1], Ю. арсеньєва [2], в. васи-
ленко [3], а. Єгоршина [4]. 

у результаті були відібрані ті показники і кое-
фіцієнти, які зустрічались у більшості аналізова-
них методик, а також запропоновані деякі власні 
показники (табл 1).

таблиця 1
Індикатори оцінювання  

функцій управління персоналом

Функції Індикатор Позначення 
показників

відбір персоналу Iвідб k1 – k3
кваліфікація 
персоналу Iквал k4 – k6

ефективність роботи 
персоналу Iеф k7 – k10

Мотивація персоналу Iмот k11 – k14
створення умов праці Iумпр k15 – k17
інформаційне 
забезпечення Iінф k18 – k20

розвиток і навчання 
персоналу Iнавч k21 – k24

Для того, щоб уникнути різної розмірності 
показників (k1 – k24) та їх різних одиниць вимі-
рювання, нами використано лише відносні вели-
чини. вони наведені в табл. 2. 

розглянувши групи показників, що характери-
зують функції управління персоналом, завдан-
ням для подальшого дослідження ми поставили 
проведення оціночно-аналітичної процедури 
зважування отриманих груп для подальшого 
розрахунку інтегрального показника. 

Для вирішення поставленого завдання нами 
було використано метод аналізу ієрархій (Маі), 
запропонований американським аналітиком 
т. сааті. цей метод – це процедура ієрархічного 
подання даних і елементів, які є сутністю певної 
проблеми. 

таким чином, з метою визначення пріоритет-
ності функцій ефективності управління персона-
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лом, нами на судження експертів було представ-
лено сім груп, які було необхідно ранжувати між 
собою, тобто визначити їх важливість для кінце-
вої мети – розрахунку інтегрального показника.

Для визначення експертних оцінок під час 
проведення попарних порівнянь експертам було 
запропоновано використання бальної шкали, що 
запропонована т. сааті та модернізована нами 
відносно мети проведеного дослідження (табл. 3).

Після того, як була розроблена шкала оцінки, 
а експерти представили свої судження, нами 
була складена матриця для порівняння віднос-
ної важливості індикаторів функцій між собою 
(табл. 4).

таким чином, із табл. 4 видно, що функція 
ефективності роботи персоналу сприймається 
експертами найбільш важливою при побудові 
інтегрального показника; на другому місці зна-
ходиться функція розвитку і навчання персо-
налу, на третьому – кваліфікація і т. д.

у табл. 4 також наведено відношення пого-
дженості, яке складає 0,091. Для того, щоб бути 
прийнятною, величина відношення погодженості 
повинна бути близькою до 10,0% або бути мен-
шою. у деяких випадках припустиме значення 
величини становить 20,0%. у всіх інших ситуа-
ціях, якщо відношення погодженості виходить 
за допустимі межі, експертам рекомендується 

таблиця 2
Індикатори та показники функцій управління персоналом

Індикатор Позначення Показники Форма вираження

Iвідб

k1 рівень забезпеченості підприємства кадрами Коеф.

k2 частка персоналу, що мала досвід роботи у даній 
сфері до прийняття на посаду Частка

k3 частка персоналу, що мала досвід стажування за 
кордоном до прийняття на посаду Частка

Iквал

k4 зростання чисельності персоналу, що володіє 
іноземними мовами Тр

k5 зростання чисельності персоналу, що володіє 
певними освітніми сертифікатами Тр

k6 Професійно-кваліфікаційний рівень персоналу Частка

Iеф

k7 зростання рівня продуктивності праці Тр

k8 розширення клієнтської бази працівниками 
підприємства Тр

k9 рівень завантаженості підприємства Частка

k10 коефіцієнт якості послуг за фактом наявності відгуків 
від споживачів Коеф.

Iмот

k11 частка премій, доплат і надбавок у загальному фонді 
оплати праці Частка

k12 зростання рівня задоволеності працею персоналом 
згідно проведеним опитуванням Тр

k13 зростання середньомісячної заробітної плати Тр.

k14 зростання розміру заохочувальних та компенсаційних 
виплат Тр

Iумпр

k15 рівень забезпеченості персоналу засобами відпочинку 
в неробочий час Частка

k16 Підвищення рівня комфортабельності робочих місць Тр

k17 зростання рівня забезпеченості персоналу сучасними 
засобами праці Тр

Iінф

k18 рівень інтеграції процесів управління та управлінських 
бізнес-систем Частка

k19 зростання рівня доступу персоналу до інформаційних 
баз даних Тр

k20 зростання рівня доступу персоналу до закордонних 
інформаційних джерел Тр

Iнавч

k21 рівень охоплення персоналу освітніми програмами Частка
k22 зростання кількості освітніх програм для персоналу Тр

k23 зростання якості проведених освітніх програм за 
думкою персоналу Тр

k24 зростання кількості персоналу, що стажувався за 
кордоном за рахунок підприємства Тр
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детальніше вивчити проблему та переоцінити 
свої судження. в нашому випадку значення від-
ношення погодженості за матрицею ранжування 
функцій перебуває у нормативних межах, що під-
тверджує об’єктивність отриманих результатів.

отже, проведене дослідження за методом 
аналізу ієрархій дозволило виявити найбільш 
пріоритетні групи функцій управління персона-
лом. також результат проведеного дослідження 
став підставою для розробки інтегрального 
показника (індикатора) ефективності управ-
ління персоналом підприємств курортно-рекре-
аційної сфери та дозволив надати кожній групі 
функцій управління персоналом відповідні ваги.

При оцінці важливості впливу окремих 
факторів на ефективність управління підпри-

ємств курортно-рекреаційної сфери широке 
застосування знайшли експертні методи, які 
дають змогу визначити ступінь значимості того 
чи іншого чинника за умов, коли на підприєм-
стві відсутні необхідні інформаційні дані або їх 
неможливо визначити для здійснення розрахун-
ків математичними методами.

за своєю суттю методи експертних оцінок – 
це спосіб оцінки значень показника на основі 
опитування фахівців певного підприємства 
або зовнішніх експертів. відповіді експертів у 
подальшому обробляють за допомогою статис-
тико-математичних методів.

таким чином, з метою визначення загаль-
ної ефективності управління персоналом на 
досліджуваних 5 підприємствах курортно-

таблиця 3
Шкала бальних оцінок експертів при процедурі попарного порівняння  

функцій управління персоналом
Бальна оцінка 

експертів Критерії оцінки Пояснення

1 рівна відповідність двох функцій управління 
персоналом

обидві функції вносять однаковий 
вклад для досягнення цілей

3 Помірна перевага однієї функції ефективного 
управління персоналом над іншою

Досвід та судження дають незначну 
перевагу однієї функції над іншою

5 істотна перевага однієї функції ефективного 
управління персоналом над іншою

Досвід та судження дають сильну 
перевагу однієї функції над іншою

7 значна перевага однієї функції ефективного 
управління персоналом над іншою

Перевага однієї функції над іншою є 
дуже сильною. її перевага є майже 
явною

9
Дуже сильна перевага однієї функції 
ефективного управління персоналом над 
іншою

свідоцтво на користь однієї функції є 
у вищій мірі переважною

2, 4, 6, 8
Проміжні рішення між двома сусідніми 
судженнями експертів (застосовується в 
компромісному випадку)

ситуації коли компромісне рішення є 
необхідним

зворотні 
величини:

1/2 або 0,500
1/3 або 0,333
1/4 або 0,250
1/5 або 0,200
1/6 або 0,167
1/7 або 0,143
1/8 або 0,125
1/9 або 0,111

якщо при порівнянні однієї функції 
ефективного управління персоналом з 
іншою отримане одне із вищевказаних 
чисел (наприклад 9), то при порівнянні 
другої функції із першою виходить зворотна 
величина (1/9 або 0,111)

обґрунтоване припущення

таблиця 4
Матриця ранжування індикаторів функцій управління персоналом між собою

Індикатор Iвідб Iквал Iеф Iмот Iумпр Iінф Iнавч Ранг
Iвідб 1,000 1,000 0,500 2,000 7,000 3,000 0,500 5
Iквал 1,000 1,000 0,250 1,000 6,000 6,000 0,250 3
Iеф 2,000 4,000 1,000 3,000 8,000 8,000 0,333 1
Iмот 0,500 1,000 0,333 1,000 6,000 3,000 0,200 4
Iумпр 0,143 4,000 0,125 0,167 1,000 0,333 0,125 7
Iінф 0,333 0,167 0,125 0,333 3,000 1,000 0,143 6
Iнавч 2,000 1,000 3,000 5,000 8,000 7,000 1,000 2

відношення погодженості 0,091
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рекреаційної сфери нами було проведене 
анкетне опитування. 

за результатами проведеного самооціню-
вання експертів, а також за допомогою вико-
ристання інших означених критеріїв відбору, на 
кожному із розглянутих підприємств були обрані 
надійні експерти.

оптимальна кількість експертів на підприєм-
ствах була визначена числом проблем, які під-
лягали оцінці. серед опитуваних частка керівни-
ків підприємств склала 34%, а фахівців – 66%.

Для досягнення узгодженості між фахівцями, 
оцінки експертів були піддані аналізу на несу-
перечливість: максимально допустима різниця 
між оцінками двох експертів не повинна переви-
щувати 50%. на тих підприємствах, де кількість 
експертів була більше трьох, оцінки були піддані 
попарному порівнянню. аналіз результатів опи-
тувань, згідно з наведеними вище правилами, 
показав прийнятну узгодженість думок експер-
тів і можливість використання їх у розрахунках. 
у разі виявлення між думками експертів істот-
них протиріч, спірні питання обговорювались на 
спеціальних нарадах. 

одержані в результаті опитування дані також 
були піддані статистичній обробці, що перед-
бачає оцінювання ступеня узгодженості умов 
експертів. Мірою цієї узгодженості слугував 
коефіцієнт кореляції кендала (коефіцієнт кон-
кордації), який відображає відношення суми 
квадратів відхилення сум рангів за окремими 
варіантами від середньої суми рангів до мак-
симально можливої суми квадратів відхилень і 
розраховується за формулою [5]:

, 

де к – коефіцієнт конкордації;
m – кількість експертів;
n – кількість об’єктів оцінки;
d – відхилення сум рангів за окремими варі-

антами від середньої суми рангів, яке в свою 
чергу обчислюється за формулою:

, 
де R – ранг групи.
вихідні дані для обчислення коефіцієнта 

конкордації індикатора відбору персоналу пред-
ставлено в табл. 5

за даними таблиці, середня сума рангів 
становить 130, сума квадратів відхилень 4290, 
звідси коефіцієнт конкордації складає:

811,0)55(23/(4290*12 32 =−=K  

це свідчить про достатньо високий ступінь 
узгодженості в оцінках експертів щодо значу-
щості досліджуваних ознак (чим вищій ступінь 
узгодженості, тим більше значення коефіцієнта 
наближується до 1).

Перевірка істотності коефіцієнта конкорда-
ції здійснювалась за допомогою критерію 2χ  з 
(m – 1) числом ступенів свободи.

статистична характеристика критерію розра-
ховується за формулою:

 
в нашому випадку ,  

що значно перевищує критичне значення 
, і дає підстави стверджувати з імо-

вірністю 95%, що значення коефіцієнта конкор-
дації є не випадковим і дає об’єктивну оцінку 
досліджуваної ситуації. 

Для всіх інших функціональних груп інди-
каторів оцінювання функцій управління пер-
соналом коефіцієнти конкордації також пере-
вищували значення у 75,0%, а критерії 2χ  
свідчили про достовірність отриманих даних 
(табл. 6).

таблиця 6
Значення коефіцієнтів конкордації  

та критерії 2χ  для функцій  
інтегральної оцінки ефективності 

управління персоналом

Назва функції Коефіцієнт 
конкордації

Критерій 
2χ

кваліфікація 
персоналу 0,756 69,55

ефективність роботи 
персоналу 0,792 72,86

Мотивація персоналу 0,803 73,88
створення умов 
праці персоналу 0,799 73,51

інформаційне 
забезпечення 
персоналу

0,815 74,98

розвиток і навчання 
персоналу 0,767 70,56

таким чином, результати анкетування та екс-
пертного оцінювання вказують на відсутність 
ключових відмінностей між оцінками функцій 
інтегрального показника управління персона-
лом в опитуванні респондентів, що дозволяє 
використовувати отримані дані для подальших 
розрахунків.

таблиця 5
Вихідні дані для обчислення коефіцієнту конкордації індикатора відбору персоналу

Варіант 1 2 3 4 5 Разом
сума балів за окремими варіантами (∑Ri) 131 128 133 129 127 648
відхилення сум рангів за окремими варіантами від середньої 
суми рангів (d) 31 27 26 32 30 х

сума квадратів відхилення сум рангів за окремими варіантами 
від середньої суми рангів (d2) 961 729 676 1024 900 4290
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Проведені опитування стали основою для 
розробки та розрахунку інтегрального показ-
ника ефективності управління персоналом.

у табл. 7 представлено значення вагових 
коефіцієнтів рі які були отримані за результа-
тами експертного оцінювання.

таблиця 7
Значення вагових коефіцієнтів 

Назва функції Ваговий 
коефіцієнт 

відбір персоналу 0,12
кваліфікація персоналу 0,15
ефективність роботи персоналу 0,25
Мотивація персоналу 0,14
створення умов праці персоналу 0,08
інформаційне забезпечення 
персоналу 0,10

розвиток і навчання персоналу 0,16

у табл. 7 представлено значення інтеграль-
ного індикатора управління персоналом для 
п’яти досліджуваних підприємств курортно-
рекреаційної сфери за 2011-2014 рр. 

таблиця 8
Значення інтегрального індикатора 

ефективності управління персоналом 
досліджуваних підприємств за 2011-2014 рр.

Підприємство Роки
2011 2012 2013 2014

санаторій «лер-
монтовський» 0,2944 0,3421 0,4291 0,6160

санаторій 
«Магнолія» 0,2272 0,2791 0,4490 0,5048

санаторій 
«ім. Пірогова» 0,1782 0,2064 0,2722 0,3296

санаторій «біла 
акація» 0,1663 0,2049 0,2636 0,3804

санаторій 
«ім. Горького» 0,1954 0,2199 0,3362 0,3677

на основі значень інтергрального індика-
тора управління персоналом визначено, що 
рівень ефективності управління персоналом 
санаторію «лермонтовський» є найвищим 
(значення і = 0,6160). найнижчий рівень спо-
стерігається у санаторія «ім. Пірогова» (зна-
чення і = 0,3296). таке значення показника 
обумовлене в першу чергу низьким рівнем 
продуктивності праці, мотиваційного забез-
печення та доступу персоналу до інформацій-
них баз даних.

на рис. 1 наведена динаміка інтегрального 
індикатора ефективності управління персона-
лом по досліджуваних підприємствах.

як видно з рисунку, по всіх підприємствах 
прослідковується динаміка до підвищення рівня 

інтегрального індикатора ефективності управ-
ління персоналом.

на підставі розрахунку інтегрального інди-
катора ефективності управління персоналом 
та інших проведених досліджень, нами розро-
блена шкала оцінювання рівня ефективності 
персоналу, а також запропоновано шляхи під-
вищення ефективності управління персоналом. 
вона наведена в табл. 9.

таблиця 9
Шкала оцінювання рівня інтегрального 

індикатора ефективності управління 
персоналом

Рівень ефективності 
управління

Діапазон значень 
інтегрального 

показника
Мінімальний  [0,0 – 0,2]

низький  [0,2 – 0,4]
середній  [0,4 – 0,6]
високий  [0,6 – 0,8]

оптимальний  [0,8 – 1,0]

До першої групи з мінімальним рівнем ефек-
тивності управління персоналом у 2011 р. ввій-
шли три підприємства: санаторій «ім. Піро-
гова», санаторій «біла акація» та санаторій 
«ім. Горького». Проте в наступні роки ці підпри-
ємства перейшли до вищої групи. 

у 2014 р. до групи з оптимальним рівнем 
ефективності управління не ввійшло жодне 
підприємство, до другої – санаторій «лермон-
товський», до групи з середнім рівнем ефек-
тивності управління персоналом увійшов сана-
торій «Магнолія», а санаторій «ім. Пірогова», 
санаторій «біла акація» та санаторій «ім. Горь-
кого» ввійшли до групи з низьким рівнем ефек-
тивності управління персоналом.

Для підвищення рівня ефективності управ-
ління персоналом нами запропоновано певні 
шляхи для окремих груп підприємств. вони 
наведені в табл. 10.

Висновки і перспективи подальших роз-
робок. запропонована інтегральна оцінка 
дозволила об’єднати в одному показнику різні 
за економічним змістом та вагомістю фак-
тори ефективності управління персоналом. 
це спрощує процедуру оцінки ефективності 
управління персоналом на конкретному під-
приємстві, а іноді є єдиним можливим варі-
антом її проведення і надання об’єктивних 
висновків. адаптація представлених авторами 
розробок дає можливість функціонально піді-
йти до забезпечення ефективності управління 
персоналом Пкрс, що, у свою чергу, сприя-
тиме підвищенню продуктивності праці, змен-
шенню витрат виробництва та покращенню 
якості послуг підприємств рекреаційно-турис-
тичної сфери.
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Рис. 1. Динаміка інтегрального індикатора ефективності  
управління персоналом досліджуваних підприємств

таблиця 10
Шляхи підвищення ефективності управління персоналом в окремих групах підприємств

Рівні 
ефективності 
управління 

Шляхи підвищення ефективності управління персоналом 

Мінімальний стан підприємства вкрай нестабільний, розвиток ускладнений. ситуація вимагає 
розробки максимального комплексу заходів: 
- удосконалення системи матеріального і не матеріального стимулювання; 
- підвищення рівня організації праці; 
- підвищення професійно-кваліфікаційного рівня співробітників та створення 
системи визначення потреб у навчанні (розробка критеріїв); 
- дослідження причин плинності персоналу; 
- стимулювання ініціативності та творчого розвитку персоналу; 
- підвищення ефективності управління робочим часом, активні дії щодо підвищення 
рівня трудової дисципліни та умов праці; 
- удосконалення організаційної структури управління персоналом. Доцільним є 
проведення заходів щодо виявлення оптимального шляху управління персоналом 
для досягнення оптимального рівня ефективності діяльності персоналу 
підприємства в наступних роках

низький Підприємство має рівень, що значною мірою не відповідає умовам забезпечення 
ефективності діяльності персоналу. 
ситуація вимагає коригуючих дій у сфері: 
- розробки нормативної та методичної кадрової документації; 
- упровадження заходів, спрямованих на встановлення чіткого взаємозв’язку між 
винагородою та результатами праці; 
- упровадження технології управління профорієнтацією та адаптацією (можливе 
створення системи наставництва); 
- упровадження методики ділової оцінки та атестації кадрів, побудови мотиваційного 
профілю кожного працівника 

середній стан підприємства відносно стабільний. іep має значення, наближені до порогових, 
що вказує на необхідність розроблення заходів (організаційних, мотиваційних) задля 
уникнення погіршення ситуації на підприємстві у тому числі побудови мотиваційного 
профілю кожного працівника 

високий стан підприємства постійно стабільний. необхідні заходи (головним чином 
організаційного характеру) підтримки стабільності функціонування підприємства.

Максимальний Підприємство стабільно функціонує, наявне ефективне управління персоналом, 
не потребує розробки та впровадження додаткових заходів щодо мотиваційного та 
інформаційного забезпечення персоналу. [6]
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Розглянуті сутність та елементи антикризового планування на підприємстві. Визначені підходи та 
принципи антикризового планування. Сформована модель антикризового планування. Досліджені елемен-
ти системи антикризового планування сучасних підприємств. Визначені фактори, що впливають на реа-
лізацію функції планування на підприємствах: Виявлено низку проблем у галузі організації процесу антикри-
зового планування на підприємствах. Окреслено ключові напрями забезпечення ефективності та якості 
антикризового планування. 
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Рассмотрены сущность и элементы антикризисного планирования на предприятии. Определены под-
ходы и принципы антикризисного планирования. Сформирована модель антикризисного планирования. 
Исследованы элементы системы антикризисного планирования современных предприятий. Определены 
факторы, влияющие на реализацию функции планирования на предприятиях. Выявлен ряд проблем в об-
ласти организации процесса антикризисного планирования на предприятиях. Определены ключевые на-
правления обеспечения эффективности и качества антикризисного планирования.

Ключевые слова: управление, антикризисное управление, антикризисное планирование, модель ан-
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There were considered the essence and elements of anti-crisis planning at the enterprise. There were defined 
anti-crisis planning approaches and principles. There was formed a crisis planning model. There were researched 
elements of the anti-crisis planning system of modern enterprises. There were defined the factors that affect the 
realization of the planning functions at the enterprises: A number of problems in the field of crisis planning process in 
enterprises. There were defined the key areas of providing the effectiveness and quality of the anti-crisis planning.

Keywords: management, crisis management, crisis planning, crisis planning model.

Постановка проблеми. у процесі станов-
лення ринкових відносин в україні важливе зна-
чення мають питання антикризового управління. 
сьогодні не існує однозначного визначення 
поняття «антикризове управління», однак біль-
шість науковців визначають антикризове управ-
ління як певну особливу систему управління під-
приємством, що використовує весь потенціал 
сучасного менеджменту. особливу роль в анти-
кризовому управлінні відводиться фінансовому 

менеджменту як інструменту контролю за грошо-
вими коштами підприємств. але, практика госпо-
дарювання показує, що успішний розвиток підпри-
ємств багато в чому залежить від рівня виконання 
найважливішої функції управління – планування, 
що при належній організації забезпечує умови, 
коли фінансові труднощі не можуть мати стабіль-
ний характер. сучасні підходи до планування 
дозволяють підприємству успішно адаптуватися 
до мінливих умов зовнішнього середовища.
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Методологія, методика і технологія пла-
нування, що використовуються в практичній 
діяльності українських підприємств, не повною 
мірою відповідають господарському ринковому 
механізму і не дозволяють вирішувати завдання 
антикризового управління. тому останнім часом 
увага керівників концентрується на провідній 
функціональній ланці антикризового управ-
ління – антикризовому плануванні діяльності 
підприємства.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. 
різні підходи до змісту та технології планування, 
методики і методології планування знайшли 
відображення в роботах науковців: р. акофа, 
і. бланка, а. Грязнової, е. уткін, х. харальда 
та інших. однак у сучасних умовах господарю-
вання проблема антикризового планування не 
підприємствах не отримала комплексного дослі-
дження. сьогодні відсутня обґрунтована кон-
цепція формування та реалізації планів, не роз-
роблений механізм та інструменти планування 
як важливі елементи антикризового управління.

недостатність теоретичної розробленості 
цієї теми, а також практичних рекомендацій 
щодо вдосконалення антикризового планування 
визначили мету і завдання цього дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження є визначення сутності, елементів, під-
ходів та проблем антикризового планування в 
системі управління підприємством.

Виклад основного матеріалу. Процес виве-
дення підприємства з кризового стану має бути 
належним чином організованим та скоордино-
ваним, а не відбуватися хаотично та безсис-
темно. це можливо досягнути при правильно 
організованому антикризовому плануванні на 
підприємстві.

антикризове планування діяльності підпри-
ємства є невід’ємною і дуже важливою складо-
вою всього процесу антикризового управління. 
за допомогою антикризового планування відбу-
вається керування кризовими процесами [1].

Під антикризовим плануванням розуміють 
комплекс планових дій, який дозволяє вирішу-
вати такі завдання:

– забезпечення постійної довгострокової 
готовності та здатності підприємства до сприй-
няття, трансформації, взаємоадаптації антикри-
зових дій в усіх сферах діяльності;

– створення механізмів для здійснення 
виходу з кризових зон («вузьких місць»);

– розгортання антикризових дій на основі 
методів сценарного моделювання, які забез-
печують узгодження і логічний взаємозв’язок 
припущень про шляхи розвитку стратегічного 
антикризового процесу з урахуванням впливу 
зовнішніх і внутрішніх факторів.

Процес формування антикризового плану-
вання на підприємстві будується на основі двох 
підходів: системного та процесного [1; 2].

згідно системного підходу, антикризове 
планування дозволяє зосередити зусилля на 

вирішенні ключових проблем підприємства, 
що випливають із підприємницької політики та 
довгострокових намірів, сформульованих у місії 
підприємства. крім того, передбачає забезпе-
чення організаційної інтеграції на системній 
основі механізмів антикризового моніторингу в 
загальну планову систему [2].

основу процесуального аспекту формування 
системи антикризового планування становить 
точка зору про необхідність формування опера-
тивної системи реагування на кризові сигнали, 
щоб затримати або уповільнити процес досяг-
нення кризової межі [3, с. 10-12; 4, с. 14].

на основі проведеного аналізу досліджень 
вітчизняних та закордонних вчених, можна 
аргументувати такі причини необхідності анти-
кризового планування: – обґрунтування стра-
тегії виведення організації з кризової ситуа-
ції; – визначення основних ринкових перспектив 
організації, обсягу продажів, очікуваних фінан-
сових результатів; – визначення джерел фінан-
сування запланованих заходів.

система антикризових планів, а також про-
цес планування базується на певних принци-
пах, а саме:

– єдність цілей і завдань планування на всіх 
ієрархічних рівнях;

– системний, процесний, ситуативний підхід 
до планування антикризових заходів та їх реа-
лізації;

– принцип оптимальності та економічної 
ефективності;

– принцип пріоритетності (ранжування цілей і 
завдань за їх важливістю);

– принцип варіантності (розробка альтерна-
тив, їх порівняння, оцінка і вибір оптимального 
варіанту);

– принцип соціальної відповідальності (перед 
колективом підприємства і суспільством) [5, 6].

комплексний аналіз наявних підходів і мето-
дів планування дозволив виділити три підходи 
до антикризового планування: розрахунково-
математичний, експертний підхід і екстраполя-
ційний, які повною мірою відображають мето-
дологію планування сучасного підприємства. 
останнім часом спостерігається зменшення 
можливостей екстраполяційного підходу в пла-
нуванні у зв’язку зі змінами в економіці та біз-
несі під впливом технологічної революції і про-
цесів глобалізації [7]. це, в свою чергу, вимагає 
подальшого вдосконалення методів та інстру-
ментів планування: створення нормативної та 
інформаційної бази планування.

аналіз літературних джерел стосовно орга-
нізації системи планування діяльності підпри-
ємства в умовах кризи дозволив сформувати 
модель антикризового планування (рис. 1) [8].

аналіз показав, що зараз існують два прин-
ципово різні підходи до антикризового плану-
вання (рис. 2). відповідно до першого підходу 
розробляють середньострокові й довгострокові 
плани та програми [9, с. 9].
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безсумнівна перевага середньострокових і 
довгострокових планів і програм полягає в мож-
ливості сполучення результатів різних заходів у 
тривалій перспективі, оптимізації всього процесу 
розвитку системи, а не його окремих етапів.

альтернативний підхід припускає форму-
вання сукупності короткострокових планів і 
програм, загальний термін дії яких перекриває 
заданий обрій планування.

у цьому випадку відпадає необхідність трива-
лого прогнозування ресурсного забезпечення й 
динаміки цільових настанов, не актуальною стає 
й проблема формування інтегрального за часом 
агрегатного показника якості розвитку організації.

Процес планування набуває динамічного 
характеру: відбувається періодичне (в ідеалі – 
безперервне) коректування цільо-
вих настанов і величин загальних 
ресурсів, що знаходяться у розпо-
рядженні. тому такий підхід най-
більш доречний при плануванні в 
умовах, коли зовнішнє системне 
середовище має високу динаміку 
або невизначеність (хаотичність).

основний недолік цього під-
ходу полягає в неможливості одно-
часного планування всього обсягу 
робіт. рух до мети здійснюється не 
глобальним раціональним шляхом, 
а локальними раціональними від-
різками цього шляху. тому такий 
підхід, на відміну від першого, 
пов’язаний, загалом кажучи, з вели-
кою загальною витратою ресурсів 
для досягнення кінцевої мети.

аналіз системи антикризового 
планування за критерієм строковості 
характеризує наявність систем дов-
гострокового, середньострокового 
і короткострокового планування на 
обстежуваних підприємствах.

Дослідження системи норма-
тивів дозволило виявити таку тен-
денцію: одна четверта частина під-
приємств взагалі не використовує 
нормативи в процесі планування. 
Формальний характер багатьох нор-
мативів або навіть їх відсутність, як 
показало дослідження, є однією 
з причин невиконання планів на 
обстежуваних підприємствах. крім 
того, відділи планування на підпри-
ємствах займаються плануванням 
не в повному обсязі, до функцій 
співробітників входить в основному 
податкова і фінансова звітність.

у якості умов планування на під-
приємствах розглядалися способи, 
підходи, засоби, необхідні для нор-
мального здійснення процесу пла-
нування. так, найважливішими умо-
вами планування є: 

1. створення нормативної бази планування; 
2. створення інформаційної бази планування;
3. автоматизація технологічного процесу роз-

робки плану підприємства; 
4. стимулювання розробників і виконавців 

планів; 
5. професіоналізм фахівців з планування, 

постійне підвищення їх професійного рівня.
результати проведеного обстеження пока-

зують, що на багатьох підприємствах недооці-
нена інформатизація процесу планування, від-
чувається нестача кваліфікованих фахівців із 
планування.

у процесі дослідження виявлені фактори, що 
значно впливають на реалізацію функції плану-
вання на підприємствах:

Рис. 1. Модель антикризового планування
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– ступінь непередбачуваності зовнішнього 
середовища

– сфера діяльності
– масштаб діяльності
– організаційна система управління
– наявність відділу планування
– платоспроможність. 
обстеження підприємств дозволило поба-

чити одну з ключових проблем управління 
сучасним підприємством – відсутність чіткої 
стратегії розвитку, тому планові показники фор-
муються на основі даних минулих років без ура-
хування існуючих економічних і виробничо-гос-
подарських умов. цей факт дозволяє вважати 
однією з основних причин виникнення кризи в 
організації недоліки в процесі та системі плану-
вання, невиконання принципів планування.

у ході дослідження виявлено низку проблем 
у галузі організації процесу антикризового пла-
нування на підприємствах: 

– відсутність чітких внутрішніх стандар-
тів розробки стратегій і планів, що пов’язано з 
недостатністю досвіду ведення господарської 
діяльності в ринкових умовах; 

– низька оперативність розробки (коригу-
вання) планів, що пов’язано з відсутністю авто-
матизованої системи підготовки та передачі 
інформації, недоліком і недостовірністю управ-
лінської інформації, тривалістю процедури узго-
дження планів, що само по собі є наслідком 

роз’єднання функціональних підрозділів, що 
беруть участь у процесі планування; 

– постійне коректування антикризових 
планів з точки зору забезпечення їх реалізації 
необхідними фінансовими та матеріальними 
ресурсами, а не з точки зору зміни ринкової 
кон’юнктури.

аналіз ситуації в галузі та дослідження прак-
тики антикризового планування визначили від-
сутність інструментарію управління програмами 
розвитку, дозволили виявити основні проблеми.

Майже в кожному випадку причинами нее-
фективності антикризового планування на під-
приємствах були невизначені системні вимоги 
або недоліки управління (табл. 1).

таблиця 1
Причини неефективності антикризового 

планування на підприємстві
Причина провалу %

невизначені вимоги 13,1
недостатня залученість виконавців 12,4
нестача ресурсів 10,6
нереалістичні очікування 9,9
нестача адміністративної підтримки 9,3
зміна вимог 8,7
недоліки планування 8,1
Пропала необхідність в програмі 7,5

Дослідження і практика реаліза-
ції параметрів антикризового плану-
вання на українських підприємствах 
показують, що необхідною умовою 
забезпечення його ефективності та 
якості є використання єдиних фор-
малізованих процедур і методик, що 
регламентують відповідні процеси.

Висновки. здійснення антикри-
зового планування, формування та 
реалізація антикризових стратегій 
на підприємствах дозволяє вирі-
шувати основні завдання антикри-
зового управління. ефективність 
антикризового планування на кож-
ному окремому підприємстві зале-
жить від особливостей внутрішнього 
укладу і структури підприємства, 
рівня менеджменту, відносин з 
іншими учасниками ринку.

Для більш успішного форму-
вання та реалізації заходів антикри-
зового планування необхідно пере-
ходити до проектно-орієнтованої 
організації діяльності.

Рис. 2. Підходи до побудови  
антикризового планування на підприємстві
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Актуальність роботи полягає в тому, що фінансове становище підприємства, показники платоспро-
можності безпосередньо залежать від того, наскільки швидко кошти в розрахунках перетворюються в 
реальні гроші, іншими словами, підвищення ефективності управління дебіторською і кредиторською за-
боргованістю відображає поліпшення фінансового стану підприємства.

Ключові слова: дебіторська і кредиторська заборгованість; управління дебіторською і кредиторською 
заборгованістю; робота з простроченою дебіторською та кредиторською заборгованостю.

Актуальность работы заключается в том, что финансовое положение предприятия, показатели 
платежеспособности непосредственно зависят от того, насколько быстро средства в расчетах пре-
вращаются в реально деньги, другими словами повышение эффективности управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью отражает улучшение финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: дебиторская и кредиторская задолженность; управление дебиторской и кредитор-
ской задолженностями; работа с просроченной дебиторской и кредиторской задолженностями.

The relevance of the work lies in the fact that the financial position of the company, solvency ratios directly de-
pend on how quickly funds in the calculations are transformed into real money, in other words improving the efficien-
cy of management of receivables and payables reflects the improvement in the financial condition of the company.

Keywords: receivables and payables; manage payables and receivables; work with overdue receivables and 
payables.

Постановка завдання. актуальність теми 
«управління дебіторською та кредиторською 
заборгованостями підприємств у системі фінан-
сово-економічної безпеки» визначається в першу 
чергу тим, що економічна стабільність економіки 
неможлива без фінансової стійкості підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
в економічній літературі використовують різно-
манітні розробки, які направленні на економічну 
безпеку та впровадження її на підприємства. най-
більш вагомі дослідження проводили такі науковці 
як н. багатко, в. бальціка, т. басюк та інші.

Мета та завдання дослідження. Мета дослі-
дження полягає у встановленні раціонального 
управління заборгованостями на підприємстві.

основними завданнями проведеного дослі-
дження є систематизація основних функцій та 

завдань управління дебіторською та кредитор-
ською заборгованостями підприємств у системі 
фінансово-економічної безпеки.

Матеріали та методи досліджень. у процесі 
дослідження було використано дослідження 
науковців у цій сфері. Методами дослідження 
стали загальнонаукові методи: методи теоре-
тичних досліджень (аналіз та синтез), класифі-
каційно-аналітичний метод, абстрактно-логіч-
ний (теоретичні узагальнення та формування 
висновків), історико-економічний.

Результати досліджень. раціональне 
управління заборгованостями – запорука фінан-
сової стійкості підприємства. 

на стійкість впливають різні фактори, такі як: 
– положення підприємства на ринку;
– його потенціал у діловому світі;
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– ступінь залежності від зовнішніх кредиторів 
та інвесторів;

– наявність платоспроможних дебіторів;
– ефективність фінансових та господарських 

операцій і т. п.
При цьому такі чинники, що не мають непря-

мий вплив на діяльність підприємства, можна 
розділити залежно від місця їх виникнення на 
внутрішні і зовнішні [1].

До зовнішніх факторів відносять ті, які не 
можуть контролюватися самим підприємством. 
а ось внутрішні безпосередньо залежать від 
організації роботи підприємства. і, як показує 
практика, найбільший вплив на діяльність під-
приємства мають саме внутрішні фактори. 
серед них особливе місце займає наявність 
дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Дебіторська заборгованість є одним з осно-
вних джерел формування фінансових потоків 
платежів. кредиторська заборгованість як бор-
гове зобов’язання підприємства завжди міс-
тить суми, які необхідно спостерігати та контр-
олювати [4]. 

виходячи з цього, від стану розрахунків з 
дебіторами і кредиторами багато в чому зале-
жить платоспроможність підприємства, а також 
фінансовий стан та інвестиційну привабливість. 
у зв’язку з цим важливо підприємству управ-
ляти дебіторською та кредиторською заборго-
ваностями підприємств.

контроль за виникненням боргових 
зобов’язань являють собою найважливішу час-
тину в управлінні дебіторської і кредиторської 
заборгованостей підприємства. без перебіль-
шення можна сказати, що такий облік почина-
ється з обліку взаємних боргів. одним з осно-
вних видів боргових зобов’язань є дебіторська 
заборгованість. за економічним змістом дебі-
торська заборгованість – це елемент обо-
ротного капіталу. Дебіторська заборгованість 
може виникати з різних причин – в залежності 
від характеру взаємовідносин з контрагентами 
в розрахунках.

у більшості підприємств в загальній сумі 
дебіторської заборгованості переважають мак-
симальна питома вага боргів покупців. така 
дебіторська заборгованість об’єктивно викли-
кана розривом у часі між товарною угодою і 
моментом оплати. 

сучасний розвиток вітчизняної економіки 
нерозривно пов’язане з наданням повної гос-
подарської самостійності у виборі ними ринків 
збуту продукції, товарів, послуг, а, отже, – парт-
нерів по бізнесу, у тому числі майбутніх дебіто-
рів. тому дебіторська заборгованість, як реаль-
ний актив, відіграє досить важливу роль у сфері 
діяльності. надто висока її частка в загальній 
структурі активів господарюючого суб’єкта зни-
жує ліквідність та фінансову стійкість організа-
ції і підвищує ризик фінансових втрат. розумне 
використання комерційного кредиту сприяє 
зростанню продажів, збільшенню частки ринку 

і, як наслідок, позитивно впливає на фінансові 
результати компанії [2].

інформаційне забезпечення управління дебі-
торською заборгованістю передбачає докумен-
товані знання про стан заборгованості дебіторів 
і зміни в ній, що і забезпечується системою бух-
галтерського обліку згідно закону україни «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність під-
приємств в україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV. 
бухгалтерський облік, в свою чергу, нерозривно 
пов’язаний з процедурою внутрішнього контр-
олю стану розрахунків з дебіторами і комплек-
сним аналізом структури та динаміки дебітор-
ської заборгованості, з оцінкою ефективності 
кредитної політики підприємства.

Проблема управління дебіторською та кре-
диторською заборгованостями визначається 
потреба господарюючого суб’єкта у побудові 
ефективної системи управління оборотним 
активом, що базується як на традиційних, так 
інноваційних підходах.

такі підходи умовно можна розділити на дві 
категорії: загальні і приватні. До загальних від-
носяться:

– організація системи постійного контролю за 
дебіторською та кредиторською заборгованістю 
за кожним кредитором і дебітором;

– систематичне проведення фінансово-гос-
подарського контролю дебіторської і кредитор-
ської заборгованості, метою якого є перевірка 
достовірності цих зобов’язань, доцільності та 
ефективності використання;

– визначення внутрішніх і зовнішніх причин, 
які вплинули на величину, структуру, динаміку 
дебіторської і кредиторської заборгованості, 
проведення оцінки ефективності та впливу, вжи-
тих заходів на фінансовий стан підприємства, 
формування відповідних висновків і прогнозів.

Приватними є:
– зниження рівня дебіторської заборгованості 

до розміру, що не перевищує рівень кредитор-
ської заборгованості. Для досягнення цієї мети 
підприємству необхідно проаналізувати фінан-
совий стан та встановити розмір допустимого 
рівня дебіторської та кредиторської заборгова-
ності. розробити процедуру взаємодій між під-
розділами, які займаються купівлею і продажем 
для своєчасного виявлення заборгованості; 

– приділення найбільш пильної уваги контролю 
за рухом дебіторської заборгованості, оскільки 
саме вона призводить до іммобілізації коштів до 
подальшої неплатоспроможності підприємства;

– розумне використання на підприємстві такої 
форми залучення клієнтів, як комерційний кре-
дит. як відомо, з допомогою такої форми креди-
тування можна залучити не тільки додаткових 
покупців, але і значно збільшити обсяги прода-
жів, що в подальшому призведе до збільшення 
прибутку підприємства. Проте, використовуючи 
комерційний кредит, необхідно ретельно про-
водити попередню роботу з потенційними дебі-
торами на предмет платоспроможності. надалі 
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слід чітко відслідковувати своєчасність пога-
шення ними своїх зобов’язань;

– виявлення ступеня ризику появи недобро-
совісних покупців шляхом розрахунку резерву 
по сумнівних боргах;

– проведення спільної роботи бухгалтерії, 
яка здійснює контроль за рухом дебіторської 
і кредиторської заборгованості, з юридичною 
службою підприємства, спрямованої на своє-
часне вжиття заходів впливу на недобросовіс-
них і неплатоспроможних контрагентів.

Проводити роботу з повернення боргів від 
дебіторів. До такої роботи можна віднести 
наступні заходи:

– підготовка та направлення мотивованих 
претензій дебіторам-боржникам, тим самим здій-
снення можливості переривання перебігу строку 
позовної давності. такі заходи можливі лише у 
разі визнання боржником боргу або його частини;

– підготовка та направлення позовних заяв 
до суду до боржника, який не визнає борг, про 
стягнення заборгованості та передбачених дого-
вором або законом штрафних санкцій та пені;

– у разі неплатоспроможності дебітора вре-
гулювати питання погашення заборгованості не 
коштами, а можливо, якимось майном [3].

за умови побудови управління дебіторською 
та кредиторською заборгованістю підприємств, 
як наведено вище, механізм контролю за рухом 
таких заборгованостей дасть можливість вирі-
шити основні завдання зі зміцнення фінансо-
вого стану підприємства, а саме:

– підвищити конкурентоздатність з допо-
могою відстрочки платежу, тобто застосування 
комерційного кредиту; 

– розрахунок розміру сумнівних боргів;
– сприяння зростанню прибутку;
– аналіз клієнтів з метою виявлення неплато-

спроможності.
Висновки. виходячи з наведеного, можна 

прийти до висновку, що якщо діяльність під-
приємства спрямована на підвищення і зміц-
нення свого фінансового стану, управління 
дебіторською та кредиторською заборгова-
ністю в системі бухгалтерського та управлін-
ського обліку є одним із головних завдань 
підприємства. Правильно обрана і розро-
блена під діяльність підприємства стратегія 
контролю за дебіторською і кредиторською 
заборгованістю підприємства призведе до 
максимального прибутку і буде сприятливою 
основою для залучення інвесторів.
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Стаття присвячена актуальному питанню організаційно-економічного забезпечення використання 
потенціалу промислового підприємства. Автори проаналізували загрози та можливості, які впливають на 
прийняття бізнес-рішень у діяльності компанії, провели аналіз сильних та слабких сторін функціонування 
підприємства. У статті наведені рекомендації щодо оцінки управлінсько-збутового потенціалу діяльності 
вітчизняної промислової компанії – лідера галузі.

Ключові слова: потенціал, переваги, слабкі сторони, сильні сторони, можливості, загрози.

Статья посвящена актуальному вопросу организационно-экономического обеспечения использования 
потенциала промышленного предприятия. Авторы проанализировали – угрозы и возможности, которые 
влияют на принятие бизнес решений в деятельности компании, провели анализ сильных и слабых сторон 
функционирования предприятия. В статье приведены рекомендации по оценке управленческо-сбытового 
потенциала деятельности отечественной промышленной компании – лидера отрасли.

Ключевые слова: потенциал, преимущества, слабые стороны, сильные стороны, возможности, угрозы.

The article concerns actual issue of organizational and economic support of use of the industrial enterprise 
potential. The authors have analyzed the threats and opportunities that affect business decision making, have ana-
lyzed the strengths and weaknesses of the enterprise. The article presents recommendations on assessment of the 
management and supply potential of the national industrial company which is the industry leader.

Keywords: potential, benefits, weaknesses, strengths, opportunities, threats.

Постановка проблеми. сучасний слаб-
кий економічний розвиток свідчить про необ-
хідність використання нових теоретичних та 
практичних бізнес-підходів і інструментів, 
які будуть спроможні ефективно подолати 
складність у менеджменті організаційно-еко-
номічних систем господарювання на всіх рів-
нях управління щодо адаптації до невизначе-
ності динамічно-турбулентного глобального 
середовища. 

Для створення прибуткового внутрішнього 
бізнес-середовища і забезпечення конкурентоз-
датності вітчизняного підприємства на зовніш-
ніх ринках необхідно якісно розвивати ресурсні, 
організаційні, інноваційні, соціальні та кадрові, 
а особливо управлінсько-збутові, елементи 
потенціалу. це створює необхідність для топ-
менеджменту щодо ефективного бізнес-адміні-
стрування та сучасного використання техноло-
гічних й організаційних змін, а особливо щодо 



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

164 Економіка та управління підприємствами164

визначення алгоритмів потенційних можливос-
тей українських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження та аналіз потенціалу підприємств 
знайшли відображення у працях таких відомих 
вчених-економістів, як і. балабанов [1], Є. бріг-
хем [2], і. Должанський [3], н. Євдокимова [4], 
а. садєков, н. краснокутська, о. олексюк, 
о. омельянчик, о. Федонін, а. череп та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття, пов’язані з специфікою еко-
номічного-організаційного забезпечення ефек-
тивного використання потенціалу вітчизняного 
промислового підприємства, що детально не 
аналізувалася.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є створення 
організаційно-економічного забезпечення інфор-
мацією (бази, масиву) для аналізу ефективного 
використання потенціалу підприємства в склад-
них умовах мінливого зовнішнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. термін «потенціал» походить від латин-
ського слова, яке означає приховані можли-
вості, які стають реальністю завдяки праці. інше 
визначення терміну «потенціал» трактується як 
«джерела та запаси, які можуть бути викорис-
тані для вирішення будь-якого завдання, досяг-
нення визначеної мети». у великій радянській 
енциклопедії наводиться визначення терміна 
«потенціал» як «засоби, запаси, джерела, які є у 
розпорядженні і можуть бути мобілізовані, при-
ведені у дію, використані для досягнення визна-
чених цілей, здійснення плану; вирішення певної 
задачі; можливості окремої особи, суспільства, 
держави у визначеній галузі» [5]. більш деталі-
зованим є визначення американського ученого 
і. ансоффа, який зазначав, що «потенціал для 
досягнення цілей організації в майбутньому є 
одним з кінцевих продуктів стратегічного управ-
ління. стосовно фірми цей потенціал полягає з 
боку «входу» – у фінансових, сировинних і люд-
ських ресурсах, інформації; а з боку «виходу» – 

Рис. 1. Організаційне забезпечення ефективного використання потенціалу підприємства

                 + + + +
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виробленої продукції і послуг, випробуваних з 
точки зору потенційної прибутковості; з набору 
правил соціальної поведінки, дотримання яким 
дозволяє організації постійно добиватися своїх 
цілей» [6]. оригінально розглядає л. скоро-
богата, потенціал підприємства – це сукуп-
ність органічно взаємопов’язаних ресурсів та 
їх здатність забезпечувати основні бізнес-про-
цеси в заданих межах ризику з метою набуття 
економічних вигод [7]. отже, аналіз потенціалу 
підприємства полягає у визначенні наявності 
необхідних бізнес-інструментів (ресурсів) для 
забезпечення конкурентоздатності (що перед-
бачає отримання економічних вигід) на зовніш-
ніх та внутрішніх ринках. в умовах глобалізації 
та в період зростання невизначеностей про-
цесів зовнішнього середовища, гострого поси-
лення конкуренції, з одного боку, а з іншого – 
збільшення кількості потенційно привабливих 
напрямів діяльності підприємства, розширення 
потенційних ринків збуту, контактних аудиторій, 
вимірювання стану і рівня потенціалу підпри-

ємства, його конкурентоздатності потребують 
формування адекватної системи оцінювання, 
яка повинна враховувати всі фактори та базува-
тися на ситуаційному підході, тобто визначати 
особливості (макро- та мікропотенціалу) підпри-
ємства. така інформація надасть можливість 
топ-менеджеру швидко приймати рішення та 
реагувати на зміни у бізнес-середовищі.

Формування потенціалу підприємства є 
складним динамічним процесом, тому важливо 
визначити, які саме фактори обумовлюють роз-
виток елементів потенціалу і впливають на їхню 
збалансованість та ефективність використання 
[8, с. 89]. Потенціал підприємства – це відкрита 
система, на яку постійно впливають різні дина-
мічні чинники. зауважимо, що потенціал підпри-
ємства реагує на зовнішні зміни і постійно пови-
нен адаптуватися до них. 

згідно рис. 1 підприємство має групу чинни-
ків, що створюють макропотенціал (економічні, 
політичні, соціокультурні та технологічні фак-
тори), а також мікропотенціал підприємства на 

Рис. 2. Дерево цілей ПАТ «Мотор Січ» 
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формування та ефективне використання якого 
впливають такі складові: ресурсний, фінансо-
вий, інноваційний, кадровий, управлінсько-збу-
товий та маркетинговий потенціал. 

Процес оцінки ефективного використання 
потенціалу має здійснюватися таким чином, 
щоб були враховані і однозначно ідентифіковані 
характеристики, необхідні для належного функ-
ціонування бізнес-процесів, моніторингу та без-
посередньо оцінювання сильних та слабких сто-
рін, загроз та можливостей; створює необхідне 
коло інформації щодо визначення ефективного 
використання управлінсько-збутового потенці-
алу підприємства.

авіаційна галузь належить до базових, стра-
тегічно важливих секторів економіки україни. 
ліквідація срср з наступним формуванням 
нових держав призвела до руйнування встанов-
лених коопераційних відносин у промисловості. 
щодо сучасної ситуації, у вітчизняному авіа-
будуванні проектні та виробничі потужності не 
працюють на кінцевий результат. не досягнуто 
необхідної прозорості в економічній та фінан-
совій діяльності державних підприємств авіа-
ційної галузі. Досі не впроваджено світову прак-
тику державно-приватного співробітництва, що 
продемонструвала ефективне підтвердження у 
розвинутих країнах світу. таким чином, літако-
будування україни сьогодні, особливо з огляду 
на міжнародні вимоги до параметрів економіч-
ності, надійності та екологічності авіаційної тех-
ніки, принципово нового запропонувати вітчиз-
няним та іноземним авіакомпаніям з власного 
виробництва не може. сумним є той факт, що 
за період з 2005 по 2015 р. не було випущено 
жодного нового типу літака та в останній час 
скорочуються обсяги виробництва раніше роз-
роблених літаків. експерти визначають, що 
основними проблемами української авіабудів-
ної галузі є:

– неефективна система визначення пріори-
тетів у розвитку авіаційної галузі (недостатнє 
врахування кращого світового досвіду); 

– недостатньо чітка система визначення пер-
спективних потреб держави та інших країн у 
літаках певних моделей; 

– нерозвинена система стимулювання про-
дажів та попиту на українську продукцію; 

– занадто тривала підготовка до серійного 
випуску моделей літаків, яка може призвести 
навіть до їх морального старіння ще до початку 
випуску. 

яскравим вітчизняним представником авіа-
будівельної галузі є підприємство Пат «Мотор 
січ» [9], яке функціонує в м. запоріжжя. Місія та 
основні цілі авіапідприємства визначені на рис. 2.

Для оцінки ефективності використання 
потенціалу Пат «Мотор січ» необхідно провести 
комплексний аналіз, управлінське обстеження 
сильних і слабких сторін діяльності компанії, 
для цього можна скористатися методом SWOT-
аналізу. сильні і слабкі сторони характеризу-

ють поточний стан компанії в розрізі внутрішніх 
факторів, що впливають на ефективність ком-
панії. компанія повинна нарощувати свої сильні 
сторони для підвищення ефективності на ринку 
і не допускати перешкоджання цьому слабких 
сторін шляхом їх покращення хоча б до рівня 
нейтральності. аналіз факторів внутрішнього 
середовища організації є її управлінським обсте-
женням, що полягає у здійсненні оцінки функціо-
нальних зон. зазвичай, проводять аналіз таких 
зон – маркетинг, фінанси, виробництво, управ-
ління організацією. в результаті проведення 
дослідження мікропотенціалу Пат «Мотор січ» 
були виявлені наступні його слабкі та сильні 
сторони (табл. 1).

таблиця 1
Слабкі та сильні сторони мікропотенціалу 

ПАТ «Мотор Січ»
Сильні сторони Слабкі сторони

- виробництво 
двигунів з унікальними 
характеристиками, 
диверсифікована 
продуктова лінійка;
- тривалі історичні 
зв’язки з клієнтами;
- партнерство з сильним 
розробником двигунів – 
кб «івченко-Прогрес»;
- досвідчений і 
кваліфікований 
персонал;
- До- та післяпродажне 
обслуговування.

- висока частка 
продажів у росії, що 
в існуючих умовах 
унеможливлює 
розвиток компанії;
 – недостатня ємність 
внутрішнього ринку;
- низький рівень 
контролю за 
операційною 
діяльністю з боку 
акціонерів;
- невизначеність 
стратегії.

в результаті аналізу макропотенціалу 
Пат «Мотор січ» були визначені такі ринкові 
можливості та загрози (табл. 2)

таблиця 2
Можливості та загрози макропотенціалу 

ПАТ «Мотор Січ»
Ринкові 

можливості Ринкові загрози

- високий ступінь 
зносу авіаційних 
парків;
- зростання потреб 
у авіатехніці з 
вертикальним 
злетом, як для 
цивільних, так і для 
військових цілей;
- постійні розробки 
нових продуктів, в т. 
ч. для проникнення в 
суміжні галузі;
- проникнення на 
нові ринки.

- неринкові урядові 
методи захисту 
внутрішніх ринків тих 
країн, в які компанія 
експортує продукцію;
- корупція при державних 
закупівлях;
- посилення конкуренції 
на ринку авіадвигунів;
- політична 
нестабільність;
- низький рівень 
інноваційності;
- подорожчання імпортних 
комплектуючих та 
сировини.

зіставимо отримані чинники для визначення 
можливих стратегій підприємства та подаль-
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шого їх аналізу. з метою узагальнення сильних 
та слабких сторін підприємства, а також існую-
чих ринкових можливостей та загроз, узагаль-
нимо їх в межах попередньої матриці SWOT-
аналізу (табл. 3).

на основі перелічених чинників можна виді-
лити окремі стратегії, що дозволяють реалізу-
вати ринкові можливості мікропотенціалу і уник-
нути ринкових загроз макропотеніалу. отже, 
Пат «Мотор січ» доцільніше використовувати 
наступальні стратегії з позиції лідера у іннова-
ційному розвитку, адже підприємство щорічно 
займається покращенням старих моделей 
двигунів та розробляє нові, що мають вузько-
спеціалізований характер та використання [9]. 
Диференціація бізнесу допомагає компанії зни-
зити ризик неприбутковості певної галузі і збе-
реження своїх позицій у тому чи іншому секторі.

Висновки. отже, управлінське обстеження 
сильних і слабких сторін, загроз та можливостей 
діяльності компанії (проведення SWOT-аналізу), 
надає інформаційну можливість для визна-
чення та діагностики пріоритетів у напрямку 
розвитку складових макро- та мікропотенціалу 
підприємства. Для більш ефективного викорис-
тання складових потенціалу Пат «Мотор січ» 
топ-менеджмент компанії може проводитись за 
рахунок наступних кроків: розвиток виробни-

цтва власного обладнання та техніки як частини 
комплексних рішень, що дозволить знизити собі-
вартість продукції та послуг без втрати якості; 
забезпечити стабільний інноваційно-інвестицій-
ний розвиток підприємства шляхом розробки 
та впровадження у виробництво прогресивних 
науково-технічних та конструкторсько-техноло-
гічних рішень, що спираються на новітні технічні 
та наукові інноваційні досягнення; розширення 
присутності Пат «Мотор січ» шляхом активного 
просування продукції підприємства на світовому 
ринку, сервісного обслуговування та пошук нових 
ринків збуту; моніторинг змін на ринку авіацій-
ної техніки, розробка нових перспективних видів 
продукції, вдосконалення стандартного набору 
послуг, що пропонує компанія своїм замовникам, 
пошук нових рішень. Для того, щоб був покла-
дений міцний фундамент у просуванні продук-
ції Пат «Мотор січ» на міжнародні ринки, треба 
спочатку твердо закріпитися на внутрішньому 
ринку україни. Державі необхідно зробити деякі 
важливі кроки: захист конкурентоздатних високо-
технологічних підприємств галузі; державна під-
тримка підприємства у вигляді державних замов-
лень; надання державних субсидій та пільг; 
сприяння створенню замкнутої виробничої коо-
перації між українськими підприємствами; зміни 
у митному регулюванні та режимі.

таблиця 3
SWOT-аналіз ПАТ «Мотор Січ»

S – Сильні сторони W – Слабкі сторони

О
 –

 Р
ин

ко
ві

 
м

ож
ли

во
ст

і

1. високий ступінь зносу авіаційних парків країн 
снД, що потребують ремонту можна реалізувати 
завдяки сильній стороні після продажним 
обслуговуванням.
2. такі можливості як створення нового покоління 
двигунів та проникнення на ринки інших країн 
можуть бути виконані завдяки кваліфікованому та 
досвідченому персоналу.
3. створення авіадвигунів 5-го покоління має право 
на реалізацію завдяки партнерству «Мотор січ» з 
«івченко-Прогрес».

1. визначення остаточної стратегії 
підприємства допоможе у завоюванні 
іноземних ринків та проникненню у суміжні 
галузі.
2. недостатня ємність ринку може бути 
знешкоджена завдяки виходу на нові ринки 
та у необхідності оновлення авіа-парків 
країн снД.
3. висока частка ринку експорту до росії 
також може бути знижена шляхом пошуку 
нових ринків збуту. 

Т 
– 

Ри
нк

ов
і 

за
гр
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1. виробництво двигунів з унікальними 
характеристиками нівелює посилення конкуренції 
на ринку авіадвигунів.
2. тривалі історичні зв’язки з клієнтами також 
сприятимуть конкурентоспроможністю і виступати 
гарантією того, що клієнт буде зацікавлений у 
продовженні партнерських відносин.

1. остаточний вибір напрямку стратегії 
підприємства допоможе зменшити таку 
загрозу як посилення конкуренції на 
міжнародному ринку авіабудування.
2. Диверсифікація експорту допоможе 
підприємству мінімізувати ризики
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У статті здійснено кореляційно-регресійний аналіз даних, що характеризують результативність ін-
новаційної та господарської діяльності підприємств промисловості України загалом та її переробної про-
мисловості, виявлено зв’язок між обсягами витрат на інноваційну діяльність та показниками ефектив-
ності використання основних виробничих ресурсів: продуктивністю праці, фондовіддачі, рентабельністю 
оперативної діяльності.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, промисловість, ефективність, господарська діяль-
ність, економічні ресурси, інвестиції, модернізація.

В статье осуществлен корреляционно-регрессионный анализ данных, характеризующих результа-
тивность инновационной и хозяйственной деятельности предприятий промышленности Украины в 
целом и ее перерабатывающей промышленности, выявлена связь между объемами затрат на инноваци-
онную деятельность и показателями эффективности использования основных производственных ресур-
сов: производительностью труда, фондоотдачей, рентабельностью оперативной деятельности.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, промышленность, эффективность, хо-
зяйственная деятельность, экономические ресурсы, инвестиции, модернизация.

The study completed correlation and regression analysis of the impact of innovation on economic activities of in-
dustrial enterprises in Ukraine in general and its processing industry, found a correlation between the spending on in-
novations and effectiveness of resource utilization in the production, labor productivity, capital revenue and profitability.

Keywords: innovation, industry, efficiency, economic activity, economic resources, investments, modernization.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. значення промисловості 
в економічному розвитку країни важко пере-
оцінити. Промисловий потенціал та рівень про-
гресивності технологій важливий не лише для 
формування ефективної структури економіки, 
але впливає також і на статус країни на між-
народному рівні. Протягом років незалежності 
частка промисловості у ввП україни постійно 
скорочується: у 1990 р. вона становила 50,7%, 
у 1997 р. – 41,9%, у 2008 р. – 26,1%, а у 
2015 р. – вже 20,1% [1]. з огляду на виперед-
жувальні темпи розвитку сфери послуг у світі 
подібні зміни не мали б насторожувати, оскільки 
в більшості розвинених країн промисловість 
формує близько чверті ввП: Франція, велика 

британія, італія, японія (~25%), сШа – навіть 
менше (21%), німеччина – дещо більше (38%) 
і лише в китаї промисловість складає близько 
50% ввП. однак в україні причини інші: промис-
лові підприємства змушені відповідати на зрос-
тання викликів та загроз перед їхньою 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 
[2]. крім того, порівнюючи технологічний рівень 
української промисловості із розвиненими краї-
нами, очевидним стає невтішний висновок про 
її катастрофічне відставання від цивілізованого 
світу. одним із ключових факторів цього відста-
вання можна вважати недостатній рівень інно-
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ваційного розвитку промисловості, в той час як 
у світі увага до цього питання постійно зростає. 
уряди багатьох розвинутих країн та країн, що 
розвиваються, розглядають інноваційну діяль-
ність як один із засобів стимулювання сталого 
економічного розвитку та підвищення добробуту 
населення. в україні ж за 25 років незалежності 
не вироблено чіткого та системного підходу до 
того, як має розвиватися промисловість та не 
визначено місце в цьому процесі стимулювання 
інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. інноваційному розвитку 
промислових підприємств та проблемам систем-
ного управління інноваційною діяльністю при-
свячена велика кількість наукових робіт, серед 
яких слід відзначити дослідження в.П. алек-
сандрової, і. ансоффа, в.і. бокія, о.М. боро-
діної, о.і. волкова, а.П. Гречан, М.П. Дени-
сенка, М.я. Дем’яненка, М. Джонка, с.М. кваші, 
М.Ф. кропивка, а.с. лисецького, в.М. опаріна, 
к.в. Павлюк, і.о. тарасенко, л.і. Федулової, 
й. Шумперера, Ф. янсена та інших. однак багато 
проблем, пов’язаних з оцінкою ефективності 
інноваційної діяльності підприємств промисло-
вості та її впливу на ефективність господарської 
діяльності підприємств загалом, залишаються 
недостатньо дослідженими.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є оцінювання резуль-
тативності інноваційної діяльності, а також її 
впливу на ефективність господарської діяль-
ності підприємств вітчизняної промисловості.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. основою динамічного розвитку про-
мисловості на сучасному етапі має стати активі-
зація інноваційної діяльності, перед якою сто-
їть завдання суттєво підвищити ефективність 
виробництва, вийти на новий технологічний 
рівень, відіграти роль ініціатора технологічного 
прориву та забезпечити поступове економічне 
зростання. особливу увагу слід приділяти пере-
робній промисловості, оскільки в структурі про-
мисловості україни вона має найбільшу частку 
(64,1% у 2015 р.). При цьому акцент повинен 
робитися на те, щоб усі наукові розробки швидко 
втілювалися в щось прикладне, представляли 
технологічні новинки на ринку.

Першим етапом оцінки ефективності іннова-
ційної діяльності підприємств промисловості є 
порівняння вартості реалізованої інноваційної 
продукції та витрат на інноваційну діяльність 
(табл. 1).

у порівнянні з промисловістю в цілому пере-
робна промисловість україни за розглянутий 
період демонструє в середньому більш високу 
віддачу від інноваційних вкладень: кожна 
гривня, витрачена підприємствами переробної 
промисловості на інноваційну діяльність, при-
носила їм в середньому щорічно 4,31 грн. інно-

ваційної продукції, в той час як промисловість 
в цілому демонструвала середньорічну віддачу 
в 3,92 грн. крім того, в переробній промисло-
вості розрив між максимальним і мінімальним 
значеннями менший – 1,4 рази, ніж у промисло-
вості – 1,7 разів.

таблица 1
Ефективність вкладень в інновації, грн./грн.

Роки
Віддача від вкладень в інновації,  

грн./грн.

у промисловості у переробній 
промисловості

2004 4,73 4,42
2005 4,35 4,12
2006 5,02 4,63
2007 3,71 3,63
2008 3,82 3,92
2009 3,95 4,19
2010 4,19 4,34
2011 2,96 5,07
2012 3,15 4,47
2013 3,75 4,31
2014 3,68 4,29
2015 3,71 4,37

Джерело: розраховано авторами на основі 
даних, наведених у [1; 3]

віддача від вкладень в інновації у вигляді 
випуску і реалізації інноваційної продукції не 
може розглядатися в якості вичерпної характе-
ристики ефективності інноваційної діяльності, 
особливо з огляду на той факт, що інноваційна 
продукція підприємств промисловості стано-
вила всього близько 2,5% в 2014 р. і 1,4% у 
2015 р. від загального обсягу реалізованої про-
мислової продукції [3]. тому важливо визначити 
ступінь впливу інноваційної діяльності на дина-
міку показників ефективності господарської 
діяльності галузі.

аналіз показників ефективності зазвичай 
зводиться до оцінки ефективності використання 
основних виробничих ресурсів, до яких тради-
ційно відносяться природні, трудові, капітальні 
ресурси та підприємницькі здібності.

основним показником ефективності вико-
ристання трудових ресурсів, як відомо, є про-
дуктивність праці. її величина в промисловості 
за останні 10 років зросла у 3,65 разів [1], але це 
номінальна величина. у співставних цінах при-
ріст продуктивності праці за цей період склав 
лише 12,5% [1]. крім того, її величина у вітчиз-
няній промисловості, в тому числі і перероб-
ній, у 2-3 нижча, ніж у розвинених країнах світу. 
Ми відстаємо навіть від країн снД, за рівнем 
продуктивності праці в промисловості україні 
поступається лише Молдова.

розвинені країни проблему підвищення про-
дуктивності праці вирішують шляхом пошуку 
більш економічного використання дорогих тру-
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дових ресурсів і нарощування обсягів випуску 
за рахунок інноваційних підходів до виробни-
цтва, оскільки ефективна інноваційна діяльність 
безпосередньо впливає на продуктивність праці 
та інші результативні показники.

Проведений детальний аналіз та матема-
тичні обрахунки дозволили виявити досить 
тісний кореляційно-регресійний зв’язок між 
вкладеннями в інноваційну діяльність і продук-
тивністю праці в промисловості україни (рис. 1).

коефіцієнт детермінації, рівний 0,77, гово-
рить про те, що у 77% випадків варіація рівня 
продуктивності праці у промисловості україни 
визначається змінами обсягу витрат на іннова-
ційну діяльність, а у 23% – дією інших факторів. 
аналогічні розрахунки показали, що у перероб-
ній промисловості між розглянутими показни-

ками спостерігається ще більш тісний зв’язок 
(коефіцієнт детермінації – 0,92). за таких умов 
можна сподіватися на високу ефективність 
зусиль щодо активізації інноваційної діяльності 
в переробній промисловості.

аналізуючи вплив інноваційної діяльності на 
ефективність використання капітальних ресур-
сів підприємств промисловості в цілому і пере-
робної промисловості зокрема, було одержано 
відповідні регресійні моделі, що описуються рів-
няннями:

– для промисловості – ФВ =
.д.і
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Рис. 1. Залежність продуктивності праці (ПП, млн. грн.) від обсягу витрат  
на інноваційну діяльність (Ві.д., тис. грн./чол.) у промисловості

ПП

4160 5200 6240 7280 8320 9360 10400 11440 12480 135200
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525

Ві.д.

ПП = (R = 0,88)

Ві.д.

ФВ

4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000
1,26
1,28
1,3

1,32
1,34
1,36
1,38
1,4

1,42
1,44
1,46
1,48
1,5

1,52
1,54
1,56
1,58
1,6

1,62
1,64

ФВ =
53,11150В

В16,150

.д.і

.д.і

−
⋅−

(R = 0,96)

Рис. 2. Залежність фондовіддачі (ФВ, грн. / грн.) від обсягу витрат  
на інноваційну діяльність (Ві.д., тис. грн./чол.) у переробній промисловості
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отже, як показують розрахунки, більш тісний 
зв’язок між загальним обсягом витрат на інно-
ваційну діяльність та величиною фондовіддачі 
(Фв, грн. / грн.) спостерігається в переробній 
промисловості – у 92% випадків зміни в обся-
гах витрат на інноваційну діяльність викличуть 
зміни в рівні ефективності використання капі-
тальних ресурсів підприємств (рис. 2).

Досить висока щільність зв’язку між обсягом 
інноваційних витрат і розміром фондовіддачі 
в промисловості в цілому та переробній про-
мисловості пояснюється в першу чергу тим, 

що 80,7% і 81,5% (2015 р.) інноваційних витрат 
відповідно – це витрати на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення [3].

аналіз показав, що на сучасному етапі роз-
витку вітчизняної промисловості інноваційна 
діяльність майже не впливає на прибутковість 
операційної діяльності – у переробній про-
мисловості тільки 22% її змін залежать від 
обсягу інноваційних витрат, а в промисловості 
в цілому – 31%. якщо врахувати, що левову 
частку в загальному обсязі фінансування інно-
ваційної діяльності українських промислових 

Рис. 3. Залежність обсягу реалізованої інноваційної продукції (Vі.п., млн. грн.)  
від суми витрат на інноваційну діяльність (Ві.д., млн. грн.) у промисловості

Рис. 4. Залежність обсягу реалізованої інноваційної продукції (Vі.п., млн. грн.)  
від обсягу інвестицій в основний капітал (Іо.к., млн. грн.)  

у переробній промисловості
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підприємств складають власні кошти, що фор-
муються з прибутку, а результати цієї діяльності 
не чинять істотного впливу на прибутковість, 
вітчизняна промисловість потрапляє в замкнуте 
коло інноваційної неспроможності.

тим не менш, обнадійливим фактом є вияв-
лений тісний кореляційно-регресійний зв’язок 
між величиною витрат на інноваційну діяльність 
та обсягами реалізації інноваційної продукції:

– для промисловості – 
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(R = 0,96) (рис. 3);
– для переробної промисловості – 
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основна проблема як переробної, так і про-
мисловості україни в цілому полягає не тільки 
в малих обсягах фінансування наукових дослі-
джень, не тільки в низькому рівні інновацій-
ної активності, але, в першу чергу, в критичній 
технологічної відсталості вітчизняного вироб-
ництва. зокрема, в україні майже 60% іннова-
ційної продукції створюють підприємства, що 
відносяться до галузей виробництва третього та 
четвертого технологічних укладів [4], в той час 
як у розвинених країнах світу більше 90% інвес-
тицій вкладається у виробництва п’ятого і шос-
того технологічних укладів [5]. вкрай застаріле 
обладнання позбавляє промислові підприєм-
ства можливості застосування сучасних техно-
логій глибокої переробки сировини, технологій 
виробництва нових продуктів, впровадження 
останніх науково-технічних досягнень тощо. 
введення в експлуатацію нового обладнання, 
що відповідає передовим світовим зразкам, 
або хоча б істотне оновлення технічного парку 
виробництва вимагає величезних обсягів інвес-
тування. у той же час переважання в промис-
ловості україни середніх і великих підприємств 
підвищує шанси галузі на організацію високо-
технологічного виробництва завдяки порівняно 
високій інвестиційній привабливості і наявності 
реальних можливостей акумулювати достатні 
інвестиційні потоки.

активізація інвестиційного процесу в промис-
ловості безпосередньо вплине на інноваційну 
діяльність та її результативність. навіть при 
існуючому рівні інвестування спостерігається 
досить щільний зв’язок між обсягом інвести-
цій в галузь і обсягами реалізації інноваційної 
продукції, що підтверджується результатами 
кореляційно-регресійного аналізу відповідних 
статистичних даних: в промисловості в цілому 
варіація обсягів реалізованої інноваційної про-
дукції у 86% визначається динамікою інвестицій, 
а в переробній ця варіація лише в 4% випадків 
визначається впливом інших факторів (рис. 4).

саме тому вирішення проблеми пошуку 
інвестицій стає першочерговим завданням і на 
рівні підприємств, і на державному рівні в час-
тині розробки і реалізації ефективної інвести-
ційної політики. зокрема, для країн, що розвива-
ються, капітальні інвестиції у 2015 р. складали: 
китай – 47%, корея – 30%, індія – 30%, чехія – 
25%, естонія – 27%, азербайджан – 25%, Мол-
дова – 23%, румунія – 23% ввП [6]. в україні ж 
цей показник склав менше 13% ввП [1].

в рамках проведеного аналізу було визна-
чено не лише ступінь впливу інноваційної діяль-
ності на показники ефективності підприємств 
промисловості, але і виявлені основні фактори 
впливу на загальні обсяги реалізації, одним з 
яких є кількість впроваджених нових технологіч-
них процесів. за допомогою кореляційно-регре-
сійного аналізу було побудовано трифакторні 
регресійні моделі для промисловості в цілому 
та переробної промисловості (табл. 2).

одержані залежності демонструють зво-
ротний зв’язок між обсягом виробництва і 
кількістю працюючих (при збільшенні кіль-
кості найманих працівників у промисловості 
на 1 тис. чол. обсяг реалізації скорочується на 
404,21 млн. грн., у переробній промисловості – 
на 411,88 млн. грн.), що за умови нарощування 
темпів інноваційної діяльності в галузі можна 
розглядати як позитивний факт – впровадження 
нових технологій призводить до підвищення про-
дуктивності праці, трансформуючи виробничі 

таблица 2
Ступінь впливу основних факторів виробництва на його результат

Рівняння регресії
Коефіцієнти еластичності

за чисельністю 
працюючих 

Еух1

за обсягом 
інвестицій 

Еух2

за кількістю 
інновацій 

Еух3

Переробна промисловість
у = 1088484 – 411,88∙х1 + 8,53∙х2 + 119,44∙х3 

(R = 0,96) –1,48 0,477 0,319

Промисловість
у = 1374835 – 404,21∙х1 + 9,72∙х2 + 183,04∙х3 

(R = 0,98) –1,46 0,66 0,348

х1 – кількість найманих робітників, тис. чол.;
х2 – інвестиції в основний капітал, млн. грн.;
х3 – впровадження нових технологічних процесів, од.
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функції в менш працезалежні і перетворюючи 
промислове виробництво на менш трудомістке. 
у той же час прямий зв’язок з обсягом інвес-
тицій і кількістю нових технологічних процесів 
свідчить про те, що в результаті збільшенні пер-
ших на 1 млн. грн., а других на одиницю обсяг 
реалізації промисловості збільшується на 8,53 і 
119,44 млн. грн. відповідно, переробної промис-
ловості – на 9,72 і 183,04 млн. грн. відповідно. 
При існуючому рівні фінансування інновацій 
та активності інноваційної діяльності в галузі 
ці два фактори забезпечують недостатній при-
ріст обсягів реалізації, але виявлена регресійна 
залежність свідчить про наявність перспектив 
розвитку галузі на основі інноваційної моделі в 
майбутньому.

аналіз динаміки розглянутих показників за 
останній 10 років дозволив визначити коефіці-
єнти еластичності обсягу реалізації за розгляну-
тими факторами (табл. 2):

– коефіцієнт еластичності обсягу реалізації 
за чисельністю працюючих в галузі;

– коефіцієнт еластичності обсягу реалізації 
за обсягом інвестицій в основний капітал;

– коефіцієнт еластичності обсягу реалізації 
за кількістю впроваджених нових технологічних 
процесів.

зокрема, перший коефіцієнт показує, що 
при збільшенні чисельності працюючих на 1% 
обсяг реалізації продукції у промисловості ско-
ротиться на 1,48%, а у переробній – на 1,46%. 
аналогічно й інші коефіцієнти еластичності.

отримані значення коефіцієнтів ще раз під-
тверджують вкрай низький ступінь впливу інно-
ваційної діяльності на обсяги реалізації в галузі 
при нинішньому рівні інноваційної активності, 
оскільки обсяги її здійснення менші, ніж ті, які 

мають бути для країн з аналогічним станом роз-
витку економіки. така ситуація пояснюється і 
відсутністю інноваційної стратегії розвитку про-
мисловості, і відсутністю в загальній стратегії 
підприємств галузі блоку техніко-технологічної 
модернізації виробництва, а на державному 
рівні – ефективної інноваційної політики, фінан-
сової підтримки інновацій і формування нова-
торського типу мислення у виробника. ігнору-
вання цього факту неухильно веде україну до 
збільшення технологічного розриву з розвине-
ними країнами світу.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у цьому напрямку. на 
сьогодні можна з упевненістю стверджувати, 
що промисловість україни загалом і переробна 
промисловість зокрема матимуть перспективи 
лише за умови вибору інноваційно-інвестицій-
ної стратегії розвитку. Подальші дослідження в 
цьому напрямку необхідно зосередити на удо-
сконаленні методики оцінки ефективності зазна-
ченої стратегії, для чого можуть бути використані 
інструменти детермінованого факторного ана-
лізу, що дозволяють визначити вплив змін обсягу 
інвестицій в основні засоби і в інновації, а також 
їх фондовіддачі, на зміну величини результатив-
ного показника – обсягу реалізованої продукції.

Для отримання повної картини потрібен порів-
няльний аналіз ефективності інвестицій в осно-
вні засоби і витрат на інноваційну діяльність. 
залежно від результату можна робити висновки 
про необхідність прискорення темпів розвитку 
інноваційної діяльності в промисловості. активі-
зація інноваційного процесу вирішить проблему 
забезпечення сталого зростання галузі і зможе 
забезпечити стабільну конкурентну позицію 
промисловості україни на світових ринках.
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У статті досліджено особливості інноваційного розвитку підприємств авіабудівної галузі, що слугують 
передумовами впровадження проектно-орієнтованого управління на них. Розглянута специфіка проектно-
орієнтованого управління та запропонована система проектно-орієнтованого управління інноваційним 
розвитком авіабудівного підприємства. Визначені можливості для розвитку авіабудівного підприємства, 
що забезпечуються переходом до проектно-орієнтованої системи управління.

Ключові слова: проектно-орієнтоване управління, інноваційний розвиток, авіабудування, управління 
проектами, управління інноваційним розвитком.

В статье исследованы особенности инновационного развития предприятий авиастроительной от-
рясли, что служат предпосылками внедрения проектно-ориентированного управления на них. Рассмотре-
на специфика проектно-ориентированного управления и предложена система проектно-ориентирован-
ного управления инновационным развитием авиастроительного предприятия. Определены возможности 
для развития авиастроительного предприятия, которые обеспечиваются переходом к проектно-ориен-
тированной системы управления.

Ключевые слова: проектно-ориентированное управление, инновационное развитие, авиастроение, 
управление проектами, управление инновационным развитием.

The article deals with the features of innovative development of enterprises Aircraft defined as the branch that are 
prerequisites for the implementation of project-oriented management to them. Research the specifics of project- ori-
ented development of innovative aircraft construction enterprises. Identified opportunities for development of aircraft 
building enterprises that provided transition to project-oriented management system.

Keywords: project-oriented management, innovative development, aircraft engineering, project management, 
innovative development.

Постановка проблеми. сьогодні, в умовах 
жорсткої конкуренції, виграють ті підприєм-
ства, що здатні вчасно відреагувати на стан 
ринку, переналаштувались на випуск затре-
буваної продукції і зробити це з меншими 
затратами, ніж інші. основною особливістю 
авіабудівної галузі є тісний зв’язок операцій-
них (виготовлення деталей, вузлів та агрега-
тів) і проектних (складання літака) процесів. 
виходячи з того, що значна частина авіабу-
дівних підприємств є проектно-орієнтованими 
по суті, виникає потреба удосконалення про-
ектно-орієнтованого управління інноваційним 
розвитком цих підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. здійснений аналіз літературних джерел 
доводить, що питанню проектно-орієнтова-
ного управління на підприємстві приділяється 
недостатньо уваги. зокрема, питання проек-
тно-орієнтованого управління розглядаються 
в наукових працях таких вітчизняних і зарубіж-
них вчених: Г. Шатілова [5], в. Гафіатулліна [4], 
Ю. теслі, Є. сініцина [6] та ін. Проте, незважа-
ючи на отримані результати в області проектно-
орієнтованого управління, залишається значна 
частина питань, що присвячені зосередженню 
цього управління саме на інноваційному розви-
ткові конкретно авіабудівних підприємств.
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Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз особливостей інноваційного розвитку 
підприємств авіабудівної галузі, характеристика 
проектного-орієнтованого управління інновацій-
ним розвитком підприємства, його передумов для 
авіабудівних підприємств та формування системи 
проектно-орієнтованого управління інноваційним 
розвитком авіабудівного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. сучасність створює для промислових 
підприємств середовище високої конкурен-
ції, диктуючи умови, які вимагають ґрунтовних 
перетворень в усіх напрямках діяльності підпри-
ємства. Підприємство змушене формувати уні-
кальні і беззаперечні конкурентні переваги своєї 
продукції. тут рушійною силою, спроможною 
забезпечити високу конкурентоздатність підпри-
ємства, підвищення ефективності виробництва 
та покращення якості продукції, є інноваційний 
розвиток підприємства. 

інноваційний розвиток підприємства як об’єкт 
управління та аналізу доцільно розглядати з 
позиції процесу та з позиції результату: 1) інно-
ваційний розвиток підприємства – це процес роз-
витку за рахунок формування та використання 
інноваційного потенціалу, спрямований на якісні 
зміни стану підприємства; 2) інноваційний розви-
ток підприємства – це позитивні якісні зміни стану 
підприємства (що знаходять відображення в під-
вищенні показників ефективності діяльності, кон-
курентоздатності, зростанні ринкової вартості, 
тощо) в результаті здійснення інноваційної діяль-
ності, формування та ефективного використання 
інноваційного потенціалу [1, с. 77].

у сучасному авіабудуванні управління інно-
ваційним розвитком відіграє чи не найважли-
вішу роль. освоєння нових технологій в галузі 
авіабудування відноситься до пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності україни від-
повідно до закону україни «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в україні» від 
16.10.2012 р. [2], оскільки авіабудування здатне 
забезпечити високий рівень доходів держави у 
вигляді податків і зборів; створити велику кіль-
кість висококваліфікованих робочих місць; спри-

яти переходу економіки україни на інноваційний 
шлях розвитку на основі використання перспек-
тивних технологій і прикладних наук та ін.. 

Галузева специфіка авіабудівної галузі 
характеризується такими особливостями:

– технічна складність продукції; 
– висока наукоємність продукції; 
– тривалий цикл виготовлення продукції; 
– висока капіталоємність виробництва обу-

мовлюється потребою в значному інвестуванні 
на стадії розробки та випробувань. 

окрім зазначених особливостей авіабудівної 
галузі, авіабудівні підприємства україни сти-
каються у своїй діяльності з низкою проблем, 
основними з яких є:

1. недостатність обсягів серійного виробни-
цтва та продажів літаків, що стримує зростання 
ефективності галузі.

2. зростання дефіциту кваліфікованих 
кадрів через низьку у порівнянні з провідними 
світовими авіавиробниками заробітною платою 
на українських авіабудівних підприємствах.

3. недосконала структура управління під-
приємствами авіабудування, що ґрунтується на 
лінійно-функціональній організаційній структурі, 
і як наслідок, збільшення часових та фінансових 
витрат на реалізацію проекту.

4. недостатня державна підтримка, що не 
порівнювана з рівнем державної підтримки у 
країнах Єс, сШа та рФ.

з огляду на галузеву специфіку авіабу-
дівної галузі та низку наявних у ній проблем, 
з’являється потреба у ефективному управлінні 
інноваційним розвитком підприємства. інно-
ваційний розвиток авіабудівного підприємства 
відбувається в умовах діяльності підприємства, 
що зазвичай поділяється на постійну і проек-
тну. Проектна діяльність пов’язана зі створен-
ням нових продуктів або послуг і, в силу своєї 
новизни, менш передбачувана, ніж постійна, 
має більш високу частку невизначеності, і відпо-
відно, підвищені ризики. саме управління про-
ектною діяльністю визначає успіх авіабудівного 
підприємства на ринку. Проектно-орієнтоване 
управління підприємством передбачає управ-

Середнє значення

Інженерно-будівельна галузь

Галузь високотехнологічного виробництва

Галузь інформаційних систем

Галузь управління та передачі інформації

10,7

15,4

10,7

8

6,8

Кількість років

Рис. 1. Досвід використання управління проектами за галузями, р.
Складено на основі [3]
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ління не підприємством як таким, а його порт-
фелем проектів. вся діяльність розбивається на 
програми, спрямовані на досягнення конкрет-
них цілей підприємства, а вже в рамках програм 
виконуються окремі проекти. кожен проект, по 
суті, автономний, а можливість його існування 
визначається виключно критеріями відповід-
ності стратегічним цілям підприємства і забез-
печення необхідної норми рентабельності.

хоча управління проектами – напрямок 
менеджменту, що за останні роки досить дина-
мічно розвивається, це одна з наймолодших 
областей знань, яка тільки починає розвиватися 
і детально вивчатися. Дослідження 38 міжнарод-
них компаній з чотирьох різних галузей, проведе-
ного вченими з каліфорнійського університету в 
берклі виявило середнє значення часу викорис-
тання управління проектами по всіх тестованих 
організаціях – 10,7 року (рис. 1). загалом, досвід 
використання управління проектами становить від 
1 року до 50 років, а середнє значення – 15,4 року 
для інженерно-будівельної галузі, 10,7 року для 
галузі високотехнологічного виробництва, 8 років 
для галузі інформаційних систем і 6,8 років для 
галузі управління та передачі інформації. так, 
61% досліджуваних організацій мав досвід управ-
ління проектами менше 10 років [3].

таким чином, бачимо, що компанії тільки 
недавно почали застосовувати в своїй діяльності 
управління проектами (авіабудування відно-
ситься до галузей високотехнологічного вироб-
ництва, де середній досвід використання проек-
тно-орієнтованого управління становить 10,7 р.), 
і пройшло ще недостатньо часу, щоб побачити і 
усвідомити всі вигоди і переваги, які воно несе.

При управлінні інноваційним розвитком авіа-
будівних підприємств необхідно звернути увагу 
на певні особливості (передумови):

– для підвищення ефективності розвитку 
авіабудування необхідно здійснювати ран-
жування і виділення найбільш пріоритетних 
напрямків технологічних і наукових розробок;

– необхідно сформувати єдиний стратегічний 
план проведення дослідно-конструкторських і 
дослідницьких робіт, що реалізуються у вигляді 
комплексних проектів;

– ключову увагу необхідно приділити про-
ектам, спрямованим на розробку інноваційних 
конкурентоспроможних технологій;

– організацію виробництва слід проводити 
на основі модернізації авіаційних підприємств 
шляхом впровадження технологічних нововве-
день, здатних підвищити ефективність вироб-
ництва, скоротити часові витрати по розробці 
і впровадженню інноваційної продукції, підви-
щити також продуктивність праці, використо-
вуючи сучасні технології менеджменту персо-
налу, використовувати інформаційні системи 
для управління бізнес-процесами та системи 
менеджменту якості;

– розширення коопераційних зв’язків з про-
фільними вищими навчальними закладами, 
науковими організаціями, галузевими підприєм-
ствами та інноваційними компаніями [4, с. 560].

з вищевикладеного можна зробити висновок, 
що для підвищення конкурентоздатності та успіш-
ності функціонування підприємств авіабудування 
необхідно забезпечити їх готовність до реалізації 
інноваційних проектів. Проте, на українському 
ринку характерна ситуація, коли безліч проек-

Рис. 2. Система проектно-орієнтованого управління інноваційним розвитком  
ДП «АНТОНОВ»

Правове і нормативне забезпечення системи управління інноваційним розвитком 
на ДП «АНТОНОВ»

Керуюча підсистема

Організаційна 
структура

ДП «АНТОНОВ»

Кадровий 
потенціал

Інструменти проектно-
орієнтованого управління 
інноваційним розвитком

ДП «АНТОНОВ»

Технічні засоби 
управління 
проектами 

інноваційного 
розвитку

Об’єкт управління

Інноваційні проекти Операційна діяльність

Управління інноваційним розвитком
ДП «АНТОНОВ»

Інформаційний потік
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тів управляється засобами функціонального або 
процесного менеджменту. При цьому акцент 
ставиться на процесі, а не на досягненні цілей і 
результатів кожного окремого проекту, що в свою 
чергу веде до неефективного управління проек-
тами підприємства загалом [5]. Готовність до інно-
ваційного розвитку підприємств авіабудування 
може бути забезпечена за рахунок впровадження 
технологій проектно-орієнтованого управління, в 
т.ч. і за рахунок розроблення ефективної системи 
проектно-орієнтованого управління інноваційним 
розвитком. розглянемо таку систему на прикладі 
найбільшого в україні розробника та виробника 
авіаційної техніки – ДП «антонов».

таким чином, бачимо, що для ефективного 
функціонування системи проектно-орієнтова-
ного управління доцільно забезпечити єдність 
керуючої підсистеми, яка включала б в себе 
не тільки проектну організаційну структуру, а 
й кадровий потенціал з достатнім рівнем ква-
ліфікації (в т.ч. професійна підготовка керівни-
ків проектів в області управління); ефективне 
застосування інструментів проектно-орієнто-
ваного управління інноваційним розвитком під-
приємства; технічні засоби управління інно-
ваційним розвитком підприємства (інтеграція 
інформаційної системи управління проектами 
в загальну інформаційну систему). збалансу-
вавши усі названі частини керівної підсистеми, 
доцільно знайти оптимальне співвідношення 
операційної і проектної діяльності підприємства 
і забезпечити ефективне управління з метою 
інноваційного розвитку.

зміна системи управління авіабудівного під-
приємства на проектно-орієнтовану відкриває 
перед ним можливості для розвитку [6]:

– дозволяє гнучко і швидко адаптувати струк-
туру підприємства (в т.ч. організаційну): зміню-
вати, замінювати або виводити зі складу підпри-
ємства неефективні структури;

– підвищує рентабельність проектів, за раху-
нок зниження матеріальних та часових витрат 
на виконання проектів, а отже підвищує рента-
бельність діяльності загалом;

– забезпечує виконання виключно вигідних 
для підприємства проектів;

– підвищує результативність незадіяних без-
посередньо в проектній діяльності підрозділів;

– дозволяє оптимізувати портфель проектів, 
розробити доцільну та ефективну програму;

– знижує ризики і невизначеність при вико-
нанні нових для підприємства проектів;

– дозволяє виконувати більшу кількість про-
ектів за той же час за рахунок оптимізації розпо-
ділу ресурсів;

– підвищує конкурентоздатність підприєм-
ства загалом.

Висновки з проведеного дослідження. 
1. особливості інноваційного розвитку авіа-
будівних підприємств, що характеризуються 
високою наукоємністю продукції, наявністю 
проектної складової у діяльності підприємств, 
недосконалістю існуючої системи управління 
інноваційним розвитком, створюють переду-
мови для впровадження на таких підприємствах 
системи проектно-орієнтованого управління.

2. запропонована система проектно-орієнто-
ваного управління інноваційним розвитком авіабу-
дівного підприємства передбачає збалансування 
усіх складових керуючої системи (організаційна 
структура, кадровий потенціал, інструменти про-
ектно-орієнтованого управління інноваційним роз-
витком підприємства, технічні засоби управління 
інноваційним розвитком) в умовах наявності про-
ектної діяльності, та оптимальне співвідношення 
операційної і проектної діяльності підприємства 
для забезпечення інноваційного розвитку.

3. зміна системи управління авіабудівного 
підприємства на проектно-орієнтовану відкри-
ває перед ним можливості підвищення рен-
табельності проектів, оптимізації розподілу 
ресурсів, забезпечення гнучкості діяльності та 
підвищення конкурентоздатності підприємства.

Перспективи подальших досліджень можуть 
бути пов’язані з визначенням інструментарію 
оцінювання впровадженої проектно-орієнтова-
ної системи управління інноваційним розвитком 
на авіабудівних підприємствах.
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УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ УЧАСНИКІВ  
РИНКОВИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ КРИЗИ
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OF MARKET PROCESSES IN CRISIS

Ніконова М.І.
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Стаття розкриває сучасну і актуальну тему формування системи ефективного управління комерцій-
ним підприємством в умовах економічної кризи. Виявлені основні фактори ефективного рефлексивного 
управління комерційною діяльністю підприємства. Особливу увагу приділено рефлексивному аналізу вза-
ємин учасників ринкових процесів, для виявлення напрямків ефективної взаємодії комерційних підприємств 
зі споживачами і забезпечення стійкої конкурентної переваги. Основним науковим результатом статті 
слід вважати подальший розвиток моделі рефлексивних ігор для визначення споживчої привабливості.

Ключові слова: споживчі переваги, система управління, прогнозування попиту, рефлексія, рефлексив-
не управління, рефлексивні ігри.

Статья раскрывает современную и актуальную тему формирования системы эффективного управ-
ления коммерческим предприятием в условиях экономического кризиса. Выявлены основные факторы эф-
фективного рефлексивного управления коммерческой деятельностью предприятия. Особое внимание 
уделено рефлексивному анализу взаимоотношений участников рыночных процессов, для выявления на-
правлений эффективного взаимодействия коммерческих предприятий с потребителями и обеспечения 
устойчивого конкурентного преимущества. Основным научным результатом статьи следует считать 
дальнейшее развитие модели рефлексивных игр для определения потребительской привлекательности.

Ключевые слова: потребительские предпочтения, система управления, прогнозирование спроса, 
рефлексия, рефлексивное управление, рефлексивные игры.

The article reveals the contemporary and urgent topic of forming a system of effective management of a com-
mercial enterprise in the economic crisis. The main factors of effective reflexive control of commercial activities of 
the enterprise were identified. Particular attention is paid to the reflexive analysis of relations between the partici-
pants of market processes, to identify areas of effective interaction of businesses with consumers and to ensure a 
sustainable competitive advantage. Main scientific achievements of the article should be considered as continued 
development of the model of reflexive games to determine consumer appeal. 

Keywords: consumer preferences, the control system, demand forecasting, reflection, reflective management, 
reflexive games.

Постановка проблеми. у сучасній теорії 
управління одним із перспективних напрямів вза-
ємодії організації з іншими учасниками ринкових 
процесів є теорія рефлексивних ігор. у системі 
ефективного управління в умовах кризи засто-
сування рефлексивних методів може використо-
вуватися в процесі управління споживчою пове-
дінкою потенційних клієнтів, оскільки рефлексія 
дозволяє цілеспрямовано впливати на потоки 
інформаційного впливу. крім того, рефлексивні 
методи управління є порівняно низьковитрат-
ними відносно цінових і досить ефективними. 
тим не менше, використання апарату рефлек-
сивного управління в системі взаємодій організа-
цій зі споживачами є слабо вивченими.

рефлексивне управління у господарській 
діяльності організацій включає в такі основні 
елементи:

1) вивчення потенційних споживачів;
2) вивчення мотивів потенційного клієнта;
3) дослідження можливостей наданого про-

дукту;
4) вивчення конкурентів, визначення форм і 

рівня конкуренції;
5) дослідження рекламної діяльності;
6) визначення найбільш ефективних спосо-

бів просування продукту (послуги) від організа-
ції до потенційного клієнта.

у процесі вивчення споживачів визначається 
структура переваг. керівництво організації пови-
нно знати цільових клієнтів.

ключове питання в інформаційному управ-
лінні – вивчення мотивів потенційного клієнта. 
в рамках аналізу мотивів поведінки вивчаються 
не тільки їх смаки і звички, а й звичаї і нахили 
поведінки (стереотип мислення), що дозволяє 
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прогнозувати особливості поведінки певних 
соціальних груп на майбутнє і проводити адек-
ватну організаційну політику.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми дослідження полягає у 
виявленні очікувань (рефлексії) споживачів 
щодо дослідженої організації та наданого нею 
на ринок продукту. одночасно з виявленням очі-
кувань, необхідно з’ясувати, яким чином надати 
потенційним клієнтам нові продукти (послуги), 
на кого орієнтувати рекламу.

одним із важливих аспектів інформаційного 
маніпулювання є використання слабких місць 
конкурентів. Для цього необхідне вивчення кон-
курентів, визначення форм і рівня конкуренції.

на базі зібраної та обробленої інформації 
створюється комплекс моделей і методів реф-
лексивного управління економічною поведінкою 
учасників ринкових процесів (як фізичних, так і 
юридичних осіб). 

Формування систем ефективного управ-
ління організаціями в умовах кризи будується 
на моделюванні і прогнозуванні взаємовідносин 
учасників ринкових процесів. в основі такого 
типу процесів лежать стимули – внутрішні спо-
нукальні мотиви, обумовлені сукупністю зовніш-
ніх і внутрішніх причин. зовнішніми факторами 
виступає господарське середовище, яке харак-
теризується різними економічними параме-
трами. До числа внутрішніх факторів належать 
первинні бажання людей і прагнення до перед-
бачуваності і гарантованості майбутнього (сім’ї, 
добробуту, особистого здоров’я і т.д.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
існує кілька поширених підходів моделювання 
споживчого попиту. класична постановка моделі 
попиту, представлена в роботах е.е. слуцького 
[1], Дж. хікса [2] зазвичай називається неокла-
сичною моделлю раціонального споживача і 
виглядає як модель максимізації корисності 

Рис. 1. Моделі просторової взаємодії

Географічні
припускають нанесення меж 

торгових зон на карту 
досліджуваної території

Імовірнісні
визначають ймовірність вибору 

торгової точки покупцем, які 
проживають в конкретній 

місцевості

Модель центральної точки
Central Place Theory Аксіома споживчого 

вибору Льюса

Модель роздрібної гравітації Рейлі
Reill’s law of retail gravitation

модель Хаффа

Модель Бетті

Метод Наканіші-Купера
Multiplicative interactive choice

Модель Макфаддена
Multinominal logit model

модель Фотерінгема
Competing destinations model

Модель Роста і Донту

Моделі просторової взаємодії
Spatial interaction models



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 5 (05) 2016

181181Економіка та управління підприємствами

споживача при обмеженні ресурсів на безліч 
доступних товарів (послуг). однак така поста-
новка не враховує низку факторів, що відно-
сяться до нецінового стимулювання попиту і не 
може відобразити проблему вибору.

Для моделювання індивідуального попиту на 
ринку і.Г. Поспелов [3] пропонує уявити пове-
дінку споживача як нелінійний стохастичний 
процес дискретного характеру. такий підхід 
видається найбільш адекватним реальній пове-
дінці споживачів, проте досить складний для 
його кількісного представлення. тому на прак-
тиці частіше застосовуються прості детерміно-
вані безперервні і прямі залежності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поведінку споживачів формалізувати за допо-
могою математичних моделей досить складно. 
Моделювання функціональної залежності попиту 
на продукт досліджуваної організації найчастіше 
базується на моделях просторової взаємодії, які 
припускають, що споживач найімовірніше при-
дбає продукцію, яка продається ближче до нього, 
ніж у більш віддалених центрах при виконанні 
заданих параметрів якості виведеного організа-
цією на ринок продукту. ці моделі діляться на два 
класи: географічні та ймовірні (рис. 1) [4].

Географічні моделі були створені для 
формалізації процесу визначення меж діло-
вого простору конкретної організації. імовір-
нісні – показують можливу кількість споживачів 
при відповідність продукту їх вимогам. Після 
чого, отримані ймовірності, використовуються 
для обчислення розміру області впливу.

розглядаючи наявні моделі з погляду аспек-
тів споживчої привабливості, можна відзначити 
недостатній опис у сучасних умовах параметрів 
інфраструктури, маркетингу та навколишнього 
середовища. у зв’язку з цим при моделюванні 
взаємовідносин учасників ринкових процесів 
необхідно враховувати психологію поведінки 
шляхом введення в математичну модель вектор 
споживчих переваг х. у вектор х входитимуть 
контрольовані чинники, що описують якість 
організації з точки зору споживача. Досліджу-
вані характеристики споживчих переваг є гете-
рогенними один до одного, отже, оцінка вектора 
х можлива з використанням механізмів комп-
лексного оцінювання. на практиці комплексного 
оцінювання отримали широке застосування 
кваліметричні моделі, де результатом стає 
середньозважена оцінка [5]. у нашій роботі ско-
ристаємося геометричною моделлю (1), тому 
що вона рекомендується для використання при 
об’єднанні неоднорідних показників:
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де qi – це зважені коефіцієнти, в своїй сумі 

рівні 1, хi – значення i-ої характеристики по від-
носній шкалі [0,10].

Модель попиту досліджуваної організації за 
вибраний проміжок часу може бути представ-
лена залежністю (2):

Di (E) = Pi ∙ Ni ∙ Ev, i = 1 … n               (2)
де рі – імовірність залучення досліджува-

ної групи споживачів, Ni – кількість ймовірних 
покупців в зоні i, Ev – середні витрати жителів на 
товари v – типів в обраному періоді, n – кількість 
досліджуваних районів.

Для знаходження імовірності залучення спо-
живачів використовуємо модель рефлексивних 
ігор. Параметри Ni і Ev знайдемо на підставі 
даних Державної служби статистики.

розглянемо відносини учасників досліджува-
ної групи з точки зору рефлексії в.а. лефевра.

виводимо кожного учасника ринкових відно-
син в досліджуваному місці у вигляді суб’єкта 
для розгляду взаємин і впливів всередині групи 
для подальшого аналізу доцільності та ефек-
тивності вибору місця розташування для здій-
снення комерційної діяльності підприємства.

аналіз поведінки групи виконується в такій 
послідовності:

1) визначається склад групи (а1, а2, ... аn, 
n≥1) і відносини між її учасниками (союз або 
конфлікт) для побудови графа відносин G.

2) задається набір дій з відношенням реалі-
зованості для кожного з суб’єктів досліджуваної 
групи (α1, α2, α3,..., αs), розглядається як універ-
сальна множина М.

3) будується матриця впливів ║pig║, де pig М. 
у рядках зазначено впливи, які надаються учас-
ником групи на себе і на інших, по стовпцях – 
впливи, одержувані від себе та інших. елементи 
вигляду рkk – це вибір суб’єкта групи, який знахо-
диться за допомогою рішення рівняння виду (3).

ах + вх = х                           (3)
рівняння має рішення за умови а ⊇ в.
4) на підставі декомпозиції графа групи буду-

ється діагональна форма Ф, яка представляє 
собою одночасно структуру рефлексії суб’єкта 
та ієрархію образів себе, і функцію вибору кож-
ного з учасників групи. тепер учасники групи 
розглядаються як змінні, і кожному з них відпо-
відає одна і та ж функція (4):

Ф = Ф (а1, а2,..., аn)                   (4)
ця функція розглядається як модель мен-

тальної генерації вибору.
5) важливу роль для формальної процедури 

обчислення значень форми Ф грає функція (5), 
тому що рівняння виду (3) можуть бути записані 
в експоненційній формі.

Ф (a,b) = a + b = ab                                (5)
Граф відносин групи і впливу інших учас-

ників накладають певні обмеження на вибір 
досліджуваного суб’єкта. така модель дозволяє 
обчислювати імовірнісні напрямки вибору кож-
ного з учасників [6].

6) визначення імовірності залучення спожи-
вачів з ближньої торгової зони в досліджуване 
комерційне підприємство здійснюється за фор-
мулою (6):

( )
n

m
AP A=                          (6)
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де mA – прийнятний набір реалізованих аль-
тернатив для суб’єкта а, n – загальна кількість 
можливих реалізованих альтернатив.

Для визначення імовірності залучення спо-
живачів з ближньої торгової зони приймемо такі 
припущення:

1) будемо вважати, що всі конкуренти знахо-
дяться на одному рівні розвитку власної госпо-
дарської діяльності, тому вони об’єднані в одно-
рідну групу учасників досліджуваних відносин,

2) ближню торгову зону розглянемо як єди-
ний район,

3) жителів досліджуваної території розгля-
немо як єдину сукупність,

4) припустимо, що інтереси групи споживачів 
і досліджуваних торговельних об’єктів повністю 
взаємно задовольняють один одного і маю між 
собою відносини союзу, а інтереси між торговими 
підприємствами природним чином розрізня-
ються і носять відношення конфлікту між собою,

5) граф відносин розглядаємо з точки зору 
зовнішнього спостерігача.

Досліджуємо групу, що складається з трьох 
суб’єктів: досліджуваного комерційного підпри-
ємства (а1), групи підприємств-конкурентів (а2) і 
групи споживачів, які проживають в ближній зоні 
з1 (а3).

уявімо її у вигляді графа G з бінарними відно-
синами союзу і конфлікту (рис. 2). Граф деком-
позований, отже, ми його можемо представити 
у вигляді полінома і діагональної форми, для 
отримання рівняння вибору.

А3

А1 А2

Рис. 2. Граф відносин в групі

задамо набір дій {α1, α2,…, αS}, де S≥1 з уна-
рним ставленням реалізованості для ведення 
успішної господарської діяльності на підставі 
проведених маркетингових досліджень. Для 
кожного учасника групи цей набір буде розгля-
датися як універсальна множина 1. безліч всіх 
підмножин універсальної множини, включаючи 
порожнє, інтерпретується як множина альтерна-
тив, і позначимо його М. 

суб’єкт а1 – досліджуване комерційне підпри-
ємство, якому для ведення успішної господар-
ської діяльності необхідно задовольнити сучасні 
вимоги клієнтів. Для цього був використаний век-
тор особистих переваг X як параметр, що опи-
сує рівень відповідності сучасним вимогам спо-
живачів. задамо набір дій з унарним ставленням 
реалізованості: α1 – відповідність підприємства 
параметрам вектора особистих переваг.

1 = {α1} – піддається реалізації.
0 = { } – піддається реалізації.
суб’єкт а2 – підприємства-конкуренти, 

можуть виконати той же набір дій.
суб’єкт а3 – сукупність споживачів ближньої 

зони, може виконати 2 дії α2 – здійснити покупку 
у досліджуваного підприємства, α3 – зробити 
покупку у конкурентів.

1 = {α2, α3,} – піддається реалізації.
{α2} – піддається реалізації.
{α3} – піддається реалізації.
0 = { } – піддається реалізації.
Під час моделювання вибору досліджува-

них суб’єктів, вплив інших суб’єктів на певний 
суб’єкт буде представлено на мові його власної 
множини альтернатив.

Матриця впливів ║pij║, i = 1,…,n; j = 1,…,n; де 
pij є M; pij – альтернатива, до вибору якої суб'єкт 
аi схиляє суб’єкта аj, елемент pkk – інтенція 
суб’єкта аk, матиме вигляд (рис 3).

а1 а2 а3

аа1 а1 0 {α2}
аа2 0 а2 {α3}
аа3 1 = {α1} 1 = {α1} а3

Рис. 3. Матриця впливів

використовуючи граф відносин G (рис. 1), 
напишемо поліном (7):

а3 (а1 + а2)                          (7)
на його основі побудуємо діагональну 

форму Ф (8), що представляє одночасно і ієрар-
хію образів себе (рис. 4), і функцію вибору кож-
ного суб’єкта:
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другого образа себе

Рис. 4. Ієрархія образів себе

розглянемо форму (8) у вигляді експоненцій-
ної формули і спростимо її (9):
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суб'єктам а1, а2, а3, відповідають наступні 
рівняння (10, 11, 12):
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наведемо рівняння до виду 
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, 
(де i = 1, 2, 3) (13, 14, 15):
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значення для підстановки беруться з відпо-

відних стовпців матриці впливів.
Для досліджуваного комерційного підприєм-

ства отримуємо рівняння (16):
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Дане рівняння можна вирішити, тому що а=1, 

в=0. в цьому випадку існує два рішення {α1, }. 
Досліджуване підприємство знаходиться в стані 
свободи вибору.

Для групи підприємств-конкурентів отриму-
ємо рівняння (17):
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                     (17)
оскільки а=1, в=0, а ⊃ в, то рівняння так 

само має рішення, яке задовольняє нерівно-
сті (18):

1 ⊇ а2 ⊇ 0                         (18)
отже, підприємства-конкуренти так само 

знаходяться в стані свободи вибору, тому що 
можуть реалізувати будь-яку альтернативу із 
заданої їм множини дій.

Для групи споживачів отримуємо рівняння (19):
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де а={α2,α3}=1, в=1. у цьому випадку а=в, з 

чого випливає, що рішення єдине. Група спожи-
вачів є суперактивною, тому що при будь-якому 
впливі на неї інших суб’єктів вибирається аль-
тернатива 1.

визначимо ймовірність залучення групи спо-
живачів а3 за результатами рівняння для а3, в 
досліджуване комерційне підприємство а1 за 
формулою (6) і отримаємо (20):

( ) 1
1
1

1 ==AP                           (20)
отже, при заданих відносинах і наборі дій в 

досліджуваній групі імовірність залучення групи 
споживачів дорівнює 1.

тепер введемо поняття рефлексивного 
управління. в даному дослідженні під рефлек-
сивним управлінням мається на увазі будь-який 
вплив одного суб’єкта на іншого або на групу 
суб’єктів. розрізняють чотири типи рефлексив-
ного управління: маніпулювання за допомогою 
впливів, маніпулювання шляхом зміни відносин, 

маніпулювання порядком значущості і вплив на 
неусвідомлену сферу суб’єкта [7].

Приймемо наступне припущення, кожен 
учасник дослідження виробляє вибір альтерна-
тиви з безлічі {0,1}.

у даній роботі використаний перший тип 
рефлексивного управління – маніпулювання 
впливом. схема така: досліджуване підприєм-
ство бажає, щоб споживач вибрав альтерна-
тиву 1 і для цього здійснює вплив за допомогою 
вектора особистих переваг х. Граф відносин 
на рис. 2, йому відповідає поліном (7) і діаго-
нальна форма (8). спростивши, знаходимо, що 
форма еквівалентна своєму поліному. рівняння 
для групи споживачів набуває вигляду (15), де 
а=а1+а2, в=1. з чого випливає, що рівняння має 
рішення при а1+а2=1.

нехай група підприємств-конкурентів не 
робить рефлексивного впливу на досліджувану 
групу споживачів (а2 = 0), в цьому випадку (21)
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отже, а3=а1. значить, якщо досліджуване 

підприємство бажає, щоб споживачі вибрали 
альтернативу 1, то його вплив має бути 1 – спо-
живачі підкоряються впливам комерційного 
підприємства. якщо, а1 необхідно, щоб а3 
перейшов в стан фрустрації, то його вплив має 
дорівнювати 0. у цьому випадку ми отримуємо 
рівняння (20),
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з цього, випливає, що досліджувана група 

споживачів не в змозі зробити вибір.
Висновки. Поведінка досліджуваних учас-

ників ринкових відносин було проаналізовано 
за допомогою теорії рефлексивних ігор. були 
передбачені індивідуальні вибори всіх суб’єктів 
групи. і вказані можливі напрями надання реф-
лексивного управління отриманими результа-
тами виборів досліджуваних учасників відносин.

Для моделювання функції попиту були вияв-
лені ключові елементи ефективного управління:

1) величина вектору споживчих переваг, яка 
реально відображає наявність продукту для 
споживача як територіальну, так і фінансову,

2) імовірність залучення споживачів.
таким чином, ефективна діяльність будь-якої 

організації неможлива без прогнозування попиту 
на власний продукт. тому розробка науково-
обґрунтованої моделі прогнозування попиту є 
одним із пріоритетних завдань ефективної сис-
теми управління організацією в умовах кризи. 
комплекс вимог до моделі прогнозування попиту 
включає в себе такі параметри, як простота реа-
лізації на практиці, невисока ресурсоємність, 
швидкість реакції на зовнішні впливи.
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КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ  
ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

INNOVATIONS COMMERCIALIZATION AS OBJECTIVE FACTOR  
OF EFFICIENT FUNCTIONING OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Олефіренко О.М.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри маркетингу 
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У статті обґрунтовано необхідність поглиблення досліджень щодо управління процесом комерціалізації 
інновацій, а також розглянуто сутність цього процесу. Детально охарактеризовано учасників процесу ко-
мерціалізації інновацій промислових підприємств, можливі сфери виникнення конфліктів між різними учасни-
ками та наведено приклади можливих проблем. Розглянуто забезпечення процесу комерціалізації інновацій.

Ключові слова: бізнес, держава, інновації, комерціалізація, підприємство, промисловість, процес. 

В статье обоснована необходимость углубления исследований по управлению процессом коммерциа-
лизации инноваций, а также рассмотрена сущность этого процесса. Подробно охарактеризованы участ-
ники процесса коммерциализации инноваций промышленных предприятий, возможные сферы возникнове-
ния конфликтов между различными участниками и приведены примеры возможных проблем. Рассмотрено 
обеспечение процесса коммерциализации инноваций.

Ключевые слова: бизнес, государство, инновации, коммерциализация, предприятие, промышлен-
ность, процесс. 

The necessity of deepening the research on managing the process of innovations commercialization and the es-
sence of this process are substantiated in the article. The stakeholders of innovations commercialization of industrial 
enterprises are described in detail, as well as possible areas of conflicts between different participants. The exam-
ples of possible problems are indicated. The support for the process of innovations commercialization is examined.

Keywords: business, government, innovations, commercialization, enterprise, industry, process.

Постановка проблеми. сучасний стан сві-
тової економіки вимагає від країн швидкого та 
динамічного розвитку інноваційної діяльності. 
нехтування принципами інноваційного розвитку 
та інвестування ненаукоємних галузей призво-
дить до конкурентного відставання держави на 
світових ринках. таким чином, логічним є те, що 
ключовим чинником успіху держави на міжна-
родній арені є рівень її інноваційного розвитку. 
у діяльності підприємств розвинутих країн інно-
вації та технологічний розвиток є важливими 
засобами вирішення соціально-економічних 
завдань. високий рівень розвитку технологій у 
постіндустріальній економіці дозволить транс-
формувати одні види ресурсів в інші й стимулю-
вати процеси створення нового багатства.

Прагнення зменшити економічний розрив між 
розвинутими країнами і країнами, які розвива-
ються зумовлює необхідність створення сприят-
ливого інноваційного клімату в останніх з метою 
активізації інноваційного розвитку суб’єктів гос-
подарської діяльності. Для досягнення цієї мети 

необхідно розробити і науково обґрунтувати 
систему управління інноваційною діяльністю 
підприємств, яка враховує особливості впрова-
дження діяльності в країнах, що розвиваються і 
водночас, дозволяє повною мірою використову-
вати позитивний досвід розвинутих країн.

безумовно, на сьогодні, враховуючи неста-
більну ситуацію на ринку, жодних гарантій щодо 
повернення інвестицій у нові продукти чи техно-
логії не існує, проте наявними є методи нівелю-
вання ризику та збільшення ймовірності успіш-
ності реалізації інноваційних проектів. однією з 
таких форм є комерціалізація інновацій як окре-
мий бізнес-процес. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Питання інноваційного розвитку економіки 
загалом та суб’єктів господарювання зокрема 
широко висвітлюються у наукових роботах як 
вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Проте, про-
блематика процесу комерціалізації інновацій 
досліджується фрагментарно. так, серед про-
відних зарубіжних фахівців, які присвятили свій 



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

186 Економіка та управління підприємствами186

науковий пошук означеній проблемі варто від-
значити б. бозмен [1], т. лааманена [2], Д. Гіде-
она [3], лі Ю. [4], в. Мухопада [5], о. наумова 
та о. захарова [6] та багатьох інших. серед 
авторитетних вітчизняних вчених необхідно від-
значити роботи о. ляшенка [7], а. комеліної 
[8], л. антонюка [9], Г. ступнікера [10], і. Пав-
ленка [11] та багатьох інших. у роботах зазна-
чених вчених ґрунтовно досліджено погляди на 
трактування сутності поняття «комерціалізація 
інновацій», постулати формування механізму 
комерціалізації інновацій, місце цього процесу в 
системі управління підприємством тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. більшість наукових робіт 
розкривають окремі аспекти процесу комерціалі-
зації інновацій, пов’язані з вибором форм та клю-
чових учасників цього процесу, ідентифікацією 
збутових можливостей інноваційної продукції 
суб’єкта господарювання та пошуком оптималь-
них джерел фінансування процесу комерціалі-
зації інновацій. Поряд з цим, ціла низка питань, 
пов’язаних із організацією процесу комерціаліза-
ції інновацій на рівні окремих підприємств, зали-
шається не вирішеною остаточно.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження ключових засад комерціалізації іннова-
цій на промислових підприємствах україни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. як свідчить вітчизняний досвід, 
поточне реформування науково-технічного 
комплексу відбувається за принципами постій-
них змін пріоритетів, без забезпечення реаль-
ної та передбачуваної державної підтримки, 
формування попиту на наукові здобутки з боку 
реального сектора економіки тощо. Доволі сут-
тєвою перешкодою для імплементації інновацій 
підприємствами україни можна вважати також 
відсутність фінансових резервів у межах під-
приємства або групи підприємств, а також зна-
чні витрати на впровадження інновацій. Поряд 
з цим, забезпечення ефективного розвитку про-
мислового підприємства сьогодні неможливе 
без інновацій. враховуючи застарілість вітчиз-
няного обладнання, його енергоємність, значні 

потужності промислових підприємств україни 
та наявність кваліфікованого персоналу, саме 
інноваційно-активна діяльність здатна забезпе-
чити конкурентні переваги на міжнародних рин-
ках промислової продукції. 

у цьому контексті особлива роль відводиться 
процесу комерціалізації інновацій. варто заува-
жити, що у зарубіжній та вітчизняній науковій 
літературі сформувалося три ключових проти-
річчя під час дослідження теоретичного базису 
процесу комерціалізації інновацій [12]:

– перше протиріччя пов’язане з поглядами 
науковців на досліджувану категорію винятково 
як на ринковий збут інновацій без урахування 
розробки нагальних сучасних нововведень;

– друге протиріччя передбачає трактування 
комерціалізації як інструменту, який забезпечує 
реалізацію інновацій на мікрорівні;

– третє протиріччя розкриває комерціалі-
зацію інновацій як статичний процес, тоді як 
на практиці це динамічний ринковий механізм, 
який відображає зміни на сучасних ринках.

отже, у загальному розумінні, комерціалі-
зація інновацій, перш за все, пов’язана із роз-
робкою та реальним впровадженням інновацій, 
а по-друге, із фінансовим, організаційним та ін. 
забезпеченням цього процесу. як влучно було 
зазначено у роботі [11], процес комерціалізації 
інновацій характеризується підвищеним ступе-
нем ризикованості, оскільки реакція потенцій-
них споживачів на розроблений інноваційний 
продукт є непередбачуваною та складно під-
дається прогнозуванню. у цьому контексті осо-
бливої уваги заслуговують учасники процесу 
комерціалізації інновацій, оскільки визначення 
досліджуваної категорії змінюється залежно від 
того, під кутом зору якого учасника вона (катего-
рія) розглядається. 

усіх учасників процесу комерціалізації іннова-
цій доцільно розділити на три великі групи: роз-
робники, покупці (інвестори), посередники [11; 13] 
та розглядати у відповідній єдності або за прин-
ципом системності, який передбачає обов’язкову 
орієнтацію кожного з представників на отримання 
прибутку від інноваційних розробок. так, група 

Рис. 1. Процес комерціалізації інновацій

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ

Етап 1 Оцінка та обрання найкращих ідей інноваційних розробок

Етап 2 Пошук та формування стабільних джерел фінансового 
забезпечення інноваційних розробок

Самостійне використання 
результатів НДДКР

Переуступка частини прав 
на результати НДДКР

Повна передача прав на 
інновацію

Етап 3 Виробництво інноваційної продукції та її реалізація
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розробників представлена достатньо широко і 
включає безпосередньо підприємства, науково-
дослідні інститути, колективи вчених та окремо 
винахідників. Друга група учасників процесу 
комерціалізації інновацій представлена держа-
вою (державні програми, замовлення, фонди), 
недержавними фондами та грантодавцями, 
венчурними фондами та «бізнес-янголами», 
великими та середніми підприємствами. Група 
посередників включає консалтингові компанії, 
центри комерціалізації інтелектуальної власності 
та трансферу інновацій, біржі інновацій, центри 
просування технологій. наявність та важливість 
останньої групи учасників обумовлена різними 
підходами розробників інновацій до організації 
процесу їх комерціалізації.

відповідно до сучасної зарубіжної практики 
на рис. 1 в узагальненому вигляді представлено 
процес комерціалізації інновацій. кожен із пред-
ставлених на рис. 1 етапів ідентифікує окремий 
бізнес-процес, який характеризується наяв-

ністю великої кількості елементів та складних 
зв’язків між ними. 

важливе підґрунтя формує трикутник забез-
печення процесу комерціалізації інновацій, який 
складається з фінансового, організаційного та 
нормативно-правового забезпечення. коротко 
охарактеризуємо кожен з них.

в україні фундаментом нормативно-пра-
вового забезпечення процесу комерціалізації 
інноваційних розробок є закон україни «Про 
державне регулювання діяльності у сфері транс-
феру технологій» [14] та законодавство у сфері 
інтелектуального права, оскільки не завжди кін-
цевим власником інновації є її розробник. важ-
ливо також зауважити про наявність регіональ-
них центрів підтримки інноваційного розвитку, 
які розташовані у м. Дніпропетровськ, м. львів, 
м. ужгород, м. київ, м. одеса, м. вінниця, 
м. луцьк, м. харків, м. Миколаїв. серед іншого, 
вагоме місце належить державно-приватному 
партнерству. тож, держава не лише ство-

таблиця 1
Сфери виникнення конфліктів між учасниками процесу комерціалізації інновацій 

Сфера виникнення 
конфлікту

Можливі проблеми

наука – низька якість наукових розробок;
– занадто високі ціни;
– низька мотивація та відсутність зацікавленості серед дослідників у 
проведенні конкретних наукових досліджень і розробок;
– низький рівень довіри до партнерів;
– невідповідність теоретичних наукових розробок практичній дійсності та 
попиту на ринку

відносини з 
державою

– неефективне державно-приватне партнерство;
– відсутність ефективно налагодженого механізму зворотного зв’язку;
– наявність адміністративних бар’єрів;
– неефективність програм державної підтримки інноваційних підприємств;
– неефективність державної інноваційної та інвестиційної політики;
– прогалини у законодавстві

Підприємницьке 
середовище

– негативний вплив макроекономічних чинників та зовнішнього середовища;
– нерозвиненість фінансових ринків;
– недостатньо розвинена інфраструктура підтримки інноваційних процесів;
– відсутність зацікавленості у імплементації наукових розробок;
– застарілість обладнання та технологій, швидкий моральний знос основних 
фондів;
– невідповідність роботи підприємств міжнародним стандартам;
– низька якість менеджменту

інноваційна 
діяльність

– негнучкість інноваційної діяльності;
– високий термін окупності інноваційних розробок;
– високі комерційні ризики;
– проблема сприйняття інновацій;
– висока вартість імплементації інноваційних розробок;
– неефективна система інноваційного ризик-менеджменту;
– проблеми зі збутом інноваційної продукції

залучення ресурсів – проблеми із залученням кадрових ресурсів (невідповідність кваліфікації 
персоналу поточним потребам; висока вартість кадрових ресурсів тощо);
– проблеми із залученням фінансових ресурсів (відсутність зацікавленості у 
інвесторів; неможливість отримати кредит, державне цільове фінансування 
тощо);
– проблеми із виробничими потужностями (необхідність та занадто висока 
вартість закупівлі нового обладнання для виробництва інноваційної продукції; 
застаріле обладнання, що підвищує вартість кінцевого продукту; відсутність 
технологій тощо)



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

188 Економіка та управління підприємствами188

рює правове поле для розробників інновацій, 
але й підґрунтя для розширення інноваційної 
діяльності суб’єктів господарювання. організа-
ційне забезпечення комерціалізації інновацій 
напряму пов’язане зі сприятливими умовами 
в країні щодо створення кластерних наукових 
об’єднань, технопарків, нових компаній тощо. 
це сприяє стимулюванню діяльності науково-
дослідних інститутів, інтеграції політики у сфері 
науки та техніки з промисловою політикою в 
країні. Фінансове забезпечення процесу комер-
ціалізації інноваційних розробок також напряму 
залежить від інтегрованості держави у цей про-
цес, що має прояв у забезпечені сприятливих 
умов для розвитку венчурного бізнесу, надання 
державних кредитів, підтримки малих та серед-
ніх підприємств, підтримки механізму інновацій-
ного посередництва між розробниками іннова-
цій та безпосередньо бізнесом [15; 16].

Повертаючись до дослідження учасни-
ків комерціалізації інновацій, зауважимо, що 
їх перелік суттєво впливає на організацію та 
управління цим процесом, а також обсяги та 
джерела фінансування. так, наприклад, не 
кожне підприємство має необхідні потужності 
для забезпечення усього циклу комерціаліза-
ції інновацій та власну науково-дослідну час-
тину, що обумовлює необхідність або приймати 
участь у науково-дослідних розробках поряд з 
іншими учасниками, володіючи лише частиною 
права на інноваційну розробку, або придбати 
уже готову інноваційну розробку й забезпечу-
вати її вихід на ринок у якості інноваційного про-
дукту. у цьому контексті важливу роль відіграє 
розвиток та кількість науково-дослідних інсти-
тутів, що функціонують у країні. такі організа-
ції можуть відрізнятися за формою власності 
та підпорядкування, проте, як свідчить досвід 
розвинених країн, вони здатні у повному обсязі 
забезпечувати ринок інновацій новими ідеями, 
технологіями, знаннями. Поряд із цим, най-
більш важливим є ефективно налагоджений 

механізм трансферу технологій у бізнес-середо-
вище через відповідні канали: інжиніринг, лізинг, 
франчайзинг, ліцензування та патенти, технічне 
навчання, промислова кооперація. це прямо 
впливає на інноваційний бізнес-цикл «розроб-
ник – виробник – споживач».

Поряд із зазначеним, важливо відзначити, 
що велика кількість учасників у процесі комер-
ціалізації інновацій створює загрозу виникнення 
конфлікту між ними. так, можна виділити п’ять 
груп конфліктів між учасниками комерціалізації 
інновацій, які представлені в табл. 1.

важливо розуміти, що всі учасники процесу 
комерціалізації інновацій тісно пов’язані і мають 
співпрацювати на кожному етапі реалізації цього 
процесу. це забезпечить уникнення суперечок 
та суттєво підвищить ефективність результатів.

Висновки. більшість сучасних підприємств 
дійшли висновку про нагальну необхідність та 
важливість імплементації інноваційних розробок 
у свою діяльність. це обумовлено, з одного боку, 
глобалізаційними тенденціями у світовій еконо-
міці, що спонукає підприємства до пошуку нових 
засобів забезпечення своєї конкурентоздатності, 
а з іншого – необхідністю освоєння нових тех-
нологій, що забезпечують зростання прибутко-
вості бізнесу та оптимізації діяльності за рахунок 
переміщення капіталу у сфери з більш високою 
продуктивністю та прибутковістю. також, саме 
інноваційна діяльність суб’єктів господарювання 
сприяє прискоренню економічного зростання та 
розвитку країни загалом.

таким чином, необхідність налагодження та 
забезпечення ефективності процесу комерці-
алізації інновацій є об’єктивною умовою сього-
дення, що не лише створює матеріальні блага 
та відповідну вартість, але й формує новий 
попит на ринку, зміщує акценти у виробничій 
діяльності підприємств різних сфер господарю-
вання, формує нові способи заміщення осно-
вного капіталу та забезпечує підвищення рівня 
дохідності інноваційної діяльності підприємств.
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У статті здійснено аналіз надходжень та витрат грошових коштів та фінансових результатів ді-
яльності підприємств молокопереробної галузі, визначена роль управління грошовими потоками в системі 
ефективного управління підприємством, обґрунтовано необхідність та визначені основні етапи забезпе-
чення фінансової рівноваги шляхом збалансування грошових потоків, виділені шляхи оптимізації грошових 
надходжень досліджуваних підприємств.

Ключові слова: грошовий потік, планування, оптимізація, стратегічні цілі, управління грошовим 
потоком.

В статье проведен анализ доходов и расходов денежных средств и финансовых результатов дея-
тельности предприятий молокоперерабатывающей отрасли, определена роль управления денежными 
потоками в системе эффективного управления предприятием, обоснована необходимость и определены 
основные этапы обеспечения финансового равновесия путем сбалансирования денежных потоков, опре-
делены пути оптимизации денежных поступлений исследуемых предприятий.

Ключевые слова: денежный поток, планирование, оптимизация, стратегические цели, управление 
денежным потоком.

In the article the income analysis and cash expenditures and financial results of activity of the enterprises of the 
dairy industry, defines the role of cash flow management in the system of effective management of the enterprise, 
the necessity and the basic steps to ensure financial equilibrium by balancing cash flow, defined ways to optimize 
cash flows investigated enterprises.

Keywords: cash flow, planning, optimization, strategic goals, cash flow management.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Для підприємства, що працює в рин-
кових умовах, однією з основних засад ефек-
тивної діяльності є безперервний рух грошових 
коштів, що забезпечує функціонування усіх видів 
діяльності підприємства, сплати зобов’язань та 
забезпечення розширеного відтворення. тому 
основним завданням підприємства є підви-
щення ефективності його функціонування за 
рахунок раціонального управління грошовими 
потоками, яке дозволить забезпечити фінан-
сову рівновагу та ритмічність діяльності підпри-
ємства, прискорити обіг капіталу, знизити ризик 
неплатоспроможності та отримати прибуток. 

нині в україні спостерігається тенденція 
до скорочення виробництва молочної продук-
ції, зниження рентабельності виробництва та 

неплатоспроможності підприємств. у зв’язку з 
цим управління підприємством вимагає вдоско-
налення методів аналізу, планування та опти-
мізації грошових потоків. отже, дослідження 
питань управління грошовими потоками у таких 
умовах є першочерговим та актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вивченням сутності управління та оптимізації 
грошових потоків займалась значна кількість 
вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, а 
саме: і.о. бланк, М.Д. білик, Ю. брігхем, Г.Г. кірей-
цев, в.в. ковальов, л.о. лігоненко, і.а. Маркіна, 
а.М. Поддєрьогін, в.П. савчук та інші. разом з тим, 
низка питань щодо ефективності управління гро-
шовими потоками та шляхи оптимізації грошових 
потоків молокопереробних підприємств потребує 
більшої уваги і тому залишається актуальною.
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується 
означена стаття. Молокопереробна галузь є 
однією з провідних у структурі промисловості 
україни. Перспективи її розвитку та функціону-
вання завжди є актуальними, оскільки молочні 
продукти є особливо цінними та незамінними 
продуктами харчування будь-якої людини. 
Переробкою молока в україні, за даними Держ-
комстату на 2014 рік, займається 401 підпри-
ємство, проте майже 80 контролює 50 заводів, 
значна частина яких входить до складу великих 
холдингів [3].

закриття російського ринку, на який припа-
дало близько 85% експорту молочної продук-
ції з україни, примушує вітчизняних виробників 
шукати нові ринки збуту. якщо кисломолочна 
продукція ще експортується в казахстан і Гру-
зію, то підприємствам з виробництва твердих 
сирів доводиться або змінювати асортимент 
продукції, що випускається, або гармонізувати 
виробництво до європейських стандартів.

нині в україні спостерігається спад вироб-
ництва молочної продукції. статистичні дані 
по видах молочних продуктів вироблених у  
2013-2015 роках наведені у табл. 1.

як видно з даних, наведених у табл. 1, зна-
чною мірою скоротилося виробництво сирів та 
йогурту у 2015 р. порівняно до 2013 р. Порівню-
ючи 2015 р. з 2014 р., бачимо, що виробництво 
всіх видів молочної продукції має тенденцію до 
скороченнями. це призводить до погіршення 
показників фінансових результатів та чистого 
прибутку підприємств молокопереробної галузі, 
які теж в свою чергу мають тенденцію до погір-
шення за останні роки. Проведений аналіз 
фінансового результату до оподаткування та 
чистого прибутку молокопереробних підпри-
ємств україни за період 2010-2014 рр. наведе-
ний у табл. 2 і 3.

за даними табл. 2 бачимо, що відсоток під-
приємств, що одержують прибуток, з 2012 року 
має тенденцію до скорочення. їх фінансовий 
результат у 2013 р. становив 1473,6 млн. грн., а 
у 2014 р. він скоротився майже вдвічі, та стано-
вив 808,5 млн. грн. натомість протягом 2014 р. 

результативний фінансовий результат змен-
шився і підприємства молокопереробної галузі 
в підсумку отримали збиток розміром майже 
один млн. грн., незважаючи на переважну біль-
шість підприємств, що отримали прибуток, та 
частку підприємств, що одержали збиток (60% 
до 40% відповідно).

таблиця 2
Фінансові результати до оподаткування 
підприємств молокопереробної галузі 

України за 2010-2014 рр. 
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2010 -860,0 61,7 814,3 38,3 -1674,3
2011 -488,2 52,4 810,0 47,6 -1298,2
2012 1285,1 66,2 1626,3 33,8 -341,2
2013 1038,6 63,8 1473,6 36,2 -435,0
2014 -961,9 59,6 808,5 40,4 -1770,4

Джерело: складено за [3]

отже, аналізуючи табл. 3, можна сказати, 
що загальна сума отриманого прибутку серед 
підприємств молокопереробної галузі скорочу-
ється. все це є негативним наслідком, а отже, 
для покращення операційної діяльності, наро-
щення обсягів виробництва, збільшення рівня 
рентабельності, платоспроможності та ліквід-
ності, підприємствам потрібно приділити увагу 
управлінню грошовими потоками, їх плану-
ванню та оптимізації. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз та удоскона-
лення системи управління грошовими потоками 
на підприємствах молокопереробної галузі 
україни на основі оптимізації грошових пото-

таблиця 1
Обсяги виробництва молочної продукції в Україні у 2013-2015 рр. (тис. тон) 

Продукція 2013 2014 2015 Абсолютне відхилення 
2015 до 2013 (+,–)

Відносне відхилення 
2015 до 2013 (%)

Молоко рідке оброблене 971,8 1116,5 970,4 -1,4 -0,14
Молоко та вершки, 
жирністю більше 6% 51,5 68,2 61,8 10,3 20,0

Молоко і вершки сухі 53,8 66,7 60,9 7,1 13,2
Масло вершкове 94,3 114,0 102,0 7,7 8,16
сири тверді 165,4 130,4 123,6 -41,8 -25,3
сири свіжі неферментовані 83,7 74,7 67,8 -15,9 -19,0
йогурт 522,3 472,8 426,2 -96,1 -18,4

Джерело: складено за [10, с. 110]
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ків, обґрунтування механізмів збільшення над-
ходжень фінансових ресурсів на таких підпри-
ємствах. завданням є аналіз стану управління 
грошовими потоками молокопереробних під-
приємств україни та виявлення шляхів удоско-
налення управління ними і розробка пропозицій 
підвищення ефективності їх використання. 

таблиця 3
Чистий прибуток (збиток) підприємств 

молокопереробної галузі України  
у період 2010-2014 рр.
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2010 -1063,5 59,8 638,4 40,2 -1701,9
2011 -669,7 50,2 657,0 49,8 -1326,7
2012 931,2 64,9 1295,0 35,1 -363,8
2013 693,8 62,9 1161,4 37,1 -467,6
2014 -1165,5 59,3 659,8 40,7 -1825,3

Джерело: складено за [3]

Виклад основного матеріалу. Підсистема 
управління грошовими потоками є однією з 
основних складових загальної системи управ-
ління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства. в ринкових умовах для підпри-
ємства визначальним є безперервний рух гро-
шових коштів, який забезпечує функціонування 
основної діяльності, оплату зобов’язань та здій-
снення соціального захисту працівників.

Грошові потоки – це надходження та вибуття 
грошових коштів та їх еквівалентів у резуль-
таті виробничо-господарської діяльності під-
приємств. Грошові потоки, які формуються 
на підприємстві у процесі його господарської 
діяльності, є важливим самостійним об’єктом 
управління [13].

Можна виділити такі напрямки грошових 
потоків: 

– відшкодування витрат на виробництво і 
реалізацію продукції та за отримані послуги;

– виконання фінансових зобов’язань перед 
державою, банками та іншими підприємствами;

– формування фондів грошових коштів;
– здійснення фінансових та інвестиційних 

операцій.
Головною метою управління грошовими 

потоками на підприємствах молокоперероб-
ної галузі у сучасному ринковому середовищі 
є забезпечення постійної фінансової рівноваги 
підприємства в процесі його діяльності шляхом 
збалансування обсягів надходжень та витрат 

грошових коштів і синхронізації їх у часі. реа-
лізація цієї мети можлива за допомогою вирі-
шення таких завдань [8, с. 166; 9, с. 404]:

1. визначення системи джерел формування 
вхідних грошових потоків, їх періодичності, ста-
більності, достатності для забезпечення потреб 
у грошових ресурсах. це важливо для підпри-
ємств молокопереробної галузі, оскільки вироб-
ництво має сезонність та циклічність. за допо-
могою цього є можливість мінімізувати негативні 
відхилення від запланованих обсягів форму-
вання позитивних грошових потоків.

2. визначення за пріоритетністю напрямів 
витрачання коштів, враховуючи строки, обсяги і 
можливості виконання зобов’язань із метою ско-
рочення або повного погашення заборгованості 
перед кредиторами. це забезпечить фінансу-
вання всіх запланованих заходів для здійснення 
відтворювальних процесів на підприємстві.

3. синхронізація та збалансування додатних 
та від’ємних грошових потоків, забезпечення їх 
рівномірності та ритмічності. це допоможе пога-
сити невідкладні зобов’язання у поточному пері-
оді та забезпечить постійну платоспроможність 
підприємства. 

4. Формування раціональної структури влас-
них та залучених коштів, шляхом узгодження 
вхідних та вихідних грошових потоків від фінан-
сової та операційної діяльності. це забезпечить 
фінансову стійкість підприємства.

5. нарощування обсягів надходжень гро-
шових коштів від операційної діяльності, що в 
першу чергу свідчить про належний рівень діло-
вої активності.

6. інтенсифікація та забезпечення достат-
ності формування грошових потоків, що забез-
печить достатній рівень якості чистого грошо-
вого потоку.

7. Проведення заходів щодо підвищення 
виробничої потужності, застосування новітніх 
технологій і високопродуктивної техніки, під-
вищення якості продукції, що наразі є досить 
актуальним для молокопереробної галузі укра-
їни, вихід на європейський ринок. збільшення 
доходів від позареалізаційних операцій за всіма 
видами діяльності. все це призведе до максимі-
зації чистого грошового потоку. 

стратегічні цілі управління грошовими пото-
ками мають бути узгоджені з корпоративною 
стратегією підприємства та повинні включати:

– пріоритетні напрямки та сфери діяльності 
для розподілу відповідних грошових потоків;

– пріоритетні показники ефективності управ-
ління грошовими потоками;

– допустимий рівень страхових резервів;
– допустимий рівень ризикованості фінансо-

вих операцій.
організація процесу управління на підпри-

ємствах молокопереробної галузі, з метою удо-
сконалення управління грошовими потоками, 
має базуватися на принципах достовірності 
відображення інформації, комплексності, без-
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перервності, збалансованості й ефективності, 
та проводитися за такими етапами [6]: 

– Перший етап. забезпечення повного та 
достовірного обліку доходів та витрат підпри-
ємства та формування необхідної звітності. 
результати обліку відображаються у звітності, 
за допомогою якої фінансові менеджери прово-
дять всебічний аналіз, планування та контроль 
грошових потоків підприємства.

– Другий етап. аналіз грошових потоків у 
попередньому періоді. Під аналізом грошових 
потоків підприємства розуміють процес дослі-
дження системи показників, їх формування на 
підприємстві, виявлення основних тенденцій та 
закономірностей з метою з’ясування резервів 
подальшого підвищення ефективного управ-
ління ними.

основною метою аналізу грошових потоків 
є виявлення рівня достатності коштів, необхід-
них для нормального функціонування підприєм-
ства, визначення інтенсивності та ефективності 
їх використання; визначення джерел їх надхо-
джень та напрямку витрачання для контролю 
за поточною ліквідністю та платоспроможністю 
підприємства; виявлення причин дефіциту (над-
лишку) грошових коштів; прогнозування витрат 
та надходжень коштів для забезпечення поточ-
ної та перспективної діяльності [5, с. 128].

Показники аналізу грошових потоків забез-
печують підтримку фінансової рівноваги під-
приємства та надання інформації для оцінки 
ефективності фінансових рішень [4, с. 132]. 
При цьому розглядається негативний та пози-
тивний грошові потоки підприємства, динаміка 
їх формування, структура, їх збалансованість, 
досліджується їх синхронність у розрізі окре-
мих інтервалів звітного періоду. розглядається 
динаміка залишків грошових активів підпри-
ємства, яка відображає рівень синхронності та 
платоспроможності. 

– третій етап. оптимізація грошових пото-
ків підприємства – це виявлення та реалізація 
резервів, які дозволять знизити залежність під-
приємства від зовнішніх джерел фінансування; 
забезпечити збалансованість грошових потоків 
у часі та за обсягами; забезпечити більш тісний 
взаємозв’язок грошових потоків за видами гос-
подарської діяльності підприємства; підвищити 
обсяг та якість чистого грошового потоку. 

оптимізація грошових потоків дає змогу під-
тримувати фінансову рівновагу, яка досягається 
за умови, коли попит підприємства на грошові 
кошти дорівнює його пропозиції (наявним гро-
шовим коштам) у кожний часовий період. 
вагоме значення в процесі оптимізації займає 
аналіз інформації, який є не лише основою для 
обґрунтування та вибору певного напряму опти-
мізації, але й може виступати індикатором задо-
вільності стану об’єкта оптимізації. не менш 
важливу роль у здійсненні оптимізації має й 
оцінка отриманих результатів вибору, яку можна 
розглядати також у якості кінцевого індикатора, 

який здатен надати інформацію про досягнення 
мети оптимізації [7].

Для ефективного управління грошовими 
потоками, у першу чергу необхідно домогтися 
збалансованості обсягів додатного і від’ємного 
потоків грошових коштів, оскільки як дефіцит, 
так і надлишок грошових ресурсів негативно 
впливають на результати господарської діяль-
ності. Дефіцитний грошовий потік знижує ліквід-
ність і рівень платоспроможності підприємства, 
а надлишковий – призводить до втрати реаль-
ної вартості тимчасово вільних коштів унаслідок 
інфляції, оборотність капіталу уповільнюється, 
через простій коштів втрачається частина 
потенційного доходу у зв’язку з втраченою виго-
дою від прибуткового розміщення коштів в опе-
раційному чи інвестиційному процесі.

Для того, щоб досягти збалансованості 
дефіцитного грошового потоку в короткостро-
ковому періоді, на підприємствах молокопере-
робної галузі мають розроблятися заходи для 
прискорення залучення коштів (збільшення 
цінових знижок при розрахунку за продукцію 
готівкою; забезпечення часткової або повної 
передоплати за продукцію; скорочення строків 
надання товарного кредиту покупцям; викорис-
тання сучасних форм реінвестування дебітор-
ської заборгованості таких як облік векселів, 
факторинг, форфейтинг тощо) та уповільнення 
їх виплат (придбання довгострокових активів на 
умовах лізингу; збільшення за згодою з поста-
чальниками строків надання товарного кредиту 
підприємству; використання флоута (періоду 
проходження виписаних платіжних документів 
до їх оплати) для уповільнення інкасації влас-
них платіжних джерел). 

оскільки ці заходи, підвищуючи рівень абсо-
лютної платоспроможності підприємства в 
короткостроковому періоді, можуть створити 
проблеми дефіцитності грошових потоків у 
майбутньому, то паралельно має бути розро-
блені заходи для збалансованості дефіцитного 
грошового потоку в довгостроковому періоді. 
а саме, заходи зі збільшення додатного грошо-
вого потоку, такі як додаткова емісія акцій; залу-
чення довгострокових кредитів; залучення стра-
тегічних інвесторів; продаж або здача в оренду 
основних або не використовуваних засобів; про-
даж частини довгострокових фінансових вкла-
день. а також заходи зі скорочення від’ємного 
грошового потоку, такі як зниження суми постій-
них витрат підприємства; скорочення обсягів 
реальних та фінансових інвестицій.

синхронізацію грошових потоків має бути 
спрямовано на усунення сезонних і циклічних 
розходжень як у формуванні позитивних, так і 
негативних грошових потоків, а також на оптимі-
зацію середніх залишків готівки [1, с. 362].

– четвертий етап. Планування грошових 
потоків підприємства в розрізі різних їхніх видів. 
Планування – це свого роду прогноз, через неви-
значеність низки вихідних його передумов, який 
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розробляється у формі різноманітних планових 
розрахунків при різноманітних сценаріях розвитку.

Планування дає змогу орієнтуватися на дов-
гострокові результати, ефективніше контролю-
вати свою фінансово-господарську діяльність. 
Для планування грошових потоків на підприєм-
ствах складається бюджет доходів і витрат на 

будь-який період (рік, півріччя, квартал, місяць, 
декада, п’ять днів). бюджет складається з двох 
частин: дохідної (даних про надходження гро-
шей) і витратної (даних про їх використання у 
зв’язку зі здійсненням певного виду діяльності).

Формування бюджету грошових потоків 
забезпечує оперативне отримання в зручній для 

таблиця 4
Зміна величини майна і капіталу підприємств молокопереробної галузі України  

за 2013-2014 рр. (млн. грн.) 

Стаття Роки Відхилення 2014 р. 
до 2013 р.2013 2014

актив
1. необоротні активи
основні засоби 6626,1 7313,6 +687,5
інвестиційна нерухомість 0,7 0,9 +0,2
Довгострокові біологічні активи 12,4 12,5 +0,1
незавершені капітальні інвестиції 917,0 664,1 -252,9
Довгострокові фінансові інвестиції 370,3 491,6 +121,3
інші необоротні активи 259,5 83,3 -176,2
усього за розділом 1 8186,0 8566,0 +380,0
2. оборотні активи
запаси 3032,0 3239,0 +207,0
Поточні біологічні активи 1,0 0,9 -0,1
Дебіторська заборгованість 21235,7 23058,2 +1822,5
Поточні фінансові інвестиції 95,7 42,4 -53,3
Грошові кошти 535,7 396,1 -139,6
витрати майбутніх періодів 129,8 141,4 +11,6
інші оборотні активи 1374,3 1431,2 +56,9
усього за розділом 2 26404,2 28309,3 +1905,1
3. необоротні активи та групи вибуття 6,6 1,3 -5,3
Пасив
1. власний капітал
зареєстрований капітал 4988,5 5329,4 +340,9
Додатковий капітал 1934,2 2050,4 +116,2
резервний капітал 516,3 631,4 +115,1
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -860,9 -2240,6 -1379,7
неоплачений та вилучений капітал -296,9 -167,6 129,3
усього за розділом 1 6281,2 5603,0 -678,2
2. Довгострокові зобов’язання та забезпечення 50051 5710,5 +705,4
3. Поточні зобов’язання та забезп-ня
короткострокові кредити банків 2980,7 2992,8 +12,1
Поточна кредиторська заб-сть
- за товари, роботи, послуги; 5410,7 6849,0 +1438,3

- за розрахунками з бюджетом; 174,2 140,4 -33,8
- зі страхування; 43,3 42,2 -1,1
- з оплати праці; 87,3 1032 +15,9
- інша поточна заборгованість. 11282,4 12133,7 +851,3
Поточні забезпечення 64,9 198,8 +133,9
Доходи майбутніх періодів та відстрочені комісійні доходи 0,7 6,8 +6,1
інші поточні зобов’язання 3266,2 3096,0 -170,2
усього за розділом 3 23310,5 25563,0 +2252,5

Джерело: розраховано на основі використання джерела [3]
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аналітика формі інформації про джерела надхо-
джень грошових коштів, ступінь залежності під-
приємства від зовнішніх джерел фінансування, 
достатність грошових коштів для майбутнього 
розвитку підприємства, причини розходжень 
фінансових результатів зафіксованих у «звіті 
про фінансові результати» та обсягів грошо-
вих коштів, поданих у «звіті про рух грошових 
коштів», діяльність підрозділів підприємства.

Платіжний календар є найбільш ефектив-
ним та надійним інструментом оперативного 
управління грошовими потоками підприємства. 
застосування платіжного календаря дозволить: 
підвищити контрольованість поточних платежів, 
що знижує втрати від нецільового використання 
коштів та прозорість бізнесу; створити обґрун-
товані середньострокові та короткострокові 
плани надходжень та виплат; мати в оператив-
ному режимі повну та достовірну інформацію 
про наявність грошових коштів, заощаджувати 
при залученні додаткових кредитів та фінансу-
ванні [12].

– П’ятий етап. Проведення постійного контр-
олю грошових потоків підприємства. Має контр-
олюватися виконання встановлених планових 
завдань по формуванню обсягу коштів і їх витраті 
по передбачених напрямках; рівномірність фор-
мування грошових потоків у часі; ліквідність гро-
шових потоків і їхня ефективність. Проводиться 
постійний моніторинг рівномірності і синхрон-
ності формування грошових потоків.

за даними Держкомстату україни, на основі 
даних про діяльність суб’єктів господарювання 
проведемо аналіз факторів, що вплинули на 
зміну грошових коштів підприємств молокопе-
реробної галузі україни.

визначимо, як зміни по кожній статті активу 
і пасиву вплинули на стан грошових коштів під-
приємств молокопереробної галузі україни. 
зростання будь-яких елементів активу – фактор, 
що зменшує грошові кошти, і навпаки; а збіль-
шення будь-яких елементів пасиву – фактор, 
який збільшує грошові кошти, і навпаки. аналіз 
руху грошових коштів підприємств молокопе-
реробної галузі україни в період 2013-2014 рр. 
наведений в табл. 5.

виходячи з даних, наведених в табл. 5, можна 
зробити висновок, що основними факторами, 
які мали вплив на збільшення грошових коштів 
у аналізованому періоді на підприємствах моло-
копереробної галузі україни є збільшення дов-
гострокових зобов’язань та забезпечень, поточ-
ної кредиторської заборгованості, зменшення 
капітальних інвестицій. такі фактори носять 
деструктивний характер, погіршують рівень 
фінансової безпеки підприємств і в майбут-
ньому можуть стати причиною фінансової кризи 
підприємства. основні фактори, які зменшили 
величину грошових коштів є збільшення вар-
тості основних засобів, зростання дебіторської 
заборгованості та запасів, зменшення власного 
капіталу за рахунок отримання збитку.

таблиця 5
Аналіз руху грошових коштів підприємств 

молокопереробної галузі України  
в період 2013-2014 рр. 

Показник
Зміни за 

період, що 
аналізується 

(млн. грн.)
і. Фактори, що збільшують 
грошові кошти
1. незавершені капітальні 
інвестиції +252,9

2. інші необоротні активи +176,2
3. Поточні біологічні активи +0,1
4. Поточні фінансові інвестиції +53,3
5.Грошові кошти +139,6
6. необоротні активи і групи 
вибуття +5,3

7. Довгострокові зобов’язання та 
забезпечення +705,4

8. короткострокові кредити 
банків +12,1

9. Поточна кредиторська 
заборгованість +2270,7

10. Поточні забезпечення +133,9
11. Доходи майбутніх періодів +6,1
усього за розділом і 3755,6
іі. Фактори, що зменшують 
грошові кошти
1. основні засоби -687,5
2. інвестиційна нерухомість -0,2
3. Довгострокові біологічні 
активи -0,1

4. Довгострокові фінансові 
інвестиції -121,3

5. запаси -207,0
6. Дебіторська заборгованість -1822,5
7. витрати майбутніх періодів -11,6
8. інші оборотні активи -56,9
9. власний капітал -678,2
10. інші поточні зобов’язання -170,2
усього за розділом іі -3755,4
усього чисті зміни грошових 
коштів +0,2

отже, підприємствам молокопереробної 
галузі україни, насамперед потрібно вирішувати 
такі завдання:

1. визначати характер збільшення залучення 
довгострокових коштів та надійності їх джерел.

2. Проводити аналіз причин збільшення дебі-
торської заборгованості та проводити моніто-
ринг дебіторів, за рахунок яких це сталося.

3. обґрунтовувати збільшення виробничих 
запасів.

актуальною проблемою при управлінні гро-
шовими коштами є пошук способів збільшення 
їх надходження на підприємстві. отже, з метою 
удосконалення управління грошовими потоками 
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підприємств молокопереробної галузі україни 
та для збільшення їх надходження пропонуємо 
вживати такі заходи:

1. Пошук грошових коштів за допомогою 
управління використанням основних засобів 
підприємства: виявлення майна, яке не вико-
ристовується у виробництві; пошук устатку-
вання, яке необхідне для підтримки рівня тепе-
рішнього та майбутнього виробництва; оцінка 
можливості альтернативного використання роз-
глянутого майна або більш оптимального вико-
ристання приміщень; організацію роботи щодо 
продажу або оренди майна, яке практично не 
використовується на виробництві.

2. за допомогою стягнення дебіторської 
заборгованостей прискорити оборотність гро-
шових коштів. При цьому можна встановити 
по кожному клієнтові ліміти кредиту на основі 
таких показників, як дебіторська заборгованість, 
товари на складі, товари, які підготовлені до від-
вантаження, продукція, яка призначена цьому 
клієнтові. При цьому важливо враховувати 
загальні відносини з цим клієнтом та оцінку його 
фінансового стану. також прив’язати оплату 
праці менеджерів з продажу до збору грошових 
коштів з клієнтів та зробити їх відповідальними 
за оновленням статусу клієнта.

3. Для зменшення відтоку грошових коштів 
постійно управляти виплатами кредиторам, 
розділити на категорії по ступеню важливості 
постачальників. з критично важливими поста-
чальниками зміцнити та інтенсифікувати кон-
такти. відкласти платежі менш важливим поста-
чальникам. розробляти альтернативні схеми 
платежів. Постійно проводити пошук альтерна-
тивних постачальників за вигідними умовами.

4. реорганізувати інвентарні запаси: розді-
лити на категорії запаси по ступеню їх важли-

вості та за допомогою аналізу оборотності запа-
сів за видами, зменшити об’єм не критичних 
запасів, зменшити запаси недоторканих або 
залежалих запасів.

5. Переглянути плани капітальних вкладень 
для збільшення притоку грошових коштів: здій-
снити оцінку капітальних інвестицій та виявити, 
які з них можливо відкласти на пізніший строк; 
завершити неефективні інвестиційні проекти; про-
аналізувати можливості рефінансування кредитів.

6. збільшити продажі продукції: аналізувати 
асортимент продукції щодо обсягів продажів, 
націнки, доходів, оновлення асортименту; ана-
лізувати фактори споживчого попиту; впрова-
джувати заходи підвищення якості продукції; 
здійснювати постійний пошук нових каналів 
збуту; брати участь у ярмарках, презентаціях 
продукції, виставках-продажах та інше.

Висновки та пропозиції. управління гро-
шовими потоками – найважливіший елемент 
фінансової політики підприємства, воно про-
низує всю систему управління підприємства. 
ефективність управління грошовими потоками 
визначається синхронізацією надходжень та 
виплат, підтримкою постійної платоспромож-
ності підприємства та раціональним викорис-
танням фінансових ресурсів, які формуються із 
зовнішніх і внутрішніх джерел. від його якості та 
ефективності управління грошовими потоками 
залежить не тільки стійкість підприємства в кон-
кретний період часу, але і здатність до подаль-
шого розвитку, досягнення фінансового успіху 
на довгу перспективу. 

Подальші дослідження варто спрямувати на 
розробку концептуальних положень системи 
управління грошовими потоками підприємств 
та на побудову їх організаційно-економічного 
механізму в умовах ринкового середовища.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

RESEARCH OF THE EFFECTIVENESS  
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Поплавська О.В.
викладач кафедри економічної теорії,

хмельницький національний університет

У статті розглянуто механізми інституційного та соціально-економічного стимулювання розвитку 
корпоративної відповідальності бізнесу в Україні. Охарактеризовано особливості реалізації принципів КСВ 
у світовій та вітчизняній практиці функціонування підприємств. Визначено тенденції та перспективи 
розвитку КСВ і соціального інвестування як основної форми його прояву в інноваційній економіці.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, соціальна відповідальність підпри-
ємств, соціальні інвестиції, стейкхолдери, ділова репутація фірм.

В статье рассмотрены механизмы институционального и социально-экономического стимулирова-
ния развития корпоративной ответственности бизнеса в Украине. Охарактеризованы особенности ре-
ализации принципов КСО в мировой и отечественной практике функционирования предприятий. Опреде-
лены тенденции и перспективы развития КСО и социального инвестирования как основной формы его 
проявления в инновационной экономике.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность бизнеса, социальная ответствен-
ность предприятий, социальные инвестиции, стейкхолдеры, деловая репутация фирм.

In the article the institutional mechanisms and socio-economic encourage of corporate responsibility develop-
ment in Ukraine considered. The implementation’s features of CSR in the world and domestic practice of functioning 
enterprises characterized. The tendencies and prospects of CSR and social investment as the main forms of its 
manifestation in the innovation economy determined.

Keywords: corporate social responsibility of business, social responsibility of enterprises, social investment, 
stakeholders, business reputation of firms.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Форми реалізації соціальної 
відповідальності бізнесу в сучасній ринковій 
системі господарства пов’язані з дослідженням 
об’єктивних передумов та конкретних напрямів 
її ефективного функціонування в процесі інте-
лектуалізації суспільного виробництва. нау-
ково-технічний прогрес та швидке оновлення 
знань, що лежить в основі інформації про нові 
продуктивні технології, вимагають збільшення 
витрат на підготовку та перепідготовку висо-
кокваліфікованої робочої сили. бізнес змуше-
ний брати на себе значну частину цих витрат, 
оскільки його власний ефективний розвиток 
знаходиться в прямій залежності від якісних та 
кількісних інноваційних можливостей людського 
фактору. розширення та поглиблення соціаль-
ної відповідальності відповідає загальносвіто-
вим глобалізаційним тенденціям розвитку та 
визначає раціональні напрями й оптимальні 
масштаби використання соціальних інвестицій 
у національній економіці. інституційне стиму-

лювання бізнесу до соціальної відповідаль-
ності має досить змінний характер, оскільки на 
шляху свого становлення та розвитку демон-
струє поступовий перехід на новий соціально-
економічний етап, який характеризується соці-
алізацією бізнесу, що вимагає конкретного 
інституційного регулювання, необхідності засто-
сування раціонально сформованих механізмів 
та важелів для стимулювання сталого розви-
тку, зокрема в аспекті соціальних ефектів від-
повідальності бізнесу. Межі інституційного сти-
мулювання окремих площин підприємницької 
відповідальності постійно змінюються залежно 
від етапу суспільного розвитку. Пошук дієвих 
та ефективних інструментів соціально-еконо-
мічного стимулювання корпоративної відпові-
дальності бізнесу вимагає об’єктивного аналізу 
передумов їх застосування, враховуючи діючу 
модель взаємовідносин суб’єктів ринкового гос-
подарювання в україні та потенційні наслідки 
соціальних ефектів відповідальності бізнесу. 
Подолання депресивних явищ у стратегічних 
галузях української економіки, використання 



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 5 (05) 2016

199199Економіка та управління підприємствами

інноваційних шляхів розвитку в підприємниць-
кому секторі україни, здійснення урядом наці-
ональних проектів підтверджують актуальність 
та необхідність дослідження умов становлення, 
форм ефективної реалізації корпоративної соці-
альної відповідальності (ксв) бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Проблеми відповідаль-
ності бізнесу зайшли відображення в працях 
представників класичної та неокласичної теорії 
у. Петті, а. сміта, а. Маршалла, Дж.с. Мілля, 
ж.б. сея та ін. Початок сучасних досліджень 
соціальної відповідальності підприємницького 
сектору положили праці р. бломстрома, Г. боу-
ена, к. Девіса, а. керолла, Дж. МакГуіра, с. сеті, 
що були пов’язані з етичним обґрунтуванням 
відповідальності корпорацій та окремих мене-
джерів у ринковій системі. сучасна роль підпри-
ємництва в суспільстві ґрунтується на концепції 
постіндустріального суспільства, представле-
ного в дослідженнях Д. белла, Г. Гантта, а. Грін-
стена, Дж.е. Девіса, П. Друкера, е. карнегі, 
М. кларксона, б. корнелла, Ф. котлера, М. Пор-
тера, е. тоффлера, а. Шапіра, р. Фрімана та ін. 
у працях даних авторів соціальна відповідаль-
ність бізнесу досліджується на макрорівні з 
точки зору ефективного використання ресурсів 
підприємств та пошуку механізмів розвитку соці-
ально-економічних відносин на базі корпора-
тивних структур. Даний підхід розвиває теорію і 
практику соціально відповідального бізнесу, але 
разом ыз тим дещо обмежує дослідження ефек-
тивності ксв у рамках корпорації.

на пострадянському просторі проблему соці-
альної відповідальності бізнесу досліджували 
і. беляєва, Ю. благова, а. векслер, е. Грінберг, 
в. іноземцев, М. корсакова, в. Марценкевич, 
в. Шаповаленко, М. ханашвілі, в яких високий 
теоретичний рівень праць представляє цінність 
із позиції визначення ефективності соціальної 
відповідальності корпорацій та необхідності 
соціального захисту людського капіталу в націо-
нальному виробництві. 

серед українських дослідників корпоратив-
ної соціальної відповідальності бізнесу необ-
хідно відзначити праці о. Грішнової, а. колота, 
е. лібанової, в. Мазуренка, с. Мельник, 
о. Петрова, н. супруна, в. трощинського та ін. 
разом із тим на сучасному етапі актуальною є 
проблема подальшого аналізу проблем форму-
вання та реалізації соціальної відповідальності 
з позиції врахування зарубіжного досвіду та 
соціально-економічної оцінки позитивних ефек-
тів на досягнення сталого розвитку. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – аналіз світового 
досвіду та національної практики визначення 
механізмів інституційного та соціально-еконо-
мічного стимулювання корпоративної відпові-
дальності бізнесу; виокремлення науково-прак-
тичних особливостей реалізації принципів ксв; 

визначення тенденцій та перспектив розвитку 
корпоративної соціальної відповідальності та 
соціального інвестування як основної форми 
його прояву в інноваційній економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. соціальна відповідальність прони-
зує всі сфери соціально-економічної системи, а 
також є складним поняттям, яке в різні історичні 
епохи сприймалося по-різному. сьогодні кор-
поративна соціальна відповідальність бізнесу є 
концепцією діяльності підприємницьких структур, 
яка узагальнює соціально-економічні, етичні, еко-
логічні аспекти в процесі взаємодії різноманітних 
суб’єктів ринку. із концептуальної точки зору кор-
поративна соціальна відповідальність передба-
чає певний рівень розвитку підприємництва та 
ринку, необхідного для її реалізації як у законо-
давчій, так і в економічній площині. у даному кон-
тексті корпоративна соціальна відповідальність 
виступає як соціально-економічна категорія, так і 
категорія права, етики та фінансів. При цьому з 
економічної точки зору вона відображає достат-
ність матеріальних ресурсів для вирішення 
соціальних проблем людського фактору вироб-
ництва, а з точки зору правових норм – це від-
повідальність як моральне ставлення до членів 
суспільства. отже, соціальна відповідальність – 
це відповідальність фірми за вплив її рішень та 
різних видів діяльності на структуру виробничих 
відносин та добробут суспільства.

корпоративна соціальна відповідальність 
визначає не просто прогресивну сучасну концеп-
цію розвитку бізнесу, а й складову частину сис-
теми зв’язків корпорації з громадськістю, без якої 
неможливе успішне функціонування, досягнення 
та збереження лідерських позицій на ринку, зрос-
тання конкурентоспроможності на національній 
та міжнародній арені. При цьому корпоративна 
соціальна відповідальність виступає як добро-
вільна пожертва підприємців на розвиток сус-
пільства на базі соціального інвестування, спря-
мованого на підвищення захищеності найманих 
робітників, їх професійного рівня, соціального 
статусу, підтримки охорони здоров’я та захисту 
навколишнього середовища.

корпоративна соціальна відповідальність це 
не тільки сукупність ідей та цінностей, якими 
надихається керівний управлінський склад під-
приємств та їх співробітники, це також певні 
соціальні програми, елементи організаційної 
структури, етичні компоненти та форми нефі-
нансової звітності перед зовнішніми та вну-
трішніми стейкхолдерами. Дані елементи є 
невід’ємною частиною функціонування органі-
зації, які тією чи іншою мірою органічно вклю-
чаються в систему прийняття управлінських 
рішень на різних рівнях. унаслідок того, що ксв 
є частиною загальної системи управління фір-
мою, її необхідно аналізувати та оцінювати за 
тим внеском, який вона робить для досягнення 
цілей фірми, а саме для сталого розвитку, інвес-
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тиційної привабливості, зростання прибутків, 
зниження собівартості та трансакційних витрат, 
плинності кадрів, виживання в конкурентному 
середовищі, що в цілому означає узагальнення 
етики поведінки до економічної ефективності.

Міжнародний досвід свідчить, що корпо-
ративна соціальна відповідальність підвищує 
ділову репутацію фірм, допомагає встановити 
довірчі відносини з державою та суспільством, 
тому споживачі більше будуть довіряти това-
рам, які асоціюються з толерантною соціаль-
ною ініціативою підприємств, причому більшість 
компаній для підвищення іміджу готові зміню-
вати виробничу та торгову діяльність на користь 
власного бренду. за даними дослідження 
«Монітор корпоративної соціальної відповідаль-
ності», фактори корпоративної соціальної відпо-
відальності визначають імідж компанії на 49%, її 
бренд – на 35%, а фінансовий стан – лише на 
10% [1]. Ділова репутація фірми в контексті кор-
поративної соціальної відповідальності включає 
екологічні, економічні та соціальні компоненти, 
підвищення її рівня сприяє участі в екологічних 
та соціальних програмах і проектах поза сфе-
рою її основної діяльності.

як показує міжнародний досвід функціону-
вання провідних компаній західної Європи та 
сШа, під соціально відповідальним інвестуван-
ням розуміють реалізацію заходів, спрямова-
них на вирішення найважливіших соціальних 
проблем, які тісно пов'язані з бізнесом та його 
цілями. тільки в одній америці загальна сума 
інвестицій, наданих соціально відповідальними 
фондами, становила більш ніж 2,71 трлн. дол. 
сШа. в Європі в 2007 р. ця сума становила 
2,71 млн. євро. за деякими оцінками, це 15–20% 
коштів усіх європейських фондів. у великобри-
танії в 2011 р. близько 11,3 млрд. фунтів було 
інвестовано в «зелені» та етичні роздрібні бри-
танські фонди [2]. 

велика кількість зарубіжних компаній вкла-
дає свої активи у вирішення важливих соціаль-
них програм. так, компанія Auticon допомагає 
хворим із синдромом аутизму працевлашту-
ватися у сфери іт-консалтингу великих кор-
порацій; компанія D.light щорічно забезпечує 
сонячними лампами більше як 17,5 млн. людей, 
що проживають у країнах третього світу; банк 
Credit Suisse інвестує більше 500 млн. дол. в 
африканські сільськогосподарські підприєм-
ства; Deutsche Bank за останні 30 років щорічно 
виділяє 15 млн. дол. на проведення офтальмо-
логічних операцій, ним було здійснено запуск 
проекту Eye Fund; компанія Nike у партнерстві 
з USAID, NASA та держдепартаментом сШа 
створила платформу LAUNCH, спрямовану на 
пошук та підтримку технологій та інновацій, які 
здатні змінити сучасний світ.

компанія JPMorgan також неодноразово 
визначала важливість соціального інвестування 
у своїй діяльності. так, уклавши угоду з African 
Agricultural Capital Fund, корпорація інвестувала 

в кенійського експортера квітів Wilmar Flowers, 
що здійснює закупки товарів більше як у 3 тис. 
фермерів. завдяки таким інвестиціям JPMorgan 
Wilmar Flowers до 2016 р. вдалося збільшити кіль-
кість робітників до 5 тис., а на майбутнє десяти-
ліття планує збільшити кількість робочих місць до 
250 тис. Партнерство компаній JPMorgan і IGNIA 
в Мексиці дало змогу надати підтримку Barared, 
що надає бюджетні послуги у сфері електронного 
банкінгу та телекомунікацій. завдяки цьому най-
бідніші жителі держави за невелику вартість змо-
гли користуватися телефонними кабінами, вста-
новленими в найближчих аптеках та магазинах. 
компанія Goldman Sachs посилює фінансування 
соціальних послуг завдяки приватному капіталу. 
організація в рамках однієї з програм фінансу-
вання нью-йорка вклала більше 10 млн. дол. в 
облігації соціального впливу. реалізація даної 
програми має на меті знизити рівень злочин-
ності серед підлітків, які знаходяться у виправних 
закладах. Показово, що дана компанія працює 
з аналогічними облігаціями у сфері освітніх про-
грам раннього розвитку [3].

Дослідження функціонування зарубіжних 
організацій за останнє десятиліття показують, 
що підприємства, які підтримують стійкі ESG-
стандарти, демонструють більш низькі вироб-
ничі витрати та, відповідно, вищу прибутковість 
корпорацій та їх акціонерів. у компаніях, що 
впроваджують ксв, дохідність продажу зростає 
на 3%, активів – на 4%, а капіталу та акцій – більш 
ніж на 10% [2]. Дослідження Гарвардського уні-
верситету, опубліковані в Management Science 
в 2014 р., показали, що більш стабільні компа-
нії постійно мають переваги над тими, які недо-
статньо використовують ESG-аспекти. у 2014 р. 
компанія Hasbro виділила благодійної допо-
моги на суму 12,8 млн. дол. у вигляді грантів та 
іграшок. окрім того, вона надає співробітникам 
чотири години на місяць оплачуваної відпустки 
для волонтерської роботи [4].

у 2016 р. Walmart и Walmart Foundation 
вклали більше 1,42 млрд. дол. у широку соці-
альну та екологічну діяльність. також у 2016 р. 
компанія Walmart виділила гранти на загальну 
суму 39 млн. дол. на підтримку Retail Opportunity 
Initiative, метою якої є покращення можливостей 
просування найманих робітників сфери роздріб-
ної торгівлі та суміжних секторів у сШа. Дана 
організація надала 122 млн. дол. на підтримку 
економічних прав та можливостей жінок та на 
освіту більше 1 млн. жінок-фермерів, робітників 
та інших спеціальностей. Walmart інвестувала 
14,5 млн. дол. у трирічний пілотний проект за 
новими напрямами обслуговування ветеранів. 
Walmart Foundation виділила більше 800 сти-
пендій членам їх сімей на підтримку вищої 
освіти, а також пожертвувала 61 млн. дол. на 
фінансування організацій працюючих у сфері 
подолання голоду і бідності [5].

на сучасному етапі суб’єктами соціально 
відповідального бізнесу в україні виступають 
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переважно крупні компанії, а формою реаліза-
ції ксв є соціальні інвестиції. Причому у сфері 
соціально відповідального бізнесу в україні 
порівняно з розвинутими країнами заходу спо-
стерігаються такі особливості: 

– по-перше, більш різко виражена об’єктивна 
необхідність підтримки і заміщення державного 
регулювання та впливу муніципальних органів у 
соціальній сфері на розвиток бізнесу;

– по-друге, слабкий тиск на крупний бізнес із 
боку споживача та громадянського суспільства. 
якщо в країнах заходу крупний бізнес відчу-
ває потужній тиск із боку суспільства, що фак-
тично стає головним фактором закріплення та 
інституціоналізації концепції ксв, то в україні 
такий тиск або відсутній, або мінімальний;

– по-третє, відчувається більш сильний тиск 
із боку держави та місцевих органів влади на 
соціальну відповідальність бізнесу як головний 
принцип взаємодії між державою, підприєм-
ницьким сектором та суспільством.

у сучасних умовах в україні склалися спри-
ятливі умови для розвитку корпоративної соці-
альної відповідальності підприємств, але зви-
чайна доброчинність та пострадянська система 
соціальної підтримки не сприяють формуванню 
інституційних норм ксв та соціального парт-
нерства. Причому наявність байдужої позиції 
представників громадянського суспільства не 
стимулювали до інтеграції принципів ксв та 
стабільного розвитку у сферу публічної полі-
тики, як це має місце в країнах Єс (табл. 1).

отже, низький рівень інтеграції україни у сві-
тову економіку та міжнародний інформаційний 
простір, відсутність традицій корпоративного 
управління та культури поваги до законів та 
права в цілому, незадовільний стан суспільних 
інфраструктур, відсутність механізмів соціаль-
ного діалогу призвели до підвищення ролі полі-
тичного фактору в розповсюдженні соціальної 
відповідальності бізнесу.

за визначенням професора М. ван Марре-
війка з еразмус університету в нідерландах, 
що є провідним навчально-науковим центром із 
дослідження ксв, визначає, що ксв – це вклю-
чення соціальних і екологічних питань у процес 
бізнесу та його взаємодія із зацікавленими сто-
ронами [6]. тобто ксв включає два рівні відпо-
відальності: у соціально-економічній сфері, у 
тому числі сфері соціально-трудових відносин, 
та зовнішню відповідальність, включаючи еко-
логічні наслідки. виділяють такі фактори корпо-
ративної соціальної відповідальності, які вира-
жають її суть:

– створення додаткових робочих місць;
– матеріальна винагорода за використану 

робочу силу, або ціна праці;
– соціальні інвестиції в людський капітал;
– програми стейкхолдерів;
– регіональні та місцеві програми сталого 

розвитку;
– сплата податків [7, с. 81].
необхідно зазначити, що серед головних при-

чин розвитку ксв у національній економіці є 

таблиця 1 
Особливості європейської та української практики впровадження  

корпоративної соціальної відповідальності
Характеристика Країни ЄС Україна

Предмет 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності

визначений, характеризується 
суспільним консенсусом, у кожній 
сфері виділено свої пріоритети, 
обговорюється в зМі

ситуаційний, визначається фірмою або 
органами місцевої влади, у кожній сфері 
визначено свої акценти, мінімальний 
вплив зМі та стейкхолдерів

Мінімальний рівень 
упровадження ксв

задається директивами країн Єс, 
конкретизується національними 
урядами законодавчо та програмно

ситуаційний, мінімальний законодавчий 
рівень у сфері відповідальності бізнесу, 
має прогалини

логіка ксв

висока стандартизація визначає 
раціональність та системність внеску, 
добровільність вибору внеску в 
розвиток економічної системи в межах 
заданого владою і суспільством 
коридору

високий відсоток авральних термінових 
дій, ксв виступає як додаток до 
бізнесу, що не торкається виробництва. 
Поєднання жорсткої прив’язки до 
доходів та меценатства 

Масштаби та 
спрямованість 
упровадження ксв

співмірність практики ксв до 
масштабів компанії. екологічна, 
соціальна та економічна сфери 

невідповідність ксв масштабам 
фірм. Пріоритет соціальної сфери та 
стабільності розвитку

участь 
стейкхолдерів у 
реалізації ксв

стейкхолдери залучаються до 
розроблення корпоративної стратегії, 
розвинутим є принцип соціального 
партнерства 

невисокий рівень залучення 
стейкхолдерів, що по інерції 
компенсується укладанням колективних 
договорів

нефінансова 
звітність компаній 

розвинута як результат запитів 
стейкхолдерів, наявність експертизи, 
аудиту, державного стимулювання 

Має вибірковий характер. Повільно 
формуються передумови для 
складання. описує переважно соціальну 
сферу
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активізація руху суспільних груп та громадських 
організацій, які критикують рішення та дії бізнесу, 
відмова споживачів купувати неякісні та дорогі 
товари українських виробників та користува-
тися послугами безвідповідальних національних 
компаній, а також активізація профспілкового 
руху. крім того, спостерігається посилення жор-
сткості трудового та екологічного законодавства, 
з’являються суспільні ініціативи, спрямовані на 
розвиток ксв. український контекст корпора-
тивної соціальної відповідальності визначається 
такими специфічними рівнями:

– сплата податків, охорона здоров’я і безпека 
праці, права найманих робітників, вимоги та 
права споживачів, екологічні норми та галузеві 
стандарти;

– подолання негативних наслідків функціону-
вання підприємницького сектору та управління 
ризиками;

– стимулювання ефективності бізнесу та 
на основі підвищення продуктивності праці 
ріст соціальних інвестицій та партнерства для 
забезпечення соціально-екологічного добро-
буту суспільства. 

серед факторів, що викликали необхідність 
формування та становлення ксв бізнесу в 
україні, можна виділити такі:

– фінансово-виробнича та комерційна слаб-
кість переважної кількості українських підпри-
ємств;

– відсутність правової культури та спотво-
рення правової свідомості серед суб’єктів біз-
несу;

– невизначеність ролі бізнесу в суспільному 
секторі;

– низький рівень прозорості в діяльності 
українських фірм;

– протиріччя в системі врахування інтересів 
стейкхолдерів.

українські підприємства характеризуються 
великою амплітудою коливання стадій розви-
тку ксв та підходами до їх визначення (рис. 1), 
причому більшість підприємств обмежується 
доброчинною діяльністю і не приділяє належної 
уваги покращенню ефективності бізнес-проце-
сів та стратегічним підходам до корпоративної 
соціальної відповідальності. 

Рис. 1. Стадії розвитку КСВ  
на підприємствах [8]

етапи розвитку ксв – це складна сукупність 
взаємопов’язаних елементів та різноманітних 

складників, які характеризуються специфічністю 
функцій, певним набором управлінських проце-
дур, сумарний вплив яких стимулює реалізацію 
цілей даного механізму. українські підприємства 
знаходяться на різних стадіях становлення та 
розвитку ксв, причому переважна більшість – 
на другій стадії (рис. 1), що означає необхідність 
розвитку корпоративної соціальної відповідаль-
ності для досягнення п’ятої стадії, на якій фірми 
визначають стратегію власної соціальної відпо-
відальності, яка включає середньо- та довго-
строкові цілі, напрями та шляхи їх досягнення і 
прозорість звітності такої діяльності.

реалізація принципів ксв у діяльності укра-
їнських підприємств передбачає розроблення та 
впровадження ефективної стратегії управління 
підприємством, моніторинг його діяльності, 
високий рівень корпоративної культури та етики 
поведінки суб’єктів бізнесу зі стейкхолдерами.

успішне впровадження принципів корпора-
тивної соціальної відповідальності та зростання 
її ефективності передбачає реалізацію таких 
напрямів економічної політики відповідно до 
розвитку національної економіки:

– забезпечення еколого-економічного типу 
суспільного відтворення;

– вихід україни на якісні показники конкурен-
тоспроможності у світовій економіці;

– впровадження в україні європейських стан-
дартів рівня життя населення;

– забезпечення світового рівня умов праці на 
українських підприємствах;

– розвиток соціального діалогу;
– покращення соціально-психологічного клі-

мату між бізнесом та іншими зацікавленими в його 
сталому розвитку суб’єктами ринкової економіки;

– формування адекватної реакції стейкхол-
дерів на зусилля бізнесу у сфері соціальної від-
повідальності та соціального інвестування.

Покращення іміджу україни через упрова-
дження корпоративної соціальної відповідаль-
ності компаній сприятиме збільшенню обсягу 
іноземних інвестицій у вітчизняну економіку, а 
компанії зможуть сприяти підвищенню рівня 
своєї конкурентоспроможності на глобальному, 
регіональному та внутрішньому ринках [2].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Диску-
сія про корпоративну соціальну відповідальність, 
що активно ведеться у світовій економічній літе-
ратури впродовж останніх десятиліть, набула 
особливої актуальності в нашій країні. розуміння 
стратегічної природи ксв дає змогу бізнесу не 
тільки раціонально відноситися до наявних у 
суспільстві очікувань, а й активно вибудовувати 
відповідні системні відгуки на такі запити гро-
мадянського суспільства. тому ксв у сучасних 
трактовках – це не тягар, що нав’язується біз-
несу, а потужний інструмент підвищення його 
конкурентоспроможності, і більшість українських 
компаній демонструють розуміння нового для 
україни стратегічного підходу до впровадження 
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корпоративної соціальної відповідальності. за 
умов низької соціальної ефективності держав-
них витрат у поєднанні з низкою недоліків соці-
ально-економічного державного регулювання 
теоретичної і практичної цінності набуває кон-
цепція національної стратегії соціальної відпові-
дальності бізнесу в україні. При цьому держава 
повинна спрямовувати свої зусилля та ресурс-
ний потенціал на створення системи підтримки 
ксв та соціального інвестування. Держава пови-
нна задавати основні параметри відповідальної 
діяльності бізнесу, стимулювати активність та 
діалог між стейкхолдерами ксв, але головне 
при цьому – на законодавчому рівні вимагати 
дотримання принципів соціальної відповідаль-
ності, галузевих стандартів, екологічних напря-
мів ведення бізнесу.

інвестиції в людський капітал є найважливі-
шим фактором формування потенціалу стійкого 
та динамічного економічного зростання націо-
нальної економіки. бізнес виступає рушійною 
силою і найбільше зацікавлений у створенні 
системи формування інтелектуального капіталу 

нації. але, на жаль, в україні тільки держава є 
головним суб’єктом соціального інвестування 
та незначна кількість прогресивних крупних 
копаній, оскільки ксв асоціюється з діловою 
етикою, репутацією, зростанням довіри до біз-
несу з боку суспільства. 

стратегічним напрямом розвитку соціальної 
відповідальності для українського бізнесу пови-
нен стати відхід від досягнення тільки коротко-
строкових фінансових результатів за рахунок 
клієнтів, постачальників, або навколишнього 
середовища. увагу потрібно переключити на 
джерела росту вартості, пов’язані зі створенням 
та розвитком інтелектуального людського капі-
талу. Прагматичний раціональний підхід до соці-
ального інвестування як системи вкладень для 
створення сприятливого середовища системи 
виробничих відносин пов’язаний із забезпечен-
ням можливостей бізнесу ефективно збільшу-
вати додаткову вартість через соціальні інвес-
тиції, що гармонійно включається в завдання 
антикризового та поступального розвитку укра-
їнської економіки.
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У статті описано теоретичні аспекти впливу оборотних засобів на зміцнення фінансової безпеки сіль-
ськогосподарського підприємства. Висвітлено поняття забезпечення фінансової безпеки на сільськогос-
подарському виробництві. Складено перелік рекомендацій щодо ефективної фінансової безпеки та усунен-
ня її загроз.

Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, оборотні засоби, грошові кошти, дебіторська 
заборгованість, стратегія, управління.

В статье описаны теоретические аспекты влияния оборотных средств на укрепление финансовой 
безопасности сельскохозяйственного предприятия. Освещены понятия обеспечения финансовой безо-
пасности на сельскохозяйственном производстве. Составлен перечень рекомендаций для эффективной 
финансовой безопасности и устранения ее угроз.

Ключевые слова: финансовая безопасность, экономическая безопасность, оборотные средства, де-
нежные средства, дебиторская задолженность, стратегия, управление.

In a scientific article the theoretical aspects of the impact of working capital to strengthen the financial security of 
agricultural enterprises. Deals with the concept of providing financial security for agricultural production. Make a list 
of recommendations for effective financial financial security and elimination of threats.

Keywords: financial security, economic security, working capital, cash, accounts receivable, strategy, man-
agement.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Дослідивши умови розви-
тку сучасних ринкових відносин, можна акцен-
тувати увагу на тому, що сільськогосподарське 
виробництво – одна зі стратегічно важливих 
галузей національної економіки. крім того, воно 
є гарантією збереження продовольчої безпеки 
країни. ці фактори сприяють пошуку новітніх 
підходів до вирішення питання посилення еко-
номічної, у тому числі і фінансової безпеки сіль-
ськогосподарських підприємств. економічна 
безпека – складне комплексне явище, адже 
вона пов’язана з низкою інструментів нівелю-
вання як внутрішнього, так і зовнішнього серед-
овища. основною її метою є отримання макси-
мального прибутку. При цьому ризики мають 
бути мінімальними. Досліджуючи економічну 
безпеку підприємства, варто виокремлювати ті 

об’єкти, які вимагають захисту, серед них: юри-
дично-управлінський, ресурсний, інформацій-
ний, технологічно-енергетичний, інвестиційно-
інноваційний, кадрово-соціальний, фінансовий 
та екологічний складники [2]. 

До складу економічної безпеки входить 
фінансова. Фінансова безпека – стан оптималь-
ного рівня використання економічного потенці-
алу підприємства, за якого наявні та можливі 
збитки нижче встановлених підприємством меж 
[1]. Під час управління ресурсним та фінансовим 
складниками фінансової безпеки багато уваги 
приділяється пропорційному формуванню та 
ефективному застосуванню ресурсного потен-
ціалу суб’єктів господарювання, де значну роль 
відіграють і оборотні засоби.

оборотні засоби разом із необоротними – 
чинники забезпечення безперебійності вироб-
ничого та збутового процесів. саме через це їх 
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структура, джерела формування, розташування 
на різних стадіях кругообігу капіталу, рівень 
забезпеченості ними прямо впливають на такі 
аспекти, як ділова активність та фінансовий 
стан підприємства. управління оборотними 
засобами, яке практикується на сільськогос-
подарських фірмах нині, вимагає подальшого 
дослідження, щоб рівень фінансової безпеки 
був максимальний.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. вплив обо-
ротних засобів на формування та посилення 
фінансової безпеки підприємства як частини 
економічної досліджується нещодавно, проте 
напрацювання вже є. зокрема, даним питан-
ням займалися: л.М. анічин, в.Г. андрій-
чук, в.П. бечко, і.о. бланк, л.М. Герасимова, 
с.в. Герчанівська, і.Ю. Гришова, о.л. Груніна, 
л.а. Демчук, М.я. Дем'яненко, а.Г. загородній, 
в.і. кириленко, а.в. козаченко, о.М. ляшенко, 
М.М. коваленко, М.Ф. огійчук, о.в. олійник, 
М.з. Пізенгольц, в.я. Плаксієнко, а.М. Поддє-
рьогін, в.П. Пономарьова, Г.в. савицька, 
П.а. стецюк, М. стельмах, о.в. ульянченко, 
в.й. Шиян, в.в. Шликова, в.і. ярочкіна та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головна мета статті – розкрити тео-
ретичні аспекти впливу оборотних засобів на 
зміцнення фінансової безпеки сільськогоспо-
дарського підприємства, висвітлити поняття 
«забезпечення фінансової безпеки на сільсько-
господарському виробництві», скласти пере-
лік рекомендацій щодо ефективної фінансової 
економічної безпеки та усунення її загроз. окрім 
того, необхідно обґрунтувати теоретико-мето-
дичні засади та розроблення практичних реко-
мендацій щодо управління оборотними засо-
бами сфери обігу в системі зміцнення фінансової 
безпеки сільськогосподарських підприємств як 
складової частини економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. упровадження та здійснення кон-
цепції чітко спланованого стратегічного управ-
ління суб’єкта господарювання можливі тільки 
у тому разі, якщо воно орієнтоване на визначе-
ний і затверджений план, тобто персонал сіль-
ськогосподарського підприємства міркує стра-
тегічно та використовує при цьому стратегічне 
планування. це дає можливість опрацьовувати і 
використовувати сукупність стратегічних планів. 
При цьому поточна діяльність працівників і під-
приємства в цілому орієнтована на досягнення 
стратегічних цілей. 

виокремлюють різноманітні напрями форму-
вання та реалізації генеральної стратегії зміц-
нення фінансової безпеки, основний з яких – 
стратегія управління матеріальними ресурсами 
досліджуваного підприємства. 

Дану стратегію варто реалізувати у двох 
визначених напрямках: 

– управління оборотними засобами;
– джерела формування оборотних засобів [5].
Модель реалізації цієї стратегічної системи 

управління включає такі етапи: 
1. Дослідження та аналіз складу, структури й 

ефективності використання оборотних засобів 
сільськогосподарського підприємства у попере-
дньому (базовому) періоді.

2. розроблення стратегії управління. вио-
кремлюють агресивну, помірну та консерва-
тивну стратегії [7]. 

агресивна модель формується на таких умо-
вах: довгострокові пасиви є джерелом покриття 
необоротних активів та постійної частини поточ-
них активів, тобто їх мінімуму, який необхід-
ний для здійснення господарської діяльності. 
у такому разі варійована частина поточних 
активів у повному обсязі покривається коротко-
строковою кредиторською заборгованістю.

якщо розглядати цю стратегію з позиції лік-
відності, вона також є ризикованою, адже в прак-
тичній діяльності обмежуватися лише мінімумом 
поточних активів не можна. агресивна модель 
фінансування поточних активів виглядає:

ДП + Па + Пч, 
де ДП – довгострокові пасиви;
Па – необоротні активи;
Пч – постійна частка оборотних активів (нор-

матив оборотних коштів) [10]. 
своєю чергою, консервативна модель 

передбачає, що довгострокові активи повністю 
покривають варійовану частину поточних акти-
вів. консервативну модель переважно засто-
совують на початкових стадіях існування під-
приємства, але тільки за умови, якщо величина 
капіталу власників підприємства достатня, а 
довгострокові кредити інвестиційного фінансу-
вання – доступні. 

за таких умов переважно не може бути корот-
кострокової кредиторської заборгованості. крім 
того, відсутній ризик утрати ліквідності, а сама 
модель виглядає штучно. реально в господар-
ській діяльності такого бути не може, адже кре-
диторську заборгованість мають переважно всі. 

консервативну модель відображено у фор-
мулі:

ДП = Па + Пч + вч, 
де вч – варійована частина поточних акти-

вів [10].
найбільш реальною вважається компро-

місна модель фінансування поточних активів. її 
сутність полягає в тому, що необоротні активи, 
постійна частина поточних активів та десь 
половина варійованої частини поточних активів 
покриваються довгостроковими пасивами. При-
чому чистий оборотний капітал визначають як 
різницю між довгостроковими та необоротними 
активами, що відображено так:

чк = ДП – Па, 
де чк – чистий оборотний капітал.
також чистий оборотний капітал відобража-

ють за допомогою такого рівняння:
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чк = Пч + 0,5вч.
якщо використовується компромісна модель, 

в окремі періоди господарської діяльності під-
приємство може мати понаднормову кількість 
поточних активів, а це негативно впливає на 
розмір прибутку та водночас дає можливість 
підтримувати ліквідність балансу підприємства 
на належному рівні.

компромісна модель фінансування поточних 
активів відображається таким співвідношенням:

ДП= Па+Пч+05+вч, 
де ДП – довгострокові пасиви;
Па – необоротні активи; 
Пч – постійна частина активів;
вч – варійована частина поточних активів [10].
3. реалізація стратегії управління оборот-

ними засобами. цей етап формується за раху-
нок організаційно-економічного, у тому числі й 
організаційно-фінансового механізму управ-
ління, під час здійснення якого враховують фак-
тори макро- та мікросередовища. Формується 
механізм за рахунок:

– оборотних засобів, а саме:
а) нормування та бюджетування;
б) оптимізації складу та структури активів;
в) внутрішньогосподарського контролю;
г) комерційного кредитування дебіторів;
д) зниження матеріаломісткості;
– джерел формування оборотних засобів, а 

саме:
а) залучення короткотермінових позик;
б) підтримки сільськогосподарських підпри-

ємств із боку держави;
в) залучення належного рівня фінансової 

стійкості;
г) урахування ефекту фінансового леве-

риджу.
4. оцінка ступеня виконання досліджуваної 

стратегії, що включає безпосередньо коригу-
вання показників уже визначених пунктів – обо-
ротних засобів та джерел їх формування.

5. безпосереднє прийняття управлінських 
рішень. цей етап можливий тільки тоді, якщо 
здійснено повне дослідження стратегії, сформо-
вано основні кроки її впровадження, визначено 

всі плюси та мінуси, можливі результати. і тільки 
на основі ретельного підбору можна приймати 
управлінські рішення [8]. 

6. урахування результатів виконання страте-
гії в наступних періодах. Підведення її підсумків, 
дослідження подальшого впливу.

варто зазначити, що найбільш суттєвими 
елементами оборотних коштів у сфері обігу 
можна вважати грошові кошти та дебіторську 
заборгованість. основним складником забезпе-
чення потрібного рівня абсолютної ліквідності, 
а також фінансової стійкості є наявність грошо-
вих коштів, що можуть розташовуватися або на 
поточних рахунках, або ж у касах сільськогоспо-
дарських підприємств. Для того щоб установити 
межу готівкових розрахунків між банками та юри-
дичними особами, на конкретному підприємстві 
встановлюють ліміт залишку готівки у касі.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. у даній 
науковій роботі досліджено вплив оборотних 
засобів на формування та посилення фінан-
сової безпеки сільськогосподарського підпри-
ємства. вплив оборотних засобів сфери обігу 
на стан фінансової безпеки сільськогосподар-
ського підприємства за ринкових умови є досить 
суттєвим. розроблено та пояснено алгоритм 
формування та реалізації стратегії управління 
оборотними засобами підприємства у сфері 
обігу під час урахування їх подвійної природи.

зміцнення фінансової безпеки як елемента 
економічної за ринкових умов сприяє поси-
ленню договірних відносин між сільськогоспо-
дарськими підприємствами та їх контрагентами. 
хоча, на жаль, нині сільське господарство на 
противагу промисловості або ж торгівлі забез-
печене фаховими юридичними працівниками 
недостатньо. і, звичайно, це відображається 
на побудові торговельної діяльності: контроль 
над виконанням договорів із купівлі-продажу 
є досить слабким та недієвим. у перспективі 
одним із заходів зниження обсягів безнадійної 
або ж сумнівної дебіторської заборгованості є 
посилення контролю виконання договорів юри-
дичними та адміністративними методами. 
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У статті виконано оцінку стану працевлаштування випускників навчальних закладів. Досліджено склад 
завдань та результати практичної діяльності Центрів планування кар’єри ВНЗ, визначено проблеми у їх 
діяльності. Обґрунтовано склад програми розвитку Центру планування кар’єри, визначено раціональну 
структуру підрозділу. Запропоновано принциповий склад та логіку побудови інформаційної бази щодо сту-
дентів, випускників, реальних і потенційних роботодавців для цілей Центру.

Ключові слова: партнерство бізнесу та ВНЗ, освіта, кар’єра, працевлаштування, планування, про-
грама розвитку, інформаційна база. 

В статье выполнена оценка состояния трудоустройства выпускников учебных заведений. Исследо-
ваны состав задач и результаты практической деятельности Центров планирования карьеры вузов, 
выделены проблемы в их деятельности. Обоснован состав программы развития Центра планирования 
карьеры, предложена рациональная структура подразделения. Сформированы принципиальный состав и 
логика построения информационной базы студентов, выпускников, реальных и потенциальных работо-
дателей для целей Центра. 

Ключевые слова: партнерство бизнеса и вуза, образование, карьера, трудоустройство, планирова-
ние, программа развития, информационная база.

In this article, it was evaluated a state of the employment rate of educational institution graduates. Knowledge 
and results of University Career Planning Centers activities were investigated, problems in their activities were iden-
tified. A development program for the Career Planning Center was proven and a rational unit structure was defined. 
It was suggested fundamental structure and logic of developing an information base for students, alumni, real and 
potential employers. 

Keywords: business and universities partnership, education, career, employment, planning, program develop-
ment, information base.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. умови діяльності сучас-
них підприємств характеризуються підвищен-
ням нестабільності зовнішнього середовища, 
ускладненням внутрішніх бізнес-процесів, що 
зумовлює ймовірнісний характер подій, які відбу-
ваються, і сприяє виникненню значної кількості 
ризиків у діяльності підприємств. Про україну 
зазвичай говорять як про країну з величезним 
потенціалом, проте цей потенціал ще тільки 
належить використати повністю. серед при-
чин, з яких україна досі не скористалася своїм 
потенціалом, називають несприятливі умови 

для функціонування бізнесу, незважаючи на те 
що сьогодні україна піднялася до 80-ї позиції в 
рейтингу Doing Business–2017 з 83-ї, якої вона 
досягла у попередньому році [1, с. 7]. саме малі 
та середні підприємства, які, як правило, є най-
більш чутливими до змін регуляторного клімату, 
є ключовими двигунами для створення робочих 
місць у багатьох країнах. 

розвиток сучасного бізнес-середовища 
характеризується зростанням швидкості змін та 
інтенсивності конкуренції, що посилює залеж-
ність підприємницьких структур від рівня інфор-
маційної обізнаності та адаптаційних здатнос-
тей організацій та формує відповідні вимоги 
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до молодих спеціалістів, відповідаючи яким 
випускники вищих навчальних закладів змо-
жуть забезпечити собі гарантоване та достойне 
місце роботи. в їх числі такі, як: розуміння своїх 
сильних сторін, навичок і сфер компетенції; сві-
домий вибір кар'єри і компанії на основі довго-
термінових планів; навички встановлення кон-
тактів, презентація себе та робота в команді; 
мобільність; проактивність та бажання брати на 
себе відповідальність за результати своєї праці. 

жорсткі конкурентні умови на ринку пра-
цевлаштування вимагають від сьогоднішнього 
студента ще під час навчання задуматися про 
своє професійне майбутнє. за таких обставин 
особливої актуальності набувають завдання 
посилення взаємодії та взаємозв’язку між рин-
ком праці та ринком освітніх послуг, активізація 
участі вищих навчальних закладів у вирішенні 
проблеми зайнятості своїх випускників, пору-
шення автономності функціонування бізнесу та 
сфери освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Проблеми оптимі-
зації взаємодії та взаємозв’язку ринку освіт-
ніх послуг і ринку праці, а також бізнес-серед-
овища, регулювання ринку праці, зокрема його 
молодіжного сегменту, шляхів усунення дисба-
лансу попиту і пропозиції, зважаючи на свою 
актуальність, розглядаються в роботах багатьох 
вітчизняних учених, зокрема таких, як н. ані-
шина, Д. богиня, в. васильченко, о. Грішнова, 
в. Данюк, М. Долішній, т. заяць, л. колєшня, 
а. колот, е. лібанова, а. Маршалл, с. Мельник, 
в. онікієнко, і. Петрова, в. Петюх, в. савченко, 
н. черниш, Г. ярошенко та ін. Проте на даний 
момент проблема взаємодії вищих навчаль-
них закладів зі сферою бізнесу залишилася 
невирішеною, університети й надалі продовжу-
ють випускати фахівців, неспроможних знайти 
достойне місце роботи, а роботодавці відчува-
ють гостру потребу у спеціалістах з умінням орі-
єнтуватися в сучасному бізнес-середовищі. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета даної роботи полягає у про-
веденні аналізу показників працевлаштування 
випускників внз, оцінці стану та обґрунтуванні 
напрямів удосконалення діяльності центрів 
планування кар’єри для покращення взаємодії 
освітньої сфери та бізнес-середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Діяльність вищих навчальних 
закладів в україні спрямована на підготовку 
професіоналів, що стануть провідниками про-
цесу переходу економіки до ринкових засад, 
а отже, сприятимуть розвитку економіки та 
зростанню добробуту нашої країни. Проте 
сама підготовка фахівців є тільки необхідною 
передумовою для досягнення успіху. Переві-
рити ефективність отримання освіти, реалізу-
вати переваги, що дає така освіта, можна лише 

через практичну діяльність. непрацевлашто-
ваний випускник – це неефективно витрачені 
ресурси вищого навчального закладу і студента 
і, крім того, несприятливий фактор впливу на 
імідж навчального закладу. Досконалі освітні 
програми та якісний викладацький склад є 
обов’язковими, але не достатніми складникам, 
що забезпечують високий попит та затребува-
ність випускників внз на ринку праці. Працев-
лаштування випускників є індикатором якості 
роботи вишу, проявом його громадської відпо-
відальності, а його високий рівень забезпечу-
ється довгостроковою, різнобічною та стабіль-
ною роботою системи управління кар’єрою у 
даному закладі освіти, станом його співпраці зі 
сферою бізнесу та розумінням ними взаємних 
проблем і можливостей. 

за даними Державної служби статистики 
україни в останні п’ять років за коливання 
загального рівня безробіття та його максималь-
них значень 9,3% у 2014 р. та 9,1% у 2015 р. 
найбільша кількість безробітних та непрацевла-
штованих спостерігалась у кризовому для укра-
їни 2014 р. (табл. 1). це стосується і кількості 
непрацевлаштованих після закінчення навчаль-
них закладів. частка непрацевлаштованої 
молоді після закінчення навчальних закладів у 
загальній кількості безробітних мала тенденцію 
до скорочення – від 18,1% у 2011 р. до 16,4% 
у 2015 р., що, однак, не є приводом для змен-
шення уваги до проблеми. якщо в 2011 р. майже 
кожен п’ятий безробітний не мав роботи після 
закінчення навчального закладу, то за результа-
тами 2015 р. це був кожен шостий безробітний. 

співставлення кількості непрацевлашто-
ваних після закінчення навчальних закладів 
та загальної чисельності випущених протя-
гом 2010–2015 рр. фахівців свідчить про зрос-
тання даного відносного показника за шість 
років в 1,26 рази (від 48% у 2011 р. до 60,7% 
у 2015 р. за більш високого значення в 2014 р. 
(63,7%)). слід зазначити, що оцінка показників у  
2014–2015 рр. виконана без урахування тим-
часово окупованої території автономної рес-
публіки крим, м. севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції [2]. 

статистика свідчить, що під час розгляду за 
віковими групами рівень безробіття є вищим 
саме серед наймолодших представників еконо-
мічно активного населення, а саме віковою гру-
пою 15–24 роки, до якої належать і випускники 
навчальних закладів (рис. 1).

оцінку внеску внз у працевлаштування 
випускників характеризують показники кіль-
кості випускників, що отримали направлення 
на роботу, у відсотках до загальної кількості 
випускників. рівень даного показника в 2015 р. 
за регіонами коливався від 16,7% (запорізька 
область) до 29% (вінницька область). однак 
порівняно з 2012 р. відбулося його зменшення 
за усіма з числа обраних для аналізу облас-
тей (табл. 2).
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Рис. 1. Рівень безробіття населення за 
віковими групами в середньому за період,  

у відсотках до кількості економічно активного 
населення відповідної вікової групи [2] 

навіть найвищий показник, 29% по вінниць-
кій області, свідчить про те, що лише троє з 
десяти випускників отримують місце роботи 
після закінчення внз, решта вирішує проблему 
пошуку першого робочого місця за фахом 
самостійно. цей показник є досить низьким та 
незадовільним.

загальні спадні тенденції, які спостерігаємо в 
освітній сфері, на нашу думку, мають як негативні, 
так і позитивні наслідки. До позитивних варто від-
нести поступове скорочення кількості внз, що, 

вірогідно, підвищить якість освіти, адже питання 
якості освітніх послуг в україні загострилося у 
зв’язку з ліквідацією державного розподілу випус-
кників вишів, нестійким попитом на фахівців із 
боку працедавців, недостатнім бюджетним фінан-
суванням і формуванням диспропорцій між попи-
том ринку праці та пропозицією освітньої сфери.

негативні наслідки значною мірою торка-
ються науково-педагогічного персоналу внз, 
адже у разі їх скорочення, реорганізації чи 
укрупнення порушуються певні організаційно-
штатні пропорції, що в кінцевому підсумку при-
зводить до скорочення кваліфікованих кадрів. 
як наслідок, на ринку праці з’являється катего-
рія дипломованих спеціалістів, не затребуваних 
вітчизняною економікою [3, с. 135].

звичайно, в умовах досить високого рівня 
безробіття розширення сфери освіти висту-
пає механізмом пом’якшення напруження в 
молодіжному секторі ринку праці. однак ефек-
тивність застосування відповідного механізму 
у довгостроковій перспективі зменшується, 
оскільки загострюються проблеми фінансу-
вання освіти, порушується зв’язок із реальними 
потребами економіки.

таблиця 1
Динаміка безробітних та непрацевлаштованих випускників у 2011–2015 рр. 

Показник Роки
2011 2012 2013 2014 2015

безробітне населення, тис. осіб 1 661,9 1 589,8 1 510,4 1 847,6 1 654,7
рівень безробіття, % 8 7,6 7,3 9,3 9,1
непрацевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та 
вищих навчальних закладів, тис. осіб 300,8 268,7 253,7 308,5 271,4

частка непрацевлаштованих після закінчення 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів у 
загальній кількості безробітних, %

18,1 16,9 16,8 16,7 16,4

випущено фахівців і–іV рівнів акредитації, тис. осіб 626,5 612,9 576,3 484,5 447,4
частка непрацевлаштованих після закінчення навчальних 
закладів у загальній кількості випущених фахівців, % 48,0 43,8 44,0 63,7 60,7

Джерело: складено авторами за [2]

таблиця 2
Кількість випускників, що отримали направлення на роботу,  

за найбільшими областями України в 2012–2015 рр.

Область
Кількість випускників, які отримали направлення на роботу

усього, осіб до загальної кількості випускників, %
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

м. київ 29731 26243 27314 20069 21,6 20,1 22,6 18,1
харківська 17684 17179 16881 12707 29,5 30,9 32,5 27,9
Дніпропетровська 14033 12770 15151 10352 32,8 32,2 38,5 28,5
львівська 10569 9585 6657 7206 28,4 26,2 17,7 20,7
одеська 10484 9337 8834 6653 30,5 28,4 27,9 22
запорізька 5400 4867 4588 3332 20,6 20 20,3 16,7
вінницька 4595 4362 3672 3188 38,3 39,8 34,9 29
київська 2680 3055 2993 2402 28,2 34 33,8 27,3

Джерело: складено авторами за [2]
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одним з основних чинників, що забезпечу-
ють успіх молодого фахівця на ринку праці, є 
його конкурентні переваги. створення та збере-
ження конкурентних переваг студентів і випус-
кників – ключова функція стратегічного управ-
ління розвитком кар'єри в освітній установі. 

Проблеми, з якими студенти стикаються під 
час вибору кар'єри та пошуку роботи, для біль-
шості внз є однаковими. анкетування студен-
тів випускних курсів ДДту дало змогу виявити 
основні проблеми та причини низької готовності 
студентів до управління кар'єрою. зокрема, в їх 
числі – неправильно обрана професія. 

відповідно до результатів опитування, існує 
два ключових періоди, коли студенти визнача-
ються з вибором кар'єри: школа і 4–5-й курси. 
за цей період більше 60% студентів обирають 
кар'єру (рис. 2). звичайно, якщо сферу своєї 
подальшої професійної реалізації людина оби-
рає до вступу в освітній заклад, то можна гово-
рити, що кошти держави, фізичних або юри-
дичних осіб, що фінансують її освіту, будуть 
використані ефективно. коли розуміння свого 
покликання приходить значно пізніше, уже 
вкладені в освіту кошти не будуть відшкодовані. 
отже, чим раніше людина визначиться з напря-
мом кар’єри, тим більше ймовірність відшкоду-
вання коштів.
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Рис. 2. Відповіді опитуваних на питання: 
«Коли Ви обрали кар'єру?»

водночас слід зазначити зростання числа 
тих, хто обирає кар'єру починаючи з 2-го курсу. 
у зв'язку із цим слід звертати увагу на те, щоб 
питання вибору кар'єри і вся супутня цьому 
інформація знаходилися в полі зору студентів із 
перших років навчання у виші.

виконані дослідження свідчать, що майже 
третина студентів (29%) обирають кар'єру на 
підставі досвіду роботи, що підтверджує клю-
чову роль практики в процесі профорієнтації 
молодих людей. також важливу роль у виборі 
кар'єри відіграє думка батьків (про це заявили 
26,3% респондентів). Дещо меншим є вплив 
викладачів (21%), але це підтверджує важ-
ливість існування політики профорієнтації на 
кафедрах та необхідність проведення постій-
ного діалогу викладачів зі студентами про вибір 
кар'єри та спеціальність.

іншою причиною неготовності управляти 
кар’єрою є відсутність у молодої людини сис-
теми необхідних професійних знань, що орієн-
тують його у світі професії, навичок орієнтації на 
ринку праці, вміння бачити взаємозв'язок осно-
вної сфери професійної діяльності з іншими 
галузями ринку праці, вміння вибрати способи 
побудови кар'єрного шляху та його управління.

опитування показує, що 64,3% студентів пра-
цюють на момент захисту диплома. При цьому 
ставлення до роботи у студентів розподіляється 
так: 49% уважають, що це робота, відповідна 
кар'єрі, яку студент обрав; 27,6% уважають, що 
це тимчасова робота до знаходження кращого; 
23,3% відповіли, що вважають цю роботу просто 
способом заробити гроші. тобто половина працю-
ючих студентів незадоволені своєю роботою, вва-
жаючи її такою, що не відповідає їх уподобанням.

До випуску 44,8% опитаних студентів мають 
більше півроку стажу роботи в тому напрямі, в 
якому вони б хотіли будувати кар'єру (рис. 3).
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Рис. 3. Досвід роботи, наявний у студентів  
на момент випуску

що стосується пошуку роботи, чому, власне, 
і повинні сприяти створені у внз центри пла-
нування кар’єри, то протягом періоду навчання 
починали шукати роботу 86% із числа опита-
них студентів, при цьому більша частина сту-
дентів – на 4-му та 5-му курсах. відповідно, 
у числі стратегій, які використовувалися для 
пошуку роботи, названі такі (за оцінками сту-
дентів, у порядку зменшення ефективності): 
контакти членів родини, друзів; прямі контакти 
з роботодавцями; контакти викладачів; інфор-
мація з Internet; попередня робота; вакансії у 
зМі; виробнича практика; центр планування 
кар’єри; рекрутингові агентства. таким чином, 
наведений рейтинг свідчить про те, що сьогодні 
центри планування кар’єри ще не реалізують 
своєї місії – слугувати головним «містком», який 
поєднує внз та бізнес у питаннях забезпечення 
останнього персоналом, що володіє необхід-
ними компетенціями, та підготовлений для якіс-
ного виконання професійних завдань в умовах 
мінливого середовища.

аналіз психологічних причин низької готов-
ності студентів управляти кар'єрою дає змогу 
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говорити про необхідність удосконалення сис-
теми професійної підготовки студентів внз у 
бік посилення змісту підготовки професійними 
завданнями, усвідомленням відповідальності, 
бажанням добитися успіху, вмінням командної 
роботи і т. ін. 

найважливіший аспект взаємовідносин внз 
та бізнесу має реалізовуватися в процесі управ-
ління кар’єрою студентів та розпочинатися ще до 
їх вступу у внз. значне місце у цій роботі нале-
жить центрам планування кар’єри у внз. уна-
слідок проведеного аналізу переліку завдань та 
функцій таких підрозділів у низці університетів 
Дніпропетровської області, виконаної на основі 
вивчення інформації інтернет-сторінок відповід-
них підрозділів, оцінки технологій та результатів 
їх діяльності, можна зробити висновок, що наяв-
ність подібних центрів ще не є гарантією успіш-
ності процесів працевлаштування випускників 
внз. на жаль, сьогодні досить часто на прак-
тиці робота центрів планування кар’єри не є 
ефективною у зв’язку з недооцінкою значущості 
результатів їх діяльності у внз, недосконалістю 
структури, зокрема через нестачу коштів, від-
сутність інтегрованості та тісної взаємодії цен-
тру та інших підрозділів (деканатів, кафедр, 
навчального відділу, студентських організацій 
самоврядування) у вирішенні важливих для імі-
джу навчального закладу питань, відсутністю 
відповідного інформаційного забезпечення, 
роботу за «звичною схемою» окремо від бізнесу 
і попиту на робочу силу. 

так, аналіз діяльності центру планування 
кар’єри Дніпровського державного технічного 
університету (ДДту) дав підстави стверджу-
вати, що: діяльність центру сьогодні не є сис-
темною, не охоплює всіх завдань та спеціаль-
ностей, часто є формальною; на бюрократичній 
«драбині» втрачається більше половини інфор-
мації як від студента, так і з боку роботодавця; 
відсутня єдина інформаційна база, яка вклю-
чала б інформацію про студентів, випускників 
та роботодавців (реальних і потенційних); недо-
сконалою є структура та недостатньою кількість 
працівників центру, що не дає змоги вирішувати 
всі завдання, закріплені у Положенні про центр; 
підтримуються стійкі зв’язки лише з базовими 
підприємствами міста, при цьому організації 
сфери малого та середнього бізнесу міста та 
регіону не включені у мережу «внз – бізнес»; 
до роботи центру не залучаються студенти, 
зокрема студентський парламент; відсутні 
ресурси ДДту для розвитку центру та підтримка 
з боку місцевої влади.

з урахуванням дослідження напрямів вза-
ємодії центру планування кар’єри ДДту з біз-
несом, результатів аналізу проблем, з якими 
стикається центр у своїй діяльності, а також 
ураховуючи всі зовнішні та внутрішні фактори, 
що впливають на його діяльність, було розро-
блено «Програму розвитку центру планування 
кар’єри ДДту» з обґрунтуванням системи та 

змісту заходів, очікуваних результатів, відпо-
відальних та термінів реалізації. Головною 
метою Програми визначено посилення взаємо-
дії ДДту і бізнес-структур міста, області, укра-
їни, надання студентам можливості отримання 
конкурентоздатних навичок у пошуку роботи та 
працевлаштуванні, забезпечення першим робо-
чим місцем випускників, а роботодавців – підго-
товленими до викликів сучасного бізнес-серед-
овища робітниками.

розроблена Програма включає такі розділи:
1. Профорієнтаційні заходи зі школярами 

та студентами, спрямовані на якнайраніше 
обрання кар’єри.

2. заходи з формування та підтримання в 
актуальному стані інформаційної бази (щодо 
роботодавців, вакансій, випускників, студентів 
та їх кар’єрного зростання тощо).

3. заходи взаємодії зі студентами, робото-
давцями, зовнішнім середовищем (організа-
ція практики, стажувань, тренінгів, зустрічей 
із роботодавцями, успішними випускниками, 
ярмарок вакансій, виставок, конкурсів бізнес-
ідей, консультацій тощо). 

4. заходи із забезпечення центру необхід-
ними матеріальними ресурсами (пошук джерел 
фінансування та облаштування приміщень для 
організації зустрічей, тренінгів, консультацій).

При цьому ключовими методами у роботі 
центру планування кар’єри мають стати: дослі-
дження ринку праці та організація зустрічей із 
роботодавцями; своєчасне інформування шука-
чів роботи про вакансії; тренінги з працевла-
штування; організація стажувань та практики 
студентів і викладачів; організація цільової під-
готовки студентів; більш широка участь у про-
грамах міського центру підготовки фахівців 
різних сфер; організація тимчасової зайнятості 
студентів; навчання навичкам підприємницької 
діяльності та тренінги з питань започаткування 
підприємств малого бізнесу; тренінги з розвитку 
особистісних компетенцій; моніторинг працев-
лаштування випускників минулих років і т. ін.

Передбачено вдосконалення організацій-
ної структури центру планування кар’єри задля 
покращення результатів його роботи. така струк-
тура має включати: 1) керівника, у компетен-
цію якого входять комунікації з адміністрацією, 
плани та звітність; 2) спеціалістів по роботі з біз-
несом, в обов’язки яких включено спілкування з 
керівниками організацій бізнесу для підтримки та 
розширення бази практик та роботодавців для 
студентів і випускників ДДту, організацію зустрі-
чей роботодавців зі студентами та випускниками 
під час проведення різних заходів; контроль та 
моніторинг працевлаштування випускників та 
відстеження їх кар'єрного зростання; 3) спеціа-
лістів із питань працевлаштування випускників, 
відповідальних за організацію внутрішніх заходів 
різного характеру; 4) консультантів із питань пра-
цевлаштування та фахівців з електронної під-
тримки процесів центру. 
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у процесі дослідження було з’ясовано, що 
однією з проблем центру планування кар’єри 
є відсутність єдиної інформаційної бази про 
студентів, випускників, реальних і потенційних 
роботодавців, у формуванні якої значний вне-
сок очікується від нещодавно створеної в ДДту 
асоціації випускників, зокрема у вирішенні 
завдання формування бази випускників, розши-
рення бази практик та роботодавців з їх числа. 
Принциповий склад та логіку побудови такої 
інформаційної бази представлено на рис. 4.

унаслідок запровадження викладених у 
роботі заходів можливо досягти підвищення 
ефективності діяльності центру планування 
кар’єри за такими напрямами: зростання авто-
ритету й іміджу внз (найкращі центри розви-
тку кар’єри в найкращих університетах); більш 
усвідомлений вибір спеціальностей школя-
рами та абітурієнтами; краще розуміння сту-
дентами своєї майбутньої професії, за бажан-
ням – можливість паралельного опанування 
іншої; зростання кількості студентів, що пра-
цюють після університету за спеціальністю, 
що забезпечить раціональне використання 
коштів, вкладених у навчання.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
сьогодні україна має досить високі показники 
рівня молодіжного безробіття, особливо це сто-
сується працевлаштування після закінчення 
внз. у числі основних причин такої ситуації: 
неправильний вибір кар’єри, відсутність або 

низька якість у випускників найбільш значущих 
для бізнесу компетенцій, як професійних, так і 
особистісних, неефективна діяльність центрів 
планування кар’єри у внз. 

Для забезпечення системної та ефективної 
роботи центру планування кар’єри в напрямі 
налагодження взаємодії внз та бізнесу його 
діяльність має здійснюватися на основі Про-
грами розвитку, яка включає: систему профо-
рієнтаційних заходів; заходи з формування 
та підтримання в актуальному стані власної 
інформаційної бази щодо роботодавців, вакан-
сій, випускників, студентів та їх кар’єрного зрос-
тання; комплекс заходів взаємодії зі студен-
тами, роботодавцями, зовнішнім середовищем; 
формування необхідної матеріальної бази. 
Для реалізації Програми необхідна досконала 
організаційна структура підрозділу, яка вклю-
чає: фахівців по роботі з бізнес-організаціями, 
спеціалістів із питань працевлаштування, а 
також з електронної підтримки процесів центру. 
обов’язковим є формування єдиної інформа-
ційної бази про студентів, випускників, реальних 
і потенційних роботодавців. 

результати виконаного дослідження можуть 
бути використані вишами під час обґрунтування 
власних моделей удосконалення діяльності 
центрів планування кар’єри для посилення 
взаємозв’язків зі сферою бізнесу, підвищення 
відповідності випускників вимогам ринку праці 
та забезпечення зростання іміджу закладу як 
відповідального за результати своєї діяльності. 

Рис. 4. Інформаційна база Центру планування кар’єри ДДТУ
Джерело: складено авторами 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І НАПРЯМИ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
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У статті виділено проблеми формування, а також напрями розподілу прибутку в сучасних кризових 
умовах для промислових підприємств, оскільки в таких непростих умовах необхідне більш швидке реа-
гування на зміну господарської ситуації для підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдоско-
налення виробництва відповідно до зміни кон'юнктури ринку. Прибуток є показником, що найбільш повно 
відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, 
рівень собівартості, тому необхідно всі сили спрямувати на підвищення прибутковості діяльності.

Ключові слова: чистий прибуток, витрати виробництва, підприємницька діяльність, рентабель-
ність, збиток.

В статье выделены проблемы формирования, а также направления распределения прибыли в современ-
ных кризисных условиях для промышленных предприятий, поскольку в таких непростых условиях необхо-
димо более быстрое реагирование на изменение хозяйственной ситуации для поддержания устойчивого 
финансового состояния и постоянного совершенствования производства в соответствии с изменением 
конъюнктуры рынка. Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффективность про-
изводства, объем и качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень 
себестоимости, поэтому необходимо все силы направить на повышение прибыльности деятельности.

Ключевые слова: чистая прибыль, издержки производства, предпринимательская деятельность, 
рентабельность, убыток.

The article was selected problems of formation and directions of profit distribution in the current crisis for the 
industry. Indeed, in such difficult conditions need a faster response to changing economic situations in order to main-
tain stable financial position and continuous improvement of production according to changing market opportunities. 
Profit is an indicator that best reflects the efficiency of production, volume and quality of production, the state of labor 
productivity, the level of cost, so you need to send all the power to improve the profitability of operations.

Keywords: net income, costs of production, business activity, profitability, loss.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. запровадження рин-
кових відносин в україні здійснювалося в умо-
вах переорієнтації господарських зв'язків під-
приємств, відсутності управлінського досвіду 
роботи в ринковому середовищі, недостат-
нього розвитку ринків та їхньої інфраструк-
тури, що призводило до виникнення кризових 
явищ на макро-, мезо-, мікро- і субмікрорівні. 
за таких умов значного поширення на підпри-
ємствах набула криза прибутковості.

за умов розвитку ринкових відносин різні 
напрями фінансово-господарської діяльності 
підприємств будь-якої форми власності, які 
пов'язані як із поточною діяльністю, так і з вирі-
шенням завдань тактичного та стратегічного 
менеджменту, насамперед, пов'язані з раці-
ональним формуванням та перерозподілом 
фінансових ресурсів для досягнення визначе-
них фінансових результатів. При цьому, врахо-
вуючи різні аспекти та горизонти планування 
діяльності підприємства, найважливішим є 
процес управління прибутком як процес дослі-
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дження і прийняття управлінських рішень за 
всіма основними аспектами його формування, 
розподілу і використання на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. з'ясуванню 
сутності й природи прибутку значну увагу при-
діляли представники зарубіжної економічної та 
фінансової науки. внесок у дослідження зазна-
ченої проблеми зробили такі вчені: Д. Гелбрейт, 
Ф. найт, Дж. робінсон, е. сайке, П. самуельсон, 
р. харрод, е. чемберлін, й. Шумпер та ін. значну 
увагу питанням формування та використання 
прибутку підприємств приділено в працях таких 
вітчизняних учених-економістів, як: і.о. бланк, 
М.Д. білик, с.М. баранцева, Г.Г. кірейцев, 
с.в. Мішина, в.в. худа та ін. 

значну увагу дослідженню проблеми еконо-
мічного аналізу фінансових результатів і сут-
ності прибутку приділяють провідні українські 
вчені-економісти: Ф.Ф. бутинець, Ю.а. верига, 
с.Ф. Голов, н.М. ткаченко, о.в. лишиленко та 
в.Г. Швець [3–8]. ці дослідники під прибутком 
розуміють джерело господарських засобів і від-
повідних резервів, збільшення капіталу внаслі-
док діяльності та фінансовий результат [9].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є окреслення проблем 
формування і виділення напрямів розподілу при-
бутку промислових підприємств в умовах кризи 
для покращення прибутковості підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. ринкова економіка визначає конкретні 
вимоги до системи управління підприємствами. 
необхідно більш швидке реагування на зміну гос-
подарської ситуації для підтримки стійкого фінан-
сового стану і постійного вдосконалення виробни-
цтва відповідно до зміни кон'юнктури ринку.

акціонерне, орендне, приватне або іншої 
форми власності підприємство, отримавши 
фінансову самостійність і незалежність, мають 
право вирішувати, на які цілі і в яких розмі-
рах спрямовувати прибуток, що залишився 
після сплати податків до бюджету та інших 
обов'язкових платежів і відрахувань.

Прибуток є показником, що найбільш повно 
відображає ефективність виробництва, обсяг 
і якість виробленої продукції, стан продук-
тивності праці, рівень собівартості. Фінансові 
ресурси використовуються підприємством у 
процесі виробничої та інвестиційної діяльності. 
вони знаходяться в постійному русі і перебува-
ють у грошовій формі лише у вигляді залишків 
грошових коштів на розрахунковому рахунку в 
комерційному банку та в касі підприємства.

Підприємство, піклуючись про свою фінан-
сову стійкість і стабільне місце в ринковому 
господарстві, розподіляє свої фінансові 
ресурси за видами діяльності і в часі. отри-
мання прибутку є обов'язковою умовою функ-
ціонування підприємства.

будучи джерелом виробничого і соціаль-
ного розвитку, прибуток займає провідне місце 
в забезпеченні самофінансування підприємств 
і об'єднань, можливості яких багато в чому 
визначаються тим, наскільки доходи перевищу-
ють витрати.

Прибуток – об'єктивна економічна категорія 
товарно-грошових відносин. Формування регу-
льованого ринку товарів супроводжується підви-
щенням ролі прибутку в системі показників еко-
номічної характеристики діяльності підприємств. 
До того ж прибуток – реальна база оподатку-
вання і, як правило, джерело сплати податків.

Прибуток займає одне із центральних місць у 
загальній системі вартісних інструментів і важе-
лів управління економікою. це виражається в 
тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість та 
інші важелі прямо чи опосередковано пов'язані 
з прибутком. а аналіз фінансових результатів 
діяльності підприємства дає змогу отримати 
найбільше число ключових (найбільш інформа-
тивних) параметрів, що дають об'єктивну і точну 
картину фінансового стану підприємства, його 
прибутків і збитків, змін у структурі активів і паси-
вів, у розрахунках із дебіторами і кредиторами.

Прибуток являє собою кінцевий фінансовий 
результат, що характеризує виробничо-господар-
ську діяльність усього підприємства, тобто стано-
вить основу економічного розвитку підприємства. 
зростання прибутку створює фінансову основу 
для самофінансування діяльності підприємства, 
здійснюючи розширене відтворення. за його 
рахунок виконується частина зобов'язань перед 
бюджетом, банками та іншими підприємствами.

таким чином, прибуток набирає величезної 
ваги для оцінки виробничої та фінансової діяль-
ності підприємства. 

за рахунок відрахувань від прибутку до 
бюджету формується основна частина фінан-
сових ресурсів держави, регіональних і місце-
вих органів влади, і від їх збільшення значною 
мірою залежать темпи економічного розвитку 
країни, окремих регіонів, примноження суспіль-
ного багатства і в кінцевому підсумку – підви-
щення життєвого рівня населення. 

Прибуток являє собою різницю між сумою 
доходів і збитків, отриманих від різних господар-
ських операцій, саме тому він характеризує кінце-
вий фінансовий результат діяльності підприємств.

основними показниками прибутку, що вико-
ристовуються для оцінки виробничо-госпо-
дарської діяльності, виступають: балансовий 
прибуток, прибуток від реалізації продукції, що 
випускається, валовий прибуток, оподатковува-
ний прибуток, прибуток, що залишається в роз-
порядженні підприємства, або чистий прибуток.

оскільки основну частину прибутку підпри-
ємства одержують від реалізації продукції, що 
випускається, сума прибутку знаходиться під 
взаємодією численних факторів: зміни обсягу, 
асортименту, якості, структури виробленої та 
реалізованої продукції, собівартості окремих 
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виробів, рівня цін, ефективності використання 
виробничих ресурсів.

оскільки прибуток є різницею між обсягом 
виробленої продукції і її собівартістю, то її вели-
чина і темпи зростання залежать від первинних 
факторів виробництва, які впливають на прибу-
ток через систему показників обсягу промисло-
вої продукції і витрат виробництва.

Основні фактори Взаємозалежні 
чинники

Прибуток (збиток) від 
реалізації товарів обсяг продажу товарів

Прибуток від неторгової 
діяльності

роздрібні ціни на 
реалізовані товари

сальдо доходів і витрат 
по позареалізаційних 
операціях

витрати обігу

Прибуток (збиток) від 
реалізації основних 
фондів 

витрати, що 
відносяться на 
прибуток

Механізм впливу фінансів на господарство, 
на його економічну ефективність знаходиться 
не в самому виробництві, а в розподільних гро-
шових відносинах. характер їх впливу на вироб-
ництво залежить від того, наскільки конкретна 
система розподілу, форми і методи її організації 
відповідає об'єктивним потребам суспільства, 
рівню розвитку продуктивних сил, економічним 
інтересам держави, підприємств і кожного окре-
мого працівника.

у разі порушення цієї відповідності процес 
підвищення ефективності виробництва починає 
стримуватися. розподіл прибутку є складовою 
частиною загальної системи розподільних від-
носин і, мабуть, нарівні з розподілом доходу 
фізичних осіб – найголовнішою.

конкретні форми і методи розподілу прибутку 
постійно видозмінюються і розвиваються зі 
зростанням суспільного виробництва і зі зміною 
завдань, що стоять перед економікою. кожен 
етап у взаєминах між бюджетом і підприєм-
ством із приводу розподілу прибутку породжує 
нові форми і методи цього розподілу.

По суті, розподіл прибутку слід розглядати в 
трьох напрямах:

Розподіл прибутку

Держава Власники 
підприємства

Власне
підприємство

Рис. 1. Схема розподілу прибутку

Прибуток розподіляється між державою, 
власниками підприємства і власне підпри-
ємством. Пропорції цього розподілу значною 
мірою впливають на ефективність діяльності 
підприємства як позитивно, так і негативно.

взаємовідносини підприємств і держави з 
приводу прибутку будується на основі оподатку-
вання прибутку. було б раціонально, якби розмір 
податкових платежів із прибутку не перевищував 
третини балансового прибутку. в іншому разі 
втрачаються стимули до підвищення ефектив-
ності роботи підприємства і отримання прибутку.

решта дві третини могли би бути розподілені 
між власниками (акціонерами і засновниками) і 
самим підприємством. цей розподіл залежить 
від багатьох факторів. у період технічного пере-
озброєння і модернізації виробництва, освоєння 
нових видів продукції і нових технологій підпри-
ємство вкрай потребує фінансових ресурсів, і 
надати їх повинні передусім власники. однак 
це не означає, що вони повинні відмовитися від 
своїх очікувань і не отримувати дохід на вкладе-
ний капітал.

за законами ринкової економіки ніхто, крім 
власників, не зобов'язаний надавати грошові 
кошти для фінансового оздоровлення. із ситу-
ації є два виходи:

1. визнання підприємства банкрутом та пога-
шення боргів за рахунок реалізації майна;

2. покриття збитків і заборгованостей за 
рахунок коштів власників.

у першому випадку може не вистачити майна 
на покриття боргів або ж воно буде складатися 
з важко реалізованих або неліквідних активів. 
тоді визнання підприємства банкрутом не при-
несе задоволення нікому із зацікавлених сторін: 
ані кредиторам, ані працівникам підприємства, 
ані власникам, ані державі. 

у другому випадку власники або повинні 
добровільно відмовитися від своєї власності і 
передати акції своєму підприємству для подаль-
шої їх реалізації за гроші, або внести кошти на 
покриття збитків і заборгованостей.

на підприємстві розподілу підлягає при-
буток після сплати податків і виплати дивіден-
дів. із цього прибутку також сплачуються деякі 
податки в місцеві бюджети і стягуються еконо-
мічні санкції.

розподіл цієї частини прибутку відображає 
процес формування фондів і резервів підприєм-
ства для фінансування виробничого і соціаль-
ного розвитку. в умовах ринкового господарства 
держава не втручається в процес розподілу 
прибутку, що залишається в розпорядженні під-
приємства після сплати податків.

розподіл прибутку, що залишається в роз-
порядженні підприємства, регламентується 
внутрішніми документами підприємства, як 
правило, в обліковій політиці. Деякі аспекти 
розподільного процесу фіксуються в статуті 
підприємства.

розподіл прибутку на соціальні потреби вклю-
чає в себе витрати з експлуатації соціально-
побутових об'єктів, що знаходяться на балансі 
підприємства, фінансування будівництва об'єктів 
виробничого призначення, проведення оздоров-
чих культурно-масових заходів і т. д.
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на практиці можливе застосування різних 
методик планування прибутку, які можна класи-
фікувати за трьома групами:

1) традиційні методи;
2) методи маржинального аналізу;
3) економіко-математичні методи. 
важливу роль у забезпеченні фінансової стій-

кості відіграє розмір резервного капіталу. у рин-
ковому господарстві відрахування в резервний 
капітал носять першочерговий характер. наяв-
ність і приріст резервного капіталу забезпечують 
збільшення акціонерної власності, характери-
зують готовність підприємства до ризику, з яким 
пов'язана вся підприємницька діяльність, забезпе-
чують можливість виплати дивідендів за привіле-
йованими акціями навіть за відсутності прибутку 
поточного року, покриття непередбачених витрат і 
збитків без ризику втрати фінансової стійкості.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
в умовах ринкової економіки значення прибутку 
величезне. Прибуток є основним джерелом 
власних коштів фірми. з одного боку, прибуток 

розглядається як результат діяльності фірми, 
з іншого – як основа подальшого розвитку. Для 
країни прибуток підприємств означає наповню-
ваність дохідної частини бюджету, можливість 
вирішення соціальних проблем країни або регі-
ону. свою роль відіграють і збитки. вони висвіт-
люють помилки і прорахунки в напрямі засобів, 
організації виробництва і збуту продукції.

основною метою підприємницької діяльності 
підприємств стало отримання прибутку, який є 
найважливішим джерелом і передумовою збіль-
шення капіталу, зростання доходів підприєм-
ства та його власників. цієї мети можна досягти 
лише за оптимальної організації фінансів на 
підприємствах, що дає змогу не тільки зміцнити 
їхнє фінансове становище і конкурентоспро-
можність, а й забезпечити фінансову стабіль-
ність у країні.

Для підвищення ефективності роботи підпри-
ємства першорядне значення має виявлення 
резервів збільшення обсягів виробництва і реа-
лізації, зниження собівартості продукції (робіт, 
послуг), зростання прибутку.
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У статті досліджено сутність фінансово-економічної безпеки малих підприємств. Розкрито доціль-
ність створення системи фінансово-економічної безпеки для своєчасного виявлення та запобігання не-
гативному впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Встановлено, що забезпечення фі-
нансово-економічної безпеки малого підприємства перебуває в тісному взаємозв’язку з реалізацією його 
фінансово-економічних інтересів. Доведено необхідність запровадження системи фінансово-економічної 
безпеки на малих підприємствах.

Ключові слова: критерії визначення, чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, система фінан-
сово-економічної безпеки, мале підприємство, управління.

В статье исследована сущность финансово-экономической безопасности малых предприятий. Рас-
крыта целесообразность создания системы финансово-экономической безопасности для своевремен-
ного выявления и предотвращения негативного воздействия факторов внешней и внутренней среды. 
Установлено, что обеспечение финансово-экономической безопасности малого предприятия находится 
в тесной взаимосвязи с реализацией его финансово-экономических интересов. Доказана необходимость 
внедрения системы финансово-экономической безопасности на малых предприятиях.

Ключевые слова: критерии определения, факторы внешней и внутренней среды, система финансо-
во-экономической безопасности, малое предприятие, управление.

The article examines the nature of financial and economic security of small businesses. Expands the feasibility 
of establishing a system of financial-economic security to detect and prevent the negative impact of factors external 
and internal environment. It was established that the provision of financial and economic security of small business 
is closely linked with the implementation of its financial – economic interests. The necessity of introduction of finan-
cial-economic safety in small enterprises.

Keywords: criteria for determining. determinant of external and internal environment, system of financial and 
economic security, small business, management.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. у сучасних економічних умо-
вах діяльність малих підприємств незалежно 
від форми власності та організаційно-правової 
форми господарювання схильна до постійного 
ризику та загроз, що пов’язані з посиленням 
впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища на їх функціонування. Постійне під-
вищення ризикованості господарської діяльності 
може спричинити значне зниження рівня фінан-
сового стану підприємства, а в майбутньому 
призвести до банкрутства, і потребує від кожного 
суб’єкта господарювання розроблення та реалі-
зації системи фінансово-економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. теоретичні засади 
фінансово-економічної безпеки підприємств 
досліджували багато вчених, серед яких: л. абал-
кін, о. барановський, і. бланк, і. бінько, М. білик, 
т. васильців, в. Геєць, о. Грунін, к. Девіс, а. коза-
ченко, т. лоурі, а. ляшенко, б. Мізюк, в. Мун-
тіян, о. новикова, в. Пономарьов, в. сенчагов, 
в. Шликов, й. Шумпетер, л. Шемаєва, а. Шаваєв 
та багато інших. однак, незважаючи на ґрунтовні 
дослідження значення фінансово-економічної 
безпеки підприємств, питання особливості функ-
ціонування останньої на малих підприємствах 
все ще залишається відкритим.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – розкрити сутність фінан-
сово-економічної безпеки малих підприємств.

виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Фінансово-економічна безпека 
малого підприємства є досить складною сис-
темою, що включає певний набір внутрішніх 
характеристик, спрямованих на забезпечення 
ефективності використання матеріальних, тру-
дових, інформаційних і фінансових ресурсів.

розрізняють такі критерії визначення фінан-
сово-економічної безпеки підприємства: функці-
ональний, статичний і ресурсний (рис. 1).

Фінансово-економічна безпека малого під-
приємства – це такий фінансово-економічний 
стан, який сприяє забезпеченню захищеності 
його фінансово-економічних інтересів від 
негативних чинників внутрішнього і зовніш-
нього середовища та створення необхідних 
фінансово-економічних умов для безперерв-
ної успішної діяльності та стійкого розвитку 
підприємства.

Метою забезпечення фінансово-економічної 
безпеки малого підприємства є досягнення най-
вищої ефективності та стабільності його функ-
ціонування і створення передумов для подаль-
шого розвитку шляхом своєчасного виявлення 
та запобігання зовнішнім і внутрішнім небезпе-
кам і загрозам [1].

Фінансово-економічна безпека малого під-
приємства спрямована на створення відповід-
них умов для виявлення та подолання кризових 
явищ у діяльності підприємства з метою реалі-
зації поставлених ним статутних цілей і завдань.

Фінансово-економічна безпека підприємства 
є динамічною ознакою, що змінюється під впли-
вом чинників і загроз внутрішнього та зовніш-
нього середовища.

роль фінансово-економічної безпеки прояв-
ляється в такому (рис. 2).

Фінансово-економічна безпека малого під-
приємства як комплексне та багатогранне 
поняття характеризується значною складністю 
його системи внутрішніх і зовнішніх економічних 
та фінансових відносин, що відображається на 

всіх видах фінансово-економічної 
безпеки:

– страховій, що полягає в органі-
зації взаємовідносин підприємства 
зі страховими компаніями з приводу 
захисту його майнових інтересів;

– інвестиційній, яка показує мож-
ливість залучення, вкладення та 
використання інвестиційних ресурсів 
у розвиток діяльності підприємства;

– фондовій, що характеризує 
ринкову привабливість цінних папе-
рів підприємства та можливість його 
виходу на фінансовий ринок для 
вкладення коштів у фінансові активи;

– грошово-кредитній щодо дотри-
мання розрахунково-платіжної та кре-
дитної дисципліни на підприємстві;

– валютній, що показує захище-
ність валютних операцій під час 
ведення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства [2].

забезпечення фінансово-еконо-
мічної безпеки малого підприємства 
перебуває в тісному взаємозв’язку з 
реалізацією його фінансово-еконо-
мічних інтересів, що за своїм зміс-
том є одним із пріоритетних завдань 
фінансово-економічної безпеки. 
об’єктивні потреби підприємства, 
що спрямовані на формування та 
реалізацію головних цілей фінан-
сово-економічної діяльності та роз-
витку, формують систему фінансово-
економічних інтересів підприємства.

Фінансово-економічні інтер-
еси малого підприємства – це 
його життєво важливі економічні 
та фінансові цінності, визначальні 

Критерії 
визначення

Функціональний 

Статичний

Ресурсний

Фінансово-економічна безпека малого 
підприємства

Сутність поняття

Захищеність фінансово-економічних інтересів від 
зовнішніх і внутрішніх загроз (здатність їх виявити, 

усунути та нейтралізувати)

Стан фінансово-економічного розвитку, який 
характеризується збалансованістю, стійкістю, 

стабільністю функціонування малого підприємства 
відповідно до його стратегічних цілей

Здатність фінансово-економічної системи 
забезпечувати безперервно виробництво та 

відтворення достатнім обсягом матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів

Рис. 1. Підходи до визначення сутності поняття  
фінансово-економічної безпеки малого підприємства
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виконання цілей і досягнення завдань підприємства

доступ до економічних ресурсів і ринків

забезпечення достатнього рівня ефективності 
фінансово-економічної діяльності

створення передумов до стійкого розвитку в 
поточному та довгостроковому періодах

захищеність від зовнішніх і внутрішніх загроз та 
небезпек

Спрямова-
на на

Рис. 2. Роль фінансово-економічної безпеки  
малого підприємства
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фінансові потреби, реалізація яких гарантує 
фінансову незалежність і подальший розвиток 
діяльності підприємства.

Фінансово-економічні інтереси малого підпри-
ємства не залишаються сталими, а уточнюється 
на всіх стадіях і фазах його життєвого циклу. 
незважаючи на те що фінансово-економічні 
інтереси підприємства об’єктивно зумовлені його 
розвитком, вони формуються суб’єктами управ-
ління фінансово-економічною безпекою.

основними характеристиками фінансово-еко-
номічних інтересів малого підприємства є такі:

– вони є основними чинниками розвитку 
діяльності підприємства та забезпечення його 
фінансово-економічної безпеки;

– спрямовані на забезпечення достатнього 
обсягу матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів, що є об'єктивною необхідністю для 
ведення ефективної господарської діяльності. 
вони є проявом відображення спільної думки 
власників, керівників і персоналу підприємства, 
тобто є вираженням конкретних фінансово-еконо-
мічних інтересів працівників цього підприємства;

– їхня структура містить об'єкт, тобто на що 
спрямований інтерес, і суб’єкт – хто конкретно 
має цей інтерес;

– проявляються в господарській діяльності 
підприємства і забезпечуються завдяки вико-
ристанню певних фінансових інструментів (тех-
нологій);

– зміст фінансово-економічного інтересу під-
приємства характеризується наявністю осно-
вної цілі діяльності та способів її досягнення 
(набір відповідних інструментів, методів чи 
моделей реалізації). розроблення стратегії роз-
витку підприємства як основа його функціону-
вання передбачає різні рівні реалізації конкрет-
ної мети [3].

Фінансово-економічні інтереси малого під-
приємства можна класифікувати за такими кри-
теріями:

– рівень фінансово-економічної діяльності 
(фінансово-економічні інтереси підприємства в 
цілому, окремих підрозділів або «центрів відпо-
відальності»);

– вид фінансово-економічної діяльності (у 
сфері операційної, інвестиційної, фінансової та 
інших видів діяльності);

– значимість (головні, пріоритетні, другорядні);
– терміновість (короткострокові або довго-

строкові чи поточні або стратегічні);
– середовище інтересів (внутрішні, зовнішні) [4].
у сучасних умовах функціонування осно-

вними фінансово-економічними інтересами 
малого підприємства є:

– збільшення його ринкової вартості та мак-
симізація прибутку;

– висока конкурентоздатність продукції, това-
рів і послуг на основі ефективного менеджменту 
та маркетингу фірми;

– зростання рівня рентабельності продукції, 
діяльності, активів і власного капіталу;

– достатність матеріальних, трудових і фінан-
сових ресурсів на всіх стадіях фінансово-еконо-
мічного розвитку;

– фінансова стійкість і стабільність;
– збереження матеріальних цінностей, гро-

шових коштів та інформації, що становить 
комерційну таємницю;

– безпека кадрового складника діяльності;
– захист комерційних інтересів від проти-

правних дій із боку конкурентів;
– позитивний імідж підприємства як контр-

агента;
– забезпечення та збалансованість інших 

цінностей, що забезпечують фінансово-еконо-
мічну безпеку підприємства та його сталий роз-
виток [5].

Функціонування малих підприємств та фор-
мування їх фінансово-економічної безпеки 
повністю залежать від сукупності загроз і небез-
пек зовнішнього та внутрішнього середовища.

Під загрозою фінансово-економічній безпеці 
розуміють потенційні або реальні дії фізичних чи 
юридичних осіб, що порушують стан захищеності 
підприємства і здатні призвести до припинення 
його діяльності чи до фінансових та інших утрат.

загрози відображають зовнішні та внутрішні 
умови, в яких проводить свою діяльність мале 
підприємство, а також взаємозв’язки підприєм-
ства з навколишнім середовищем. 

загроза фінансово-економічній безпеці під-
приємства кількісно може визначатися як вели-
чина збитку або інший інтегральний показник, 
що характеризує ступінь зниження фінансово-
економічного потенціалу підприємства.

небезпеки та загрози, які впливають на 
фінансово-економічну безпеку малого підпри-
ємства, можна поділити на зовнішні (які не зале-
жать від діяльності підприємства) та внутрішні 
(які безпосередньо залежать від діяльності під-
приємства), а також на ті, що існують, і можливі.

До зовнішніх факторів належать економічні, 
правові, ринкові, технологічні та технічні, геогра-
фічні, соціально-культурні, міжнародні, а саме: 
фінансово-економічна криза; нестабільність 
економіки; недосконалість механізмів реаліза-
ції економічної та фінансової політики держави; 
зниження інвестиційного потенціалу та клімату 
держави; недобросовісна конкуренція; нерозви-
неність фінансового ринку та його інфраструк-
тури; недосконалість правової системи захисту 
прав інвесторів і виконання законодавства.

внутрішні фактори впливу на систему 
фінансово-економічної безпеки підприємства 
включають: кадровий потенціал, засоби праці, 
інформаційне забезпечення прийняття рішень, 
системні фактори.

враховуючи різноманітність внутрішніх чин-
ників формування належного рівня фінансово-
економічної безпеки підприємства, загрози цієї 
сфери слід систематизувати.

внутрішні загрози діляться на такі класи-
фікації:



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури
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– за видом діяльності:
1) операційна діяльність;
2) інвестиційна діяльність;
3) фінансова діяльність.
– за видом ресурсів (технічні, технологічні, 

трудові, інформаційні, організаційні, фінансові, 
ринкові, товарні).

загрози мікросередовища за видом еконо-
мічних суб'єктів:

– постачальників;
– конкурентів;
– споживачів;
– органів державної та місцевої влади;
– банків;
– контактних аудиторій підприємств (зМі, гро-

мадських організацій, профспілок та інших) [6].
вчасна ідентифікація небезпек і загроз фінан-

сово-економічній безпеці малого підприємства 
дає змогу адаптуватися до постійної зміни умов 
середовища та успішно функціонувати в умовах 
конкуренції. наявність значної кількості загроз 
вимагає розроблення заходів щодо забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства, які 
полягають у виявленні та аналізі зовнішніх і вну-
трішніх загроз, а також оцінці наслідків їхнього 
впливу на фінансово-економічну діяльність під-
приємства та розробленні системи превентивних 
управлінських рішень щодо усунення та мініміза-
ції фінансово-економічних ризиків.

висока можливість виникнення кризових 
явищ на малому підприємстві, що може при-
звести до зниження ефективності його діяль-
ності, зумовлює необхідність своєчасного вияв-

лення, попередження та нейтралізацію загроз 
фінансово-економічним інтересам і передбачає 
запровадження на підприємстві ефективної 
системи управління фінансово-економічною 
безпекою. система управління фінансово-еко-
номічною безпекою розробляється відповідно 
до основних положень і засад реалізації загаль-
ної стратегії безпеки підприємства.

стан захищеності – це здатність підприєм-
ства надійно протистояти будь-яким зовнішнім 
або внутрішнім загрозам, спробам із боку юри-
дичних чи фізичних осіб завдати шкоди їх закон-
ним інтересам [7].

основними елементами, що формують 
управління фінансово-економічною безпекою 
малого підприємства, є об’єкти, предмети та 
суб’єкти управління (рис. 3).

Під системою управління фінансово-еко-
номічною безпекою малого підприємства слід 
розуміти сукупність елементів, орієнтованих 
на виявлення та нейтралізацію фінансово-еко-
номічних загроз функціонування і розвитку під-
приємства, забезпечення господарської само-
стійності, конкурентоспроможності, фінансової 
незалежності та стабільності, оптимальності 
організаційної структури, захисту інформацій-
ного середовища, безпеки персоналу, комерцій-
ної таємниці та інтересів.

Під час формування системи управління 
фінансово-економічною безпекою необхідно 
враховувати такі фактори, як: стадія життє-
вого циклу підприємства; внутрішні та зовнішні 
загрози функціонуванню підприємства; фінан-

сово-економічні можливості підпри-
ємства; фінансово-економічні інтер-
еси; рівень фінансово-економічної 
безпеки підприємства.

управління фінансово-економіч-
ною безпекою малого підприємства 
можна розглядати з різних точок зору:

– організаційної – це цілеспрямо-
ваний вплив посадових осіб і спеці-
ально створених служб, наділених 
відповідними повноваженнями, на 
економічну систему підприємства, 
його внутрішнє та безпосереднє 
зовнішнє оточення для досягнення 
фінансової стійкості та захисту його 
пріоритетних фінансово-економіч-
них інтересів;

– функціональної – безперерв-
ний процес виконання управлін-
ських функцій, що охоплює організа-
цію, планування, аналіз, мотивацію і 
контроль над досягненням фінансо-
вої стійкості та стабільності підпри-
ємства, захисту його пріоритетних 
фінансово-економічних інтересів;

– управлінської – система прин-
ципів і методів розробки та реаліза-
ції управлінських рішень, пов'язаних 
із досягненням його фінансової стій-Рис. 3. Узагальнені складники управління  

фінансово-економічною безпекою підприємства

Управління фінансово-економічною безпекою малого 
підприємства 

Мета Захист фінансово-економічних інтересів від різного 
виду загроз і небезпек та забезпечення високого рівня 

фінансово-економічної безпеки для стабільного 
функціонування підприємства та його розвитку

Об’єкти Фінансово-економічний стан

Предмет Матеріальні, трудові, фінансові, інформаційні ресурси, 
що забезпечують реалізацію гарантування безпеки

Суб’єкти Особи, підрозділи, служби, органи, які безпосередньо 
забезпечують фінансово-економічну безпеку

Завдання - Формування дійового механізму забезпечення УФЕБ;
- захищеність фінансово-економічних інтересів;

- виявлення, прогнозування, ідентифікація та 
попередження кризових явищ;

- обґрунтування системи заходів щодо усунення та 
мінімізації ймовірних ризиків і оцінка ефективності їх 

реалізації
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кості та захистом його пріоритетних фінансово-
економічних інтересів.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
загалом під створенням фінансово-економіч-
ної безпеки малого підприємства слід розуміти 
систему цілеспрямованих дій, спрямованих на 

досягнення та підтримку належного рівня ста-
більності підприємства, що формується під 
впливом факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища для підвищення конкурентоспро-
можності підприємства, оптимізації управління 
технологічним процесом і матеріальними, тру-
довими та фінансовими ресурсами.
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У статті окреслено стратегічні зони впливу інституційних змін в регіонах, а саме процеси, пов’язані 
із підвищенням конкурентоспроможності видавничо-поліграфічної діяльності; процеси розвитку і підви-
щення ефективності використання людських ресурсів діяльності; процеси стимулювання формування та 
розвитку інноваційних інституцій. Досліджено стратегічні зони впливу інституційних факторів, окресле-
но проблеми, що стримують в регіонах проведення трансформації діяльності більшості видавничо-полі-
графічних суб’єктів.

Ключові слова: трансформація, розвиток, регіон, видавничо-поліграфічна діяльність, інституцій-
ні зміни.

В статье определены стратегические зоны влияния институциональных изменений в регионах, а 
именно процессы, связанные с повышением конкурентоспособности издательско-полиграфической де-
ятельности; процессы развития и повышения эффективности использования человеческих ресурсов 
деятельности; процессы стимулирования формирования и развития инновационных институтов. Ис-
следованы стратегические зоны влияния институциональных факторов и обозначены проблемы, сдер-
живающие в регионах проведение трансформации деятельности большинства издательско-полиграфи-
ческих субъектов.

Ключевые слова: трансформация, развитие, регион, издательско-полиграфическая деятельность, 
институциональные изменения.

The article defines the strategic zones of influence of institutional changes in the region, namely the processes 
associated with an increase in the competitiveness of the publishing and printing activities; development process-
es and more efficient use of human resources activities; processes stimulating the formation and development of 
innovative institutions. Research strategic zones of influence of institutional factors and outlining the problems that 
hinder the development should be a strong argument for interest in carrying out the transformation of the majority of 
publishing and printing activity in the regions. 

Keywords: transformation, development, region, publishing and printing activity and institutional changes.

Постановка проблеми. розроблення 
методологічних основ оцінки ефективності та 
обґрунтування побудови варіантів трансформа-

ції видавничо-поліграфічної діяльності (вПД) в 
регіоні з метою підвищення її конкурентоспро-
можності вимагає дослідження тих структурних 
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змін, які мають місце на сучасному етапі рин-
кових відносин. Проведені нами дослідження 
дають змогу стверджувати, що структурні зру-
шення, які відбуваються сьогодні у сфері транс-
формації та інтеграції підприємств вПД у регі-
оні, та тенденції зміни цих процесів значною 
мірою корелюють зі структурними змінами еко-
номіки загалом.

зокрема, відбуваються процеси, пов’язані з 
приватизацією й акціонуванням, виникненням 
нових суб’єктів господарської діяльності, ство-
ренням нових організаційно-правових форм під-
приємств та їх об’єднань. ці процеси обумовлю-
ють необхідність трансформації співпраці між 
підприємствами та формування структур, адап-
тованих до ринкових умов функціонування.

крім цього, важливими тенденціями сучас-
ного розвитку підприємств вПД є системна 
економічна криза і, відповідно, низький рівень 
доходів значної частини населення, що прямо 
чи опосередковано є споживачами видавничо-
поліграфічної продукції.

за таких умов господарювання особливого 
значення набувають питання розроблення тео-
ретико-методологічних засад трансформації 
діяльності, які б в подальшому сприяли розвитку 
вПД у регіонах за допомогою оптимізації впливу 
регіональних факторів та вдосконалення орга-
нізаційно-економічних механізмів розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання дослідження особливостей господа-
рювання підприємств видавничо-поліграфічної 
діяльності знаходять широке відображення в 
наукових публікаціях і характеризують різні під-
ходи до розв’язання цієї проблеми. Проте існує 
низка теоретичних і практичних проблем, які 
залишаються невирішеними загалом. До них 
варто віднести проблеми дослідження зрушень, 
які відбуваються у сфері трансформації вПД, 
особливо на регіональному рівні. слід зазна-
чити, що названі проблеми мало досліджуються 
в наукових публікаціях, пов’язаних з деякими 
аспектами функціонування підприємств вПД. 
серед них можна виділити колективну моно-
графію «видавнича справа та поліграфічна 
діяльність в україні» [1], монографію «розвиток 
і регулювання видавничого підприємництва» 
[2], монографію «особливості функціонування 
та розвитку підприємств вПГ: регіональний 
аспект» [3] та підручник «економіка видавничо-
поліграфічної галузі» [4].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження пріори-
тетних напрямів та формування системи заходів 
щодо підготовки до трансформації діяльності на 
основі вивчення стану і основних проблем роз-
витку вПД в регіонах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. в умовах модернізації національної 
економіки виникають нові вимоги до систем 
управління галузями в регіонах та трансформу-
ються загальні підходи до їх розвитку. з форму-

ванням економіки знань в системі суспільного 
виробництва виникають нові процеси: розвива-
ються нематеріальна сфера та нематеріальна 
діяльність; основу нової економіки становлять 
виробництво, розподіл і використання знань, 
а її інфраструктурою стає всесвітня інформа-
ційна мережа. у цьому ракурсі вПД притаманні 
специфічні особливості. з одного боку, на неї, 
як і на інші галузі, чинить значний вплив наявне 
інформаційне середовище, а з іншого – діяль-
ність значною мірою спричиняється до форму-
вання інформаційного поля.

за таких умов господарювання постає необ-
хідність удосконалення наявних регіональних 
систем управління, адаптації старих елементів 
управління і формування нових. нові елементи 
виконують функції акумулювання, зберігання, 
оброблення, передачі і поширення інформації, 
необхідної для прийняття управлінських рішень; 
створення умов для оперативного отримання 
необхідної інформації для діяльності; при-
скорення соціально-економічних процесів за 
рахунок використання інформаційно-телекому-
нікаційних технологій та засобів зв’язку, якими 
є, зокрема, електронні та періодичні друковані 
видання; зменшення інформаційної невизначе-
ності за рахунок отримання необхідної додатко-
вої інформації з офіційних джерел; координація 
суб’єктів управління в рамках наявного інфор-
маційного простору.

таким чином, трансформація систем управ-
ління вПД в регіоні повинна розглядатися в 
тісному взаємозв’язку з інформаційною скла-
довою, що дасть змогу ефективніше реалізо-
вувати функції управління: аналіз, моніторинг, 
супровід, планування і прогнозування, а також 
консалтинг економічного зростання діяльності 
в регіоні. визначити, наскільки ефективно 
виконуються перераховані функції управління, 
дає змогу оцінка діяльності органів виконавчої 
влади, що регулюють вПД. тобто за всіх пере-
лічених умов виникає необхідність у створенні 
передумов для проведення змін.

з огляду на наведені вище положення пере-
йдемо безпосередньо до формування переду-
мов проведення трансформації вПД в регіоні.

ефективність процесу підготовки, на нашу 
думку, може бути забезпечена за допомогою про-
ходження низки основних стадій на цьому етапі:

– зосередження уваги на стратегічних 
зонах впливу інституційних змін на розвиток 
вПД регіону;

– поглиблення співпраці між органами 
державної і місцевої влади та суб’єктами вПД 
регіону;

– вибір виду трансформації, а також обґрун-
тування програми щодо її проведення;

– прийняття рішення про проведення транс-
формації вПД регіону (рис. 1).

Першу стадію процесу підготовки до транс-
формації необхідно розпочати із визначення 
стимулів суб’єктів вПД регіону щодо рефор-
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мування. реалізація цього напряму можлива 
за допомогою створення ініціативної групи із 
представників бізнесу, науки та влади, яка б 
взяла на себе роз’яснення необхідності транс-
формації основних процесів вПД внаслідок 
інституційних змін, показала переваги прове-
дення таких перетворень.

розглядаючи приклад львівської області, 
можемо сказати, що таким органом, який забезпе-
чив би поштовх щодо заохочення суб’єктів діяль-
ності в регіоні до трансформацій, могло б стати 
створення відповідної групи при асоціації полігра-

фістів львівщини або поліграфічному кластері. 
Доцільність такого утворення при цих організаціях 
продиктовано ще й тим, що до складу об’єднань 
входять одні з найбільш креативних суб’єктів 
діяльності, які усвідомлюють необхідність прове-
дення трансформацій внаслідок змін, що обумов-
лені інституційним середовищем.

зрозуміло, що проведення трансформації 
неможливе без достеменного знання ситуації 
щодо функціонування вПД україни, регіональ-
них особливостей діяльності та змін у базових 
інститутах. у цьому напрямі фахівцями україн-

Рис. 1. Блок-схема процесу підготовки до проведення трансформації ВПД регіону
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ської академії друкарства здійснюється постій-
ний моніторинг, що знаходить своє відобра-
ження в наукових працях, основними з яких є 
праці на рівні вПД україни [1; 2; 4] та на регіо-
нальному рівні [3; 5].

Проведений огляд робіт та власні напрацю-
вання дають нам змогу проводити моніторинг 
впливу інституційних змін на вПД, а також дослі-
джувати конкурентоспроможність діяльності 
в регіонах за допомогою спеціальних методів 
оцінки (STEP, SWOT, SPECE-аналіз та інших) та 
визначати з використанням наведених інстру-
ментів стратегічні зони трансформації вПД регі-
ону внаслідок інституційних змін.

ці інструменти дають також змогу виявити 
вплив дезорганізуючих інституційних факторів 
на розвиток діяльності в регіоні. їх нівелювання 
в подальшому за допомогою проведення транс-
формаційних процесів допоможе захистити еко-
номічні інтереси кожного суб’єкта вПД.

зважаючи на проведений аналіз особливос-
тей функціонування вПД та на основні поло-
ження Державної стратегії регіонального роз-
витку на період до 2020 року [6], вважаємо, що 
до стратегічних зон впливу інституційних змін у 
регіонах можна віднести такі:

– процеси, пов’язані із підвищенням конку-
рентоспроможності вПД;

– процеси розвитку і підвищення ефектив-
ності використання людських ресурсів діяльності;

– процеси стимулювання формування та 
розвитку інноваційних інституцій.

Можемо стверджувати, що названі процеси 
є взаємопов’язаними, а часто й співпадаю-

чими за об’єктним та інструментальним забез-
печенням. так, наприклад, підвищення кон-
курентоспроможності вПД регіону пов’язане 
з ефективним функціонуванням інноваційних 
інституцій (забезпеченням впровадження нових 
технологій, ефекту синергії внаслідок співпраці 
із кластерами, технопарками та іншими інте-
граційними формами), із забезпеченням нової 
якості людських ресурсів тощо. однак кожен із 
пропонованих напрямів має свої особливості, 
які не зводяться до окремих завдань, що мають 
наскрізний характер.

Висновки. результати проведеного ана-
лізу, виявлення стратегічних зон впливу інсти-
туційних факторів та окреслення проблем, що 
стримують розвиток, повинні стати вагомим 
аргументом для зацікавлення у проведенні 
трансформації більшості суб’єктів вПД регіону.

Практичне проведення перетворень у всіх 
напрямах роботи вПД в регіоні є надзвичайно 
трудомістким і затратним завданням через 
необхідність формування великої кількості варі-
антів трансформації, їх відповідного економіч-
ного обґрунтування та складності у визначенні 
частки впливу на результати діяльності. тому 
представлений підхід підготовки до проведення 
трансформації вПД регіону повинен посприяти 
зменшенню перешкод, які виникають під час 
перетворень. а в подальшому, на нашу думку, 
перспективним є формування підходів до про-
ведення самої трансформації на основі аналізу 
основних бізнес-процесів та визначення тих з 
них, які потребують змін відповідно до вимог 
інституційного середовища.
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ  
ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ANALYSING MODELS OF BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT 

Лобата О.В.
слухач PhD програми «економіка»,
національний гірничий університет

Представлено авторське групування моделей збалансованого регіонального розвитку. Проаналізовано 
основні концептуальні графічні моделі збалансованого регіонального розвитку. На їх основі зроблено ви-
сновки про недоліки існуючих визначень збалансованого регіонального розвитку та запропоноване автор-
ське тлумачення. Обґрунтована доцільність врахування процесів енергозбереження у розробці механізмів 
збалансованого розвитку.

Ключові слова: збалансований розвиток, регіон, моделювання.

Представлено авторское группирование моделей сбалансированного регионального развития и про-
анализированы его основные концептуальные графические модели. Сделаны выводы о недостатках су-
ществующего определения сбалансированного развития региона и предложена авторская трактовка. 
Обоснована целесообразность учета процессов энергосбережения в разработке механизмов сбалансиро-
ванного развития.

Ключевые слова: сбалансированное развитие, регион, моделирование. 

The article presents authorized groups of models reflecting balanced regional development. The balanced re-
gional development is analyzed within the group of graphical conceptual models. Current disadvantages of existing 
graphical models became a platform for provision of new understanding the term «balanced regional development». 
The article proves that the processes of energy saving should be accounted in developing the instruments for the 
balanced regional growth. 

Keywords: balanced development, region, modeling.

Постановка проблеми. Проблема збалан-
сованого розвитку регіонів залишається не 
вирішеною. нерідко спостерігається заміна 
понять: під регіональним розвитком (regional 
development) розуміють регіональне еконо-
мічне зростання (regional growth). регіональне 
економічне зростання відображає позитивні 
динамічні зміни тільки у одній системі регіону – 
економічній. звичайно, що економічна система 
є домінуючою, але чи можна говорити про те, 
що економічне зростання регіонів дорівнює та 
забезпечує регіональний збалансований розви-
ток загалом? наприклад, за даними Міжнарод-
ного валютного Фонду, Германія посідає перше 
місце у рейтингу країн Європейського союзу за 
обсягами ввП у 2016 р., але за рівнем енергоін-
тенсивності економіки, яка вимірюється у баре-
лях нафти, витрачених на одиницю виробленого 
країною ввП – тільки восьме місце. навпаки, 
Данія за обсягами ввП посідає 15 місце, але 
за енергоінтенсивністю – перше [1]. очевидно, 
що показник обсягу ввП частково відображає 
динаміку економічної системи, а показник енер-
гоінтенсивності – частково динаміку екологічної 
системи. виникає питання, яка економіка – Гер-
манії чи Данії – розвивається збалансовано у 

розрізі економічної та екологічної систем? вод-
ночас за кількістю зареєстрованих злочинів Гер-
манія знаходиться на першому місці серед країн 
Єс, Данія – на 11. знову постає питання про 
збалансований розвиток цих країн тепер вже 
у розрізі економічної, екологічної та соціальної 
систем. Приведені дані наочно демонструють, 
що проблема збалансованого регіонального 
розвитку й дотепер не вирішена і продовжує 
бути актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
наявні нині моделі, які за своєю концептуаль-
ною платформою можуть бути застосовані до 
вирішення проблеми збалансованого розвитку 
регіонів, можна умовно розділити на три класи: 
графічні, математичні та комбіновані (графічно-
математичні) моделі. на основі не всіх концеп-
туальних моделей розроблені методики забез-
печення збалансованого розвитку регіонів.

Фактори підвищення результатів економічної 
діяльності регіонів на тлі досягнення соціально-
екологічного балансу, представлені у вигляді 
графічних моделей, базуються на уявленнях роз-
робників про елементарну структуру збалансо-
ваного розвитку територій та взаємозв’язках його 
основних компонентів [2; 3; 4; 5]. як правило, 
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такі моделі легко сприймаються менеджерами 
та керівниками департаментів, зручні в практич-
ному застосуванні, дозволяють отримати комп-
лексне розуміння регіонального середовища і 
можуть лягти в основу побудови системи управ-
ління збалансованим розвитком регіону.

однак, в сучасному економічному просторі, 
пронизаному інформаційними потоками, з висо-
кими екологічними ризиками та соціальною 
незахищеністю, управлінські рішення менедже-
рів, відповідальних за збалансований розвиток 
територій (зазначимо, що іноді це можуть бути 
менеджери великих компаній та підприємств, які 
є місто-утворюючими, наприклад, менеджери 
гірничодобувних підприємств) вимагають кіль-
кісної оцінки, точності, швидкості і врахування 
ймовірності настання тих чи інших подій, щоб 
вважатися оптимальними відповідно до обра-
ного критерію, чого графічні моделі не дозволя-
ють зробити.

Математичні моделі збалансованого роз-
витку регіонів, що дозволяють виміряти певні 
параметри тріади його економічних, соціальних 
і екологічних процесів, будувати прогнози роз-
витку і оптимізувати функціонування регіону, не 
дають системного сприйняття регіону як комп-
лексу підсистем, не дозволяють цілісно про-
аналізувати супідрядність, ієрархію, логіку зба-
лансованого розвитку підприємства загалом, у 
взаємозв’язку його внутрішнього і зовнішнього 
середовища [6; 7; 8].

останнім часом економічне зростання регі-
онів з урахуванням соціальних і екологічних 
чинників моделюють за допомогою комбінова-
них моделей збалансованого розвитку. До них 
можна віднести моделі, побудовані методом 
системної динаміки, які дозволяють досліджу-
вати не тільки структуру соціально-еколого-еко-
номічної системи регіону, але й динаміку осно-
вних показників цієї системи при зміні взаємного 
впливу факторів один на одного. однак, ступінь 
факторного впливу, еластичність параметрів, 
прискорення і ймовірність змін показників у сис-
темно-динамічній моделі найчастіше встанов-
люються розробником інтуїтивно, а значить не 
точно [9; 10; 11; 12].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. тому, на наш погляд, з 
практичної точки зору, методичні основи забез-
печення збалансованого розвитку регіонів 
із метою оптимального співвідношення його 
виробничої діяльності з процесами в соціаль-
ному та екологічному середовищі, що підвищує 
економічні результати в довгостроковій пер-
спективі, повинні об’єднувати в собі як підходи 
побудови візуальних (графічних) моделей, так і 
підходи дизайну економіко-математичних моде-
лей, чого не спостерігається у сучасних науко-
вих дослідженнях. також при розробці моде-
лей збалансованого регіонального розвитку не 
враховуються процеси, пов’язані з енергозбе-
реженням, оскільки ці процеси знаходяться як 

у економічній, так і у екологічній системах. не 
зрозуміле їх місце у збалансованому регіональ-
ному розвитку.

Мета статті. Метою дослідження є аналіз 
графічних моделей збалансованого регіональ-
ного розвитку.

Виклад основного матеріалу. класичний 
методичний підхід до забезпечення збалансо-
ваного регіонального розвитку із застосуванням 
графічного методу обробки даних, який може 
бути інтерпретований для будь-якої території різ-
них розмірів, різної економічної спрямованості та 
рівня розвитку, виражений у моделі е. барбієра 
«Потрійна лінія» [4], розробленої в 1987 році на 
основі теорії схематичного зображення перети-
нів декількох множин у вигляді діаграми венна-
ейлера (рис. 1). серед недоліків такої моделі від-
значається низький рівень її практичності, бо не 
визначено, які саме чинники і показники потра-
пляють у центральний трикутник збалансованого 
регіонального розвитку (зона 1 на рис. 1), від чого 
залежать його межі [13]. в нашому дослідженні в 
контексті збалансованого регіонального розви-
тку це зауваження трансформується в наукову 
задачу обґрунтування якісного складу і кількіс-
них значень економічних, соціальних і екологіч-
них показників, що потрапляють у зазначену зону 
гармонійного розвитку території у довгостроковій 
перспективі. також автор не дає чіткого тракту-
вання щодо понять «збалансований», «спра-
ведливий», «життєздатний» та «задовільний» 
розвиток. яким чином ці поняття можна інтер-
претувати для розвитку територій, залишається 
не зрозумілим.
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Рис. 1. Графічна модель збалансованого 
розвитку Барбієра Е.

на основі класичної графічної моделі зба-
лансованого регіонального розвитку загалом 
Д. Грейсоном і лемонрм М. була запропонована 
аналогічна модель, тільки адаптована для під-
приємства [2]. як видно на рис. 2, збалансова-
ний розвиток підприємства тут дещо підміня-
ється інноваційним процесом, в результаті якого 
створюється додана вартість, новий продукт та 
послуги, збільшується ринкова частка підпри-
ємства, а також зростає його вартість в цілому. 
створення доданої вартості в екологічній під-
системі, соціальній та економічній (остання 
обмежена середовищем підприємства), пред-
ставляється авторами як збалансований розви-
ток підприємства. 
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Модель має дискусійні аспекти. наприклад, 
на наш погляд, забезпечити розвиток підпри-
ємства в довгостроковій перспективі тільки 
при досягненні стану гармонійної взаємодії під-
приємства із соціальною підсистемою, як це 
передбачено в моделі (перетин кіл 2 і 3), важко. 
По-друге, знову не зрозуміло, з яких саме показ-
ників складаються усі представлені підсистеми 
і чому підсистему власників підприємства вио-
кремлено поза іншими підсистемами. 

разом з цим, на наш погляд, зазначену модель 
доцільно розглядати у цьому дослідженні, тому 
що за певних умов вона може бути адаптована 
до ідеї збалансованого регіонального розвитку. 
у цій моделі цікавим є формулювання концеп-
ції інноваційних процесів як основного елементу 
збалансованого регіонального розвитку. спира-
ючись на думку авторів, можна передбачити, що 
збалансованим розвиток регіону може вважа-
тися у випадку добре налагоджених інноваційних 
процесів. Погоджуючись із авторами, зауважимо, 
що, на наш погляд, інноваційні процеси – це 
лише механізм, який може за інших умов забез-
печити збалансований територіальний розвиток, 
але не власне його визначення.
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Рис. 2. Графічна модель збалансованого 
розвитку підприємства Грейсона Д., 

Лемона М.

Графічна модель «яйце» в.Дж. Гюіта, М.М. Мої-
сеєва [5] відображає гіпотезу про те, що збалан-
сований територіальний розвиток – це взаємодія 
тільки двох підсистем – соціальної і екологічної 
(рис. 3). такий підхід нівелює економічну підсис-
тему, включаючи її в соціальну, що не зовсім, на 
наш погляд, прийнятно для територій, якщо роз-
глядати їх у класичному розумінні як об’єднання 
ресурсів певної території для досягнення еконо-
мічних цілей на користь регіональної спільноти, 
а не в сучасному розумінні як об’єднання стейк-
холдерів для задоволення власних економічних 
інтересів за допомогою використання ресурсів, 
що належать територіальній громаді.

у якості авторської критики цієї моделі можна 
назвати те, що модель ігнорує економічну сис-
тему. Між тим, на наш погляд, для забезпечення 
збалансованого територіального розвитку в 
процесі його загального розвитку можна виді-
лити етапи економічно, екологічно і соціально 
орієнтованого розвитку. результати кожного 
етапу у вигляді впроваджених нових систем і 
механізмів регулювання регіонального розвитку 

мають накопичувальний ефект. у ході свого роз-
витку певна територія може досягти збалансо-
ваності, і ця збалансованість може зберегтися 
при зміні економічної структури регіону, тобто 
при переході економіки регіону та розвитку її 
продуктивних сил на якісно новий рівень функ-
ціонування. у цьому випадку розвиток регіону 
може характеризуватися як збалансований у 
довгостроковій перспективі.

Вплив соціальної підсистеми 
на екологічну
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Рис. 3. Графічна модель збалансованого 
розвитку В.Дж. Гюіта, М.М. Моїсеєва

у зв’язку з вище наведеним, у цьому дослі-
дженні запропоновано ототожнювати збалан-
сованість взаємодії економічної, соціальної та 
екологічної систем регіону з розподілом ресурсів 
між цими системами. таким чином, вдосконалене 
визначення збалансованого територіального роз-
витку, на відміну від інших, ґрунтується на спів-
відношенні розподілених ресурсів регіону між 
економічною, соціальною та екологічною систе-
мами, враховує внутрішнє і зовнішнє середовище 
регіону і формулюється як розвиток, при якому в 
результаті ефективного розподілу ресурсів збе-
рігається збалансована взаємодія економічної, 
соціальної та екологічної систем регіону, тобто 
ефективно і результативно вирішуються еконо-
мічні, соціальні та екологічні проблеми території.

Модель збалансованого територіального 
розвитку «Призма» вчених німецького інституту 
вуперталя [3] включає чотири складових зба-
лансованого розвитку регіону: економічну, соці-
альну, екологічну та інституційну (рис. 4). кри-
тики даної моделі відзначають, що інституційна 
складова є прямим відображенням інших трьох 
і не може враховуватися у збалансованому роз-
витку окремо [14].

3
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Рис. 4. Графічна модель збалансованого 
розвитку «Призма» вчених німецького 

інституту Вуперталя

з точки зору регіональної економіки такий 
підхід є доволі прийнятним, тому що у внутріш-
ньому середовищі регіону необхідно управляти 
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економічними процесами, орієнтуючись на 
показники врП, індексу зростання інновацій-
ної продукції, індексу структурної диверсифіка-
ції економіки регіону тощо, для забезпечення 
збалансованого територіального розвитку на 
основі гармонійної інтеграції в екологічне і соці-
альне середовище держави та світу. у свою 
чергу, інституційне середовище і складає ту 
платформу механізмів, на основі якої функціо-
нує регіональна економіка. тому, на наш погляд, 
інституційну складову необхідно враховувати 
при проектуванні механізмів регулювання зба-
лансованого регіонального розвитку.

разом з системним представленням збалан-
сованого територіального розвитку за допомогою 
графічних моделей авторами цих моделей не 
даються методичні рекомендації щодо того, який 
набір показників регіонального розвитку брати до 
уваги і як його використовувати, щоб забезпечити 
збалансований територіальний розвиток.

Висновки. аналіз існуючих моделей збалан-
сованого територіального розвитку дозволив їх 
розділити на три групи: графічні, математичні 
та комбіновані. Графічні моделі є зрозумілими 
у сприйнятті та відбивають концептуальну плат-
форму збалансованого регіонального розвитку, 
але не дають можливостей для калькулювання 
конкретних показників. навпаки, математичні 
моделі дають уявлення про показники збалан-
сованого розвитку регіонів, але є складними у 
сприйнятті або їх показники є умовними та гіпо-
тетичними, тобто такими, за якими не ведеться 
облік даних у регіоні. комбіновані моделі пропо-
нують графічно представлений зв’язок показни-
ків, який базується на коефіцієнтах еластичності 
одного показника залежно від іншого, що також 
важко встановити емпіричним шляхом. 

аналіз наявних визначень збалансованого 
розвитку територій згідно представлених у 
науковій літературі концептуальних графічних 
моделей дозволив зробити висновок про те, 
що у цих визначеннях або відсутнє посилання 
на такі характеристики, як збалансована (гар-
монійна) взаємодія економічної, соціальної та 
екологічної систем, а також збалансована (гар-
монійна) інтеграція регіону у середовище вищої 
ланки (державне або світове), або не конкрети-
зовано, якими саме параметрами виражаються 
ці характеристики. навпаки, їх конкретизація і 
можливість обліку й калькулювання відкриває 
можливості для розробки методичних основ 
оптимізації параметрів функціонування регіо-
нальної системи для досягнення збалансова-
ності у розвитку, а також аналізу регіональної 
економіки на предмет пошуку резервів збалан-
сованості у розвитку. у дослідженні запропоно-
вано ототожнювати збалансованість взаємодії 
економічної, соціальної та екологічної систем 
регіону з розподілом ресурсів між цими систе-
мами. розвиток, при якому в результаті ефек-
тивного розподілу ресурсів зберігається зба-
лансована взаємодія економічної, соціальної 
та екологічної систем регіону, тобто ефективно 
і результативно вирішуються економічні, соці-
альні та екологічні проблеми території, можна 
вважати збалансованим. у моделях збалан-
сованого територіального розвитку відсутнє 
посилання на процеси, пов’язані з енергозбере-
женням, які однаково стосуються економічної, 
екологічної та соціальної підсистем. інтеграція 
процесів енергозбереження у концептуальну 
модель збалансованого територіального роз-
витку може стати предметом наступних дослі-
джень у цьому напрямі.
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 

PROGRAMMATIC APPROACH IN SYSTEM BY DEVELOPMENT  
OF REGIONAL AGRARIAN BUSINESS

Ужва А.М.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри обліку та оподаткування,
Миколаївський національний університет

імені в.о. сухомлинського

У статті висвітлено теоретично-методичні засади програмно-цільового підходу в управлінні розви-
тком соціально-економічної системи. Розглянуто механізм стратегічного управління розвитком регіо-
нального аграрного бізнесу. Обґрунтовано необхідність застосування даного підходу до розв’язання пи-
тань розвитку регіонального аграрного бізнесу, що забезпечить підвищення ефективності виконання 
прийнятих рішень.

Ключові слова: програмно-цільовий підхід, аграрний бізнес, регіон, стратегічне управління, сталий 
розвиток, соціально-економічна система.

В статье отражены теоретическо-методические принципы программно-целевого подхода к управле-
нию развитием социально-экономической системы. Рассмотрен механизм стратегического управления 
развитием регионального аграрного бизнеса. Обоснована необходимость применения данного подхода к 
решению вопросов развития регионального аграрного бизнеса, который обеспечит повышение эффек-
тивности выполнения принятых решений.

Ключевые слова: программно-целевой подход, аграрный бизнес, регион, стратегическое управление, 
устойчивое развитие, социально-экономическая система.

In the article it is reflected in theory methodical principles programmatic having a special purpose to approach in 
a management development of the socio-economic system. The mechanism of strategic management development 
of regional agrarian business is considered. Grounded necessity of application of this going near the decision of 
questions of development of regional agrarian business, which will provide the increase of efficiency of implemen-
tation of the accepted decisions. 

Keywords: programmatic approach, agrarian business, region, strategic management, steady development, 
socio-economic system.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. аграрний бізнес є факто-
ром фінансово-економічної стабільності укра-
їни. його внесок у відновлення національної 
економіки визначальний. нині галузь забезпе-
чує більше 35% експортного потенціалу дер-
жави. агросектор щодня приносить україні 
30 млн. дол. сШа чистої валютної виручки. 
аграрний бізнес являє собою цілісну соціально-
економічну систему, єдиний інтегрований органі-
заційно-економічний механізм, що поєднує різні 
складники системи, орієнтуючи їх на основну 
мету – ефективний сталий розвиток. Перехід 
аграрного бізнесу до сталого розвитку означає 
такий якісний стан складної активно функціо-
нуючої системи, за якого вплив можливих нега-
тивних процесів на продовольчо-екологічну без-
пеку країни і стан агроекологічних систем буде 

зведено до мінімуму або усунуто без наслідків 
для них. конкурентоспроможність підприємств 
аграрного бізнесу забезпечується ефективним 
використанням ресурсного потенціалу регіону.

отже, концепція розвитку за своєю суттю 
інтерпретується як підхід до розвитку регіо-
нального аграрного бізнесу, який виступає як 
соціально-економічна система відносин у сфері 
виробництва, переробки власної сільськогос-
подарської продукції, її зберігання, транспорту-
вання, реалізації, при цьому всі складники сис-
теми розвиваються збалансовано.

управління розвитком регіонального аграрного 
бізнесу потребує використання спеціальних мето-
дів, до яких належить насамперед програмно-
цільовий підхід. розроблення цільових програм 
соціально-економічного розвитку – загальновиз-
наний підхід, який використовується в усіх розви-
нених країнах і постійно вдосконалюється.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Питанням цільового 
програмування соціально-економічного розвитку 
територій присвячено праці таких науковців, як: 
л.і. абалкін, а.р. батчаєв, о.с. власюк, о.Г. Гран-
берг, л.с. Гур’янова, о.с. Єфремов, я.а. жаліло, 
в.о. жаворонков, т.с. клебанова, с.М. кли-
мов, к.Г. коваленко, в.М. лєксін, Є.а. олейні-
ков, М.і. Попов, а.і. семенченко, в.к. сенчагов, 
а.Ю. смирнова, в.М. тихонов, в.Г. ткаченко, 
т.М. трунова, к.а. Фісун, л.Д. яценко та ін. ваго-
мий внесок у розроблення теоретичних і практич-
них аспектів програмування регіонального роз-
витку зробили вчені: л.к. абрамов, М.П. бутко, 
в.М. Геєць, з.в. Герасимчук, б.М. Данилишин, 
л.і. Дідківська, М.і. Долішній, с.і. Дорогунцов, 
в.с. кравців, т.в. Пепа, в.і. Пила, б.а. райзберг, 
Д.М. стеченко, л.Г. чернюк, М.Г. чумаченко, 
л.т. Шевчук та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. водночас недосконалість сис-
темного та ефективного стратегічного управ-
ління вітчизняним аграрним бізнесом на рівні 
регіонів зумовлює необхідність проведення 
подальших досліджень щодо можливостей 
використання сучасних ефективних інструмен-
тів програмування його розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є висвітлення концеп-
туальних засад та обґрунтування необхідності 
застосування програмно-цільового підходу в 
процесі управління розвитком регіонального 
аграрного бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. в умовах сьогодення стратегічне 

планування соціально-економічним розвитком 
територій стало найефективнішим методом 
управління розвитком. створення нової системи 
планування повинне базуватися на формуванні 
прогнозів і цільових програм. Програмно-цільовий 
підхід є важливою частиною системи державного 
управління економікою в цілому. він дає змогу 
забезпечити розвиток пріоритетних галузей та 
комплексів, окремих територій шляхом залучення 
для цього фінансових ресурсів із різних джерел. 
в основі програмно-цільового підходу до управ-
ління лежить орієнтація діяльності на досягнення 
поставлених цілей виходячи з наявних проблем.

При цьому насамперед активізуються про-
блеми виходячи із ранжування цілей, потім 
намічаються шляхи їх реалізації через деталі-
зацію способів і засобів. Головне призначення 
програмно-цільового підходу полягає в оцінці 
наявного ресурсного потенціалу, а також у мож-
ливості його використання на вирішення кон-
кретної проблеми у форматі «мета – заходи – 
результат» [1, с. 38].

науковці по-різному визначають сутність 
програмно-цільового підходу та його необхід-
ність в управлінні розвитком будь-якої системи. 
так, одні вчені під програмно-цільовим мето-
дом розуміють розроблення програм вирішення 
соціальних, економічних, екологічних, нау-
ково-технічних, регіональних проблем розви-
тку суспільства, інші – розглядають як систему 
науково-методичних заходів, яка забезпечує 
розв’язання проблем міжгалузевого та міжрегіо-
нального характеру шляхом поєднання цілей із 
ресурсами [2, с. 169]. Ми цілком погоджуємося 
з М.П. бутко та о.Д. хомик, які стверджують, що 
програмно-цільовий метод – це дієвий інстру-
мент управління соціально-економічним розви-
тком території [1, с. 39]. 

Рис. 1. Схема стратегічного управління розвитком регіонального 
аграрного бізнесу 

Джерело: побудовано автором за [1, с. 42]

Кабінет Міністрів України

Державна стратегія розвитку

Регіональна стратегія розвитку на перспективу

Регіональні цільові програми Регіональні проекти

Поточні програми соціально-
економічного розвитку

Інститути громадського 
суспільства
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отже, у процесі дослідження ми розглядаємо 
програмно-цільовий підхід до управління розви-
тком аграрного регіонального бізнесу як важливий 
регулятор під час реалізації стратегії його сталого 
розвитку. сутністю підходу є вибір основної мети 
науково-технічного, економічного та соціального 
розвитку, розроблення основних заходів для їх 
досягнення у визначені терміни за збалансова-
ного забезпечення виробництва ресурсами.

схематично місце регіональних цільових 
програм та проектів у плануванні розвитку 
аграрного бізнесу можна представити на рис. 1.

цільові програми розвитку аграрного бізнесу 
спрямовані на розв’язання ключових завдань 
сталого розвитку і включають комплекс заходів 
із чітко визначеними змістом, термінами реалі-
зації, очікуваними результатами, а також необ-
хідними обсягами фінансування та їх джере-
лами. Формування цільових програм розвитку 
на рівні держави регулюється законом україни 
«Про державні цільові програми» [3]. розро-
блення регіональних цільових програм регу-
люють Методичні рекомендації щодо порядку 
розроблення регіональних цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання [4].

Програмно-цільовий підхід є важливим 
інструментом процесу стратегічного управління 
розвитком регіонального аграрного бізнесу. При 
цьому основними перевагами цього підходу є:

– спрямованість на досягнення цілей, визна-
чених стратегією розвитку аграрного бізнесу, та 
узгодженість його цілей із наявними ресурсами;

– орієнтація на комплексне розв’язання про-
блем шляхом розроблення взаємопов’язаних 
заходів;

– концентрація ресурсів для вирішення 
комплексних проблем на пріоритетних напря-
мах регіонального розвитку;

– координація діяльності окремих суб’єктів, 
що підвищує ефективність реалізації прийнятих 
рішень;

– забезпечення гнучкості в реалізації стра-
тегії регіонального розвитку [5].

Програми соціально-економічного розвитку 
регіонів є міжгалузевими програмами, що вклю-
чають заходи економічної, соціальної та еко-
логічної спрямованості і вимагають залучення 
істотних матеріальних, фінансових, інформа-
ційних та людських ресурсів. водночас в укра-
їні програми соціально-економічного розвитку 
регіонів, незважаючи на наявні нормативно 
методичні матеріали та спеціальні методи при-
йняття рішень, як правило, не мають достат-
нього економічного обґрунтування. Переважна 
більшість регіональних цільових програм вклю-
чають заходи, щодо яких немає оцінок еконо-
мічних результатів, не проведено розрахунок 
економічних результатів, не знайдено опти-
мальний варіант порядку реалізації заходів, 
тому програмно-цільовий підхід до управління 
розвитком аграрного бізнесу має базуватися 
на принципах:

– системності;
– комплексності;
– диференціації прийняття рішення;
– вибору пріоритетів розвитку;
– збалансування інтересів суспільства, дер-

жави та суб’єктів ринку;
– ефективності програми в цілому. 
реалізація цих принципів має враховувати 

особливості діяльності підприємств аграрного 
бізнесу: земля є основним засобом виробни-
цтва; сезонність виробництва та залежність від 
погодних умов та ін. використання програмно-
цільового підходу у практиці управління розви-
тком аграрного бізнесу зумовлене необхідністю 
збереження як побічних заходів регулювання 
ринкових відносин, так і заходів прямого регі-
онального управління окремими процесами і 
підприємствами. Програмні заходи враховують 
розвиток галузі, регіону, стан ринку, підвищення 
продуктивності праці, рівня життя, забезпечення 
соціальної захищеності населення. розроблені 
регіональні програми розвитку аграрного біз-
несу сприяють:

– регулюванню розвитку аграрного сектору 
економіки, ринку сільськогосподарської продук-
ції та продовольства, підтримці сільськогоспо-
дарського виробника на регіональному рівні;

– збереженню та зростанню ресурсного 
потенціалу в сільському господарстві та пере-
робній промисловості;

– формуванню регіональних фондів заку-
півлі та постачання сільськогосподарської про-
дукції, сировини та продовольства;

– забезпеченню населення області продо-
вольчими товарами в необхідній кількості;

– структурним перетворенням в аграрному 
секторі регіональної економіки;

– подальшому формуванню ринкової інф-
раструктури, що відповідає особливостям регіо-
нального аграрного бізнесу і вимогам ринку сіль-
ськогосподарської продукції і продовольства;

– розвитку кооперації та агропромисловій 
інтеграції; 

– стимулюванню інвестиційної активності, 
оптимізації інвестиційної політики, пріоритет-
ному спрямуванню інвестицій у високотехно-
логічні і конкурентоздатні виробництва з корот-
кими термінами окупності;

– розвитку виробництва екологічно чистих 
продуктів харчування, у тому числі для дітей;

– забезпеченню зайнятості населення.
отже, необхідність використання програмно-

цільового підходу полягає в обґрунтуванні концен-
трації ресурсів для вирішення комплексних про-
блем, забезпечення координації видів діяльності і 
заходів, що здійснюються окремими відомствами 
і різними рівнями керівництва, підвищення ефек-
тивності виконання прийнятих рішень.

ураховуючи особливості використання про-
грамно-цільового підходу в управлінні регіо-
нальним аграрним бізнесом, зазначимо, що його 
потенціальні можливості реалізуються лише у 
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разі адекватної відповідності конкретній ситуа-
ції, правильної реалізації принципів програмно-
цільового підходу. це має принципове значення, 
тому що необхідно дотримуватися специфічних 
форм, методів і процедур управління.

своєю чергою, виконання програмно-цільо-
вих завдань ефективного функціонування соці-
ального складника сталого розвитку аграрного 
бізнесу передбачає:

– формування правового і методологічного 
забезпечення соціального розвитку села; 

– пріоритетну державну підтримку вдоскона-
лення соціальної сфери на регіональному і міс-
цевому рівнях; 

– підвищення збереження наявного потенці-
алу соціальної інфраструктури села на основі 
розроблення і реалізації ефективного право-
вого, економічного і організаційного механізмів;

– підвищення ефективності використання 
матеріально-технічних і кадрових ресурсів соці-
альної сфери села шляхом формування під-
приємств інтегрованого типу, поширення нових 
прогресивних форм діяльності;

– здешевлення сільського житлового будів-
ництва на основі нових конструктивних рішень, 
розширення використання вітчизняних буді-
вельних матеріалів і технологій. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
сталий розвиток підприємств аграрного біз-
несу має базуватися на дії економічного меха-
нізму та комплексі його складових елементів. 

основними складовими елементами еконо-
мічного механізму сталого розвитку є цільові 
програми сталого соціально-економічного роз-
витку галузей, форми державної підтримки та 
регулювання, ціноутворення, стимулювання 
процесу впровадження інноваційних розробок 
у практичну діяльність підприємств, іпотечне 
кредитування, розвиток інтеграції та диверсифі-
кації, соціальне забезпечення сільського насе-
лення. Програмно-цільовий підхід в управлінні 
регіональним аграрним бізнесом в україні має 
недоліки, які пов’язані з вибором пріоритетних 
цілей, установленням критеріїв оцінки ефектив-
ності цільових програм, а також оцінки досяг-
нення цілей, розробленням системи показни-
ків результативності. у процесі програмування 
діяльності підприємств аграрного бізнесу не 
створено єдиний центр розроблення програм, 
їх координації і контролю. більшість програм не 
забезпечено надійними інституційними і фінан-
сово-економічними механізмами для їх вико-
нання. Під час розроблення і реалізації програм 
не використовувалися методи управління про-
ектами, не будувалися дерева цілей, не вико-
ристовувалися економіко-математичні моделі 
програмування, не передбачалася взаємодія 
різних підпрограм.

отже, для активізації процесу програмно-
цільового управління необхідні подальші нау-
кові розробки у цій сфері, які сприятимуть більш 
широкому використанню їх у стратегічному 
управлінні розвитком аграрного бізнесу регіонів.
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ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ВИВЧЕННЯ  
ПРОСТОРОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ  

У ВИМІРІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

THE THEORETICAL BASIS FOR THE STUDY  
OF SPATIAL MOBILITY OF POPULATION  

IN THE CONTEXT OF HUMAN DEVELOPMENT

Біль М.М.
кандидат наук з державного управління, докторант,

старший науковий співробітник,
інститут регіональних досліджень імені М.і. Долішнього

національної академії наук україни

Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності вивчення просторової мобільності населення у вимірі 
людського розвитку. Визначено сутність людського розвитку, конкретизовано значення просторової мо-
більності населення у його забезпеченні як права (пошуку кращих умов проживання і розвитку), як індикатора 
(диференціації суспільних систем за рівнем розвитку), як детермінанти (розвитку соціальної інфраструкту-
ри, розвитку особистості і суспільства). Запропоновано аплікацію теорій дослідження просторової мобіль-
ності населення у вимірі людського розвитку, «ядром» якої є концепція мобільного суспільства.

Ключові слова: просторова мобільність населення, людський розвиток, аплікація теорій, концепція 
мобільного суспільства, реляційний простір.

Статья посвящена обоснованию необходимости изучения пространственной мобильности населения 
в измерении человеческого развития. Определена сущность человеческого развития, конкретизировано 
значение пространственной мобильности населения в его обеспечении как права (поиска лучших условий 
проживания и развития), как индикатора (дифференциации общественных систем по уровню развития), 
как детерминанты (развития социальной инфраструктуры, развития личности и общества). Предложе-
на аппликация теорий исследования пространственной мобильности населения в измерении человече-
ского развития, «ядром» которой является концепция мобильного общества.

Ключевые слова: пространственная мобильность населения, развитие общества, аппликация тео-
рий, концепция мобильного общества, реляционное пространство.

The article is devoted to justifying the need for the study of spatial mobility in the measurement of human de-
velopment. The essence of human development, concretized the value of spatial mobility of the population in its 
provision of a law (the search of the best living conditions and development), as an indicator (differentiation of social 
systems, levels of development) as determinants (development of social infrastructure, the development of the in-
dividual and society). A study application of theories of spatial mobility in the measurement of human development, 
«the core» of which is the concept of a mobile society.

Keywords: spatial mobility of the population, social development, application of theories, concept of a mobile 
society, relational space.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. високий рівень просто-
рової мобільності населення, що відображає 
його готовність до зміни місця перебування у 
визначених просторово-часових координатах, 

є однією з визначальних ознак сучасного сус-
пільства. Глобальні тенденції свідчать про те, 
що лише за останні півстоліття кількість міжна-
родних мігрантів збільшилась втричі. ще вищим 
рівень просторової мобільності виявлений серед 
молоді – трикратне зростання кількості міжна-
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родних студентів за останні 25 років. високу 
мобільність сучасного суспільства підтверджу-
ють стрімко зростаючі туристичні потоки – за 
останні півстоліття кількість міжнародних турис-
тів зросла більше ніж у 47 разів. такі тенденції 
доводять, що людство, досягнувши історичного 
максимуму за кількістю мігрантів і туристів та 
продовжуючи зберігати високомобільні харак-
теристики, вступає в новий етап розвитку з 
поступовим нівелюванням державних кордонів. 
сучасні держави до регулювання таких проце-
сів поки не готові. тому актуальним напрямом 
наукових досліджень постає обґрунтування 
допустимих меж просторової мобільності насе-
лення, причин формування і наслідків реалі-
зації. таким чином, можна буде забезпечити 
поступову адаптацію міграційної політики дер-
жав до зростаючих тенденцій реалізації про-
сторової мобільності населення за міграційним 
і туристичним напрямом, які в будь-який момент 
ризикують стати неконтрольованими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. результати 
дослідження отримані на основі фундамен-
тальних напрацювань відомих учених, ідеї яких 
лягли в основу формування цілісних теорій і 
концепцій: мобільного суспільства (к. барад, 
з. бауман, у. бек, М. белл і Г. ворд, ж. Дельоз 
і Ф. Гваттарі, М. кастельс, М. Манн, Дж. уррі 
та ін.), міграції (Д. Масей [17], т. Фаіст [12] та ін.), 
людського розвитку (Махбуб-уль-хак, к. Гриф-
фін, а. льюіс, Дж. найт, а. сен та ін.). також 
використані напрацювання таких українських та 
іноземних авторів, які досліджували теоретичні 
аспекти, що стосуються просторової мобільності 
населення за різними напрямами, як, зокрема, 
а. Гальчинський [2] (економічні питання); і. буян 
[14], з. Галушка [19], е. лібанова [3], о. Мака-
рова, л. радченко [7], о. стрижах [4] (людський 
розвиток); с. сардак [9], в. Шавкун [11], л. Шев-
чук (просторовий розвиток); о. Малиновська, 
о. риндзак, у. садова (міграція).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. в основі обґрунтування допус-
тимого рівня мобільності населення має лежати 
система теорій і концепцій, які розкривають 
весь спектр передумов, особливостей, ризиків, 
ефектів від руху людських ресурсів. тому дослі-
дження, присвячене формулюванню теоретич-
ної основи вивчення просторової мобільності 
населення з акцентом її впливу на процеси люд-
ського розвитку, є актуальним.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розкриття ідей та 
системне представлення теорій і концепцій, які 
забезпечують методологічний супровід дослі-
дження просторової мобільності населення у 
вимірі людського розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Просторова мобільність як складна 
соціо-географо-економічна категорія характери-
зується розгорнутою системою чинників форму-
вання, реалізації, зростання. водночас мобіль-
ність є потужною детермінантою різних процесів. 
наслідки впливу просторової мобільності можна 
оцінювати як за різними напрямами (демографіч-
ним, економічним, соціальним, інтелектуальним, 
культурним), так і на різних рівнях – особистості, 
соціуму (територіальної громади, регіону, дер-
жави, світу). однією з категорій, яка дає змогу 
охопити різні напрями й рівні формування, реа-
лізації просторової мобільності, є людський роз-
виток. засновниками цієї концепції вважаються 
Махбуб-уль-хак (відомий пакистанський учений, 
який очолював робочу групу з розробки індексу 
розвитку людського потенціалу, презентовану на 
рівні оон у 1990 році), а. льюіс, а. сен, к. Гриф-
фін, Дж. найт та інші науковці.

у загальному сенсі розвиток є незворотною, 
спрямованою, закономірною зміною матерії 
і свідомості, в результаті якої виникає новий 
якісний стан об’єкта його складу та структури 
[1, с. 7]. у контексті людини розвиток розгляда-
ється як позитивна зміна її сутнісних сил, нако-
пичення і реалізація її творчого потенціалу. як 
пише а. Гальчинський, ідеться про антропосо-
ціоцентристську визначеність моделі економіч-
ного розвитку, в якій функцію енергетичного 
начала перебирає на себе людина, творча осо-
бистість, її нескінченне прагнення до нового, яке 
породжується генетикою людини, відображає її 
сутнісне визначення [2, с. 5]. у результаті проти-
ставлення цінності людини цілям економічного 
зростання виникла концептуальна ідея люд-
ського розвитку, який ученими інтерпретується 
по-різному. здебільшого його розглядають як 
процес зростання людських можливостей, роз-
ширення людської свободи шляхом збільшення 
варіантів вибору [3, с. 7]. тобто в основу люд-
ського розвитку закладається право вибору, що 
є однією з важливих властивостей просторової 
мобільності (рис. 1).

розвиток суспільства з погляду концеп-
ції людського розвитку означає постійне роз-
ширення можливостей для задоволення не 
лише фізичних, але й духовних потреб людей 
[4, с. 107]. Просторова мобільність у цьому кон-
тексті відіграє важливу роль, адже дає змогу 
особі змінювати просторові координати перебу-
вання, коли поточні умови не дають змоги задо-
вольнити її потреби.

однією з переваг вивчення просторової 
мобільності у вимірі людського розвитку є 
використання цієї категорії у політиці оон. 
з 1990 року експерти Програми розвитку цієї 
організації (Проон) готують щорічні доповіді з 
представленням індексу людського розвитку (до 
2010 року – індексу розвитку людського потен-
ціалу). саме Проон відіграє величезну роль 
у популяризації концепції людського розвитку, 
проголошуючи у першому звіті, що справжнім 
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багатством народів є люди [5, с. 10]. впроваджу-
вана концепція людського розвитку була покли-
кана змінити «класичні» теорії економічного 
розвитку, які базувались на показнику валового 
національного продукту, розглядали людину 
тільки як рушійну силу економічного розвитку і 
проголошували економічне зростання головною 
метою суспільного прогресу [6, с. 36].

в аналітичних інтерпретаціях індексу люд-
ського розвитку, методику розрахунку якого про-
понує Проон та яка адаптована до особливос-
тей більшості держав, подаються коефіцієнти 
диференціації соціально-економічного розви-
тку, що демонструють розриви між різними кра-
їнами за показниками. з їх допомогою можна 
визначати ризики трансформації високого рівня 
просторової мобільності населення у міграцію з 
наслідковими втратами для країн походження.

з огляду на сутність людського розвитку на 
рис. 1 ми визначили місце просторової мобіль-
ності населення у його забезпеченні. При цьому 
виявляється двоїстість характеру мобільності, на 
чому вже наголошувалось вище. з одного боку, 
достатній рівень мобільності на особистісному 
рівні є важливою передумовою розширення мож-
ливостей розвитку людини через пошук кращих 
умов проживання, навчання, праці або розши-
рення світогляду завдяки туризму. з іншого боку, 
високий рівень мобільності ризикує трансформу-
ватись у надмірні міграційні втрати для суспіль-
ства, призводячи до втрат людського потенціалу, 
який у концепції людського розвитку є головним 
елементом [7, с. 69]. це ще раз обґрунтовує 
необхідність теоретико-методологічного обґрун-
тування допустимих меж мобільності та механіз-
мів її регулювання.

в основі обґрунтування меж мобільності має 
лежати концептуальна ідея, сформована на 
стику різних галузей знань, теорій і наукових 
напрямів, об’єктом досліджень яких є людина 
і суспільство. тому важливо узагальнити мето-
дологічні основи її дослідження з представлен-
ням аплікації теорій (рис. 2). в її основі лежать 
три парадигми, які розкривають загальні умови 
формування просторової мобільності насе-
лення та її значення в глобальному аспекті. 
цивілізаційна парадигма, що орієнтує сучасний 
світ не на накопичення матеріальних благ, а на 
розвиток людини, обґрунтовує етапність розви-
тку людства, зокрема зі зростанням рівня його 
мобільності [8, с. 16]. Глобалізаційна парадигма 
об’єднує численні теоретичні напрями щодо 
формування єдиного планетарного простору. 
зокрема, тут вирізняються теорія світових сис-
тем, що дає змогу застосовувати світ-системний 
підхід, а також концепція глобальної системи 
координації розвитку людських ресурсів, що 
має пряме відношення до методологічних основ 
вивчення просторової мобільності населення 
[9, с. 7]. технологічна парадигма теж віднесена 
до основних, оскільки пояснює радикальні зміни 
в технологіях матеріального виробництва та 
надання послуг, що забезпечує створення нових 
можливостей мобільності і формування нових 
потреб [10, с. 149].

центровою в аплікації теорій дослідження 
просторової мобільності населення у вимірі 
людського розвитку є концепція мобільного сус-
пільства. вона об’єднує численні теоретичні 
напрацювання, серед яких важливу роль слід 
відвести теорії транснаціоналізму. основним 
поняттям тут є транснаціоналізація, що є про-

Свобода вибору
місця проживання, навчання, праці

Нові можливості
задоволення потреб людини і 

суспільства

Просторова мобільність
як право

 пошуку кращих умов 
проживання і розвитку

Просторова мобільність
як детермінанта

 розвитку соціальної інфраструктури;
 розвитку особистості і суспільства

Просторова мобільність
як індикатор

 диференціації суспільних 
систем за рівнем розвитку

Людський розвиток
за умов високої просторової мобільності, що 
не спричиняє міграційні втрати та асиметрію

у туристичних потоках

Втрати людського потенціалу
за умов надмірної трансформації високої 

просторової мобільності у міграційні втрати

Повага і гідністьЗахищеність

Рис. 1. Просторова мобільність населення  
з погляду забезпечення людського розвитку

Джерело: власна розробка автора



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

240 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

цесом переміщення капіталу із країни, де він 
є у надлишку, в країну з дефіцитом капіталу, 
але у якій у надлишку є фактори виробництва 
(праця, земля, корисні копалини), які дана кра-
їна не може раціонально використати у від-
творювальних процесах через відсутність капі-
талу [11, с. 248–249]. у контексті просторової 
мобільності транснаціоналізація є процесом 
переміщення людського капіталу з метою більш 
ефективного його використання. розвиток 
транснаціоналізму на практиці відображається 
у послабленні національної самоідентифікації 
осіб з високим рівнем просторової мобільності. 
у результаті ідеї інтернаціоналізму, безнаціона-
лізму перестають бути виключно теоретичними.

у рамках теоретичного напряму транснаціо-
налізму важливо звернути увагу на концепцію 
транснаціональних соціальних просторів. ця 
концепція розвинена німецьким ученим т. Фаіс-
том, який вкладає в неї ідеї таких різних явищ, 
як транснаціональні малі групи (що переважно 
створюють неформальні зв’язки), транснаціо-
нальні схеми (мережі) і транснаціональні спіль-
ноти [12, с. 190]. транснаціональний соціальний 

простір учений розглядає як комбінацію зв’язків, 
позицій у мережах і організаціях, мереж орга-
нізацій, які сягають кордонів декількох держав 
[12, с. 191]. розвиток транснаціональних соці-
альних просторів, де однією з базових ланок 
є транснаціональна сім’я, є першим кроком до 
поширення інтернаціоналістичних та безнаціо-
налістичних поглядів у сучасному розвиненому 
світі. їх підсилює поширення індивідуалізму, що 
привело до крайньої індивідуалізації, відсут-
ності самообмеження, самовеличі розуму, спро-
щення культури, розпаду цілісності людської 
особистості [13, с. 3].

концептуальну групу мобільного суспільства 
доповнюють теорії соціальної стратифікації і 
мобільності. ця проблематика хвилює люд-
ство не одне тисячоліття. ще давньогрецький 
мислитель Платон (427–347 роки до н. е.) фор-
мулював власне бачення поділу суспільства, 
не відносячи рабів до громадян. аристотель  
(384–322 роки до н. е.), розвиваючи цю ідею, 
вважав, що причиною поділу суспільства на 
рабів і рабовласників є природні відмінності 
між ними: одні люди народжуються для розу-
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Рис. 2. Аплікація теорій дослідження просторової мобільності населення  
у вимірі людського розвитку

Джерело: власна розробка автора
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мової праці, інші – для фізичної; а раби – це 
живе майно, що створює блага і тим самим при-
носить користь [14, с. 91]. нині такі положення 
в умовах визнання найвищою цінністю життя 
кожної людини, рівності і справедливості є 
неприпустимими. водночас теоретичні обґрун-
тування соціальної стратифікації і мобільності 
зберігають актуальність, адже сучасному сус-
пільству теж притаманні нерівності між групами 
(спільнотами) людей, причому певні соціальні 
відмінності між людьми набувають характеру 
ієрархічного ранжування [15, с. 110]. у контексті 
просторової мобільності врахування зміни соці-
ального статусу ролі людини є дуже важливим 
для оцінювання ефективності переміщень.

численними ідеями характеризується теорія 
зайнятості, зокрема дистанційної, яку включено 
в ядро аплікації теорій завдяки її великому зна-
ченню для методологічного обґрунтування про-
сторової мобільності населення. у рамках цієї 
теорії привертає увагу концепція захищеної 
гнучкості, яку розробили Г. вілхаген та Ф. трос, 
називаючи її «флексікьюріті» [16, с. 23]. ця 
концепція передбачає таку політику, що орі-
єнтована на оптимальне поєднання гнучкості 
ринку праці з нестандартною зайнятістю та 
поліпшення соціального захисту працівників, які 
залучені до роботи в нестандартних умовах, у 
результаті чого з’являється модель гнучкої захи-
щеності [16, с. 24]. цей аспект відіграє дуже 
велику роль у підвищенні рівня просторової 
мобільності населення – з можливістю частіших 
подорожей в умовах гнучкої зайнятості, а також 
практики вторинної зайнятості, зокрема з вико-
нанням професійних обов’язків перед робото-
давцем іншої країни.

з-поміж інших концептуальних обґрунту-
вань потребує тлумачення реляційна теорія 
просторової мобільності населення, в основі 
якої лежить ідея про реляційний простір. тер-
мін «реляційний», запозичений із систем керу-
вання базами даних, дуже вдало підкреслює 
ідейність нової парадигми просторової мобіль-
ності населення в інформаційній економіці. 
вона передбачає готовність і спроможність 
особи здійснювати переміщення (міграційні, 
туристичні) у визначених просторово-часових 
координатах, що сприймаються нею як ком-
фортні. Для багатьох осіб з країн із незадовіль-
ними умовами проживання рівень комфорт-
ності є різним. це означає, що багато з них 
готові здійснювати міграційні переміщення за 
значних затрат (фізіологічних, психоемоційних, 
трудопотенційних, фінансових) заради одер-
жання вигод у майбутньому.

на наступному рівні аплікації теорій дослі-
дження просторової мобільності населення 
формуються концепції туризму і міграції, які 
розкривають методологічну сутність основних 
напрямів мобільної реалізації. у групі міграцій-
них концепцій особливо актуальних ознак набу-
ває синтетична теорія міграції Д. Массея. згідно 

з цією концепцією міграції виникають у ході 
соціальної, політичної та економічної транс-
формації, що супроводжується поширенням 
капіталістичних ринкових відносин на неринкові 
суспільства; у контексті глобалізації економіки 
перехід до ринкових відносин і нових методів 
виробництва в аграрних та командних економі-
ках руйнує звичні соціальні та економічні зв’язки, 
призводить до масштабного витіснення людей 
зі звичного способу життя; це створює мобільні 
групи населення, які шукають нові шляхи досяг-
нення економічного добробуту [17; 18, с. 21].

у контексті формування просторової мобіль-
ності населення важливо враховувати теоре-
тичні обґрунтування щодо міграційних каналів, 
мереж, систем. теорія територіальних міграцій-
них систем доводить необхідність дослідження 
особливостей формування й реалізації просто-
рової мобільності населення у визначених про-
сторових координатах – між конкретними про-
сторовими утвореннями.

у групі теорій, що формують концепцію люд-
ського розвитку, особливу нішу займає теорія 
людини. оскільки людину нині проголошено 
найвищою цінністю, то це вносить суттєві корек-
тиви у теоретичні основи організації економіч-
них процесів. Модель людини в сучасній еконо-
мічній теорії – це соціальна модель, орієнтована 
на економічну поведінку людини в соціальному 
середовищі; її характеризує процес соціаліза-
ції, що розкривається через зміст економічної 
діяльності й економічної поведінки, відбиває 
специфіку соціально-економічних відносин і 
суспільно-економічних інститутів та структур. 
людина – система особистісних характеристик, 
яка, крім специфіки потреб та інтересів, містить 
такі елементи, як світогляд, духовне багатство, 
мораль, соціальний статус, соціальна роль, 
спрямованість особистості; це модель рефлек-
суючої, гнучкої, вольової, соціально диференці-
йованої людини [19, с. 54–55].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Пред-
ставлена аплікація теорій дослідження просто-
рової мобільності населення у вимірі людського 
розвитку, хоча і має узагальнений характер, 
наочно відображає складність методологічного 
обґрунтування причин та наслідків формування 
мобільних ознак у суспільстві, визначення їх 
особливостей на різних рівнях. Міждисциплі-
нарність методологічної основи розширює 
універсальність поняття мобільності, тісний 
взаємозв’язок просторової мобільності з іншими 
видами, зокрема соціальною. тому під час 
визначення сутності просторової мобільності 
населення слід чітко розуміти її особливості та 
можливості комбінування з іншими мобільними 
формами, що відображає її ефективність. Для 
цього слід конкретизувати змістовне наповне-
ння поняття «мобільність» з уточненням її видів 
і напрямів реалізації, що буде предметом наших 
подальших наукових пошуків.
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У статті обґрунтовано створення та розвиток науково-освітніх кластерів на основі соціального 
партнерства між навчальними закладами, студентами, роботодавцями та громадськістю. Наведено ви-
значення терміна «науково-освітній кластер» та погляди вчених. Розглянуто структуру найбільш відо-
мого у світі Массачусетського науково-освітнього кластера США. Визначено основні принципи розвитку 
науково-освітнього кластера та переваги створення цих кластерів для всіх сторін партнерства.
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В статье обоснованы создание и развитие научно-образовательных кластеров на основе социального 
партнерства между учебными заведениями, студентами, работодателями и общественностью. Приве-
дены определения термина «научно-образовательный кластер» и взгляды ученых. Рассмотрена струк-
тура наиболее известного в мире Массачусетского научно-образовательного кластера США. Опреде-
лены основные принципы развития научно-образовательного кластера и преимущества создания этих 
кластеров для всех сторон партнерства.
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The article contains the creation and development of educational clusters based on social partnership between 
educational institutions, students, employers and the publi,c. This author grounds the definition of educational clus-
ter and the deals with modern views of scientists. The structure of the world’s most famous Massachusetts Educa-
tion Cluster of the United States. The basic principles of an educational cluster and the advantages of the creation 
of these clusters for all parties of the partnership are defined.
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Постановка проблеми. сучасна економіка, 
розвиток якої останнім часом відбувається 
інноваційним шляхом, висуває високі вимоги 
до рівня кваліфікації і компетентності кожного 
працівника. світова практика довела, що ство-
рення науково-освітніх кластерів дає змогу 
організувати безперервну і багаторівневу про-
фесійну освіту; сприяти вдосконаленню мате-
ріально-технічної бази освітніх закладів; віді-
брати і структурувати зміст педагогічної освіти з 
урахуванням інтересів усіх суб’єктів освітнього 
кластера; стимулювати професійне зростання 
викладацького складу освітніх установ.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. теоретичні основи формування кластерів 
заклали у своїх працях М. Портер, е. лимер, 
в. Фельдман та інші вчені. аналіз практик форму-
вання кластерів здійснено у працях вітчизняних 
і зарубіжних науковців, серед яких слід відзна-

чити роботи Ю. бажала, і. брижань, н. волкова, 
Ю. іванова, в. лизунова, с. Метелева, о. край-
ника, Д. крисанова, с. соколенка, о. тищенка, 
л. Федулової. Проте в сучасній вітчизняній нау-
ковій літературі проблематика кластеризації у 
системі освіти досліджена недостатньо.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження засад 
формування та функціонування науково-освіт-
ніх кластерів на принципах соціального парт-
нерства між навчальними закладами, студен-
тами, роботодавцями та громадськістю.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. у світовій практиці поняття науко-
освітнього кластера та його формування не 
є новим. наприклад, у Франції виокремлено 
20 науково-освітніх кластерів на національ-
ному рівні. учасниками цих кластерів є освітні, 
наукові установи різних рівнів, які локалізовані 
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на певній території. Порівняно з провідними 
вузами світу, французькі вузи досить маленькі 
та непомітні, тому кластеризація дає змогу 
зробити більш ефективне спільне викорис-
тання наукової, технічної бази, чим приваблює 
іноземних студентів.

найбільш відомим у світі є Массачусетський 
науково-освітній кластер сШа. у штаті Мас-
сачусетс сконцентровані численні коледжі та 
інститути в безпосередній близькості, а ядром 
цього кластера є Гарвардський університет 
та Массачусетський технологічний інститут. 
М. Портер у своїй роботі [10] розглядає Масса-
чусетський науково-освітній кластер і представ-
ляє його концептуальну схему (рис. 1). з рис. 1 
добре видно, що центром кластера є освітній 
процес, а бізнес-активність розглядається як 
фактор підвищення якості освітнього процесу. 
Між учасниками кластера простежується тісна 
взаємодія та співробітництво, тому в наукових 
працях можна зустріти опис Массачусетського 
кластера як галузевого. наукова та освітня 
діяльність вузів фінансується державою та при-
ватними структурами.

освітній кластер, створений на базі універси-
тету упсала, в Швеції, є прикладом поєднання у 
систему освітніх шкіл та закладів всіх рівнів про-
фесійного навчання (включаючи післявузівську та 
додаткову підготовку). кластер успішно виконує 
завдання розвитку освіти та зміцнення зв’язків 
системи професійної освіти з ринком праці.

сьогодні серед науковців немає єдиного 
визначення науково-освітнього кластера. наве-
демо найбільш поширені визначення.

науково-світній кластер, за визначенням 
н. корчагіної, – це сукупність взаємопов’язаних 
закладів професійної освіти, об’єднаних за 
галузевою ознакою і партнерськими відноси-
нами з підприємствами галузі, які локалізовані 
на одній території, а кінцевим продуктом яких є 
освітня послуга [6, с. 78]. ядром цього кластера 
є вищий навчальний заклад (внз) або інша 
освітня установа.

науковий колектив під керівництвом 
с. растворцевої [8] визначає освітній кластер 
як систему навчання, взаємонавчання та інстру-
мент самонавчання в інноваційному ланцюжку 
«освіта – технології – виробництво», яка засно-

Рис. 1. Науково-освітній кластер Массачусетса
Джерело: [10]
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вана переважно на горизонтальних зв’язках все-
редині ланцюжка (побудова цілісної системи бага-
торівневої підготовки фахівців для підприємств 
на основі інтеграції освітньої установи та підпри-
ємств-роботодавців, що забезпечує підвищення 
якості, скорочення термінів підготовки, закрі-
плення випускників на підприємствах, створення 
гнучкої системи підвищення кваліфікації кваліфі-
кованих фахівців підприємствам з урахуванням 
поточних і прогнозних вимог виробництва).

освітній кластер, за визначенням Є.М. черни-
шової, – це мережа постачальників, виробників і 
споживачів освітніх послуг і технологій. а також 
елементів освітньої інфраструктури, діяльність 
яких ґрунтується на позитивних синергетичних 
ефектах освітньої агломерації (мережних техно-
логій, інтеграції знань та умінь, близькості спожи-
вача та виробника освітніх послуг тощо).

таким чином, під науково-освітнім кластером 
розуміємо стійке територіально-галузеве парт-
нерство між установами загальної, професійної 
освіти, науково-дослідними організаціями та 
підприємствами регіону.

на думку Є. Мальцевої, учасниками кластера 
є освітні установи, науково-дослідні організації 
та вищі навчальні заклади, професійні та гро-
мадські організації, виробники і постачальники, 
кредитні організації та банки, інфраструктура, 
органи влади [7].

на думку с. Данилова [4, с. 88], кластерний 
підхід може реалізовуватися на декількох рів-
нях: національному, регіональному, на рівні кон-
кретного освітнього закладу і окремої навчаль-
ної дисципліни. відповідно до цього трактування 
науково-освітній кластер на національному рівні 
буде розглядатися як система освіти загалом. 
тобто освітній кластер – це сукупність освітніх 
установ всіх рівнів освіти в межах даної геогра-
фічної території, підприємств-постачальників 
ресурсів та роботодавців, а також координуючих 
органів та органів влади, діяльність яких спря-
мована на розроблення інноваційного продукту 
і взаємопов’язана із найближчими виробни-
цтвами. за допомогою кластеризації у системі 
освіти на національному рівні можна впрова-
джувати концепції профільного навчання (про-
філь як кластер; профільні школи як кластер), а 
також створення кластера інноваційних (найкра-
щих) шкіл і кластера кращих вчителів. освітня 
кластеризація на регіональному рівні реалізу-
ється в програмах розвитку регіонів. виділяють 
два типи кластерів на рівні освітнього закладу: 
до першого типу належать кластери освітнього 
процесу, які створюються такими суб’єктами, як 
«керівник установи – керівники за функціями», 
«керівники структурних підрозділів – педагоги», 
«педагоги – учні»; до другого типу відносять 
кластери локального партнерства освітньої 
установи з іншими організаціями [5, с. 65]. цей 
кластерний підхід передбачає систему горизон-
тальних та вертикальних зв’язків, соціального 
партнерства, в якій освітні установи включені як 

необхідний елемент. отже, на основі зазначе-
ного вище освітній кластер можна розглядати як 
систему, що реалізує освітню, науково-дослідну, 
організаційно-педагогічну діяльність високого 
рівня. відповідно до завдань, які вирішує клас-
тер, будуть змінюватись його структура та орга-
нізація вхідних у нього елементів. складність 
завдання передбачає формування системи 
організацій та установ, взаємопов’язаних по 
вертикалі (рівень освіти: дошкільна, загальна, 
професійна) і по горизонталі (заклади освіти, 
науки, культури тощо). така інтеграція розгля-
дається як фокусна. Проте ці кластерні мережі 
не можемо називати освітніми кластерами. Ми 
підтримуємо думку о. балалієвої і вважаємо, 
що більш доречно їх називати кластерами, які 
функціонують в системі освіти, що є сукупністю 
її властивостей, та відповідають за ефектив-
ність і якість вирішення певного кола завдань на 
конкретному етапі діяльності суб’єктів [2, с. 70].

науково-освітні кластери сприяють безпе-
рервному формуванню кваліфікацій студентів 
на базі установ, «занурюючи» їх у сферу май-
бутньої професійної діяльності та даючи змогу 
вивчати, оперативно апробувати досягнення 
науки, оновлювати і узагальнювати організа-
цію професійної підготовки. тобто формування 
кластера передбачає підвищення кваліфікації 
фахівців за рахунок ефективного планування 
та перерозподілу навчального навантаження 
викладачів, використання навчальної та лабо-
раторної освіти, навчальних аудиторій, про-
грамного забезпечення, ефективного викорис-
тання навчальних площ в освітньому процесі, 
створення єдиної бази нормативно-правового, 
науково-методичного забезпечення для спіль-
ного користування в освітньому процесі. нау-
ково-освітні кластери дають можливість учням 
більш ефективно використовувати в роботі свої 
інтелектуальні, матеріальні та інформаційні 
ресурси, встановити тісні зв’язки з некомерцій-
ними організаціями та підприємствами, вико-
ристовувати свої напрацювання та досвід, набу-
тий раніше. все це має позитивний вплив на 
відтворення освітнього потенціалу економічно 
активного населення регіону та забезпечить їх 
більшу конкурентоспроможність. Формування 
освітнього потенціалу населення на основі клас-
терного навчання є інноваційним напрямом у 
професійній підготовці, його успішна реалізація 
неможлива без організації специфічних умов. 
на основі кластера створюється єдина система 
розвитку, підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації кадрів за стандартизованими 
освітніми програмами різних рівнів, з’являється 
сучасна лабораторна і експериментальна база, 
забезпечуються умови, що сприяють залученню 
додаткових ресурсів з позабюджетних джерел 
для освіти, починають активніше розвиватися 
міжнародні зв’язки.

Перевагою науково-освітнього кластера є 
якість, безперервність, наступність, доступ-
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ність, конкурентоспроможність освіти. органі-
зація партнерства в рамках наукового кластера 
дає можливість: організувати безперервну і 
багаторівневу професійну освіту; сприяти вдо-
сконаленню матеріально-технічної бази освіт-
ніх закладів; відібрати і структурувати зміст 
педагогічної освіти з урахуванням інтересів усіх 
суб’єктів освітнього кластера; стимулювати про-
фесійне зростання викладацького складу освіт-
ніх установ.

Підприємства-партнери відіграють важливу 
роль у формуванні науково-освітнього клас-
тера. Передбачається, що підприємства будуть 
формувати заявки для включення в держза-
мовлення на підготовку робітників і фахівців. 
базові підприємства можуть допомогти освітнім 
установам у підготовці та оснащенні лаборато-
рій і кабінетів за профілями заявлених профе-
сій, а також створювати тимчасові робочі місця 
для учнів установ профосвіти в період канікул 
і у вільний від навчання час, на час практики. 
у кластерах базові підприємства гарантують 
працевлаштування випускників за заявленою 
професією і кваліфікацією.

взаємодія освітніх установ і промислових 
організацій змушує переосмислити багато зако-
номірностей і принципи розвитку науково-освіт-
нього кластера в умовах інтеграції освіти, науки 
і виробництва.

вчені [9] визначають такі закономірності роз-
витку науково-освітнього кластера в умовах інте-
грації освіти, науки і виробництва: 1) ефективність 
розвитку науково-освітнього кластера досяга-
ється за умови готовності суб’єктів інтеграцій-
ної системи «наука – освіта – виробництво» до 
формування продуктивних стратегічних відно-
син, підкріплених нормативно-правовою базою; 
2) продуктивність науково-освітнього кластера 
підвищується за умови чіткої цільової орієнтації 
на кінцевий значимий продукт, що має однакову 
цінність для всіх зацікавлених сторін інтеграційної 
системи «освіта – наука – виробництво».

особливість моделі науково-освітнього клас-
тера як форми соціального партнерства можна 

відзначити наявність незаперечних переваг. 
Для роботодавців це такі переваги, як усві-
домлення того, що інвестування в професійну 
підготовку випускників – запорука отримання 
якісних фахівців; для освітньої установи – 
усвідомлення того, що якісна і гнучка система 
навчально-виховного процесу дає змогу випус-
кати кваліфікованих фахівців, затребуваних на 
ринку праці; для науки – усвідомлення того, що 
вона має можливість за невеликий період часу 
впроваджувати інноваційні технології не тільки 
на виробництво, але й у навчальний процес, 
скорочуючи період адаптації фахівців на вироб-
ництві та здійснюючи випередження навчання.

спільна координація роботодавцем і освіт-
ньою установою менеджменту якості підго-
товки фахівців дає змогу не тільки погоджувати 
і акцентувати актуальні проблеми взаємодії 
партнерів, але й істотно впливати на вибудову-
вання і складання стійкої кластерної політики в 
професійній освіті регіону.

на рис. 2 зображено основні принципи роз-
витку науково-освітнього кластера, розглянемо 
кожен принцип більш детально.

Принцип кластерності, реалізація якого 
передбачає об’єднання зусиль закладів про-
фесійної освіти та підприємств, що є безпо-
середніми замовниками освітніх послуг даних 
освітніх установ.

Принцип системності передбачає сукупність 
дій суб’єктів науково-освітнього кластера на 
основі їх цілісності, системності та узгодженості, 
спрямованих на досягнення єдиної мети. цей 
принцип актуалізує інтеграцію освітніх інститутів 
в єдину систему, пов’язану відносинами підго-
товки конкурентоздатних і затребуваних фахів-
ців, та визначає бажаний напрям розвитку освіт-
ньої системи, а саме її інтеграцію та узгодження 
стандартів, що пов’язують виходи одних освітніх 
інститутів (більш нижчого порядку, наприклад, 
шкіл) з іншими (більш вищого порядку, напри-
клад, коледжами та університетами).

Принцип готовності до співпраці перед-
бачає готовність суб’єктів науково-освітнього 

Рис. 2. Основні принципи розвитку науково-освітнього кластера
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кластера до формування ефективних страте-
гічних відносин, заснованих на угоді про дер-
жавно-корпоративне партнерство в галузі під-
готовки кваліфікованих кадрів, підкріпленого 
нормативно-правовою базою, що повинно бути 
націлене на кінцевий продукт, що представляє 
однакову цінність для всіх зацікавлених сторін 
інтеграційної системи «наука – освіта – вироб-
ництво». Принцип полягає в готовності навчаль-
них закладів і підприємств до «випуску сукуп-
ного інноваційного продукту» – випускника 
навчального закладу якісно нового типу, який 
відповідає вимогам сучасного ринкового і нау-
коємного виробництва. все це передбачає 
ефективне використання внутрішніх і зовнішніх 
ресурсів: кадрового, науково-інформаційного 
потенціалу вузів і підприємств, фінансування, 
інфраструктури, освітніх технологій, технічних 
засобів навчання, навчальних майстерень та 
іншого обладнання.

Принцип координації передбачає узгодже-
ність дій інтеграційної системи «освіта – наука – 
виробництво» для правильного використання її 
ресурсів, необхідних для створення продукту – 
випускника, який відповідає вимогам сучасного 
ринкового наукоємного виробництва.

важливою ознакою науково-освітнього клас-
тера є те, що він функціонує набагато ефек-
тивніше, якщо дії його суб’єктів скоординовані 
(узгоджені), що робить його зусилля більш про-
дуктивними.

Принцип сумісності передбачає облік спе-
цифічних особливостей, профілів вузів, що 
пов’язують елементи науково-освітнього клас-
тера з метою оптимізації процесу підготовки 
сучасного фахівця.

цей принцип передбачає встановлення 
зв’язків вузів з профільними підприємствами, 
науково-дослідними інститутами з питань ство-
рення спільних освітніх програм і систем кор-
поративного навчання, організацію їх безпосе-
редньої участі у навчальному процесі, контроль 
якості освіти та рівня знань студентів.

Принцип симбіозу спрямований на вивчення 
і стимулювання взаємозв’язків між суб’єктами 
науково-освітнього кластера з метою об’єднання 
їх в цілісну єдність елементів системи.

саморегуляція нової системи, її саморозвиток 
залежать від функціонування елементів, кожен 
з яких розглядається як ланка цілісної системи, 
спрямована на вирішення різних частин загаль-
ної задачі даної системи. кожен елемент інтегра-
тивної системи може зберігати певний ступінь 
своєї свободи, але водночас має бути спрямова-
ний на стимулювання діяльності цілісної системи 
«наука – освіта – виробництво».

Принцип колегіальності означає колективну 
відповідальність зацікавлених сторін за при-
йняті рішення для уникнення можливих кон-
фліктних ситуацій.

інтеграційна система «наука – освіта – вироб-
ництво» створюється колективами людей, які 

несуть відповідальність за створені ними ново-
введення і передбачають етап групової роботи.

Принцип корпоративності спрямований на 
ефективну взаємодію суб’єктів науково-освіт-
нього кластера, де взаємодія носить опосеред-
кований характер консолідації їх інтересів.

Принцип інноваційності та реінноваціон-
ності передбачає постійне оновлення інтегра-
ційної системи відповідно до досягнень науки, 
техніки і технологій та визначення факту, що 
будь-яка система, саморозвиваючись і досяга-
ючи свого досконалого рівня в певний період 
часу, руйнується через свою неспроможність, 
створюючи на основі цього нову систему з 
іншими вимогами і, відповідно, іншим наповне-
нням її змісту.

ефективність науково-освітнього кластера 
залежить від скоординованих зв’язків основних 
суб’єктів інтеграційної системи «освіта – наука – 
виробництво». сукупність цих суб’єктів сприяє 
постійному контакту освітніх установ з ринком 
праці з метою відстеження його вимог і змін, що 
відбуваються; обліку вимог промисловості під 
час розроблення навчальних планів, постійного 
оновлення знань і навичок фахівців внаслідок їх 
старіння; професіоналізації освіти; періодичним 
дослідженням професійної кар’єри випускників; 
використанню результатів для оцінки і коригу-
вання програм; розвитку партнерських зв’язків 
освіти, науки і виробництва.

Перевагою створення науково-освітніх клас-
терів є факт підвищення привабливості освітніх 
установ для випускників шкіл, що виявляється 
в гарантії якості професійної підготовки з боку 
учнів, працевлаштування випускників, можли-
вості отримання декількох робочих професій 
одним працівником, а також дасть змогу розши-
рити доступ до різних видів економічної діяль-
ності для кожного. водночас зменшуються тер-
мін отримання професійної освіти, знижуються 
фінансові витрати населення на навчання, 
підвищуються можливості працевлаштування 
випускників саме за фахом.

навчальні заклади в регіонах україни най-
частіше є розрізненими організаціями, які не 
об’єднані інтеграційними зв’язками. одиничні 
спільні проекти науково-освітніх організацій не 
можна назвати стратегією розвитку професійної 
освіти і навчання.

Прикладом науково-освітнього кластера в 
україні можна назвати створений на базі наці-
онального університету «львівська політех-
ніка», західного наукового центру нан україни 
та Міністерства освіти і науки україни науково-
навчальний комплекс «Школа – коледж – уні-
верситет – Підприємство» згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки україни від 26 травня 
2010 р. № 489 відповідно до закону україни «Про 
освіту». основні завдання кластера – здійснення 
навчально-виховної роботи та формування і 
реалізація змісту освіти у системі ступеневої 
підготовки фахівців. До складу увійшли націо-
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нальний університет «львівська політехніка», 
тзов «софтсерв», тзов «елекс», львівська 
філія комерційного банку «Форум», страхова 
компанія «Дністер», середні школи м. львова 
№ 13, № 27, № 29, № 32, № 49, № 70, № 96, 
школа-гімназія «сихівська», новороздільська 
гімназія, самбірська середня школа № 4, стрий-
ські середні школи № 1, № 6, Дрогобицька школа 
№ 17, бориславська школа № 1 [3].

цілями діяльності цього об’єднання є випро-
бування нових концепцій освіти і виховання 
відповідно до вимог болонського процесу 
та впровадження нових методів підвищення 
результативності й оптимізації державних 
стандартів освіти; впровадження інноваційної 
освітньої моделі; розроблення і використання 
наскрізних планів на всі роки навчання, щоб не 
допустити дублювання навчальних дисциплін та 
дати студентам змогу без будь-яких перешкод 
переходити на наступний ступінь навчання з 
можливим подальшим працевлаштуванням.

Передбачено дослідження зміни психологіч-
ної структури особистості, яка набуває двох ста-
тусів – учня та студента: підвищення особистої 
відповідальності молоді; збільшення зацікав-
леності у здобуванні професійних знань; усві-
домлення перспективи раннього досягнення 
економічної незалежності; формування захисту 
від антисоціальних орієнтацій; підвищення соці-
альної адаптації особистості.

найважливіші завдання діяльності кластера 
такі: координація спільної діяльності його учас-
ників; профорієнтаційна робота; створення сис-
теми заходів щодо питань відбору, навчання і 
виховання талановитої та обдарованої молоді; 
підвищення кваліфікації викладачів навчаль-
них закладів; розроблення робочих навчальних 
планів і програм дисциплін для всіх ступенів під-
готовки фахівців; заходи щодо підтримки науко-
вих досліджень молодих учених та обдарованих 
студентів; використання підприємств, організа-
ції та установ, що є учасниками кластера, як 
бази практичної підготовки студентів.

така форма навчання дає можливість учням 
вже з 10 класу долучитися до університетської 
освіти. одержавши диплом молодшого спе-
ціаліста, учень може працевлаштуватись за 
одержаною спеціальністю; працевлаштуватись 
та продовжити навчання заочно; продовжити 
навчання та одержати диплом бакалавра, а 
потім диплом спеціаліста чи магістра.

в університеті налагоджено партнерські 
зв’язки з підприємствами (установами, орга-
нізаціями) і практикується укладання угод про 
співпрацю, партнерство і ділове співробітни-
цтво. зокрема, у 2011 р. національний універси-
тет «львівська політехніка», Державний центр 
зайнятості, асоціація «інформаційні технології 
україни», львівська обласна державна адмі-
ністрація, львівська міська рада, львівський 
кластер іт-послуг та бізнес-послуг та львів-
ський національний університет імені івана 

Франка підписали меморандум щодо розвитку 
партнерських відносин та поглиблення співп-
раці. у 2013 р. з потенційними роботодавцями 
укладено 41 угоду про співпрацю, партнерство і 
ділове співробітництво і 2 129 тристоронніх угод 
зі студентами першого курсу фахового рівня під-
готовки, які передбачають проходження прак-
тики та працевлаштування випускників. крім 
того, для організації виробничої практики укла-
дено понад 2 500 угод щодо практики студен-
тів з підприємствами україни з використанням 
інформаційної електронної системи «випус-
кник – працевлаштування».

не менш цікавим є досвід співпраці освіт-
ніх, наукових установ з профільними органі-
заціями. так, на базі одеського національного 
медичного університету був створений перший 
на території україни науковий парк, в який вхо-
дять клініки та навчально-інноваційний центр 
практичної підготовки лікаря. науковий парк 
об’єднав науку, практичну медицину, іннова-
ційні технології і комерційні ініціативи з метою 
модернізації системи підготовки лікарів в укра-
їні. науково-лікувальні підрозділи університету 
включають власні дві стоматологічні клініки та 
багатопрофільну університетську клініку, нДі 
молекулярно-генетичної та клітинної медицини, 
нДі клінічної біофізики, лікувально-діагностичні 
центри (кардіоревматології, мікрохірургії ока, 
остеосинтезу, ендоскопічної і лазерної хірургії, 
дитячої кардіології, токсикології).

в навчанні використовуються методики 
моделювання різного рівня складності, гібридна 
симуляція, «стандартизований пацієнт» тощо. 
центр координує свою роботу з провідними 
у світі центрами симуляційних технологій 
навчання і претендує на статус базового для 
підвищення навичок, кваліфікації та перепідго-
товки лікарів з усіх регіонів україни.

основними завданнями діяльності наукового 
парку визначають підвищення якості підготовки 
фахівців на основі інноваційних організацій-
них форм, методів навчання та контролю; нау-
ково-методичний супровід системи навчання 
та оцінки компетентності різних категорій 
медичних та немедичних працівників; науково-
дослідницьку діяльність у сфері симуляційного 
навчання; апробацію та розробку інноваційних 
технологій в галузі медичної освіти.

за медичною допомогою в університетську 
клініку звертаються до 180 тисяч осіб на рік, 
близько 6 тисяч на рік проходять лікування в 
стаціонарі, проводиться 2,5 тисячі на рік опера-
тивних втручань підвищеної складності. у клі-
ніці працюють 447 співробітників.

Державний вищий навчальний заклад «уні-
верситет менеджменту освіти» наПн україни 
започаткував проект «віртуальна лабораторія 
«науково-освітній кластер уМо»« на основі 
аналізу наукових джерел, в яких віртуальна 
лабораторія розглядається як програмно-апа-
ратний комплекс, який дає змогу проводити 
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досліди без безпосереднього контакту з реаль-
ною установкою або за повної її відсутності. 
віртуальна лабораторія виступає як розділ пор-
талу (сайту), який пропонує комплекс засобів 
(інструментальних, програмних, інформаційних 
тощо) для вирішення широкого кола завдань 
фахівців у певній галузі. відповідно до Поло-
ження про електронні освітні ресурси, затвер-
дженого Міністерством освіти, науки, молоді 
та спорту україни від 1 жовтня 2012 р. № 1060, 
віртуальну лабораторію можна вважати інтегро-
ваним утворенням, яке увібрало декілька видів 
електронних освітніх ресурсів, а саме інформа-
ційну систему, депозитарій електронних ресур-
сів, електронні методичні матеріали, електро-
нний лабораторний практикум, електронний 
словник, електронні дидактичні демонстраційні 
матеріали, електронний документ.

загалом у сучасних умовах все частіше 
використовують віртуальну форму організації 
взаємодії спілкування колективу дослідників. 
15 січня 2015 р. на засіданні науково-мето-
дичної ради Двнз «університет менеджменту 
освіти» наПн україни розглянуто питання про 
започаткування проекту «віртуальна лаборато-
рія «науково-освітній кластер уМо»«, ідею та 
організацію якого ініціював науково-методичний 
центр Двнз «університет менеджменту освіти» 
наПн україни (науковий консультант проекту – 
Є. чернишова, перший проректор – проректор 
з наукової та науково-методичної роботи Двнз 

«університет менеджменту освіти», доктор 
педагогічних наук, професор).

Мета цього проекту – формування науково-
освітнього кластера шляхом залучення колекти-
вів керівних, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників навчальних закладів різних рівнів та 
науково-методичних установ до науково-дослід-
ної роботи у форматі віртуальної лабораторії, 
розроблення та упровадження концептуаль-
ної моделі взаємодії закладів післядипломної 
педагогічної освіти та інших суб’єктів освітньої, 
наукової та виробничої сфер в умовах науково-
освітнього кластера, що сприятиме створенню 
необхідних передумов для підготовки законо-
давчої бази про кластерні механізми взаємодії 
суб’єктів освітньої, наукової та виробничої сфери 
з надання та споживання освітніх послуг в умо-
вах конкурентного середовища та його викликів.

Висновки. створення науково-освітнього 
кластера забезпечує стійкі зв’язки між інсти-
тутами системи освіти різних рівнів та іншими 
учасниками кластера, що дає змогу налагодити 
інформаційні зв’язки між членами кластера (для 
впровадження і поширення інноваційних техно-
логій в освітньому середовищі); створити сис-
тему доступної неперервної освіти, (яка дасть 
змогу покращити якість підготовки фахівців, 
забезпечить їх мобільність, підвищить можли-
вість працевлаштування випускників саме за 
фахом); знизити фінансові витрати населення 
на навчання.
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Визначено роль управління людськими ресурсами на підприємствах малого та середнього бізнесу. Про-
аналізовано рівень прибутковості підприємств малого та середнього бізнесу в Україні у динаміці. Про-
аналізовано основні організаційні чинники ефективного менеджменту персоналу. Побудовано інноваційну 
організаційну структуру із наданням пропозицій щодо ефективної діяльності організації загалом.

Ключові слова: людські ресурси, управління персоналом, організаційна структура.

Определена роль управления человеческими ресурсами на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Проанализирован уровень прибыльности предприятий малого и среднего бизнеса в Украине в динамике. 
Проанализированы основные организационные факторы эффективного менеджмента персонала. По-
строено инновационную организационную структуру с предоставлением предложений по поводу эффек-
тивной деятельности организации в целом.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление персоналом, организационная структура.

The role of human resources management at small and medium enterprises was determined. The dynamic of 
level of profitability at small and medium enterprises in Ukraine was analyzed. The managerial factors of effective 
staff management were analyzed. The innovative organizational structure was suggested and propositions about 
effective functioning of organization in general were made.

Keywords: human resources, staff management, organizational structure.

Постановка проблеми. Менеджмент або 
адміністрування багатьма вченими та прак-
тиками трактується як здатність керувати, 
управляти, обмежуючись адміністративними 
розпорядженнями та не вивчаючи нюанси 
функціонування кожного підрозділу. важли-
вим аспектом в управлінні організацією, а 
отже й персоналом (оскільки базисом функці-
онування будь-якого підприємства, організації 
є людські ресурси) є встановлення правил та 
чітка структуризація усіх процесів та отрима-
них результатів.

актуальність роботи полягає у тому, що 
сучасні вітчизняні підприємства малого та 
середнього бізнесу знаходяться під значним 
впливом кризового стану економіки, а отже, 

методи управління та мотивації персоналу 
мають адаптуватися до зовнішніх змінних умов.

Аналіз останніх наукових досліджень 
показав, що теоретико-методичні питання 
дослідження ефективності управління персона-
лом розглядалися в працях таких закордонних і 
вітчизняних вчених: і.Є. анісімов, с.н. апенько, 
л.в. балабанова, н.л. Гавкалова, в.М. Гри-
ньова, а.і. Данилюк, н.с. Маркова, Ю.Г. одегов, 
о.в. сардак, Д.М. ядранський та інші.

у цих роботах досліджено багато прикладних 
аспектів ефективності управління персоналом, 
отримані значні результати, але не повністю 
визначено аспекти управління персоналом в 
умовах реального бізнесу з урахуванням психо-
логічних нюансів.
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Метою роботи є аналіз інноваційного підходу 
до менеджменту персоналу та побудова адап-
тованої до кризових умов економіки організацій-
ної схеми підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
у сучасних умовах основною складовою управ-
ління персоналом підприємства є створення 
умов для розширення знань, підвищення квалі-
фікації, безперервного самовдосконалення та 
саморозвитку працівників. зростання ролі науко-
вого знання в суспільстві, розвиток наукоємних, 
інтелектуальних технологій вимагає гнучкого та 
адаптивного використання людських ресурсів 
підприємства, підвищення творчої та організа-
ційної активності працівників, формування гума-
нізованої організаційної культури. зважаючи на 
це, особливого значення у сучасному виробни-
цтві набувають проблеми модернізації класич-
них систем менеджменту персоналу та впрова-
дження нових моделей управління, орієнтованих 
на безперервний розвиток інтелектуального, 
культурного та творчого потенціалу працівників 
підприємств та організацій. ефективне управ-
ління розвитком персоналу виступає основним 
фактором майбутнього успіху будь-якого суб’єкта 
господарювання [1, с. 195].

на рис. 1 наведено динаміку зміни кіль-
кості малих та середніх підприємств україни за 
період 2010-2015 рр., а також динаміку фінансо-
вих результатів до оподаткування.

за результатами аналізу динаміки кількості 
підприємств та їх фінансових результатів видно, 
що динаміка кількості середніх підприємств є 

негативною, проте кількість малих підприємств 
зросла, що може бути пояснено меншим фіс-
кальним тягарем. Фінансовий результат до опо-
даткування суб’єктів господарювання малого 
бізнесу був негативним протягом зазначеного 
періоду. Фінансовий результат середніх підпри-
ємств також був негативним у 2014 та 2015 рр. 
такі результати свідчать про низьку ефектив-
ність діяльності підприємств, що може бути 
спричинено недосконалою політикою управ-
ління персоналом та низькою мотивацією.

важливим аспектом у процесі управління 
людськими ресурсами є мотивація. Мотива-
ція – це процес впливу на поведінку людини, 
працівника, з метою підвищення ефективності 
їх роботи. було запропоновано шість етапів про-
цесу мотивації [2, с. 222].

1. виникнення потреби. Потреба виявля-
ється як відчуття людиною нестачі чогось. ця 
нестача дає про себе знати і «вимагає» свого 
задоволення.

2. Пошук способів задоволення потреби. 
наявність потреби вимагає від людини певної 
реакції. Працівники по-різному можуть домагатись 
усунення потреби: задовольнити, не помічати. 
але в більшості випадків виникає необхідність 
щось зробити, здійснити, вжити певних заходів.

3. визначення цілей, напрямків дій. Праців-
ник визначає, що треба конкретно отримати та 
зробити для задоволення потреб.

4. виконання конкретних дій. на цій ста-
дії працівник докладає зусиль для того, щоб 
досягти поставлених цілей. 

Рис. 1. Динаміка кількості середніх та малих підприємств в Україні  
за 2010-2015 рр.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Середні підприємства 20983 20753 20189 18859 15906 15203
Малі підприємства 357241 354283 344048 373809 324598 327814
Фінансовий результат до 
оподаткування середніх 

підприємств
41581,7 310908 47742 8390,1 -199180,3 -91161,8

Фінансовий результат до 
оподаткування малих 
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5. отримання винагороди за виконання дії. 
зробивши певні зусилля, працівник отримує те, 
що має задовольнити потребу або те, що він 
може обміняти на бажаний об’єкт. на цій стадії 
з’ясовується, наскільки здійснення працівником 
збігається з очікуваним результатом. залежно 
від цього відбувається послаблення, збере-
ження або посилення мотивації.

6. задоволення потреби. залежно від рівня 
задоволення потреби, величини винагороди і 
її адекватності зробленим зусиллям, праців-
ник припиняє діяльність до виникнення нової 
потреби або продовжує пошуки заходів для 
задоволення потреби наявної.

одним із визначальних організаційних чин-
ників менеджменту персоналу є організаційна 
структура управління підприємством. залежно 

від стану зовнішнього середовища, розміру 
суб’єкта господарювання, специфіки його діяль-
ності, керівництво підприємства може обрати 
один із різноманітних типів організаційної струк-
тури, відповідно до якого формується інди-
відуальна стратегія управління персоналом. 
зокрема, організаційні структури з меншим рів-
нем централізації управління мають більше мож-
ливостей для створення гнучкої системи розви-
тку персоналу, аніж структури з її високим рівнем.

основною засадою ефективної діяльності 
організації є розуміння кожним працівником 
та кожним підрозділом їх функцій та кінцевого 
результату.

організація – це безперервний потік часток, 
який рухається від однієї функції до іншої, що в 
результаті дозволяє створити кінцевий резуль-

Рис. 2. Організаційна схема підприємств малого та середнього бізнесу
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тат всієї команди та надати послугу або виро-
бити товар, який має попит серед клієнтів.

на прикладі невеликого підприємства з 
ремонту гаджетів було розглянуто приклад без-
перервного потоку часток. так, компанія склада-
ється із працівників 3 сфер: маркетингу, продажів, 
виробництва. спеціаліст з маркетингу займається 
пошуком клієнтів та передає «гарячих» клієнтів у 
відділ продажів для отримання заявки та попере-
днього огляду стану гаджету. Після цього техніч-
ний працівник виконує ремонт і на цьому процес 
досягнення кінцевого результату закінчується.

з наведеного прикладу видно, що техно-
логія та визначені правила є необхідними для 
ефективної командної діяльності. якщо один 
із членів команди не виконує власних функцій, 
це може створити загрозу для усіх. у цьому 
випадку зусилля інших працівників не прине-
суть результату. отже, загальна продуктивність 
усієї команди, а отже й організації, залежить не 
від найсильнішого гравця, а від найслабшого. 

однією з причин невиконання або неналеж-
ного виконання власних функції є нерозуміння 
працівниками власного кінцевого результату. 
якщо кожен працівник розумітиме власні функ-
ції, тоді він зможе відповісти на запитання «який 
кінцевий результат від мене очікується?». 

кожна організація обмежується виконанням 
7 функцій, кожна з яких призводить до досяг-
нення кінцевого результату усієї компанії посту-
пово. у організаційній схемі підрозділ, який 
відповідає за виконання однієї функції, назива-
ється департаментом. на рис. 2 наведено уні-
версальну організаційну схему підприємства 
малого та середнього бізнесу.

Департаменти слід розташовувати у певній 
послідовності, що відповідає природній послі-
довності дій, які необхідні для успішної діяль-
ності організації. винятком становить депар-
тамент № 7 (адміністративний департамент), 

оскільки саме тут знаходиться керівництво та 
рада директорів – ті, хто визначає загальні цілі 
та напрями розвитку компанії. 

у департаменті № 1 (Департамент побудови) 
здійснюються функції найму та адаптації пра-
цівників до роботи у компанії, а також аналіз 
організованості роботи для виявлення слабких 
часток потоку діяльності організації.

Департамент № 2 (Департамент поширення) 
відповідає за те, щоб організація була забез-
печена доходом, достатнім для успішної діяль-
ності та розвитку. основною функцією депар-
таменту є створення реклами та просування 
продуктів потенційним клієнтам.

зібраний дохід, отриманий від продажу про-
дукції компанії, необхідно раціонально викорис-
товувати. за це відповідає департамент № 3 
(Фінансовий департамент). цей департамент 
забезпечує управління активами компанії.

у департаменті № 4 (технічний департамент) 
безпосередньо виробляють продукцію компанії.

Після того, як продукт вироблено, необ-
хідно оцінити результат та здійснити висновки 
про те, наскільки отриманий результат відпо-
відає власним стандартам компанії та зрозу-
міти, що можна покращити. такими функціями 
займається департамент № 5 (Департамент 
кваліфікації), який відповідає за підтримку та 
підвищення рівня здатності компанії досягати 
запланованого кінцевого результату.

основною діяльністю департаменту № 6 
(Департаменту по роботі з публікою) є забезпе-
чення відповідного іміджу компанії.

Висновки. отже, менеджмент персоналу є 
одним з найбільш перспективних сфер удоско-
налення підприємства. Побудова ефективної 
організаційної схеми компанії та повне розу-
міння кожним працівником власних функцій і 
кінцевого результату є необхідним кроком для 
розвитку компанії.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ  
З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ

GENERAL DESCRIPTION OF BANK TRANSACTIONS  
WITH PAYMENT CARDS
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імені семена кузнеця

У статті досліджено теоретичну складову здійснення банківських операцій з платіжними картками, 
визначено класифікацію платіжних карток та їх характеристику, наведено сутність розрахунків за осно-
вними видами платіжних карток. Досліджено стан розвитку ринку пластикових карток в Україні. Наведе-
но законодавчі акти, що регулюють загальні засади емісії та здійснення операцій з використанням елек-
тронних платіжних засобів.

Ключові слова: банк, банківські операції, платіжна картка, пластикова картка, безготівкові розрахунки.

В статье исследована теоретическая составляющая осуществления банковских операций с платеж-
ными карточками, определены классификация платежных карточек и их характеристика, проанализи-
рована сущность расчетов по основным видам платежных карточек. Исследовано состояние развития 
рынка пластиковых карточек в Украине. Приведены законодательные акты, регулирующие общие прин-
ципы эмиссии и осуществления операций с использованием электронных платежных средств.

Ключевые слова: банк, банковские операции, платежная карточка, пластиковая карточка, безналич-
ные расчеты.

The article considers the theoretical component of the bank transactions with payment cards, payment cards 
picked classification and characteristics, analyzes the essence of the settlement of the main types of payment cards. 
The state of development of plastic cards market in Ukraine. Presents legislation governing the general principles of 
emissions and operations with the use of electronic means of payment.

Keywords: bank, banking, payment card, plastic card, bank transfer.

Постановка проблеми. Глобальне впрова-
дження системи розрахунків на основі карткових 
платіжних інструментів є особливо необхідним 
в умовах постійного зростання частки тіньового 
сектору економіки, широко розповсюдженого 
небажання населення тримати заощадження 
на рахунках у банківських установах, ухилення 
від сплати податків. у зв’язку з цим важливими 
складовими стратегії розвитку банківських уста-
нов україни повинні стати розроблення і впрова-
дження високотехнологічних карткових інстру-
ментів з метою динамічного розвитку ринку 
банківських послуг та забезпечення фінансової 
стійкості банківської системи загалом. це зумов-
лює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. теоретичні і методичні питання фор-
мування ринку сучасних карткових платіж-
них інструментів відображено і у вітчизняній 
науковій літературі, зокрема у досліджен-
нях в.в. вітлинського, а.с. Гальчинського, 
в.М. Гейця, в.М. кравця, а.і. кредісова, 
в.і. Міщенка, о.М. Мозгового, а.М. Мороза, 
с.в. науменкової, Ю.М. Пахомова, а.с. сав-
ченка, і.в. сало, в.с. стельмаха, а.с. Філі-
пенка, в.Ю. Ющенка. однак питання дієвого 
управління банківськими операціями з платіж-
ними картками з визначенням оптимального 
доходу від застосування таких карток й досі 
залишається маловивченим.
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Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження тео-
ретичних основ та практичних аспектів здій-
снення банківських операцій з платіжними карт-
ками. Досягнення поставленої мети зумовило 
розв’язання таких завдань: дослідження теоре-
тичної складової здійснення банківських опера-
цій з платіжними картками, а саме визначення, 
класифікації платіжних карток та їх характерис-
тики, сутності розрахунків за основними видами 
платіжних карток; дослідження стану розвитку 
ринку пластикових карток в україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Платіжні картки є одним з найпопу-
лярніших платіжних засобів у світі. їх розвиток 
із хіх ст. пояснюється об’єктивними еволюцій-
ними факторами, а саме:

1) набагато зручніше носити із собою одну 
картку, аніж великі обсяги готівки;

2) розвиток банківської системи сприяв роз-
витку безготівкових розрахунків;

3) держави Європи та Північної америки, 
зацікавлені у контролі за розрахунками, спри-
яли розвитку карткових платіжних систем.

в україні великі зміни на ринку платіж-
них карток відбулися останніми роками.  
у 1994–1995 рр. невелика група банків активно 
почала вивчати карткові технології, почала роз-
гортати маленькі карткові проекти, випустила 
перші картки міжнародних платіжних систем, 
працюючи при цьому через російські або при-
балтійські банки [1]. Прорив відбувся на початку 
1996 р., коли група українських банків отримала 
статус «Principal Member» в платіжній системі 
«VISA International».

Досліджуючи еволюцію карток, можна поба-
чити, як змінювалось ставлення банків до 
карткових програм за ступенем розвитку цього 
сегменту ринку банківського обслуговування 
клієнтів: на початку платіжні картки застосову-
вались для підтвердження кредитоспромож-
ності покупця в магазинах, далі вони почали 
виступати також засобом залучення клієнтів до 
банку, наступним етапом в розвитку карткового 
бізнесу стало виникнення елементів кредитної 
схеми, в межах якої почали з’являтися посеред-
ницькі організації, що брали на себе проведення 
розрахунків.

Для того щоб мати уявлення про банківські 
операції з платіжними картками, потрібно роз-
крити сутність цього поняття. Доречно відзна-
чити, що різні автори трактують визначення 
платіжної картки по-різному (табл. 1).

законом україни «Про платіжні системи та 
переказ грошей в україні» введений термін 
електронного платіжного засобу, який визнача-
ється як платіжний інструмент, що дає його дер-
жателю можливість за допомогою платіжного 
пристрою отримати інформацію про належні 
держателю кошти та ініціювати їх переказ [15]. 
Проведений аналіз визначень сутності пла-
тіжної картки різними авторами дає можли-

вість розглянути поняття «платіжна картка» за 
допомогою таких категорій: пластикова картка, 
інструмент, документ, засіб. але, незважаючи 
на різноманіття визначень поняття «платіжна 
картка», деякі з них все ж таки мало чим від-
різняються одне від одного за своєю сутністю. 
отже, банківська платіжна картка – це ідентифі-
каційний засіб, за допомогою якого держателю 
картки дається можливість здійснення операцій 
по своєму рахунку. основна функція платіжної 
картки – забезпечення ідентифікації особи, що 
її використовує, як суб’єкта платіжної системи. 
Платіжна картка є пластиною стандартних роз-
мірів, виготовленою зі спеціальної, стійкої до 
будь-яких пошкоджень пластмаси. Для цього 
на картку наносяться логотипи банка-емітента 
і платіжної системи, що обслуговує картку, ім’я 
власника картки, номер його рахунку, строк дії 
картки. крім цього, на картці можуть бути при-
сутні фотокартка власника і його підпис. 

з розвитком карткових систем з’явилися різні 
види платіжних карток, які розрізняються за 
призначенням, функціональними і технічними 
характеристиками. розрізняються кредитні та 
картки з овердрафтом, дебетові картки, а також 
картки типу «електронний гаманець». Перші 
картки пов’язані з відкриттям кредитної лінії в 
банку, що дає можливість власнику користува-
тись кредитом під час купівлі товарів і під час 
отримання касових позик. Другі картки призна-
чені для отримання готівки в банківських авто-
матах або купівлі товару з розрахунком через 
електронні термінали. Гроші при цьому спису-
ються з рахунку власника картки в банку. третій 
вид карток призначений для використання готів-
кових коштів, внесених на саму картку, під час 
оплати за товари або послуги.

треба зазначити, що існують відмінності у 
використанні карток у системах, заснованих на 
паперовій технології, та в електронних системах. 
у «паперових» системах одержувач ставить свій 
підпис на торговельному рахунку або іншому 
документі, що підготовлений торговельником і 
є підтвердженням його дозволу дебетувати свій 
рахунок у банку. Потім торговельний рахунок ске-
ровується емітенту картки як основа для виплати 
відповідної суми торговельнику (кредитування 
його рахунку) і списання грошей з рахунку влас-
ника картки. в електронній системі власник 
картки безпосередньо зв’язується з емітентом 
через термінал. замість підпису на рахунку він 
вводить за допомогою клавіатури секретну ком-
бінацію цифр, що за умови правильного набору 
є санкцією на дебетування його банківського 
рахунку [7]. розглянемо більш детально види 
кредитних карток і дамо їм коротку характе-
ристику. кредитні картки можна поділити на дві 
групи – банківські картки та картки для туризму 
і розваг. банківські картки можуть бути особис-
тими (індивідуальними) та корпоративними.

банківські кредитні картки призначені 
для купівлі товарів з використанням банків-
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таблиця 1
Визначення сутності поняття «платіжна картка»

Базова 
категорія Визначення Автор

Плас-
тикова 
картка

персоніфікована пластикова картка з магнітною смугою або чіп-
модулем, яка є ключем доступу до управління банківським рахунком 
і дає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг 
в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до 
оплати, одержувати готівку у відділеннях банків і в банкоматах, а також 
користуватися іншими додатковими послугами та певними перевагами

с.о. Пиріг 
[2, с. 164]

ідентифікаційна пластикова картка, емітована банком, що дає змогу 
Держателю одержувати готівкові кошти, розраховуватися за товари і 
послуги в межах витратного ліміту картки

в.М. кравець, 
а.с. савченко 
[3, с. 17]

інструмент

персоніфікований платіжний інструмент, що дає клієнту можливість 
здійснення безготівкових платежів за куплені товари чи надані послуги 
і за необхідності отримувати чи поповнювати готівковими коштами 
поточний картковий рахунок

а.М. Мороз 
[4, с. 416]

персоніфікований платіжний інструмент, що дає особі, яка користується 
карткою, можливість безготівкової оплати товарів і послуг, а також 
одержання наявних коштів у відділеннях (філіях) банків і банківських 
автоматах

о.М. колодізєв 
[5, с. 36]

Документ

іменний фінансовий документ у формі пластикової магнітної картки, 
виданий комерційним банком (або іншою фінансово-кредитною 
установою) для здійснення розрахунків у безготівковій формі за 
придбані товари та надані послуги

і.а. бланк 
[6, с. 257]

документ у формі пластикової картки, яка дає змогу здійснювати 
безготівкові покупки за допомогою електронних платіжних терміналів

а.б. борисов 
[8, с. 522]

документ на носії електронної інформації у вигляді пластикової картки, 
що випускається кредитно-фінансовими установами; дає можливість 
його пред’явнику отримувати без оплати у готівковій формі товари 
та послуги, зокрема отримання через банківські установи готівки, та 
підтверджує особам, які надають ці товари та послуги, що оплата їх 
вартості буде здійснена з рахунків у банківських установах

с.в. Мочерний 
[9, с. 755]

засіб

безпечний та зручний засіб розрахунків та зберігання грошей в.б. богдан [10; 
14, с. 89]

спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому 
законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що 
використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника 
або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів 
і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших 
осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових 
установ, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків 
та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, 
передбачених відповідним договором

а.М. Гера-
симович, 
М.Д. алексе-
єнко, і.М. Пара-
сій-вергуненко 
[10, с. 322]

стандартизований пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою 
якого клієнту дається змога здійснювати операції сплати за товари, 
послуги та отримувати готівкові кошти

о.а. Шевчук 
[11, с. 30]

пластиковий ідентифікаційний засіб (з магнітною смугою), на який 
занесені дані щодо її держателя і його рахунку, а саме унікальний 
номер; термін дії; ім’я та прізвище держателя; зразок підпису держателя

о.М. Петрук 
[12, с. 168]

ідентифікаційний засіб, за допомогою якого держателю картки дається 
можливість здійснити оплату товарів і отримати готівку

М.і. савлу, 
а.М. Мороз, 
М.Ф. Пудовкіна 
[13, с. 133]

розпізнавальний засіб у вигляді пластикової чи іншої картки, що 
містить визначені платіжною організацією обов’язкові реквізити, за 
допомогою яких можна ідентифікувати платіжну систему та емітента 
платіжної картки; його використовують для переказу з рахунку платника 
чи відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів та 
послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших 
осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових 
установ, пунктах обміну валюти уповноважених банків та через 
банківські установи

а.Г. загородній 
[13, с. 389–390]
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засіб

спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому 
законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що 
використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку платника 
або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і 
послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, 
отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські 
автомати, а також здійснення інших операцій

б.с. Юровський 
[14, с. 89]

електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому 
законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що 
використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника 
або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів 
і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших 
осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через 
банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених 
відповідним договором

закон україни 
«Про платіжні 
системи та 
переказ коштів 
в україні» [15]

засіб здійснення фізичними та юридичними особами безготівкових 
платежів за товари та послуги, виконання вкладних операцій, 
отримання готівкових грошей

в.Г. золотого-
ров [16, с. 50]

одна з різновидів фінансових карток, яка є персоніфікованим платіжним 
засобом, який призначений для оплати товарів, послуг та отримання 
готівкових грошових засобів у банках та банківських автоматах

Г.Г. коробова 
[17, с. 492]

закінчення таблиці 1

Закон України «Про 
банки і банківську 

діяльність»

Закон України «Про 
платіжні системи та 

переказ коштів в Україні»

Закон України «Про 
Національний банк 

України»

Законодавчі акти, що регулюють загальні засади емісії та 
здійснення операцій з використанням електронних платіжних 

засобів

Положення «Про 
здійснення операцій з 

використанням 
електронних платіжних 

засобів»

встановлено загальні вимоги 
Національного банку України до емісії 

банками, філіями іноземних банків 
електронних платіжних засобів

визначено порядок здійснення 
операцій з використанням 

електронних платіжних засобів

Положення «Про порядок 
реєстрації платіжних 

систем, учасників 
платіжних систем та 

операторів послуг 
платіжної інфраструктури»

встановлено порядок узгодження 
Національним банком України правил 

платіжної системи та скасування 
реєстрації платіжної системи, учасника 
платіжної системи та оператора послуг 

платіжної інфраструктури

Рис. 1. Законодавчі акти, що регулюють загальні засади емісії  
та здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів
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ського кредиту, а також для отримання аван-
сів у готівковій формі. Головна особливість цієї 
картки – відкриття банком кредитної лінії, яка 
використовується автоматично кожного разу, 
коли проводиться купівля товару або береться 
кредит у грошовій формі. кредитна лінія діє в 
межах встановленого банком ліміту.

розрізняють індивідуальні та корпоративні 
картки. індивідуальна картка видається окре-
мим клієнтам банку (емітовані на фізичну особу) 
і може бути звичайною, тобто розрахованою на 
масовий ринок, або елітною, тобто розрахова-
ною на громадян з великими доходами і високим 
кредитним рейтингом. елітні (привілейовані) 
картки призначені для осіб з високою кредито-
спроможністю і передбачають для їх власників 
багато додаткових послуг та пільг [7].

корпоративна картка видається організації, 
яка на основі такої картки може видати індиві-
дуальні картки вибраним особам (керівникам 
або просто цінним співробітникам). їм відкрива-
ються персональні рахунки, «прив’язані» до кор-
поративного карткового рахунку. відповідаль-
ність перед банком за корпоративним рахунком 
несе організація, а не власники індивідуальних 
корпоративних карток.

сьогодні кредитні картки стали невід’ємною 
частиною системи платежів і вийшли далеко за 
рамки своєї традиційної кредитної ролі.

картки туризму і розваг – це платіжні картки 
згідно з вищенаведеною термінологією. випус-
кають їх компанії, що спеціалізуються на обслу-
говуванні указаної сфери, наприклад, «аmегісаn 
Eхргеss» та «Dіnегs с1ub». картки приймаються 
сотнями тисяч торговельних і сервісних під-
приємств у цілому світі для оплати за товари і 
послуги, а також надають власникам різні пільги 
щодо бронювання авіаквитків, номерів у готе-
лях, отримання скидок на ціни за товар, страху-
вання життя [18; 19].

основними законодавчими актами, що регу-
люють загальні засади емісії та здійснення опе-
рацій з використанням електронних платіжних 
засобів (платіжних карток), є закони україни 

«Про національний банк україни», «Про банки 
і банківську діяльність», «Про платіжні системи 
та переказ коштів в україні», Положення «Про 
порядок реєстрації платіжних систем, учасників 
платіжних систем та операторів послуг платіж-
ної інфраструктури», «Про здійснення операцій 
з використанням електронних платіжних засо-
бів» [15; 20–23], інші законодавчі акти укра-
їни. Перелік законодавчих актів, що регулюють 
загальні засади емісії та здійснення операцій з 
використанням електронних платіжних засобів, 
наведено на рис. 1.

відповідно до Положення встановлено 
загальні вимоги національного банку україни до 
емісії банками, філіями іноземних банків елек-
тронних платіжних засобів і визначено порядок 
здійснення операцій з їх використанням. банки 
мають право здійснювати емісію електронних 
платіжних засобів (випуск платіжних карток) та / 
або еквайринг на підставі внутрішньобанківських 
правил, розроблених відповідно до законодав-
ства україни, зокрема нормативно-правових 
актів національного банку і правил платіжних 
систем. внутрішньобанківські правила затвер-
джуються органом управління банку, уповнова-
женим на це його статутом. банк зобов’язаний у 
порядку, установленому законодавством укра-
їни, ідентифікувати клієнтів, які відкривають 
рахунки в банку, і держателів електронних пла-
тіжних засобів, які здійснюють операції з їх вико-
ристанням за цими рахунками [7, с. 121].

сьогодні в законі «Про платіжні системи та 
переказ коштів в україні» визначено такі основні 
терміни та поняття, як «платіжний інструмент», 
«платіжна картка», «емітент», «еквайр», «дер-
жатель електронного платіжного засобу», «бан-
ківський автомат самообслуговування».

у законі зроблено акцент на наявності дого-
вірних відносин між членами та учасниками 
платіжної системи, зокрема між емітентом пла-
тіжної картки i його держателем, еквайром i тор-
говцем, емітентом та / або еквайром i платіжною 
організацією платіжної системи тощо [25]. таким 
чином, в системі використання платіжних карток 

беруть участь держателі (власники) 
карток, банк-емітент, торговельні 
установи та заклади сфери послуг, 
банк-еквайр, процесинговий центр.

отримання готівки за допомогою 
платіжної картки можна здійснити 
в банку-емітенту, з використанням 
банкоматів чи в будь-якому іншому 
банку, який є учасником національ-
ної платіжної системи. ця операція 
аналогічна операції платежу.

у системі електронних роз-
дрібних банківських послуг може в 
деяких випадках існувати ще тре-
тій – розрахунковий банк. він може 
використовуватись для проведення 
розрахунків в системі між банком-
еквайром та банком-емітентом. 
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Рис. 2. Кількість банків та кількість платіжних карток  
в обігу, емітованих банками України
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наявність розрахункового банку в системі не є 
обов’язковою.

розвиток економіки україни у докризовий 
період створив умови для розвитку бізнесу як 
міжнародних, так і внутрішніх (локальних) пла-
тіжних систем. згідно з даними національного 
банку україни станом на 1 липня 2016 р. в укра-
їні було зареєстровано 102 банки, які випус-
тили в обіг 57,49 млн. платіжних карток, тоді як 
станом на 1 січня 2008 р. було зареєстровано 
175 банків, які випустили у обіг 42,9 млн. платіж-
них карток [28] (рис. 2).

лідерами по кількості емітованих платіж-
них карток на 1 липня 2016 р. є Пат кб «При-
ватбанк» (більше 29 млн. платіжних кар-
ток), ат «ощаДбанк» (більше 8 млн.), 
ат «райффайзен банк аваль» (більше 
4 млн.), ат «укрсиббанк» (більше 2 млн.), 
ПаT «ПуМб» (близько 2 млн.). у табл. 2 наве-
дено дані за сумою та кількістю операцій з 
використанням платіжних карток, емітованих 
українськими банками.

Динаміка платежів за безготівковими роз-
рахунками та отриманням готівки за кількістю 
операцій свідчить про те, що кількість операцій 
з використанням платіжних карток за безготівко-
вими розрахунками перевищує кількість опера-
цій щодо отримання готівки з 2014 р. але аналіз 
сум операцій показує, що переважають операції 
щодо отримання готівки за весь період, що ана-
лізується. це свідчить про зменшення довіри у 
держателів платіжних карток до банківської сис-
теми. тобто клієнти банків-держателі платіжних 
карток віддають перевагу готівковим коштам 
перед безготівковими.

станом на 1 січня 2016 р. в україні існують 
кілька систем розрахунків за операціями з пла-
тіжними картками [25; 26]. їх можна класифіку-
вати таким чином:

1) міжнародні карткові платіжні системи 
(«Master Card», «Visa», «American Express»);

2) платіжні системи («American Express», 
«Diner’s Club», «JCB»);

3) державні платіжні системи (національна 
платіжна система «український платіжний про-
стір», система електронних платежів);

4) внутрішні міжбанківські платіжні системи 
(«онікс», «обекс»);

5) внутрішні локальні монобанківські платіжні 
системи («сбон», «Метакарт», «Піб» тощо);

6) небанківські платіжні системи типу авто-
заправочних, бонусних, споживацьких у рамках 
окремих або груп підприємств.

Міжнародні платіжні системи «Visa 
International» та «Europay International» присутні 
на українському ринку з 1993 р., коли почалось 
створення інфраструктури для обслуговування 
карток цих систем. вступ українських банків у 
міжнародні платіжні системи та масова емісія їх 
карток розпочались у 1996 р.

створення внутрішньодержавної багатоемі-
тентної платіжної системи, заснованої на вико-
ристанні платіжних старт-карток національної сис-
теми масових електронних платежів, розпочалася 
у 1997 р., коли національний банк україни при-
йняв рішення про впровадження її в україні. наці-
ональний банк україни взяв на себе розв’язання 
всіх питань із проектування і фінансування робіт 
зі створення національної системи масових елек-
тронних платежів (розрахунки фізичних осіб у 
сферах торгівлі, послуг тощо). це рішення було 
підтримане банками і узгоджене з ними.

Висновки. таким чином, швидке поширення 
платіжних карток свідчить про те, що цей інстру-
мент ефективний та вигідний для учасників 
платіжних систем. банки отримують прибуток за 
рахунок комісійних з операцій з обслуговування 
карткових рахунків, операцій з використанням 
карток, збільшення кількості клієнтів внаслідок 
надання послуг нового типу, зменшення витрат 
на обслуговування готівкового обігу тощо. Пла-
тіжні картки можна розглядати як один із найпро-
гресивніших інструментів надання електронних 
банківських послуг. Перспективним напрямом 
подальшого дослідження є розроблення сис-
теми управління платіжними картками у банку.

таблиця 2
Сума та кількість операцій з використанням платіжних карток,  

емітованих українськими банками

Рік
Сума операцій (млн. грн.) Кількість операцій (млн. шт.)

Безготівкові 
платежі

Отримання 
готівки Усього Безготівкові 

платежі
Отримання 

готівки Усього

2010 29 463 421 189 450 652 121 571 692
2011 46 346 529 633 575 979 214 661 875
2012 91 583 649 897 741 480 348 725 1 073
2013 159 138 756 889 916 027 584 755 1 339
2014 255 194 763 841 1 019 035 879 693 1 573
2015 384 795 848 001 1 232 796 1 287 678 1 965

I кв. 2016 р. 115 325 216 725 332 050 386 166 552
II кв. 2016 р. 132 954 247 475 380 429 427 187 614
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Стаття присвячена актуальній проблемі впливу політичних та економічних криз на стан економіки 
країн, зокрема на інвестиційний клімат і те, як реагують іноземні інвестори на ці зміни. Визначено факто-
ри, що впливають на інвестиційний клімат в країні. Проаналізовано інвестиційний потенціал України та 
європейських країн, узятих як приклад ефективного управління факторами, що впливають на інвестицій-
ну привабливість.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, іноземні інвестиції, інвестиційний процес, інвестиційний клімат.

Статья посвящена актуальной проблеме влияния политических и экономических кризисов на состо-
яние экономики стран, в частности на инвестиционный климат и то, как реагируют инвесторы на дан-
ные изменения. Определены факторы, влияющие на инвестиционный климат в стране. Проанализирован 
инвестиционный потенциал Украины и европейских стран, взятых как пример эффективного управления 
факторами, влияющими на инвестиционную привлекательность.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, иностранные инвестиции, инвестиционный про-
цесс, инвестиционный климат.

The article is devoted to the actual problem of the influence of political and economic crisis on the economy of 
countries, particularly in the investment climate and how investors react to these changes. The factors that affect the 
investment climate in the country. Analyzed the investment potential of Ukraine and European countries, taken as 
an example of effective management of factors influencing the investment attractiveness.

Keywords: investment activity, foreign investments, investment process, investment climate.

Постановка проблеми. сукупність політич-
них, соціально-економічних, фінансових, орга-
нізаційно-правових та географічних чинників, 
властивих тій чи іншій країні, що залучають і 
відштовхують інвесторів, називають її інвести-
ційним кліматом. нині в україні інвестиційний 
клімат несприятливий для вкладень. іноземних 
інвесторів не приваблюють навіть такі фактори, 
як природні ресурси, виробничий апарат, наяв-
ність дешевої й досить кваліфікованої робо-
чої сили, відносно високий науково-технічний 
потенціал. тому проблеми витоку інвестицій 
на тлі політичної та економічної нестабільності 
досить актуальні сьогодні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з дослідженнями у сфері 
інвестиційної діяльності, та питання залучення 
іноземних інвестицій з метою поліпшення 
інвестиційного клімату були ретельно і не раз 
вивчені і розглянуті в роботах таких вчених-
економістів, як, зокрема, і. бланк [1], р. вернон 
[15], Дж. Даннінг [10], в. захожай [4], в. Федо-
ренко [4], о. чувардинський [4]. хоча на основі 
теоретичних даних та аналізі емпіричного 
досвіду можна простежити основну схему 
поведінки інвестора, кожна виникаюча ситу-
ація є унікальною у своєму роді. з огляду на 
це зазначені питання розроблені недостатньо 
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повно і вимагають уточнення, а також подаль-
шого розвитку в сучасних умовах.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз стану інвес-
тиційного клімату країн, виявлення основних 
тенденцій поведінки інвесторів-нерезидентів, 
пошук способів зупинки витоку інвестиційного 
капіталу з країни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. національна економіка кожної країни 
має свій інвестиційний потенціал. інвестор заці-
кавлений у попередньому аналізі прибутковості 
його інвестицій. існує велика кількість рейтингів 
регіонів, країн, що зазначають їх інвестиційну 
привабливість.

в економічній літературі розроблені відпо-
відні методі та підходи до їх оцінки. так, і. бланк 
пропонує використовувати для цих цілей син-
тетичні показники, до кожного з яких співпадає 
певний коефіцієнт значущості [1].

Перевага цього методу полягає в тому, що 
використовуються синтетичні показники, недо-
ліками є відсутність оцінки фінансового стано-
вища регіону і велика кількість показників, на 
основі яких складається рейтинг країн, регіонів, 
галузей, на основі якого інвестори обирають ту 
сферу та місце, прибутковість яких вважається 
найперспективнішою.

зокрема, сьогодні найбільш авторитетної 
теорією, що пояснює прямі капіталовкладення, 
є «еклектична парадигма» британського вче-
ного Дж. Даннінга. в основі його теорії лежать 
результати проведеного в 50-ті роки емпіричного 
аналізу приблизно 80% інвестиційних проектів 
фірм сШа у великобританії, на основі яких була 
виявлена ключова роль прагнення тнк експлу-
атувати по всьому світу наявні у них особливі 
«переваги володіння» (технологіями, ноу-хау, 
управлінськими рішеннями, торговими марками 
тощо), орієнтуючись під час вибору конкретних 
країн-одержувачів Піі на наявні у них «переваги 
місць розміщення» [10].

р. вернон закликав зосередитися на аналізі 
підприємств-інвесторів як організацій. він спра-
ведливо зазначав, що разове рішення задачі 
щодо максимізації вигоди не дуже важливо для 
фірми, що виходить на світові ринки. вдалий 
вибір до моменту його реалізації може пере-
стати бути таким, оскільки будь-яка тнк діє не 
в стабільних умовах, а у швидкомінливому під 
впливом інших (таких же активних) тнк еконо-
мічному середовищі [15].

капітал має три важливі властивості: він 
мобільний, вразливий і плинний, а тому винят-
ково розбірливий і селективний. він спрямову-
ється туди, де уряди стабільні, інвестиційний 
клімат сприятливий, а також є певні можливості 
одержати прибуток. як зазначили в. Федоренко 
та в. захожай, під час аналізу ризиків у країнах 
зазвичай розрізняють [4]:

– політичну ситуацію (чи не буде країна 
втягнена в конфлікт);

– тенденції економічного розвитку (розгля-
дають динаміку таких показників, як, наприклад, 
валовий національний продукт або індекс цін);

– бюджетну політику уряду (податки і 
витрати), а також її вплив на заощадження й 
інвестиції;

– кредитно-грошову політику (грошовий 
обіг), покликану стабілізувати ціни і валютний 
курс;

– можливості для одержання прибутку 
на інвестиції, якщо ризик у тій чи іншій країні 
визнано прийнятним.

тому існує безліч причин зниження інвести-
ційної привабливості країн.

наприклад, економіка Греції стала жертвою 
боргової кризи 2008 року, який супроводжується 
і досі. водночас постраждали найбільше «пери-
ферійні» країни Єс (наприклад, Португалія, 
ірландія або Греція). Єдиний фінансовий ринок 
єврозони стимулював розвиток торгівлі та бан-
ківського сектору, але це негативно вплинуло 
на економіки країн з менш розвинутою промис-
ловістю, оскільки привело до концентрації капі-
талу і засобів виробництва в розвинених краї-
нах Єс, а всіх інших залишило позаду.

структура грецької економіки своєрідна: про-
відну роль відіграють туризм та торговельне 
судноплавство, частка сільського господарства 
вище, ніж у більшості розвинених країн, а частка 
промисловості, навпаки, менше. Побудована 
економетрична модель виявила залежність між 
рівнем Піі, ввП та витратами уряду і домогос-
подарств. саме темпи зростання витрат нега-
тивно вплинули на грецький ввП, привівши до 
надвисокого держборгу і неврівноваженого пла-
тіжного балансу.

До вступу Греції в єврозону драхма постійно 
девальвувала через негативний торговий 
баланс, але це не заважало економіці зростати 
в середньому від 3–5% на рік в 70-х до 1,0–1,6% 
в 90-х роках. введення євро заблокувало доступ 
грецького уряду до друкарського верстата, і 
нестачу коштів довелося покривати за рахунок 
зовнішніх запозичень. таким чином, борг Греції 
став стрімко зростати. з 2008 року економіка кра-
їни скоротилася приблизно на 25%, 27% насе-
лення залишилось без роботи, борг в € 240 млрд. 
(175% ввП) досі тисне на економіку [2].

але Греція вжила чималі зусилля для виправ-
лення ситуації з дефіцитом бюджету. за останні 
чотири роки первинний бюджетний баланс був 
поліпшений на 17,8%, що значно випереджає 
показники ірландії та Португалії в 7%. зусилля 
Греції в упорядкуванні національних фінансів 
в числі перших оцінило рейтингове агентство 
«Moody’s», з листопада 2013 року підвищивши 
її кредитний рейтинг відразу на два щаблі, до 
Caa3 [12].

рекапіталізація банків привела до того, тепер 
грецькі банки володіють одним з найвищих 
показників капіталу в Європі. це привернуло іно-
земних покупців і стало популярним напрямом 
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інвестицій серед американських хедж-фондів, а 
на банківські акції припадає більше 40% біржо-
вого обороту [2].

Греція ретельно підтримує національну еко-
номіку, звісно, не без участі міжнародних органі-
зацій та отримання фінансової допомоги, але дії 
уряду дають позитивний ефект і нормалізують 
ситуацію, яка виникла на ринку інвестиційного 
капіталу із залученням іноземних інвесторів.

отже, на інвестиційний клімат впливає ряд 
факторів, а саме правові, економічні та полі-
тичні умови. аналіз структури Піі (табл. 1) за 
останні 3 роки показав, що україна стала менш 
привабливою для закордонних інвесторів.

Проте асоціація міжнародних інвесторів 
«Ukrainian Venture Capital and Private Equity 
Association» у 2015 році була прийнята до 
складу «European Private Equity and Venture 
Capital Association» почесним членом («Honorary 
Member»). згідно з даними звіту Європейської 
асоціації прямих інвестицій та венчурного капіталу 
про напрям інвестування по країнах центральної 
та східної Європи інвестиції в україну здійснили у 
2009 році 8 компаній [5]. найбільша їх кількість – 
11 компаній – була досягнута у 2011 році. Протягом 
2013–2014 років їх кількість не змінювалася – 5. 
але водночас порівняймо, що в економіку Польщі 
інвестиції надходили з 27 компаній у 2009 році, 89 
у 2013 році і зменшилися до 78 у 2014 році [5]. 
отже, україні є до чого прагнути.

згідно з даними галузевої статистики звіту 
про зростання інвестицій у відсотках до ввП 
показник україни за 2010–2014 роки знизився з 

0,032 до 0,002% [11]. інвестиційна привабливість 
країни впала, на що, зрозуміло, вплинули події 
останніх 2 років, а саме нестабільна політична 
ситуація, нестійке законодавство, що тільки під-
дається реформам, загострення військових кон-
фліктів, швидкий темп інфляції, зниження добро-
буту народу, загальна економічна криза.

отже, виникає питання необхідності прове-
дення низки реформ щодо реорганізації методів 
залучень інвестицій в країну. наприклад, як і в 
багатьох інших перетвореннях, є «польське диво».

Польща – єдина країна Єс, яка не зазнала 
спаду виробництва, розвиваючи власну еконо-
міку за станом державного боргу в 57% від ввП. 
у рейтингу «Bloomberg» за 2013 рік Польща – 
найкраща країна для ведення бізнесу в своєму 
регіоні за шістьма критеріями: економічна інте-
грація, вартість запуску бізнесу, витрати на 
працю і матеріали, витрати на перевезення 
товарів, менш обтяжливі витрати, місцева спо-
живча база. у цьому рейтингу Польща посідала 
20 місце у 2013 році та 26 місце у 2014 році [8].

Польська економіка стала однією з найпри-
вабливіших сфер інвестування. традиційний 
майданчик сприяння надав процес приватиза-
ції. так, міністерство державної скарбниці зна-
ходить інвесторів для компаній пріоритетних 
секторів економіки. Приватизація підприємств, 
що передбачена в державній стратегії на 2012–
2013 роки, заснована на двох напрямах. це бір-
жові угоди, які зміцнюють польський фондовий 
ринок, і галузеві угоди, що підвищують конку-
рентоспроможність економіки країни.

таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України (млн. дол.), 

складено за даними [3]
Обсяги ПІІ 
(1 жовтня 
2013 року)

У відсо-
тках до 

підсумку

Обсяги ПІІ 
(1 жовтня 
2014 року)

У відсо-
тках до 

підсумку

Обсяги ПІІ 
(1 жовтня 
2015 року)

У відсотках 
до під-
сумку

Усього 56 565,2 100,0 48 522,6 100,0 43 949,4 100,0
у тому числі:
кіпр 18 712,0 33,1 15 119,6 31,2 12 187,6 27,7
німеччина 6 194,8 11,0 5 769,6 11,9 5 460,4 12,4
нідерланди 5504,0 9,7 5 209,2 10,7 5 702,0 13,3
російська 
Федерація 3 842,1 6,8 2 957,2 6,1 2 962,8 6,7

австрія 3 216,4 5,7 2 676,0 5,5 2 639,6 6,0
велика британія 2 724,4 4,8 2 326,4 4,8 1 948,7 4,4
вiрґiнськi 
острови (брит.) 2 452,4 4,3 2 005,3 4,1 1 863,3 4,2

Франція 1 843,0 3,3 1 648,2 3,4 1 547,2 3,5
Швейцарія 1 277,5 2,3 1 393,9 2,9 1 369,5 3,1
італія 1 259,0 2,2 1 047,0 2,2 969,1 2,2
беліз 1 036,6 1,8 736.7 1,5 551,4 1,3
сШа 985,8 1,7 886.6 1,8 704,9 1,6
Польща 831,8 1,5 821.9 1,7 793,4 1,8
інші країни 6 685,4 11,8 5 925,0 12,2 5 251,5 12,1
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у 2014 році Польща посіла 45 місце, підняв-
шись на 10 позицій з 2013 року, у рейтингу лег-
кості ведення бізнесу світового банку («Doing 
Business-2014») [9]. за цей час було зроблено 
ряд змін у веденні бізнесу: був полегшений про-
цес реєстрації товариств з обмеженою відпо-
відальністю, стало легше отримати дозвіл на 
будівництво. крім того, Польща пропонує іно-
земним інвесторам ряд стимулів, гарантованих 
потенціалом її економіки.

ефективним є і те, що діяльністю із залу-
чення іноземних інвестицій на рівні уряду 
організовано займається Польське агентство 
інформації та іноземних інвестицій («PAIiIZ»), 
представники якого знаходяться у всіх регі-
онах країни і здійснюють консультаційну 
діяльність на рівні місцевих органів само-
врядування. згідно з його даними основними 
інвесторами польської економіки є сШа, 
німеччина, великобританія, китай і Франція 
в 132 інвестиційних проектах у 2013 році на 
суму 4,23 млрд. євро [13].

у розпорядженні місцевої влади Польщі є 
ряд інструментів регіонального впливу на при-
плив інвестицій, серед яких слід назвати гнучкі 
умови покупки (оренди) земельної ділянки під 
будівництво, зниження або скасування податку 
на нерухомість, зниження вартості на теплову 
та електричну енергію в процесі експлуатації 
об’єкта комерційної нерухомості.

водночас україна опинилась у більш склад-
ній ситуації. її низька інвестиційна привабли-
вість в останні 2 роки обумовлена впливом дея-
ких факторів:

1) в україні, зокрема, недосконале законо-
давство щодо захисту прав власності, адмі-
ністрування податків, отримання у власність 
земельних ділянок, вимог до здійснення і контр-
олю підприємницької діяльності;

2) інвестиційної ринок не є розвиненим, так 
само як і інвестиційна інфраструктура;

3) державна підтримка інвестиційної діяль-
ності недостатня для ведення бізнесу, підго-
товка програм і проектів для державного інвес-
тування погано організована;

4) відсутні правові принципи і дієві механізми 
державно-приватного партнерства в інвестуванні.

Польща є унікальним прикладом країни 
пострадянського простору, що успішно розвива-
ється, яка служить зразком для наслідування. 
економіка україни переживає зараз не най-
кращі часи. її законодавча база знаходиться 
під впливом ряду реформаторських процесів, 
напружена політична ситуація не дає гарантій 
інвестору в окупності та ефективності інвести-
ційних вкладень. отже, саме держава повинна 
перш за все гарантувати безпеку вкладів, забез-
печити легкість ведення бізнесу, знизити до міні-
муму наявні ризики, організувати двосторонній 
зв’язок інвесторів і підприємців, новаторів, орга-
нізувавши на рівні держави ефективну інфор-
маційну службу щодо інвестування в діяльність 
вітчизняних бізнесменів та науковців, що знахо-
дяться на території країни.

Висновки. таким чином, уряди Польщі та 
Греції стрімко підтримують процес інвестування 
в національну економіку, стимулюючи ріст і роз-
виток виробництва, його різноманітність.

водночас ведення бізнесу в україні усклад-
нено наявністю складної системи та шляхів отри-
мання ліцензій та різного роду патентів, великої 
кількості податків, складної системи їх сплати. 
крім цього, немає єдиної організації від імені 
уряду, яка займалася б залученням інвестицій у 
приватний сектор економіки на рівні держави та 
регіонів, як і відсутні різні інвестиційні стимули.

нині розвивається безліч стартапів і приват-
них інвестиційних платформ, які є новим видом 
підприємницької діяльності на національному 
ринку інвестицій. і для успішного розвитку як 
перших, так і других держава повинна створити 
сприятливі умови.
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У статті розглянуто новітні тенденції перерозподілу ВВП через видаткову частину бюджету, розви-
тку державних інституцій та економічного зростання в Україні і світі. Охарактеризовано взаємозалеж-
ність державних видатків, ефективності державних інституцій та економічного розвитку на прикладі 
України та країн-орієнтирів. Проведено узагальнену оцінку інституційної спроможності державного апа-
рату України та країн-орієнтирів до ефективного використання бюджетних коштів з метою стимулю-
вання економічного розвитку. Обґрунтовано пропозиції щодо оптимізації державних видатків та підвищен-
ня якості українського урядування в аспекті забезпечення економічного зростання.

Ключові слова: державні видатки, державні інституції, державний сектор, ВВП, економічне зростан-
ня, економічний розвиток, ефективність.

В статье рассмотрены новейшие тенденции перераспределения ВВП через расходную часть бюдже-
та, развития государственных институтов и экономического роста в Украине и мире. Охарактеризо-
вана взаимозависимость государственных расходов, эффективности государственных институтов и 
экономического развития на примере Украины и стран-ориентиров. Проведена обобщенная оценка ин-
ституциональной способности государственного аппарата Украины и стран-ориентиров к эффектив-
ному использованию бюджетных средств с целью стимулирования экономического развития. Обоснованы 
предложения по оптимизации государственных расходов и повышения качества украинского правитель-
ства в аспекте обеспечения экономического роста.

Ключевые слова: государственные расходы, государственные институции, государственный сек-
тор, ВВП, экономический рост, экономическое развитие, эффективность.

The latest trends of GDP redistribution through budget expenditures, development of government institutions 
and economic growth in Ukraine and in the world are considered in the study. Interdependence of public spend-
ing, the efficiency of government institutions and economic development on the example of Ukraine and coun-
tries-guides is characterized. The generalized assessment of the institutional ability of Ukrainian state machine and 
countries-guides to effective using of public funds for stimulating of economic development is made. The proposals 
for optimizing public spending and improving quality of Ukrainian government focused on stimulation of economic 
development are grounded.

Keywords: government spending, government institutions, public sector, GDP, economic growth, economic de-
velopment, efficiency.

Постановка проблеми. економічний розви-
ток є складним процесом, на який істотно впли-
вають владно-політичні, правові, соціокультурні 
та інші чинники. Держава в процесі економічного 
розвитку забезпечує належну взаємодію еконо-

мічних суб’єктів між собою, зокрема в аспекті 
дотримання прав власності, регулювання 
економічної діяльності, перерозподілу націо-
нального багатства. в результаті суспільного 
договору держава є прямим виконавцем волі 
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народу та всіх суб’єктів економічної діяльності. 
концепція суспільного договору передбачає, що 
фізичні та юридичні особи вирішили пожертву-
вати частину своїх свобод та власного багат-
ства на користь держави з метою отримання 
відповідних державних послуг. При цьому обсяг 
благ, які суспільство хоче отримати від держави, 
прямо пропорційний частині багатства, яку воно 
готове пожертвувати. виходячи із теорії сус-
пільного договору, можна сказати, що державні 
видатки – це вартість делегованих суспільством 
функцій, які повинна виконати держава.

Державницькі функції реалізуються через 
діяльність відповідних державних інституцій. 
ефективність діяльності таких інституцій зале-
жить від їх фінансування. без належного фінан-
сування державні інституції не справляються зі 
своїми функціями, у суспільстві панує правовий 
хаос, економічний занепад і соціальна напруга. 
з іншого боку, надмірний обсяг видатків на забез-
печення діяльності державних інституцій потре-
бує значних надходжень до державної казни і, 
відповідно, гальмує економічний розвиток через 
збільшення податкового тиску на приватний 
сектор. чим вищим є податковий тиск, тим мен-
шою є кількість стимулів до економічного розви-
тку. більше того, значний рівень перерозподілу 
фінансових ресурсів через державний сектор 
сприяє утворенню впливових владних угрупо-
вань, орієнтованих на отримання корупційної 
ренти, що призводить до зарегульованості та 
політизації економічних процесів. україна вхо-
дить до десяти країн з найвищою у світі часткою 
видатків державного сектору у ввП. водночас 
інституційна спроможність українського дер-
жавного апарату ефективно розпоряджатись 
наявними ресурсами є низькою; у міжнарод-
них рейтингах ефективності державного управ-
ління, якості регулювання та боротьби з коруп-
цією україна посідає дуже низькі місця [7, с. 3]. 
тому питання взаємозалежності державних 
видатків, ефективності державних інституцій та 
економічного розвитку є особливо актуальними 
для нашої держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням оптимізації державних видатків та їх 
впливу на економічне зростання у своїх працях 
приділяли увагу провідні зарубіжні вчені, як кла-
сики, так і сучасники, зокрема Д. армей, р. барро, 
Ш. бланкарт, а. вагнер, Дж.М. кейнс, Д. ландау, 
к. рау, Дж. стігліц, а. Штеффле. серед останніх 
досліджень зазначеної проблематики в україні 
варто виділити роботи і. боярко, о. Дейнеки, 
н. Дехтяр, о. Піщуліної, а. ставицького, т. чер-
кашиної. особливу цінність як з наукової, так і 
практичної точок зору мають публікації П. кухти 
та і. Піонтковської, у яких надано кількісні показ-
ники оптимального для україни рівня державних 
видатків, альтернативні варіанти політики управ-
ління державними видатками з метою сприяння 
економічному зростанню та пропозиції щодо 
оптимізації окремих статей державних видатків.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте досі як у науко-
вій, так і у практичній сферах триває пошук 
оптимального співвідношення між обсягом 
державних видатків, ефективністю державних 
інституцій та темпами економічного розвитку. 
новітні українські реалії, які характеризуються 
загостренням політичної та економічної кризи, 
продовженням військового конфлікту, зростан-
ням соціальної напруги та низькою інституцій-
ною спроможністю державної влади, вимагають 
нагальних заходів щодо оптимізації державних 
видатків та підвищення ефективності держав-
них інституцій в аспекті забезпечення економіч-
ного зростання, і в цій роботі ми представляємо 
власне бачення вирішення вказаних завдань.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення взаємо-
залежності державних видатків, ефективності 
державних інституцій та економічного розвитку 
й обґрунтування на цій основі пропозицій щодо 
оптимізації державних видатків та підвищення 
якості українського урядування в аспекті забез-
печення економічного зростання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
бюджети розвинених країн, як правило, форму-
ються за принципом «від доходів – до витрат», 
коли державні видатки визначаються у межах 
наявних державних доходів. в україні протягом 
всього періоду незалежності бюджетне плану-
вання відбувалося за зворотним принципом 
«від витрат – до доходів», коли спочатку пла-
нувалися державні видатки, а потім з метою 
їх покриття визначався обсяг надходжень до 
бюджету. це можна пояснити так. По-перше, 
нестабільна політична ситуація змушувала уря-
довців для утримання при владі спрямовувати 
свої дії не на створення умов для економіч-
ного зростання, а на забезпечення соціальних 
потреб за рахунок бюджетних коштів, зокрема 
дотацій та субсидій. таким чином, акумульо-
вані у державному секторі фінансові ресурси не 
спрямовувались на інвестування та розвиток, а 
витрачались на споживання.

По-друге, ані українське суспільство, ані 
державні інституції не були готовими до запро-
вадження широкомасштабних реформ в кон-
тексті перегляду державних видатків з метою 
створення умов економічного зростання. сус-
пільство мало і без того низький рівень життя, 
тому не могло відмовитись від тих соціальних 
надбань, які надавала йому держава. Державні 
інституції часто розвивались на правах самоза-
безпечення, використовуючи корупційну ренту. 
все це разом зумовило симбіоз значного рівня 
перерозподілу ввП через державний сектор, 
неефективності державних інституцій та галь-
мування економічного розвитку.

як ми вже зауважували раніше, україна 
входить до десятки країн-лідерів перерозпо-
ділу ввП через державний сектор (рис. 1). 
згідно з даними МвФ вона посідає дев’яте 
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місце серед 180 країн за часткою державних 
видатків у ввП.

окрім україни, лесото і лівії, які розвиваються, 
до зазначеної топ-десятки входять провідні роз-
винені країни з високою якістю урядування і, від-
повідно, високою спроможністю до ефективного 
використання бюджетних коштів. неефектив-
ність використання акумульованих у скарбниці 
україни коштів в аспекті стимулювання економіч-
ного розвитку підтверджує значна частка субси-
дій у загальному обсязі видатків (рис. 2).

як бачимо, протягом 2011–2015 рр. частка 
видатків на субсидії та трансферти у загаль-
ній структурі державних видатків складала 
близько половини і постійно зростала. водночас 
витрати на капітальні інвестиції зменшувалися з 
9% у 2011 р. до 3,5% у 2015 р. таким чином, в 

бюджетну політику україни закладено механізм 
«проїдання» та не закладено стимули для еко-
номічного розвитку.

Порівняємо темпи економічного розвитку та 
сукупні державні видатки (у % до ввП) в укра-
їні та обраних країнах-орієнтирах (рис. 3). таке 
порівняння підтверджує теорію армея щодо 
співвідношення рівня перерозподілу ввП через 
бюджет та економічного зростання. з рис. 3 
видно, що країни з найвищою часткою держав-
них видатків у ввП демонстрували найнижчі 
темпи економічного зростання. зокрема, у Фін-
ляндії, де частка державних видатків у ввП 
складала 60%, спостерігалося падіння ввП на 
1,3%. водночас у Грузії, де вдалось зменшити 
частку державних видатків у ввП до 28,8%, 
темп зростання економіки склав понад 3%.

Рис. 1. Топ-10 країн з найбільшою часткою перерозподілу ВВП  
через державний сектор у 2014 р., % від ВВП

Джерело: побудовано за даними Міжнародного валютного фонду [9]

Рис. 2. Структура державних видатків в Україні у 2011–2015 рр.
Джерело: побудовано за даними Державної казначейської служби України [10]
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Припущення армея підтверджується і на 
прикладі україни (рис. 4). з цього рисунку 
видно чіткий зворотній взаємозв’язок частки 
державних видатків у ввП та темпів економіч-
ного розвитку. При цьому варто зазначити, що 
економічний спад, що розпочався у 2014 р., 
здебільшого пов’язується з військовим кон-
фліктом на сході та анексією ар крим. хоча 
водночас це пояснює і зростання державних 
видатків, зокрема на оборону.

зрозуміло, що високий рівень державних 
видатків вимагає високого податкового наван-
таження. сьогодні рівень податкового наван-

таження на приватний сектор, особливо на 
фізичних осіб, в україні є несправедливим і 
необґрунтованим. через це економічні суб’єкти 
починають ухилятись від сплати податків або 
мінімізувати базу оподаткування. Політична 
заангажованість та неефективність вітчизня-
них державних інституцій призводять до того, 
що органи податкового контролю замість того, 
щоб розслідувати реальні факти ухилення від 
оподаткування, використовують своє стано-
вище для здобуття корупційної ренти та адміні-
стративного тиску на «неугодних» діючій владі 
платників податків.

Рис. 3. Співставлення частки державних видатків у ВВП (шкала ліворуч)  
та темпу зростання ВВП (шкала праворуч) в Україні  

та країнах-орієнтирах у 2013 р.
Джерело: побудовано за даними Міжнародного валютного фонду [9]

Рис. 4. Співставлення частки державних видатків у ВВП України  
та зростання ВВП України за 2011–2015 рр.

Джерело: побудовано за даними Міжнародного валютного фонду [9]
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як зазначалось вище, розмір державних 
видатків впливає на економічний розвиток не 
лише через податкове навантаження, але й через 
ефективність державних інституцій, які мають 
цей розвиток забезпечувати і які фінансуються за 
рахунок зазначених видатків. Дослідження пока-
зують, що інституційна спроможність держави 
(до якої належить і ефективність державного 
управління) впливає на залежність економічного 
розвитку від рівня державних видатків [1]. роз-
глянемо ефективність державних інституцій в 

обраних країнах (рис. 5). за показниками «World 
Governance Indicators», на основі яких світовий 
банк оцінює інституційну спроможність держави, 
україна посідає передостанні позиції, причому ці 
показники від 3 до 10 разів менші від країн-сусі-
дів у топ-десятці за часткою державних видатків 
у ввП. водночас показники україни найнижчі з 
ряду обраних країн, представлених на рис. 5. це 
свідчить про нераціональне використання зна-
чних бюджетних коштів неефективними і корум-
пованими державними інституціями.

Рис. 5. Співставлення ефективності державних інституцій в Україні  
та обраних країнах у 2015 р. (у шкалі 100 означає найвищу ефективність 

інституцій, 0 – найнижчу)
Джерело: побудовано за даними Світового банку [8]

Рис. 6. Співставлення ефективності державних інституцій  
(у шкалі 100 означає найвищу ефективність, 0 – найнижчу) та приросту ВВП  

в Україні та деяких країнах світу у 2015 р.
Джерело: побудовано за даними Світового банку [8]
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ефективність державних інституцій є похід-
ною заможності держави, як і заможність держави 
є похідною ефективності інституцій. чим замож-
ніше стає держава, тим більше вона перерозпо-
діляє на розвиток своїх інституцій. за аналогією 
чим вищим є розвиток державних інституцій, тим 
ефективнішим є використання державних кошти, 
як результат, тим багатшою стає держава.

водночас ефективність державних інституцій 
безпосередньо не впливає на зростання еконо-
міки. найвищі показники ефективності держав-
них інституцій не відповідають найвищим тем-
пам зростання ввП (рис. 6). Проте найбільші 
темпи економічного зростання спостерігалися у 
державах, що розвиваються та водночас впро-
ваджують інституційні реформи (Грузія, угор-

щина, румунія). країни, для яких характерна 
висока ефективність державних інституцій, як 
правило, мають стабільно низький рівень при-
росту ввП (Фінляндія, німеччина, японія).

як зазначалось вище, ефективність дер-
жавних інституцій не чинить прямого впливу на 
економічне зростання, а впливає опосередко-
вано, підвищуючи ефективність використання 
акумульованих державою фінансових ресурсів 
для покращення бізнес-культури, інвестицій-
ного клімату та умов ведення бізнесу. а зрос-
тання активності бізнес-середовища підвищує 
зайнятість населення і, відповідно, його плато-
спроможність, що сприяє подальшому розвитку 
приватного сектору. ця теза має статистичне 
підтвердження (рис. 7).

Рис. 8. Співставлення умов ведення бізнесу (100 – найкращі умови,  
1 – найгірші) та приросту ВВП у 2015 р.

Джерело: побудовано за даними Світового банку [8]

Рис. 7. Співставлення ефективності державних інституцій,  
умов ведення бізнесу та ВВП на душу населення (дол. США) у 2015 р.

Джерело: побудовано за даними Світового банку [8]
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з рис. 7 видно, що найкращі умови ведення 
бізнесу (за рейтингом «Doing Business») харак-
терні для країн з високою ефективністю уряду-
вання та більшим рівнем ввП на душу насе-
лення. а умови ведення бізнесу впливають 
на зростання ввП країни (рис. 8). як бачимо 
з рис. 8, країни з високим рейтингом «Doing 
Business», як правило, показують досить високі 
показники приросту ввП (сШа, словаччина, 
Польща, Грузія), і навпаки (україна, Молдова та 
рФ). водночас для ряду країн характерна інша 
ситуація – високий рейтинг у «Doing Business» 
супроводжується низьким приростом ввП (Фін-
ляндія, німеччина, японія), причому для цих 
держав характерний високий рівень перерозпо-
ділу ввП через державний сектор. таким чином, 
спостерігається позитивний державний вплив 
на розвиток економіки в умовах, коли перероз-
поділ ввП через державний сектор є відносно 
низьким. Проте варто зазначити, що така залеж-
ність спостерігається насамперед у державах з 
високою інноваційною активністю.

Висновки. Ми приєднуємося до фахівців, які 
вважають теоретично, історично й емпірично 
доведеною тезу про те, що реформа держав-
них видатків дає змогу зекономити бюджетні 
кошти, прискорити економічне зростання та під-
вищити якість державних послуг – надавати їх 
за принципом «більше меншим коштом» [11]. 
уряди багатьох країн переглядають підходи 
до витрачання державних коштів регулярно. 
за весь період незалежності в нашій державі 
жодного разу не відбулося комплексного пере-
гляду системи державних видатків, хоча кожен 
український уряд декларував її реформування, 
зокрема в аспекті економії. Причини такого ста-
новища загальновідомі – це перманентна еко-
номічна і політична криза, популізм влади та 
патерналістські настрої населення, які сьогодні 
доповнюються військовим конфліктом та соці-
альною напругою.

в сучасному світі державні видатки та ефек-
тивність державних інституцій є важливими 
чинниками економічного розвитку. Проте в умо-
вах дії нераціонального суспільного договору та 
деструктивності основних державних інституцій 
діяльність держави стає ключовою причиною 
економічного занепаду, що нині характерно для 
україни. базуючись на результатах проведеного 
дослідження, можна зробити висновок, що ситу-
ація в україні характеризується необґрунтовано 
високим рівнем державних видатків, що при-
гнічує економічний розвиток. При цьому низька 
якість державних інституцій та породжена нею 
корупція не дають змогу ефективно розпоря-
джатися бюджетними коштами, що призводить 
до деградації суспільних відносин та занепаду 
економіки. необґрунтовано широкий перелік 
державницьких функцій при неефективному 
державному апараті призводить до подальшого 
зростання державних видатків. навіть порівняно 
з провідними соціально-орієнтованими економі-

ками, такими як Фінляндія, Швеція та норвегія, 
завдання, які бере на себе українська держава, 
є завеликими, тоді як багатство країни є незрів-
нянно меншим. Перераховані проблеми поєдну-
ються з відсталістю економіки, промисловістю, 
яка занепадає, та «відтоком мізків» – фунда-
ментальними проблемами, коштів на вирішення 
яких просто фізично не лишається.

отже, перерозподіл майже половини ввП 
через державний сектор в слабкій деградую-
чій економіці україни, що поєднується з низь-
кою ефективністю корумпованих державних 
інституцій, перетворює державу з регулятора і 
контролера на рекетира, який руками корумпо-
ваного бюрократичного апарату заганяє офіцій-
ний бізнес в «тінь» або змушує його емігрувати. 
в умовах військового конфлікту та необхідності 
істотного збільшення державних видатків на 
оборону державний апарат може вкрай «зарегу-
лювати» приватний сектор, відкинувши україну 
далеко назад у розвитку як економічних, так і 
суспільно-політичних відносин.

в такій ситуації необхідні кардинальні зміни. 
Просте зменшення частки перерозподілу ввП 
через державний сектор без підвищення якості 
державних інституцій не дасть бажаного резуль-
тату. неефективні інституції продовжуватимуть 
шукати корупційну ренту у меншому фінансо-
вому потоці, посилюючи тиск на легальну еко-
номіку. якщо ж підвищувати якість державних 
інституцій, залишаючи завеликим рівень пере-
розподілу ввП через державний сектор, при-
ватний сектор не матиме стимулів до активіза-
ції економічної діяльності або її повернення у 
легальну площину.

тому для вирішення зазначених проблем 
необхідний комплексний підхід, який полягає в 
укладанні нового суспільного договору на основі 
переоцінки функцій держави та її ролі не лише 
в економіці, але й в житті суспільства. концеп-
ція нового суспільного договору має полягати в 
тому, щоб максимально обмежити державу від 
тих функцій, в яких вона виявляє себе неефек-
тивно, та максимально підвищити ефективність 
тих функцій, які не можуть бути делегованими у 
приватний сектор (судочинство, правопорядок, 
оборона, управління тощо). завданнями нового 
суспільного договору має стати оптимізація 
перерозподілу ввП через державний сектор, 
реформування основних державних інститу-
цій та переорієнтування фіскальної діяльності 
на забезпечення економічного зростання. Для 
їх виконання в україні необхідно здійснити ряд 
загальнодержавних заходів.

1) До поліпшення економічної ситуації 
ввести мораторій на підвищення державних 
видатків (у відносному значенні до ввП).

2) Переглянути концептуальний підхід до 
бюджетного планування. Перехід від діючого 
порядку формування дохідної частини залежно 
від наявних видатків до порядку формування 
видаткової частини залежно від наявних дохо-
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дів має стати фундаментальним кроком у про-
цесі оптимізації державних видатків та забезпе-
чення економічного зростання.

3) Підвищити ефективність використання 
бюджетних коштів. Для цього слід провести 
незалежний аудит бюджетних програм щодо їх 
доцільності в поточних умовах, оцінити ефек-
тивність основних державних інституцій і запро-
вадити порядок фінансування бюджетних уста-
нов з орієнтацією на результати діяльності, а не 
дотування наявної бази, замінити універсальні 
соціальні пільги адресною допомогою.

4) Підвищити прозорість та ефективність 
урядування на основі максимального дерегу-

лювання економічної діяльності, автоматизації 
діяльності органів влади, забезпечення спеці-
альних приміщень для функціонування держав-
них установ. робота державних службовців в 
офісах з прозорими стінами або з відеонагля-
дом дасть змогу істотно зменшити можливості 
щодо здійснення корупційних операцій.

комплексний перегляд суспільного договору 
має відбутися шляхом проведення ряду інсти-
туційних, економічних та соціальних реформ 
на законодавчій платформі із запровадженням 
ефективної бюджетної політики, орієнтованої не 
на «проїдання» державних коштів, а на еконо-
мічне зростання.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Afonso A. Economic Performance and Government Size / а. Afonso, T.J. Joao // European Central Bank 

[електронний ресурс]. – режим доступу: http://ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1399.pdf&e68addf4ba867ffe
ae2c34fc8b0099b,c. 

2. Armey D. The Freedom Revolution: The New Republican House Majority Leader Tells Why Big Government 
Failed, Why Freedom Works, and How We Will Rebuild America / D. Armey. – Washington, D.C.: Regnery Publishing 
Inc., 1995.

3. Barro R.J. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth / R.J. Barro // The Journal of 
Political Economy. – 1990. – р. 103–125.

4. Дейнека о. теоретичні аспекти дослідження впливу державних видатків на економічне зростання / 
о. Дейнека // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи україни. – 2014. – вип. 38. – с.105–115.

5. Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання в україні / [н. Дехтяр, і. боярко, 
о. Дейнека] // економічний часопис – ххі. – 2014. – № 5–6. – с. 56–59.

6. оцінка впливу зміни обсягу державних видатків на економічне зростання країн-членів Європейського 
союзу та україни / [н. Дехтяр, і. боярко, о. Дейнека] // вісник української академії банківської справи. – 2013.– 
№ 1 (34). – с.121–125.

7. кухта П. яким є оптимальний масштаб державних видатків в україні: аналітична записка від 2 листо-
пада 2015 р. / П. кухта, і. Піонтківська // центр економічної стратегії [електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://ces.org.ua/wp-content/uploads/2015/08/20151102_fiscal_spending_report.pdf.

8. офіційний сайт світового банку [електронний ресурс]. – режим доступу: http://worldbank.org.
9. офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [електронний ресурс]. – режим доступу: http://imf.org.
10. офіційний сайт Державної казначейської служби україни [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.treasury.gov.ua.
11. Піонтківська і. що заважає україні економити / і. Піонтківська // економічна правда. – 2016 [електро-

нний ресурс]. – режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2016/12/5/613026.
12. Піщуліна о. Державні видатки та економічне зростання: теоретичний та емпіричний аналіз / о. Піщу-

ліна // стратегічні пріоритети. – 2010. – № 2 (15). – с. 109–114.
13. ставицький а. роль державних видатків у забезпеченні економічного зростання в україні / а. ставиць-

кий // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – вип. 2. – с. 1353–1359.
14. черкашина т. Дослідження теоретичних підходів до визначення ролі державних витрат в економічному 

зростанні / т. черкашина // вісник волинського інституту економіки та менеджменту. – 2016. – вип. 14. – 
с. 225–234.



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

274 Гроші, фінанси і кредит274

удк 339.172(477)

ФОНДОВІ БІРЖІ УКРАЇНИ:  
СТАН ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

STOCK EXCHANGE OF UKRAINE:  
STATUS AND TRENDS OF FURTHER DEVELOPMENT

Гаврилко Т.О.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,
національний авіаційний університет

Гавриленко А.В.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,
національний авіаційний університет

У статті розглянуті роль та особливості функціонування фондових бірж України як осередків попиту і 
пропозиції цінних паперів. Проаналізований стан сучасного ринку цінних паперів в Україні, виявлені пробле-
ми на шляху перетворення вітчизняних бірж на аналоги сучасних фондових площадок розвинутих країн. 
Запропоновані шляхи подальшого розвитку фондових бірж України.

Ключові слова: фондовий ринок, фондова біржа, позабіржовий ринок, цінні папери, фінансовий ринок, 
інвестиції, емітенти, інвестори.

В статье рассмотрены роль и особенности функционирования фондовых бирж Украины как ячеек 
спроса и предложения ценных бумаг. Проанализировано состояние современного рынка ценных бумаг в 
Украине, выявлены проблемы на пути превращения отечественных бирж в аналоги современных фондо-
вых площадок развитых стран. Предложены пути дальнейшего развития фондовых бирж Украины.

Ключевые слова: фондовый рынок, фондовая биржа, внебиржевой рынок, ценные бумаги, финансовый 
рынок, инвестиции, эмитенты, инвесторы.

In the article were reviewed the role and features of the functioning of stock exchanges of Ukraine as cells supply 
and demand of securities. It was analyzed the state of modern securities market in Ukraine and found problems in 
the transformation of local exchanges in modern analogues stock areas of developed countries. It was proposed 
ways of further development of stock exchanges in Ukraine.

Keywords: stock market, stock exchange, over-the-counter market, securities, financial market, investments, 
issuers, investors.

Постановка проблеми. Фондовим біржам 
належить виняткова роль на ринку цінних папе-
рів з надання послуг, що сприяють укладенню 
цивільно-правових угод між учасниками ринку 
цінних паперів. Фондові біржі виконують систе-
моутворюючу функцію, концентруючи навколо 
себе всіх суб’єктів, що займаються професій-
ною діяльністю на фондовому ринку.

організовуючи торгівлю цінними паперами, 
фондові біржі здійснюють взаємоузгодження 
інтересів інвесторів і емітентів щодо купівлі-про-
дажу цінних паперів; реалізацію цих інтересів 
шляхом сприяння укладенню ефективних угод; 
визначення і виконання взаємних зобов’язань 
учасників угод за умови закріплення прав влас-
ності на цінні папери.

Доцільними є аналіз діяльності фондових 
бірж на ринку цінних паперів україни і визначення 

вектору їх подальшого розвитку з урахуванням 
тенденцій світового фондового ринку і напрямів 
реформування вітчизняного фондового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вагомий внесок у розроблення теоретико-мето-
дологічних основ формування механізмів функ-
ціонування фондового ринку і фондових бірж як 
центральних ланок фондового ринку здійснили 
зарубіжні вчені (л. вільямс, б. Грехем, а. Грінспен, 
М. Гюнтер, а. Дамодаран, н. Дарвас, е. лефевр, 
Д. лівермор, с. Паттерсон, е. Петерс) та про-
відні вітчизняні фахівці (с.я. бугіль, р.П. Дудяк, 
а.в. калина, о.о. кащеєв, в.і. крамаренко, 
М.о. солодкий, о.М. сохацька та інші).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Потребують подальшого 
дослідження питання удосконалення діяльності 
фондових бірж в контексті реформування фон-
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дового ринку україни та фінансової системи 
загалом з огляду на необхідність наближення до 
європейських норм і стандартів та слідування 
принципам, сформульованим Міжнародною 
організацією комісій з цінних паперів – IOSCO.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження стану та 
особливостей функціонування фондових бірж 
на ринку цінних паперів україни та виявлення 
напрямів підвищення ефективності їх діяльності 
з урахуванням зарубіжного досвіду та завдань 
розвитку вітчизняного фондового ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
біржові ринки торгівлі цінними паперами створю-
ють можливість здійснення операцій на основі 
відкритості і прозорості ринкової інформації, із 
застосуванням державного регулювання, що 
сприяє захисту учасників ринку від недобросо-
вісної конкуренції та злочинних дій. за наявності 
позабіржового ринку, на якому у більшості країн 
світу обертається основна маса цінних паперів 
(біля 85%), на біржах здійснюються операції з 
цінними паперами високої якості і за участі про-
фесійних учасників ринку цінних паперів, що і 
зумовлює ключову роль фондових бірж в проце-
сах розвитку фондового ринку.

відповідно до закону україни «Про цінні 
папери та фондовий ринок» «діяльність з орга-
нізації торгівлі на фондовому ринку – діяльність 
фондової біржі із створення організаційних, тех-
нологічних, інформаційних, правових та інших 
умов для збирання та поширення інформації сто-
совно пропозицій цінних паперів та інших фінан-
сових інструментів і попиту на них, проведення 
регулярних біржових торгів цінними паперами 
та іншими фінансовими інструментами, центра-
лізованого укладання договорів щодо цінних 
паперів та інших фінансових інструментів згідно 
з правилами, встановленими такою фондовою 
біржею, зареєстрованими у встановленому зако-
ном порядку. Діяльність з організації торгівлі на 
фондовому ринку може включати здійснення клі-
рингу та розрахунків за фінансовими інструмен-
тами, іншими, ніж цінні папери» [1].

законом також передбачено виконання бір-
жею ряду правил, що стосуються організації та 
проведення біржових торгів, лістингу та деліс-
тингу цінних паперів; допуску членів фондової 
біржі та інших осіб, визначених законодавством, 
до біржових торгів; котирування цінних паперів та 
інших фінансових інструментів, оприлюднення 
їх біржового курсу; розкриття інформації про 
діяльність фондової біржі та її оприлюднення; 
розв’язання спорів між членами фондової біржі 
та іншими особами, які мають право брати участь 
у біржових торгах згідно із законодавством; здій-
снення контролю за дотриманням членами фон-
дової біржі та іншими особами, які мають право 
брати участь у біржових торгах згідно із законо-
давством, правил фондової біржі.

аналіз стану сучасного ринку цінних паперів в 
україні свідчить про те, що останніми роками не 

спостерігалося суттєвого збільшення його ролі у 
фінансовій системі країни. обсяг торгів на поза-
біржовому ринку значно переважає порівняно 
з біржовим; фінансовим інструментам, що про-
понуються, здебільшого не характерна інвести-
ційна привабливість; ринкова інфраструктура 
повною мірою не виконує свої функції; залиша-
ється відкритим питання щодо законодавчого 
вирішення основних проблем фондового ринку.

спостерігається скорочення обсягу торгів на 
біржовому ринку україни у 2015 р., що поясню-
ється дією цілого ряду чинників: продовженням 
ескалації агресії росії на сході україни, ско-
роченням ввП, волатильністю цін на ключові 
товари українського експорту; інфляційними 
процесами; зменшенням кількості учасників 
ринку капіталу та нестабільністю фінансового 
стану багатьох підприємств.

аналіз обсягу торгів на ринку цінних паперів 
за період 2011–2015 рр. свідчить про нестабіль-
ність ситуації: найбільший обсяг торгів харак-
терний для 2012 р. (2 530,87 млрд. грн.), най-
менший – для 2013 р. (1 676, 97 млрд. грн.).

суттєво переважають здійснювані операції з 
цінними паперами на біржовому ринку порівняно 
з позабіржовим ринком. у 2015 р. обсяг торгів на 
позабіржовому ринку склав 1 886,46 млрд. грн., 
тоді як обсяг боргів на біржовому ринку стано-
вив 286,21 млрд. грн. найбільший обсяг торгів 
на позабіржовому ринку зафіксований у 2012 р. 
(2 267,2 млрд. грн.), а на біржовому – у 2014 р. 
(619,7 млрд. грн.) (рис. 1).

за період січня-жовтня 2016 р. обсяг біржо-
вих контрактів з цінними паперами на органі-
заторах торгівлі склав 189,20 млрд. грн., що на 
21,26% (або на 51,08 млрд. грн.) менше відпо-
відного періоду 2015 р. (січень-жовтень 2015 р. – 
240,28 млрд. грн.).

співвідношення обсягу торгів на біржовому 
і позабіржовому ринках останніми роками таке: 
2013 р. – 72,3% і 27,64%, 2014 р. – 73,42% і 
26,58%, 2015 р. – 86,8% і 13,2%, що свідчить 
про тенденцію зниження питомої ваги операцій 
на позабіржовому ринку цінних паперів, хоча 
найнижчий рівень позабіржових операцій нале-
жить до 2011 р. (11%) та 2012 р. (10,4%).

спостерігається стабільне перевищення 
обсягу торгів цінними паперами над обсягом 
ввП. за 2015 р. обсяг торгів на ринку цінних папе-
рів склав 2 172, 67 млрд. грн. (величина ввП – 
1 979,46 млрд. грн.), що на 193,21 млрд. грн. 
перевищує обсяг ввП (рис. 2).

згідно з даними національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (нкцПФр) у 2016 р. 
в україні функціонували такі фондові біржі: 
Пат «Фондова біржа ПФтс», Пат «українська 
біржа», Пат «Фондова біржа «Перспектива»«, 
Прат «українська фондова біржа», Прат «Фон-
дова біржа «іннекс»«, Прат «українська Між-
народна Фондова біржа», Прат «українська 
міжбанківська валютна біржа», Прат «Придні-
провська фондова біржа», Пат «київська Між-
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народна Фондова біржа», Пат «східноєвропей-
ська фондова біржа» [2].
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Рис. 1. Обсяг торгів на ринку цінних паперів  
у 2011–2015 рр., млрд. грн.
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Рис. 2. Порівняльні дані обсягів торгів  
на ринку цінних паперів та ВВП, млрд. грн.

за підсумками останніх років із 10 фондових 
бірж, що функціонують в україні, перше місце за 
загальним обсягом біржових контрактів з цінних 
паперів на організаторах торгівлі належить Пат 
«Фондовій біржі «Перспектива»«; на другому 
місці знаходиться Пат «Фондова біржа ПФтс». 
ці дві біржі контролюють більш ніж 95,56% вар-
тості біржових контрактів.

у 2015 р. обсяг біржових контрактів з цінними 
паперами Пат «Фондова біржа «Перспектива»« 
досяг рівня 220,332 млрд. грн., Пат «Фондова 
біржа ПФтс» – 53,181 млрд. грн., Пат «україн-
ська біржа» – 6,692 млрд. грн.

із аналізу структури обсягів біржових контрак-
тів з цінними паперами випливає, що фондовій 
біржі «Перспектива» належить 76,98% всіх обся-
гів біржових торгів у 2015 р., ПФтс – 18,58%.

на біржовому ринку представлені такі 
фінансові інструменти, як державні облігації 
україни, акції та облігації підприємств. най-
більша питома вага серед вказаних фінансових 
інструментів належить державним облігаціям 
україни – у 2015 р. обсяг торгівлі ними склав 

250,13 млрд. грн. (87,4% всього об’єму біржових 
контрактів).

на вторинному ринку (який превалює в 
загальному об’ємі біржових торгів і питома вага 
якого у 2015р. склала 97,59%) користується най-
більшою популярністю ринок «спот» – 82,62% 
всього об’єму біржового ринку.

аналіз біржових контрактів з цінними папе-
рами на організаторах торгівлі за період січня-
жовтня 2016р. свідчить про те, що ключові пози-
ції, аналогічно попередньому року, належать 
таким фінансовим інструментам, як державні 
облігації україни (166,933 млрд. грн.) та депо-
зитні сертифікати національного банку україни 
(11,376 млрд. грн.).

на первинному ринку найбільш вагомим є 
спотовий ринок (3 324,57 млн. грн.), об’єм бір-
жових контрактів на строковому ринку скла-
дає 0,21 млн. грн., на ринку приватизації – 
8,28 млн. грн. на вторинному ринку обсяг біржових 
контрактів з цінними паперами розподілився 
таким чином: ринок реПо –86 814,32 млн. грн., 
спотовий ринок –97 956,27 млн. грн., строковий 
ринок –1 090,83 млн.грн., ринок приватизації – 
0,90 млн. грн.

узагальнюючи вищенаведене, можемо ска-
зати, що є очевидним, що українському фондо-
вому ринку належить пройти ще тривалий шлях 
для досягнення рівня розвитку фондових пло-
щадок розвинутих країн. Для набуття здатності 
фондових бірж виконувати повною мірою всі 
функції, властиві сучасним біржам, є необхід-
ність реформування фондового ринку шляхом 
слідування принципам, сформульованим Між-
народною організацією комісій з цінних папе-
рів – IOSCO, та шляхом конвергенції зі світовим 
фінансовим ринком.

Правові, інституціональні та технологічні 
аспекти модернізації фондового ринку і організа-
торів торгівлі, зокрема, повинні відповідати осно-
вним положенням «Програми розвитку фондового 
ринку на 2015–2017 рр. «Європейський вибір – 
нові можливості для прогресу та зростання» та 
комплексної програми розвитку фінансового 
ринку україни до 2020 р., затвердженої рішенням 
національної комісії з цінних паперів [3].

вкрай важливою є реалізація передбаче-
них Програмою розвитку фондового ринку на  
2015–2017 рр. основних завдань розвитку фон-
дового ринку щодо розвитку корпоративної 
реформи, підвищення ефективності регулю-
вання емітентів, розширення інструментарію на 
фондовому ринку; стимулювання інвестицій та 
розвитку інституційних інвесторів; забезпечення 
надійного і ефективного функціонування ринко-
вої інфраструктури та фінансових посередників; 
забезпечення функціонування єдиної держав-
ної політики [4].

напрями подальшого розвитку фондових 
бірж повинні супроводжуватись:

– впровадженням сучасних торгових, роз-
рахункових та інформаційних технологій;
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– створенням ефективної консолідованої 
моделі клірингу та розрахунків на основі засто-
сування спеціалізованих платіжних систем;

– постійною модернізацією біржових техноло-
гій торгівлі та укладання угод з цінними паперами;

– розширенням асортименту фінансових 
інструментів, зокрема деривативів.

успішний розвиток організаторів торгівлі на 
ринку цінних паперів неможливий без:

– удосконалення нормативно-правової бази 
розвитку фондового ринку із урахуванням осно-
вних положень міжнародного законодавства 
(особливо – стосовно ринку корпоративних цін-
них паперів);

– створення умов для обігу іноземних цін-
них паперів;

– введення заходів правового регулювання 
відношень емітентів і інвесторів, зокрема щодо 
захисту інтересів інвесторів;

– удосконалення депозитарної системи та 
системи клірингу та розрахунків;

– поєднання заходів щодо посилення сис-
теми державного нагляду і контролю з розви-
тком процесів саморегулювання.

Висновки. Для перетворення фондового 
ринку на дієвий механізм перерозподілу та аку-
мулювання фінансових ресурсів необхідні поси-
лення рівня фінансової стійкості вітчизняної 
фінансової системи, зростання її кредитного та 
інвестиційного потенціалу.

забезпечення макроекономічної стабільності 
в країні, динамічний розвиток фінансових рин-
ків, вільний рух капіталу, покращення загаль-
ного інвестиційного клімату будуть сприяти 
збільшенню об’єму інвестицій з використанням 
фінансових інструментів. лише за умови висо-
кої якості технологічного і кадрового потенціалу 
організаторів торгів, посилення довіри інвесто-
рів, повної рівноправності учасників біржового 
фондового ринку, підтвердженої законодавчими 
актами, можливе створення повноцінного рин-
кового конкурентного середовища.
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У статті розглянуто особливості застосування сучасного програмного забезпечення під час викладан-
ня фінансово-економічних дисциплін. Окреслено ключові переваги програмного продукту «Diamond FMS», 
а саме моделювання та прийняття ефективних управлінських рішень у сфері фінансів, використання 
міжнародних стандартів фінансової звітності, багатомовний інтерфейс, візуалізація даних, професійний 
розвиток. Зроблено висновки, окреслено пропозиції.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, «Diamond FMS», управлінські рішення, фінансова звітність, 
міжнародні стандарти, візуалізація даних, професійний розвиток.

В статье рассмотрены особенности применения современного программного обеспечения при препо-
давании финансово-экономических дисциплин. Определены ключевые преимущества программного про-
дукта «Diamond FMS», а именно моделирование и принятия эффективных управленческих решений в 
сфере финансов, использование международных стандартов финансовой отчетности, многоязычный 
интерфейс, визуализация данных, профессиональное развитие. Сделаны выводы, очерчены предложения.

Ключевые слова: финансовый менеджмент, «Diamond FMS», управленческие решения, финансовая 
отчетность, международные стандарты, визуализация данных, профессиональное развитие.

The article describes the features of the application of modern software in the teaching of financial and economic 
disciplines. Identified the key advantages of software «Diamond FMS», namely modeling and make effective man-
agement decisions in the field of finance, the use of international financial reporting standards, multilingual interface, 
data visualization, professional development. The conclusions, determined the proposal.

Keywords: financial management, «Diamond FMS», management decisions, financial statements, international 
standards, data visualization, professional development.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. характерною ознакою 
сучасного фінансового менеджменту є значне 
і неухильне зростання ролі інформаційного 
забезпечення. це стосується як змісту інформа-
ції, так і технологій її отримання й обробки. роз-
виток інформаційних систем і технологій змінив 
традиційний підхід до управління, по-перше, 
позиціонуючи інформаційне забезпечення як 
істотну невід’ємну частину основної діяльності 
фінансового менеджера, по-друге, ставлячи 
його в один ряд із забезпечувальними функціями 
управління. Перехід до безпаперової технології 
в управлінні дає змогу на основі опрацювання 
науково-технічних, патентних, кон’юнктурних та 
фінансово-економічних даних отримати необ-
хідну інформацію для прогнозування діяльності 

підприємства. саме тому в сучасних умовах 
є актуальним розгляд питань, що стосуються 
використання сучасного програмного забезпе-
чення під час прийняття фінансових рішень.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор. Питан-
ням інформаційного забезпечення діяльності 
вітчизняних підприємств аграрної специфіки 
присвячені наукові праці о. Гринчака, і. кри-
воручка, М. кропивка, П. саблука, в. ситника, 
б. скирти, о. ульянченка та інших провідних 
вітчизняних учених. Дослідження проблеми 
використання нових інформаційних технологій 
у вищій школи розглянуто в роботах а. Єршова, 
М. жалдака, с. кузнецова, о. кузнецова, 
в. Монахова, в. розумовського, Ю. рамського 
та інших науковців.
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Проте можливості нового 
програмного продукту «Diamond FMS» під час 
викладання фінансово-економічних дисциплін 
майбутнім кваліфікованим фахівцям недостат-
ньо висвітлені.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є ознайомлення з 
ключовими переваги програмного продукту 
Diamond FMS під час викладання фінансово-
економічних дисциплін, особливо фінансового 
менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. слід зауважити, що у 2016 році 
сумський національний аграрний університет 
та консалтингова група «Elsman International 
Consultants B.V.» підписали угоду про співробіт-
ництво, у межах якої 19 викладачів факультету 
економіки і менеджменту пройшли навчання з 
використання програмного продукту «Diamond 
FMS» і отримали сертифікати відповідного 
рівня. крім сумського нау, партнерами «Elsman 
International Consultants B.V.» в україні є наці-
ональний університет «львівська політехніка», 
київський національний економічний універси-
тет та українсько-американський вісконсінський 
міжнародний університет.

серед основних напрямів співробітництва 
слід також виділити:

– створення комплексу заходів для вдо-
сконалення професійної підготовки педагогіч-
них і науково-педагогічних працівників для під-
вищення науково-теоретичного і методичного 
рівнів викладання навчальних дисциплін та 
результативності їх педагогічної, наукової і нау-
ково-методичної роботи за освітньо-науковою 
програмою, узгодженою з вищим навчальним 
закладом, шляхом поглиблення і розширення 
їх професійних знань, умінь і навичок, набуття 
досвіду на основі спільних проектів в межах 
економічних спеціальностей;

– сприяння підвищенню рівня економічних 
та управлінських компетентностей студентів 
через застосування інноваційних технологій 
шляхом включення в навчальний процес прак-
тичних занять, які проводяться з використанням 
програмного забезпечення «Diamond FMS».

«Diamond FMS» – це відносно новий про-
грамний продукт на вітчизняному ринку, проте 
достатньо відомий у всій Європі. надалі спро-
буємо розглянути ключові переваги, які має 
«Diamond FMS» під час викладання фінансо-
вого менеджменту.

1. «Diamond FMS» – програмний продукт 
моделювання та прийняття ефективних управ-
лінських рішень у сфері фінансів стосовно 
діяльності окремих підприємств чи реалізації 
окремих проектів.

Герман Греф зазначає: «компанії вже не 
конкурують за продукт. Продукт так швидко 

змінюється, так швидко вдосконалюється, що 
абсолютно безглуздо намагатися щось від-
творювати. конкуренція з боку китаю дійшла 
до такого ступеня, що нам здається: якщо ми 
вранці прокинулися з дуже цікавою новою ідеєю 
щодо нових продуктів, то в обід, коли ми збира-
ємося на зустріч, щоб це обговорити, китайці її 
вже відтворюють. і це говорить про те, що вони 
не просто це навчилися робити – вони пере-
йняли в тому числі і таку управлінську систему, 
яка дає змогу реалізовувати всі ці ініціативи з 
новими швидкостями. відтворити можна все, 
що завгодно, і можна виграти тільки за рахунок 
більш ефективної системи управління» [1].

«Diamond FMS» і є таким програмним про-
дуктом, що дає змогу не тільки констатувати 
фактичних стан на певну дату, але й прогнозу-
вати зміни у результатах фінансово-господар-
ської діяльності з відповідним прийняттям необ-
хідних управлінських рішень.

2. Програмний продукт «Diamond FMS» адап-
тований до міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності. Міжнародні стандарти фінансо-
вої звітності виступають сьогодні ефективним 
інструментом підвищення прозорості і зрозу-
мілості інформації, яка розкриває діяльність 
суб’єктів господарювання, створює достовірну 
базу для визнання доходів і витрат, оцінки акти-
вів і зобов’язань, яка дає можливість об’єктивно 
розкривати і віддзеркалювати наявні фінансові 
ризики у суб’єктів, які звітують, а також порів-
нювати результати їх діяльності в цілях забез-
печення адекватної оцінки їх потенціалу та ухва-
лення відповідних управлінських рішень. крім 
того, міжнародні стандарти фінансової звітності 
якісно впливають на можливості керівництва в 
області управління організацією і надають зна-
чні переваги перед конкурентами. у суб’єктів, 
які складають звітність за міжнародними стан-
дартами, значно зростає можливість залучити 
додаткові джерела капіталу та партнерів по біз-
несу, які допоможуть забезпечити економічне 
зростання і процвітання. а суб’єкти, використову-
ючи міжнародні стандарти фінансової звітності, 
мають доступ до інформації про фінансовий 
стан потенційних партнерів, що слугує додатко-
вим інструментарієм під час їх вибору [2, с. 37].

Ми постійно говоримо про залучення інозем-
них інвестицій вітчизняними компаніями, проте 
для іноземного інвестора діяльність підприєм-
ства повинна бути прозорою і зрозумілою. тому, 
працюючи з міжнародними стандартами і порів-
нюючи їх з вітчизняним досвідом, можна знахо-
дити недоліки в організації фінансової роботи 
на підприємстві, приймати управлінські рішення 
для їх нейтралізації.

3. багатомовний інтерфейс та можливість 
використання близько 40 валют.

Програмний продукт «Diamond FMS» дає 
можливість працювати сімома мовами, а саме 
голландською, німецькою, французькою, іспан-
ською, російською, англійською та українською 
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мовами. студенти, працюючи з програмним 
продуктом, будуть мати можливість не тільки 
приймати фінансові рішення, але й підтягнути 
рівень володіння іноземною мовою. як зазна-
чає професор шведської школи економіки, 
автор відомої книги «бізнес в стилі фанк» к’елл 
нордстрем, «через 5 років під час прийому на 
роботу начальник не вибиратиме взяти чи ста-
жера, який знає англійську, чи стажера, який не 
знає. йтиметься про те, чи взяти стажера з рів-
нем advanced або very advanced. іншим не зна-
йдеться місця в світі. інформація розвивається 
кожен день, а ми ні. у новій парадигмі ми всі 
любителі, але це створює величезні можливості 
для бізнесу, тому що нам потрібні компанії, які 
будуть постійно закривати розрив між новою 
інформацією і нашими знаннями» [3].

крім того, підтримується автоматична кон-
вертація за визначеним користувачем курсом 
по 40 найбільш вживаних валют.

4. використання методів навчання «case-study».
Метод призначений для отримання знань з 

дисциплін, істина в яких плюралістична, тобто 
немає однозначної відповіді на поставлене 
питання. акцент навчання переноситься не на 
оволодіння готовим знанням, а на його виро-
блення, на співпрацю студента і викладача; 
звідси випливає принципова відмінність методу 
«case-study» від традиційних методик – демо-
кратія в процесі отримання знання, коли студент, 
по суті, є рівноправним з іншими студентами і 
викладачем в процесі обговорення проблеми.

результатами застосування методу є не 
тільки знання, але й навики професійної діяль-
ності. технологія методу полягає в тому, що з 
урахуванням певних правилах розробляється 
модель конкретної ситуації, яка має місце у 
реальному житті, і відбиває той комплекс знань 
і практичних навиків, які студентам потрібно 
отримати; при цьому викладач виступає в ролі 
ведучого, який генерує питання, фіксує відпо-
віді, підтримує дискусію, тобто в ролі посеред-
ника у процесі співпраці.

Позитивною стороною методу ситуаційного 
аналізу є не тільки отримання знань і форму-
вання практичних навиків, але й розвиток сис-
теми цінностей студентів, професійних позицій, 
життєвих установок, своєрідного професійного 
світовідчуття [4, с. 68].

у методі «case-study» долається класичний 
дефект традиційного навчання, пов’язаний з 
«сухістю», неемоційністю викладу матеріалу – 
відповідним чином організоване обговорення 
кейса може нагадувати театральну виставу.

Метод «case-study» – інструмент, який дає 
змогу застосовувати теоретичні знання для 
вирішення практичних завдань. Метод сприяє 
розвитку у студентів самостійного мислення, 
уміння вислуховувати і враховувати альтер-
нативну точку зору, аргументовано висловити 
свою. за допомогою цього методу студенти 
мають можливість проявити і удосконалити 

аналітичні навички, навчитися працювати в 
команді, знаходити найбільш раціональне вирі-
шення поставленої проблеми.

До переваг методу «case-study» можна від-
нести [5]:

– використання принципів проблемного 
навчання – отримання навиків вирішення 
реальних проблем, можливість роботи групи на 
єдиному проблемному полі, при цьому процес 
вивчення, по суті, імітує механізм ухвалення 
рішення в житті, він адекватніший життєвій 
ситуації, ніж заучування термінів з подальшим 
їх переказом, оскільки вимагає не тільки зна-
ння і розуміння термінів, але й уміння оперувати 
ними, будуючи логічні схеми вирішення про-
блеми, аргументувати свою думку;

– отримання навиків роботи в команді;
– отримання навиків презентації, прове-

дення прес-конференції;
– уміння формулювати питання, аргументу-

вати відповідь.
кейс-метод виступає і специфічним практич-

ним методом організації навчального процесу, 
методом дискусій з погляду стимулювання і моти-
вації навчального процесу, а також методом лабо-
раторно-практичного контролю і самоконтролю.

ефективність навчання за допомогою кейс-
методу очевидна. студентові надається можли-
вість перевірити теорію на практиці, активізувати 
свої здібності, творчо мислити. з іншого боку, 
практична ситуація викликає інтерес до процесу 
навчання, оскільки стає ясно, яких теоретичних 
знань не вистачає для вирішення проблеми.

5. Моделювання та візуалізація даних. Під-
тримка експорту / імпорту даних з «Microsoft 
Office» та інших програм бухгалтерського обліку.

найпростіші, а тому й найпоширеніші методи 
візуалізації – це графіки. візуалізація даних – це 
наочне представлення масивів різної інформа-
ції. існує кілька типів візуалізації:

1) звичайне візуальне представлення кіль-
кісної інформації в схематичній формі; до цієї 
групи можна віднести всім відомі кругові та 
лінійні діаграми, гістограми і спектрограми, 
таблиці і різні точкові графіки;

2) перетворення даних під час візуалізації 
у форму, що посилює сприйняття і аналіз цієї 
інформації; наприклад, карта і полярний графік, 
тимчасова лінія і графік з паралельними осями, 
діаграма ейлера;

3) концептуальна візуалізація, яка дає змогу 
розробляти складні концепції, ідеї і плани за 
допомогою концептуальних карт, діаграм Ганта, 
графів з мінімальним шляхом та інших подібних 
видів діаграм;

4) стратегічна візуалізація, яка переводить у 
візуальну форму різні дані про аспекти роботи 
організацій; це всілякі діаграми продуктивності, 
життєвого циклу і графіки структур організацій;

5) метафорична візуалізація, яка допоможе 
графічно організувати структурну інформацію 
за допомогою пірамід, дерев і мап даних;
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6) комбінована візуалізація, яка дає змогу 
об’єднати кілька складних графіків в одну 
схему [6].

Програмний продукт «Diamond FMS» дає 
можливість моделювати та візуалізувати прове-
дені розрахунки (рис. 1).

зрозуміло, що програмний продукт «Diamond 
FMS» адаптований до роботи з «Microsoft 
Office» 2010 версії та вище, а також з усіма най-
поширенішими автоматизованими програмами 
бухгалтерського та аналітичного обліку. це дає 
можливість як імпортувати дані з вищезгаданих 
програм, так і експортувати проведені розра-
хунки для створення аналітичних звітів.

6. технічна підтримка та оновлення. Профе-
сійний розвиток. великий досвід впровадження 
і використання «Diamond FMS» у багатьох краї-
нах світу, зокрема в україні.

«Elsman International Consultants B.V.» 
постійно проводить спільні заходи щодо попу-
ляризації консалтингової діяльності, а саме 
семінари, семінари-практикуми, семінари-
наради, семінари-тренінги, вебінари, круглі 
столи. навчання проводяться з практичними 
кейсами, де вчать використовувати можливості 
програми, створювати бізнес-план компанії, 
використовувати інструменти аналізу фінан-
сових показників, планувати фінансові потоки 
та вчитися слідкувати за фінансовою стабіль-
ністю та ключовими фінансовими показниками 

підприємства, формувати фінансові звіти. крім 
того, для студентів економічних спеціальнос-
тей проводяться тренінг-змагання «Diamond 
Boot Camp» та «Business Development Game», 
результатом яких є тримісячне стажування у 
нідерландах.

Проте найголовніша характеристика про-
грамного продукту «Diamond FMS» – це більше 
700 задоволених клієнтів у 24 країнах світу.

висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. вище-
наведений матеріал дає можливість зробити 
такі висновки та окреслити пропозиції. так, 
по-перше, підвищення ролі інформаційних тех-
нологій у фінансовому менеджменту як з точки 
зору практичної діяльності, так і з точки зору 
освітньо-наукової діяльності – незворотній про-
цес, і з кожним роком вона буде тільки підви-
щуватися. По-друге, «Diamond FMS» – це уні-
кальне програмне забезпечення, розроблене 
спеціально для ефективного та комфортного 
управління фінансами підприємства чи проекту. 
Програма включає в себе унікальні інструменти 
для планування, прогнозування, аналізу, фор-
мування фінансових звітів та ще багато інших 
корисних функції. По-третє, перспективними з 
нашої точки зору є подальші дослідження щодо 
використання сучасного програмного забезпе-
чення під час викладання фінансово-економіч-
них дисциплін.

Рис. 1. Приклад візуалізації даних з використанням «Diamond FMS»
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У статті досліджено механізми фінансування соціального захисту на сучасному етапі. Охарактери-
зовано системні проблеми неефективного використання бюджетних коштів на соціальний захист та 
соціальне забезпечення. Обґрунтовано особливості фінансування соціального захисту в умовах адміні-
стративно-територіальної реформи України.

Ключові слова: фінансування, соціальний захист, адміністративно-територіальна реформа.

В статье исследованы механизмы финансирования социальной защиты на современном этапе. Оха-
рактеризованы системные проблемы неэффективного использования бюджетных средств на социаль-
ную защиту и социальное обеспечение. Обоснованы особенности финансирования социальной защиты в 
условиях административно-территориальной реформы Украины.

Ключевые слова: финансирование, социальная защита, административно-территориальная реформа.

The article explores the financing mechanisms of social protection. Systemic problems of inefficient use of public 
funds of social protection and social security are characterized. Features of financing of social protection under local 
government reform are proved.

Keywords: financing, social protection, local government reform.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. становлення та розвиток 
ефективної соціальної політики є одними із прі-
оритетних завдань україни. в сучасних умовах 
реформи місцевого самоврядування особливої 
уваги потребують дослідження проблем секто-
ральної децентралізації, зокрема соціального 
захисту. основним результатом децентралізації 
повноважень в цій сфері повинно стати надання 
соціальних допомог, послуг та пільг на засадах 
субсидіарності, якості та ефективності. оскільки 
значна частина видатків на соціальний захист та 
соціальне забезпечення передається на місце-

вий рівень, питання, що потребують першочер-
гового розв’язання, полягають у налагодженні 
механізмів розподілу повноважень та, відповідно, 
бюджетних коштів, виявленні неефективних 
видатків, що сприятиме залученню додаткового 
ресурсу для фінансування найбільш важливих 
завдань. При цьому обґрунтування особливос-
тей фінансування соціального захисту в умовах 
адміністративно-територіальної реформи дасть 
змогу виявити причини, що поглиблюють про-
блему бідності населення країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. серед праць вітчиз-
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няних дослідників існує значний науковий доро-
бок щодо теоретичної концептуалізації розвитку 
соціальної сфери як на загальнодержавному, 
так і на регіональному рівнях. зокрема, слід 
відзначити роботи М.і. карліна, а.М. колоска, 
е.М. лібанової, М.і. Мальованого, о.в. Макаро-
вої, о.Ф. новікової, о.М. Пищуліної, у.я. садо-
вої, в.б. тропіної. їхні праці присвячені дослі-
дженню методологічних засад формування та 
розвитку системи соціального захисту, аналізу 
чинних соціальних програм на предмет їх ефек-
тивності, розробленню рекомендацій щодо удо-
сконалення системи державного управління 
соціальним захистом населення.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. віддаючи належне науковим 
напрацюванням вказаних науковців, варто зау-
важити, що питання трансформації механізмів 
фінансування соціального захисту в умовах 
поглиблення процесів фінансової децентралі-
зації в сучасних умовах набувають особливої 
актуальності та потребують дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є оцінка ефективності 
фінансування системи соціального захисту в 
україні та обґрунтування пропозицій щодо роз-
поділу повноважень та фінансових ресурсів 
системи соціального захисту в умовах адміні-
стративно-територіальної реформи в україні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. сьогодні належне фінансування 
видатків на соціальний захист та соціальне 
забезпечення населення в умовах бюджетної 
децентралізації ускладнене системними про-
блемами, що виявляються недосконалістю чин-

ної системи соціального захисту в частині фор-
мування та використання фінансових ресурсів. 
в україні упродовж 2003–2016 рр. спостеріга-
ється зміна пріоритетів бюджетної політики 
України в напрямі зростання видатків на соці-
альний захист у структурі зведеного бюджету 
україни [1, с. 22]. При цьому практика секто-
ральної децентралізації вказує на менш пріо-
ритетне значення сфери соціального захисту 
порівняно зі сферами освіти та медицини. такий 
стан речей, що зумовлений зростанням видат-
ків споживання, а не розвитку, не сприяє вирі-
шенню проблем бідності серед населення, а 
навпаки, поглиблює їх [2].

оцінка абсолютних значень видатків на 
соціальний захист та соціальне забезпечення 
(табл. 1) засвідчує позитивну динаміку їх зрос-
тання, що обумовлено збільшенням як розмірів 
основних соціальних виплат, так і чисельності їх 
отримувачів.

варто звернути увагу на той факт, що, 
попри зростання обсягів видатків на соціаль-
ний захист та соціальне забезпечення, спо-
стерігається уповільнення темпів їх приросту. 
окрім того, проблема зниження темпів при-
росту видатків на соціальний захист та соці-
альне забезпечення поглибилася з огляду на 
зростання індексу споживчих цін, а отже, зни-
ження купівельної спроможності населення. 
При цьому найменш захищені прошарки 
населення відчувають ці проблеми найбільш 
гостро. окрім цього, концентрація підвищеного 
розміру виплат на соціальний захист та соці-
альне забезпечення у регіонах з низьким рів-
нем соціально-економічного розвитку вказує на 
проблему надмірної матеріальної залежності 
їх мешканців від бюджетного забезпечення за 

Рис. 1. Розподіл видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в розрахунку  
на одного мешканця за регіонами України станом на 1 січня 2015 р.
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умови низької участі вказаних регіонів у фор-
муванні валового національного доходу.

водночас посилення процесів внутрішньо-
регіональної та міжрегіональної диференціа-
ції як сукупних видатків місцевих бюджетів на 
соціальний захист (соціальне забезпечення), 
так і розмірів зазначених виплат в розрахунку 
на одного мешканця (рис. 1) зумовлюють зна-
чні розбіжності в рівнях матеріального забезпе-
чення осіб за територіальною ознакою.

оцінювання ефективності фінансування 
видатків на соціальний захист та соціальне забез-
печення в розрізі соціальних пільг, соціальних 
допомог та соціальних послуг [3; 4] дало змогу 
виявити, що основними проблемами є диферен-
ціація середніх розмірів соціальних допомог за 
регіонами та зростання частки соціальних допо-
мог в структурі доходів домогосподарств; від-
сутність уніфікованих підходів до планування, 

недосконалий механізм призначення та фінан-
сування пільг; розбіжності в рівнях завантаження 
та фінансування територіальних центрів соці-
ального обслуговування; низький рівень прозо-
рості (відкритості) надання соціальних послуг та 
здійснення соціальних виплат.

основним результатом реформи місцевого 
самоврядування та фінансової децентралізації 
у сфері соціального захисту населення повинно 
стати безпосереднє наближення соціальних 
послуг до мешканців територіальних громад 
із забезпеченням якості цих послуг. реформа 
місцевого самоврядування передбачає децен-
тралізацію видаткових повноважень, зокрема у 
сфері соціального захисту. концепцією рефор-
мування місцевого самоврядування та терито-
ріальної організації влади в україні визначено 
основними повноваженнями органів місцевого 
самоврядування базового рівня у сфері соціаль-

таблиця 1
Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення  

в розрізі регіонів України

Регіон
Видатки місцевих бюджетів, тис. грн. Темп приросту, у відсотках до 

попереднього року
1 січня 

2012 
року

1 січня 
2013 
року

1 січня 
2014 
року

1 січня 
2015 
року

1 січня 
2013 
року

1 січня 
2014 
року

1 січня 
2015 
року

арк 1 721,9 2 059,56 2 356,26 580,561 119,6 114,4 24,6
вінницька обл. 1 453,08 1 722,39 1 972,56 2 143,25 118,5 114,5 108,7
волинська обл. 1 226,53 1 490,42 1 762,19 1 937 121,5 118,2 109,9
Дніпропетровська обл. 2 767,18 3 210,55 3 606,57 3 969,99 116,0 112,3 110,1
Донецька обл. 3 405,51 4 091,61 4 560,95 3 993,82 120,1 111,5 87,6
житомирська обл. 1 296,82 1 556,27 1 802,11 1 974,46 120,0 115,8 109,6
закарпатська обл. 1 299,47 1 574,02 1 873,81 2 048,35 121,1 119,0 109,3
запорізька обл. 1 472,17 1 715,87 1 971,55 2 119,76 116,6 114,9 107,5
івано-Франківська обл. 1 404,56 1 771,91 2 058,31 2 279,02 126,2 116,2 110,7
київська обл. 1 571,26 1 840,77 2 045,41 2 263,02 117,2 111,1 110,6
кіровоградська обл. 956,961 1 134,6 1 316,56 1 443,41 118,6 116,0 109,6
луганська обл. 1 665,59 2 012,78 2 234,52 1 667,61 120,8 111,0 74,6
львівська обл. 2 340,59 2 759,39 3 284,99 3 623,46 117,9 119,0 110,3
Миколаївська обл. 1 060,91 1 276,37 1 492,35 1 627,3 120,3 116,9 109,0
одеська обл. 2 102,26 2 469,18 2 841,23 3 178,67 117,5 115,1 111,9
Полтавська обл. 1 319,22 1 568,43 1 688,19 1 877,11 118,9 107,6 111,2
рівненська обл. 1 375,19 1 693,04 2 028,18 2 189,81 123,1 119,8 108,0
сумська обл. 988,31 1 224,51 1 368,66 1 486,76 123,9 111,8 108,6
тернопільська обл. 1 030,8 1 228,86 1 419,32 1 596,12 119,2 115,5 112,5
харківська обл. 2 190,11 2 535,81 2 781,03 3 131 115,8 109,7 112,6
херсонська обл. 955,821 1 143,93 1 330,52 1 454,35 119,7 116,3 109,3
хмельницька обл. 1 265,34 1 500,25 1 713,5 1 875,66 118,6 114,2 109,5
черкаська обл. 1 181,02 1 390,59 1 558,02 1 774,52 117,7 112,0 113,9
чернівецька обл. 894,856 1 092,64 1 290,9 1 427,92 122,1 118,1 110,6
чернігівська обл. 955,519 1 162,51 1 282,81 1 387,46 121,7 110,3 108,2
м. київ 1 910,68 2 550,38 2 701,16 2 648,4 133,5 105,9 98,0
м. севастополь 276,253 328,036 376,725 90,5132 118,7 114,8 24,0
Всього 40 087,9 48 104,7 54 718,4 55 789,3 120,0 113,7 102,0
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ного захисту, що передбачає надання соціальної 
допомоги через територіальні центри – власні 
повноваження. в концепції також зазначено, що 
структурні підрозділи територіальних органів 
виконавчої влади на базовому рівні надавати-
муть послуги з соціального захисту населення 
(виплата пенсій, субсидій, компенсацій, забез-
печення надання пільг) – делеговані повнова-
ження [5].

з метою забезпечення єдиного методологіч-
ного підходу до виконання власних (самовряд-
них) повноважень об’єднаної територіальної 
громади у сфері соціального захисту населення 
та захисту прав дітей на підставі норм зако-
нодавчих актів з питань соціального захисту 
населення розроблено Методичні рекомендації 
щодо виконання власних (самоврядних) повно-
важень об’єднаної територіальної громади у 
сфері соціального захисту населення. рекомен-
дації визначають основні завдання відповідаль-
них підрозділів (посадових осіб) органів місце-
вого самоврядування базового рівня:

1) забезпечення реалізації державної полі-
тики у сфері зайнятості населення;

2) організація надання соціальних і реабілі-
таційних послуг, проведення соціальної роботи 
з особами, сім’ями, які опинились у складних 
життєвих обставинах;

3) розроблення та організація виконання 
комплексних програм і заходів щодо поліп-
шення становища соціально вразливих верств 
населення, осіб, сімей, які опинились у склад-
них життєвих обставинах, та всебічне спри-
яння щодо отримання ними соціальних виплат 
і послуг за місцем проживання, перебування;

4) забезпечення реалізації державної полі-
тики з питань підтримки сім’ї; забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; 
соціальної інтеграції інвалідів; у сфері захисту 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

5) забезпечення реалізації державної полі-
тики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, 
розроблення та виконання відповідних регіо-
нальних і місцевих програм;

6) забезпечення реалізації державної полі-
тики у сфері захисту прав дітей [6].

варто сказати, що проблеми неефективного 
використання бюджетних коштів на соціаль-
ний захист та соціальне забезпечення в умо-
вах децентралізації поглибилися з огляду на 
недосконалу інституційну організацію системи 
соціальних послуг, відсутність практики співро-
бітництва територіальних громад у сфері соці-
ального захисту та соціального забезпечення.

згідно з даними Міністерства соціальної 
політики україни у 2016 р. проблемні питання 
децентралізації соціального захисту полягають 

у припиненні надання соціальних послуг (обслу-
говування вдома) в окремих новоутворених гро-
мадах (херсонська область); відсутності вирі-
шення питання щодо способів співробітництва 
з надання соціальних послуг (Дніпропетровська 
житомирська, кіровоградська області); пору-
шенні законодавства з надання соціальних 
послуг, зокрема введення соціальних робітників 
до штату виконавчих комітетів об’єднаних тери-
торіальних громад (житомирська, запорізька 
області) [7].

таким чином, слід звернути увагу на основні 
ризики у сфері соціального захисту, що виникли 
з початком бюджетної децентралізації в україні:

1) не забезпечена відповідальність 
об’єднаних територіальних громад та органів 
виконавчої влади щодо надання соціальних 
послуг;

2) зберігається практика фінансування 
закладів, а не соціальних послуг;

3) надання меншого пріоритету сфері соці-
ального захисту порівняно зі сферами освіти, 
медицини та культури;

4) відсутність превентивних механізмів 
щодо попередження основних ризиків у сфері 
соціального захисту та поглиблення проблем 
бідності населення.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямі. 
відсутність можливості подальшого зростання 
бюджетних витрат держави на соціальні цілі вка-
зує на необхідність трансформації розподіль-
чих відносин, зменшення обсягу неефективних 
видатків, зміни підходів до механізмів надання 
і фінансування видатків місцевих бюджетів на 
соціальний захист та соціальне забезпечення.

через те, що питання належного фінансу-
вання видатків на соціальних захист та соці-
альне забезпечення населення лежить як у пло-
щині достатнього обсягу фінансових ресурсів, 
спрямованих в галузь, так і в механізмах їх роз-
поділу, першочерговими заходами в контексті 
реформування галузі є виявлення неефектив-
них видатків місцевих бюджетів та спрямування 
вивільнених коштів для підвищення матеріаль-
ного забезпечення осіб, що опинились в склад-
них життєвих обставинах.

налагодження процесу децентралізації соці-
ального захисту в частині розмежування відпо-
відальності органів місцевого самоврядування 
щодо надання соціальних послуг; адміністру-
вання соціальних послуг на місцевому рівні; 
перехід від фінансування закладів до фінансу-
вання соціальних послуг з використанням меха-
нізму соціального замовлення є пріоритетними 
завданнями в контексті реформи місцевого 
самоврядування.
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Рис. 2. Власні повноваження об’єднаної територіальної громади  
у сфері соціального захисту та соціального забезпечення*

* упорядковано автором на основі [6]

організація роботи щодо запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Зайнятість 
населення

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в межах повноважень

участь у реалізації територіальних (місцевих) програм зайнятості населення 

створення у разі необхідності спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів

Соціальна 
допомога
(в частині 
власних 

повноважень)

підготовка пропозицій щодо встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених 
законодавством гарантій щодо соціального захисту населення

вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг; надання допомоги на поховання

визначення потреб населення об’єднаної територіальної громади у соціальних та реабілітаційних послугах, на основі яких планується 
надання послуг

вирішення питань про подання допомоги окремим категоріям громадян у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні 
капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення земельних ділянок для будівництва та садівництва

Надання 
соціальних і 

реабілітаційних 
послуг, 

проведення 
соціальної

роботи

забезпечення проведення соціальної роботи в об’єднаній територіальній громаді, моніторинг, контроль та оцінювання якості соціальних 
послуг

      

розроблення та реалізація заходів і програм щодо соціального захисту дітей

участь у виконанні загальнодержавних, регіональних та інших програм соціальної підтримки сімей

участь у проведенні заходів, спрямованих на запобігання та протидію торгівлі людьми

проведення заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб, соціальний захист та реінтеграцію бездомних осіб

виконання програм і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

забезпечення виплат щомісячної компенсації непрацюючим фізичним особам, що здійснюють догляд за особами, які за висновком 
медичних закладів потребують постійного стороннього догляду

проведення заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

           
організація роботи, пов’язаної з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які 
перебувають у складних життєвих обставинах

поширення інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів

участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення

Оздоровлення 
та відпочинку 
дітей, захист 

прав дітей

організація оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, розроблення та 
виконання відповідних регіональних і місцевих програм

здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території громади

розроблення та здійснення галузевих і регіональних програм поліпшення становища дітей, вирішення питань у сфері охорони дитинства

ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт

тимчасове влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-біженців і дітей, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту, розлучених із сім’ями, позбавлених батьківського піклування

проведення заходів щодо влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання

сприяння усиновленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ведення обліку кандидатів в усиновлювачі

вжиття заходів щодо захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Забезпечення виконання функцій органу 
опіки та піклування над повнолітніми 
недієздатними особами та особами, 

цивільна дієздатність яких обмежена

Надання пропозицій до проекту бюджету 
об’єднаної територіальної громади в частині 
врахування видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення

Виконання повноважень, 
делегованих органами виконавчої 

влади

визначення видів та організація громадських робіт, що відповідають потребам територіальної громади
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ВБУДОВАНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОДАТКУ  
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

BUILT IN TAX DETERMINANTS ON INCOME OF INDIVIDUALS

Діброва О.Л.
аспірант кафедри фінансів,

одеський національний економічний університет

У статті розглянуто основні аспекти впливу факторів на фіскальний та регулюючий потенціал по-
датку на доходи фізичних осіб в Україні. В рамках дослідження наведено власне бачення сутності фіс-
кального та регулюючого потенціалу податку на доходи фізичних осіб. Виділено вбудовані детермінанти 
ПДФО, які є групою факторів, безпосередньо закладених в механізм оподаткування доходів фізичних осіб. 
Досліджено вплив вбудованих детермінантів ПДФО на фіскальний та регулюючий потенціал цього подат-
ку. За результатами дослідження виявлено проблему сучасної системи оподаткування доходів фізичних 
осіб в частині впливу вбудованих детермінантів переважно на фіскальний потенціал цього податку. Для 
вирішення цієї проблеми запропоновано шляхи збалансування пріоритетів фіскального та регулюючого 
потенціалу ПДФО через вплив вбудованих детермінантів.

Ключові слова: вбудовані детермінанти, фіскальний та регулюючий потенціал, податок на доходи 
фізичних осіб.

В статье рассмотрены основные аспекты влияния факторов на фискальный и регулирующий потен-
циал налога на доходы физических лиц в Украине. В рамках исследования приведено собственное виде-
ние сущности фискального и регулирующего потенциала налога на доходы физических лиц. Выделены 
встроенные детерминанты НДФЛ, которые являются группой факторов, непосредственно заложенных 
в механизм налогообложения доходов физических лиц. Исследовано влияние встроенных детерминантов 
НДФЛ на фискальный и регулирующий потенциал данного налога. По результатам исследования выяв-
лена проблема современной системы налогообложения доходов физических лиц в части влияния встро-
енных детерминантов преимущественно на фискальный потенциал данного налога. Для решения этой 
проблемы предложены пути сбалансирования приоритетов фискального и регулирующего потенциала 
НДФЛ через влияние встроенных детерминантов.

Ключевые слова: встроенные детерминанты, фискальный и регулирующий потенциал, налог на до-
ходы физических лиц.

The article discusses the main aspects of the impact of factors on the fiscal and regulatory capacity of the tax 
on personal income in Ukraine. In the study, given their own vision of the essence of fiscal and regulatory capacity 
of the tax on personal income. Obtained built determinants of personal income tax, which are a group of factors 
directly incorporated into the mechanism of taxation of income of individuals. The effect of embedded determinants 
of personal income tax for the fiscal and regulatory capacity of the tax. The study revealed a problem of the modern 
system of taxation income of individuals with regard to the impact of the determinants of built mainly on the fiscal ca-
pacity of the tax. To solve this problem, the ways of balancing the priorities of fiscal and regulatory capacity through 
the personal income tax impact of the built determinants.

Keywords: built determinants, fiscal and regulatory capacity, tax on income of individuals.

Постановка проблеми. Податок на доходи 
фізичних осіб є важливим елементом податко-
вої системи україни з огляду на те, що він висту-
пає одним з основних елементів формування 
доходної часини бюджету та потенційно висту-
пає інструментом політики держави в процесі 
забезпечення соціальної рівності населення 
шляхом регулювання рівня доходів фізичних 
осіб. тому, виходячи з функціональної характе-
ристики цього податку, можемо сказати, що важ-
ливим аспектом є визначення факторів впливу. 
а через постійні зміни податкового законодав-

ства аналіз впливу саме вбудованих детермі-
нантів на фіскальний та регулюючий потенціал 
цього податку набуває все більшої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
окресленням передумов підвищення фіскаль-
ної ефективності та соціальної справедливості 
податку на доходи фізичних осіб займались такі 
вітчизняні науковці як, зокрема, а. славкова, 
Г. котіна, а. скрипник, а. бекряшев, т. При-
ходько, в. бородюк.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. незважаючи на кількість 
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досліджень, присвячених підвищенню фіскаль-
ної ефективності та соціальної справедли-
вості податку на доходи фізичних осіб, питання 
визначення впливу факторів на фіскальний та 
регулюючий потенціал цього податку висвіт-
лено недостатньо.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз теоретичних 
аспектів впливу вбудованих детермінантів на 
фіскальний та регулюючий потенціал податку 
на доходи фізичних осіб.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. в контексті виявлення факторного 
впливу на ефективність функціонування ПДФо 
слід відзначити макроекономічні показники, які 
виступають основними індикаторами націо-
нального розвитку, а саме рівень ввП, рівень 
інфляції, тінізації економіки та безробіття. крім 
того, доцільно виокремити групу чинників, які 
безпосередньо закладені в механізм оподатку-
вання ПДФо (відповідно до Пку). йдеться про 
об’єкт, ставку, пільги, які розглядаються як вбу-
довані детермінанти фіскального та регулюю-
чого потенціалу ПДФо, адже вони визначають 
ефективність його функціонування.

в дослідженні під фіскальним потенціалом 
ПДФо розуміється потенційно можливий рівень 
надходжень цього податку до дохідної частини 
зведеного бюджету україни залежно від впливу 
чинників, які безпосередньо закладені в меха-
нізм оподаткування доходів, а під регулюючим 
потенціалом – потенційно можливий ефект від 
впливу податкових інструментів, вбудованих 
в методику оподаткування ПДФо, на рівень 
чистого доходу фізичної особи.

основним вбудованим детермінантом фіс-
кального та регулюючого потенціалу ПДФо є 
безпосередньо доходи фізичних осіб, однак не 
всі доходи фізичних осіб підлягають оподатку-
ванню. відповідно до Пку виділяється група 
доходів, які не включаються до розрахунку 
загального оподаткованого доходу платника 
податку, переважно це – соціальні трансферти.

останнім часом досить дискусійним є 
питання доцільності оподаткування пенсійних 
виплат. з 2015 р. до переліку загального опо-
даткованого доходу було включено суми пен-
сій в частині перевищення трьох розмірів міні-
мальної заробітної плати, а нині, відповідно до 
закону україни «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу україни щодо звільнення від опо-
даткування пенсій», передбачається оподатку-
вання податком на доходи фізичних осіб пенсій 
в частині перевищення десяти розмірів прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили працез-
датність [1].

слід зазначити, що ця норма не застосову-
ється до пенсій, призначених учасникам бойо-
вих дій, інвалідам війни та особам, на яких 
поширюється чинність статті 10 закону україни 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» [2].

отже, відповідно до законодавства україни 
пенсії в окремих випадках виступають об’єктом 
оподаткування.

теоретично оподаткування пенсійних виплат 
відповідає практиці зарубіжних країн, однак сут-
тєва різниця полягає в тому, що в Європейських 
країнах оподаткуванню підлягає лише дохідна 
складова пенсії. водночас в багатьох країнах 
Європи система пенсійного забезпечення є 
недержавною, пенсійні фонди і страхові компа-
нії, отримуючи пенсійні внески і акумулюючи їх, 
мають повноваження використовувати отримані 
кошти для отримання прибутку – здійснювати 
операції з цінними паперами, акціями, обліга-
ціями тощо. таким чином, залежно від того, які 
доходи формують об’єкт оподаткування ПДФо, 
визначається фіскальний та регулюючий потен-
ціал даного податку.

з огляду на те, що близько 80–90% надхо-
джень ПДФо формується з заробітної плати, 
визначальним чинником формування бази опо-
даткування доходів фізичних осіб виступає роз-
мір мінімальної заробітної плати як базового 
державного соціального стандарту.

слід відзначити двояку функціональність 
мінімальної заробітної плати в механізмі опо-
даткування ПДФо. з одного боку, залежно від 
розміру мінімальна заробітна плата може висту-
пати чинником посилення або послаблення фіс-
кального ефекту ПДФо під час формування 
бюджетних доходів держави, що також залежить 
ще й від моделі оподаткування – пропорційної 
чи прогресивної. інший бік прояву мінімальної 
заробітної плати знаходить своє відображення 
під час здійснення бюджетних видатків держави 
під час формування заробітної плати праців-
ників бюджетної сфери, а також під час обчис-
лення розміру соціальних трансфертів.

таким чином, розмір доходів фізичних осіб 
загалом та заробітної плати зокрема виступає 
безпосередньо фактором прямого впливу ПДФо.

за визначеного об’єкта оподаткування та 
його розміру ефективність податку залежить 
від обраної моделі оподаткування. так, на нашу 
думку, застосування пропорційної системи опо-
даткування сприятиме активізації фіскальної 
складової ефективності справляння даного 
податку, а регулюючий потенціал забезпечу-
ється переважно із застосуванням прогресив-
ної шкали оподаткування. отже, визначальним 
чинником, вбудованим в методику справляння 
ПДФо, є ставка податку.

Досвід становлення податкової системи укра-
їни в частині оподаткування доходів фізичних 
осіб свідчить про застосування як пропорційної, 
так і прогресивної шкали оподаткування.

так, з 1991 р. до 2003 р. застосовувалась про-
гресивна шкала оподаткування (у 1991–1992 рр. 
застосовувались ставки 12, 15, 20, 30%; у 1992–
2003 рр. – ставки 10, 20, 35, 50%). з 2004 р. було 
введено пропорційне оподаткування за ставкою 
13%, а з 2007 р – 15%. з прийняттям у 2011 р. 



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 5 (05) 2016

291291Гроші, фінанси і кредит

Пку оподаткування доходів фізичних осіб від-
бувалося за малопрогресивною шкалою ставок. 
основна ставка складала 15%, однак було вве-
дено понижену ставку в 10% для оподаткування 
зарплати шахтарів, а також підвищену ставку в 
17% для частини доходу, яка перевищує деся-
тикратний розмір мінімальної заробітної плати. 
новацією Пку стало розширення бази оподат-
кування ПДФо за рахунок пасивних доходів, 
які оподатковувались за ставкою 5%. у 2015 р. 
підвищену ставку ПДФо було встановлено на 
рівні 20%, знижену ставку 10% було скасовано, 
а ставку оподаткування пасивних доходів під-
вищено до 20%, крім дивідендів, які нарахову-
ються платниками податку на прибуток підпри-
ємств (ставка 5%). суттєві зміни відбулись у 
2016 р., уніфіковано ставку ПДФо на рівні 18% 
як для заробітної плати незалежно від розміру, 
так і для пасивних доходів, за винятком дивіден-
дів, певних видів спадщини та доходу від про-
дажу майна, нерухомості, які оподатковуються 
за ставкою 5% [3].

Проаналізувавши зміни податкового законо-
давства щодо ставки ПДФо, ми робимо висно-
вок про перехід від прогресивної до пропорцій-
ної системи оподаткування доходів фізичних 
осіб, що свідчить про фіскальну спрямованість 
сучасної системи оподаткування та зниження 
регулюючого потенціалу даного податку.

аналіз світового досвіду свідчить про широке 
застосування прогресивної шкали оподатку-
вання доходів фізичних осіб з метою реалізації 
принципу соціальної справедливості.

так, в Польщі податок на доходи фізичних 
осіб має прогресивну шкалу і розраховується за 
ставками у 18% та 32%, в ізраїлі – 10, 20, 30, 45, 
50%, в японії – 5, 10, 20, 30, 40 і 50%. в росії 
ставка податку на доходи резидентів стано-
вить 13%, а нерезидентів – 30%. в болгарії з 
2008 р. діє одна з нижчих у світі ставок податку 
на доходи фізичних осіб на рівні 10% для всіх 
категорій громадян. окрім країн східної Європи, 
низькі податки зберігаються в Гонконгу, саудів-
ській аравії і кувейті, а також в таких податкових 
гаванях, як багамські острови і бермуди [4].

у світовій практиці оподаткування доходів 
фізичних осіб широко застосовується такий 
інструмент податкового регулювання, який 
передбачає вирахування з бази оподатку-
вання, в україні цей інструмент представле-
ний податковою соціальною пільгою (ПсП) [3]. 
застосування ПсП в україні дещо послаблює 
податковий тиск на малозабезпечені категорії 
населення, однак цей інструмент не відповідає 
світовим тенденціям соціальної та фіскальної 
політики, зокрема країн Європи і америки, які 

передбачають оподаткування «чистого доходу» 
шляхом звільнення від оподаткування міні-
мального розміру доходу, що забезпечує базові 
потреби особи на підтримання життєдіяльності.

вважаємо, що надання ПсП повинно базува-
тись на «податковій платоспроможності» особи. 
виходячи з визначення податку як обов’язкового 
платежу, під податковою платоспроможністю ми 
розуміємо фінансову спроможність особи щодо 
виконання податкового обов’язку за умови задо-
волення особистих мінімальних потреб.

незважаючи на те, що застосування ПсП 
призводить до втрат бюджету внаслідок пільго-
вого оподаткування, великого значення набуває 
регулювання рівня доходів малозабезпечених 
верств населення шляхом підвищення рівня 
наявних реальних доходів.

таким чином, ПсП виступають визначаль-
ним вбудованим детермінантом прямого впливу 
на регулюючий та оберненого впливу на фіс-
кальний потенціал ПДФо.

Податок на доходи фізичних осіб, як і сучасна 
податкова система україни загалом, характери-
зується переважно фіскальною спрямованістю 
з незначним використанням інструментів подат-
кового регулювання, однак саме вони висту-
пають визначальними чинниками формування 
векторів державної політики щодо оподатку-
вання доходів фізичних осіб.

Висновки. на основі проведеного дослі-
дження можемо зробити висновок про нагальну 
проблему сучасної системи оподаткування 
доходів фізичних осіб в частині впливу вбудова-
них детермінантів податку на доходи фізичних 
осіб переважно на фіскальний потенціал з ніве-
люванням регулюючого потенціалу. Для вирі-
шення цієї проблеми пропонуємо акцентувати 
увагу саме на вбудованих детермінантах ПДФо.

По-перше, стосовно об’єкту оподаткування 
слід вирішити питання доцільності оподатку-
вання пенсійних виплат; по-друге, стосовно 
ставки оподаткування варто запровадити 
диференційовану систему ставок для окремих 
груп доходів; по-третє, стосовно податкової 
соціальної пільги слід внести зміни до методики 
її розрахунку шляхом щорічного коригування 
прожиткового мінімуму з урахуванням інфля-
ційного фактору, а також запровадити надання 
податкової соціальної пільги у повному обсязі 
за критерієм «податкової платоспроможності» 
фізичної особи.

напрямом подальших досліджень є визна-
чення пріоритетних заходів щодо зміцнення 
регулюючого потенціалу податку на доходи 
фізичних осіб передусім через вбудовані 
детермінанти.
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У статті розглядаються сутність кредитування населення та зміст кредитних операцій. Обґрунто-
вано сутність та значення кредитування населення. Досліджуються особливості процедури кредитуван-
ня населення та аналіз умов кредитування. Проаналізовано проблеми організації кредитування та пер-
спективи розвитку позики в майбутньому. Сформульовано пропозиції щодо основних напрямів покращення 
умов кредитування населення в Україні.

Ключові слова: кредит, кредитування, кредитні операції, умови кредитування, комерційні банки, по-
зичальник.

В статье рассматриваются сущность кредитования населения и содержание кредитных операций. 
Обоснованы сущность и значение кредитования населения. Исследуются особенности процедуры креди-
тования населения и анализ условий кредитования. Проанализированы проблемы организации кредито-
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The article deals with the essence of lending to households and the maintenance of credit operations. Substan-
tiates the essence and importance of lending to households. The features of lending procedures and the analysis of 
credit conditions. The problems of credit organizations and the prospects of future loans. The proposals on the main 
directions of improving credit conditions of the population in Ukraine.
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Постановка проблеми. розвиток ринкових 
відносин у банківській сфері має забезпечити 
новий етап у розвитку банківської діяльності. це 
є найбільш необхідним, складним завданням у 
вирішенні питань, пов’язаних з наданням послуг 
фізичним особам. у здійсненні таких перетво-
рень провідне місце належить комерційним 
банкам. вони є головними суб’єктами ринку, 
які забезпечують регулювання фінансово-кре-
дитних відносин між юридичними і фізичними 
особами. тому важливу роль у такій ситуації 
відіграють розвиток та вдосконалення обслуго-
вування населення і надання йому послуг з боку 
комерційних банків, а саме кредитних.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанню кредитування населення комер-
ційними банками присвячено багато науко-
вих досліджень, серед яких слід назвати 
роботи а.М. Герасимовича, л.М. кіндрацької, 
о.і. кірєєва, о.е. кузьмінської, в.б. кириленко, 
л.в. недері, л.о. нетребчук, о.с. Полєтаєвої, 
с.а. Плісак, н.П. Шульги, о.і. барановського, 

о.в. васюренко, в.в. корнєєва, а.в. соколової 
та інших вчених-економістів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є розгляд осо-
бливостей здійснення кредитування населення 
комерційними банками. з кожним клієнтом 
банки прагнуть до встановлення довгостроко-
вих партнерських відносин. з цією метою вони 
намагаються прогнозувати розвиток потреб клі-
єнтів, розробляючи і пропонуючи повний спектр 
банківських послуг.

кредитування населення з кожним роком 
набуває все більшої актуальності. це пов’язано 
з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефек-
тивно функціонувати, а без розвитку банківської 
інфраструктури, насамперед кредитування 
населення, неможливий нормальний розвиток 
суспільства, а саме всіх його верств населення.

кредитування населення тісно пов’язано з 
різноманітними економічними та соціальними 
показниками. це пояснюється тим, що, впли-
ваючи один на одного, вони спричиняють певні 
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зрушення в економіці, причому ці зміни можуть 
справляти різний ефект, як позитивний, так і 
негативний. саме тому для подальшого розви-
тку кредитування населення необхідно визна-
чити зв’язок між ними та мінімізувати проблеми, 
які постають на шляху.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. кредитні відносини комерційних банків 
з фізичними особами базуються на інтересах 
забезпечення надійності та фінансової стабіль-
ності, диверсифікації ресурсів і надходжень, 
зміцнення позицій кожного банку на перспектив-
них сегментах роздрібного ринку. надання кре-
дитних послуг фізичним особам приводить до 
передачі банками коштів клієнтам у тимчасове 
користування за плату у вигляді процента.

в україні можливість кредитування фізич-
них осіб була започаткована у ході банківської 
реформи, офіційною датою якої є березень 
1991 р., коли було ухвалено закон україни 
«Про банки і банківську діяльність» [1]. Проте, 
незважаючи на наявність юридичної бази та 
можливість реалізації механізму надання інди-
відуальних позик, кредитування фізичних осіб 
упродовж досить тривалого періоду часу здій-
снював лише ощадний банк україни, а інші 
комерційні банки більш активно почали працю-
вати в цьому напрямі лише з 2000 р.

сьогодні частка кредитів, наданих фізичним 
особам у структурі кредитного портфеля банків 
україни, з кожним роком зростає. такий актив-
ний розвиток сектору споживчого кредитування 
пов’язаний з об’єднанням зусиль, що відбува-
ється протягом двох останніх років. торговельні 
підприємства зацікавлені у збільшенні обсягів 
продажів, банки – у збільшенні своїх кредитних 
портфелів [2, с. 178].

кредитні операції – це відношення між кре-
дитором і дебітором (позичальником) щодо 
наданих (одержаних) у тимчасове користування 
коштів, їхнього повернення й оплати. При цьому 
мається на увазі саме утримання дій учасників 
відношення, насамперед банківських робітників.

операції комерційних банків з кредитування 
фізичних осіб можна віднести до активних 
операцій. так, активні операції – це операції, 
за допомогою яких банки пускають в обіг свої 
ресурси з метою одержання прибутку. їх можна 
розділити на дві групи: операції, пов’язані з 
наданням позичок, і операції, пов’язані з інвес-
тиціями в цінні папери.

в рамках нашого дослідження розглянемо 
операції, пов’язані з наданням позичок. основний 
предмет позичкових операцій – кредит (позичка) 
як визначена сума грошей, що видається (утво-
рюється), повертається, оплачується відповідно 
до депозитних операцій – внеску (депозиту) як 
суми грошей і (або) інших цінностей (цінних папе-
рів), що поміщається (застосовується), поверта-
ється, у необхідних випадках оплачується.

комерційні банки банківської системи укра-
їни на сучасному етапі виконують такий перелік 

операцій з кредитування фізичних осіб, обумов-
лений керівними документами національного 
банку україни [3]: кредити на поточні потреби; 
фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізич-
ним особам; кредити, що надані за врахованими 
векселями фізичним особам; іпотечні кредити, 
що надані фізичним особам.

установи комерційних банків надають кре-
дити повнолітнім дієздатним громадянам укра-
їни, які мають постійне джерело доходу. осно-
вні напрями кредитної та процентної політики 
визначаються комерційним банком, у межах 
яких встановлюються об’єкти кредитування; 
максимальні розміри кредитів; мінімальні про-
центні ставки за кредитами; строки користу-
вання кредитом.

До основних умов кредитування фізичних 
осіб належать такі положення: операції прово-
дяться тільки в межах вільних кредитних ресур-
сів у національній або іноземній валюті; банки 
виходять з необхідності поєднання своїх інтер-
есів з інтересами вкладників та держави; для 
забезпечення власної стійкості операції про-
водяться з дотриманням встановлених націо-
нальними банком україни економічних норма-
тивів. Про видачу кредитів в іноземній валюті 
обов’язково повідомляється в національний 
банк україни; рішення про умови та порядок 
надання кредиту приймається колективно і 
визначається правилами банку; кредити нада-
ються тільки платоспроможним і кредитоспро-
можним фізичним особам-позичальникам, які 
мають власні оборотні кошти; позики видаються 
на забезпечення потреб у сфері виробництва і 
сфері обігу фізичним особам; всі питання у кре-
дитних взаємовідносинах будуються на договір-
ній основі тощо.

розміри кредитів, що надаються громадя-
нам україни, обмежуються граничними розмі-
рами, встановленими комерційним банком для 
конкретного виду кредитів; платоспроможністю 
позичальника, його здатністю повністю й у вста-
новлений строк повернути отриманий кредит; 
вартістю заставленого майна і цінних паперів, 
що можуть бути надані позичальником (іншою 
особою) для забезпечення повернення кредиту 
з урахуванням виду застави [4, с. 40].

банк може надавати кредити всім креди-
тоспроможним фізичним особам-резидентам 
на придбання товарів широкого вжитку, тран-
спортних засобів, оплату послуг, купівлю, будів-
ництво, реконструкцію та капітальний ремонт 
житла та інших об’єктів нерухомості, на задово-
лення інших поточних потреб.

кредит надається після проведення бан-
ком ідентифікації позичальника, комплексного 
вивчення його кредитоспроможності та визна-
чення рівня ризику кредитної операції.

Фізична особа-резидент, яка має намір 
отримати кредит, має задовольняти, зокрема, 
такі вимоги: бути кредитоспроможною (мати 
постійне джерело доходів) та підтвердити свою 
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кредитоспроможність; відповідно до вимог 
банку надати пакет документів; забезпечити 
виконання зобов’язань за кредитним договором 
заставою майна (майнових прав), порукою чи 
іншими формами забезпечення відповідно до 
вимог банку.

кредити фізичним особам не надаються, 
якщо оцінка кредитоспроможності позичаль-
ника свідчить про високий ступінь ризику, в 
результаті чого кредитна операція буде класи-
фікована як сумнівна чи безнадійна.

розмір відсоткових ставок та порядок їхньої 
сплати встановлюються установою банку 
залежно від кредитного ризику, наданого забез-
печення, попиту і пропозицій, що склались на 
кредитному ринку.

строк повернення кредиту визначається 
банком і позичальником у кредитному договорі 
та залежить від розміру кредиту й кредитоспро-
можності позичальника. банк надає кредити 
фізичним особам у розмірах, що визначаються 
вартістю товарів і послуг, які є об’єктом кредиту-
вання [5, с. 275].

надання кредитів здійснюється на підставі 
кредитних договорів, які укладаються індивіду-
альними позичальниками з установою банку за 
місцем проживання, за винятком кредитів на 
будівництво або купівлю індивідуальних жит-
лових будинків (квартир), які надаються за міс-
цем забудови або знаходження індивідуального 
житлового будинку (квартири).

розмір процентної ставки за користування 
кредитом встановлюється установою банку 
самостійно залежно від вартості кредитних 
ресурсів, характеру наданого забезпечення, 
виду кредиту, попиту та пропозиції на кредит-
ному ринку в конкретному регіоні й інших фак-
торів з таким розрахунком, щоб сума одержаних 
від позичальника відсотків покривала витрати 
банку із залучення коштів, необхідних для 
надання кредиту, й забезпечувала рентабельну 
роботу установи банку [2, с. 185].

рішення про надання кредиту приймається 
кредитним комітетом установи банку на підставі 
загального висновку кредитного підрозділу, 
який має враховувати висновки з цього питання 
служби безпеки, юридичної служби та підроз-
ділу з управління ресурсами.

Фізичні особи погашають кредити шляхом 
перерахування коштів із поточного рахунка, 
вкладного (депозитного) рахунка, переказами 
через пошту або готівкою. новий кредит нада-
ється лише за умови повної сплати заборгова-
ності за раніше одержаними кредитами або за 
наявності додаткового ліквідного майна і реаль-
них можливостей щодо своєчасного погашення 
кредиту й сплати процентів.

нині на ринку склалися певні обмеження 
щодо кредитування фізичних осіб, спрямо-
вані на зниження кредитних ризиків банків. як 
правило, кредити не надають нерезидентам; 
неплатоспроможним фізичним особам із неза-

довільним фінансовим становищем; для пога-
шення іншого кредиту чи заборгованості за 
кредитом фізичним особам-засновникам або 
керівникам підприємств, щодо яких є негативна 
інформація; за неспроможності клієнта нада-
вати ліквідну заставу або інше забезпечення, 
що гарантувало би повернення кредиту і від-
сотків; клієнту, сукупний місячний дохід якого 
не забезпечує щомісячного повернення частки 
кредиту і сплати нарахованих відсотків; фізич-
ним особам, які в період дії кредитного договору 
досягнуть пенсійного віку [6, с. 143].

Діють певні обмеження і щодо суми позики 
фізичним особам: її максимальний розмір може 
встановлюватися у вигляді абсолютної суми, 
відсотка від ринкової вартості забезпечення, 
відсотка від вартості товарів, на оплату яких 
береться кредит. Позичку надають за наявності 
у клієнта прописки в місті, де розташована уста-
нова банку.

однією з важливих засад організації креди-
тування є принцип забезпеченості кредиту, що 
означає наявність у банку права для захисту 
своїх інтересів, недопущення збитків від непо-
вернення боргу через неплатоспроможність 
фізичної особи-позичальника. кредит надається 
під певне реальне забезпечення фізичної особи 
як позичальника: заставу (нерухомість, авто-
транспорт, цінні папери, обладнання, майнові 
права на депозити); гарантію та поручительство 
третіх осіб (фізичних і юридичних); заклад (юве-
лірних виробів, аудіо-, відеотехніки, побутової 
техніки тощо); страхове свідоцтво тощо. банків-
ський кредит, не забезпечений реальними цін-
ностями, надається як виняток окремим фізич-
ним особам, які мають давні ділові зв’язки з 
банком і високу платоспроможність.

До забезпечення кредитів, які надаються 
фізичним особам, висуваються такі вимоги: 
якщо майно є спільною власністю або при-
дбане в період подружнього життя, то потрібна 
письмова згода одного з подружжя на передачу 
майна в заставу; не приймається у заставу 
житло, де прописані неповнолітні особи, пен-
сіонери та інваліди; не приймається у заставу 
житло, договір купівлі-продажу якого укладено 
менше як за 3 роки до отримання кредиту з 
огляду на ймовірність його оскарження колиш-
нім власником у судовому порядку в межах 
строку позивної давності; майно, яке надається 
в заставу, підлягає обов’язковому страхуванню 
на користь банку, а договір застави – нотаріаль-
ному засвідченню.

Висновки. враховуючи викладене, можна 
зробити такі висновки:

1) кредити населенню у будь-якій формі 
вираження мають багато специфічних рис, що 
пов’язані з особливостями сфери особистого 
споживання громадян;

2) цей вид позики відображає відносини між 
кредитором і позичальником, сенс яких поля-
гає у кредитуванні кінцевого споживання, на 
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відміну від позик, які надаються суб’єктам гос-
подарювання для виробничих цілей або для 
придбання активів;

3) комерційні банки україни здійснюють 
чотири види операцій з кредитування фізичних 
осіб, а саме кредити на поточні потреби, фінан-
совий лізинг, кредити за врахованими вексе-
лями та іпотечні кредити.

крім того, слід відзначити, що фізичні особи, 
як правило, звертаються до позики, коли їм 
бракує власних коштів, тоді як юридичні особи 
часто використовують одержані позикові кошти 

як джерело доходів. Повернення позиченої вар-
тості у разі особистої позики відбувається не в 
результаті вивільнення коштів у позичальника, 
а внаслідок їх накопичення.

аналіз особливостей кредитування населення 
та сутності кредиту загалом дає можливість зро-
бити висновок, що банківський кредит для фізич-
них осіб є формою економічних відносин між бан-
ком та позичальником, яка передбачає надання 
населенню акумульованих в банку тимчасово 
вільних грошових коштів на умовах повернення, 
строковості, платності та забезпечення.
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Аналіз досвіду зарубіжних країн показав, що податки за забруднення навколишнього природного се-
редовища мають короткостроковий характер, оскільки фактичні обсяги забруднення від суб’єктів гос-
подарської діяльності зменшуються. Досліджується ефективність сучасної системи екологічного опо-
даткування в Україні. У статті пропонується вдосконалення норм Податкового кодексу України щодо 
розширення бази обкладання екологічним податком з урахуванням досвіду європейських держав.

Ключові слова: податкова система, екологічне оподаткування, екологічний податок, податкові піль-
ги, євроінтеграція, забруднюючі речовини, реформування.

Анализ опыта зарубежных стран показал, что налоги за загрязнение окружающей среды имеют кратко-
срочный характер, поскольку фактические объемы загрязнения субъектов хозяйственной деятельности 
уменьшаются. Исследуется эффективность современной системы экологического налогообложения в 
Украине. В статье предлагается совершенствование норм Налогового кодекса Украины относительно 
расширения базы обложения экологическим налогом с учетом опыта европейских государств.

Ключевые слова: налоговая система, экологическое налогообложение, экологический налог, налого-
вые льготы, евроинтеграция, загрязняющие вещества, реформирование.

On the basis of the experience of foreign countries found that taxes on environmental pollution are short term in 
nature, since actual volumes of pollution from economic agents reduced. The effectiveness of the modern system of 
Ukrainian environmental taxes was researched. The article contains propositions about Tax Code improvement regard-
ing enlargement of the environmental tax base and taking into consideration the experience of European countries.

Keywords: tax system, environmental taxation, environmental tax, tax credit, European integration, pollut-
ants, reform.

Постановка проблеми. на сучасному етапі 
актуальним залишається питання щодо того, 
чи можна зробити економіку україни більш ста-
більною, ефективною, конкурентоспроможною 
та більш екологічно безпечною. ця проблема 
стоїть дуже гостро, бо вже минуло багато часу, 
коли держава могла дозволити собі підтриму-
вати економіку за рахунок збільшення обсягів 
забруднюючих викидів і речовин в повітря, водні 
об’єкти тощо. світова спільнота підвищує увагу 
до питання збереження навколишнього серед-
овища через оптимізацію системи екологічних 
податків. тобто першочерговим завданням для 
зростання економіки нашої країни є проведення 
реорганізації промислового сектору економіки, 
щоб він відповідав усім загальноприйнятим сві-

товим екологічно-безпечним стандартам. таким 
механізмом є створення ефективного еколо-
гічного оподаткування, що буде стимулювати 
суб’єктів господарювання мінімізувати викиди 
забруднюючих речовин у навколишнє середо-
вище та ставитися більш свідомо до природних 
ресурсів нашої країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню сутності екологічного оподаткування, 
його елементам, перевагам, недолікам та пер-
спективам розвитку присвячено праці бага-
тьох вчених, серед яких слід назвати таких, як 
о. балацький, а. Пігу, у. баумоль, т. Галушкіна, 
в. Міщенко, П. екінс, х. Девені, о. веклич.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. водночас проблеми 
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екологічного оподаткування в країнах з транс-
формаційною економікою вивчені недостатньо, 
зокрема в україні, в якій екологічне оподатку-
вання з’явилося ще зовсім нещодавно і є не 
дуже розвиненим та ефективним.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у здійсненні 
аналізу ролі системи екологічних податків у 
забезпеченні доходів бюджету та регулюванні 
економіки, а також виокремленні основних век-
торів реформ у контексті сучасних тенденцій 
гармонізації податкового та екологічного зако-
нодавства в країнах Єс.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. вступ до Європейського союзу є прі-
оритетним напрямом у внутрішній та зовніш-
ній політиці україни, досягнення чого можливо 
лише після проведення низки економічних та 
соціальних реформ. так, згідно з Договором про 
партнерство та співпрацю між Європейським 
співтовариством і україною [1] та законом «Про 
загальнодержавну програму адаптації зако-
нодавства україни до законодавства Європей-
ського союзу [2] в нашій державі було задекла-
ровано необхідність реформування податкової 
системи шляхом спрямування податкового 
навантаження із сфери виробництва на сферу 
споживання, а також на ресурсні та екологічні 
платежі, у зв’язку з чим запропоновано насам-
перед зменшити податкове навантаження на 
прибуток підприємств та фонд оплати праці, 
реформувати акцизний збір, ресурсні та рентні 
платежі, плату за забруднення навколишнього 
природного середовища [3, с. 154].

Перші згадки про впровадження екологіч-
ного податку можна знайти у працях а. Пігу, 
який запропонував впливати на поведінку 
винних у забрудненні навколишнього серед-
овища, запроваджуючи відповідний податок, 
а також стимулювати природоохоронну діяль-
ність через дотації [4]. а необхідність саме 
введення екологічних податків законодавчо 
була задекларована в Першій програмі дій Єс 
з навколишнього середовища ще в 1975 році 
і передбачала реалізацію такого принципу, як 
«забруднювач платить» (стимулювання охо-
рони навколишнього середовища шляхом 
введення екологічних податків та пропорційне 
зниження податкового навантаження на інші 
об’єкти (дохід, прибуток тощо) [5].

Директорат із податків і митних зборів 
Європейської комісії розподіляє екологічні 
податки за сферою використання на сім таких 
основних груп:

1) енергетичні податки (на моторне паливо, 
на енергетичне паливо, на електроенергію);

2) транспортні податки (податки на пройдені 
кілометри, акцизи під час купівлі авто, щорічний 
податок із власника);

3) плата за забруднення (емісії забрудню-
ючих речовин в атмосферу та викиди у водні 
басейни);

4) плата за розміщення відходів (сюди нале-
жать платежі за розміщення відходів на звали-
щах, за їх переробку);

5) податки на низку спеціальних продук-
тів (упаковка, батареї, шини, мастильні масла 
тощо);

6) податки на викиди речовин, що призво-
дять до глобальних змін середовища (речовини, 
що руйнують озоновий шар, і парникові гази);

7) податки на шумову дію; платежі за корис-
тування природними ресурсами (більшою мірою 
за користування водою) [6].

екологічні податки поділяються на три групи 
залежно від виконуваних цільових функцій:

– перша група – це податки, що викону-
ють фіскальну функцію, тобто мають на меті 
покриття витрат, що проводяться для екологіч-
ного регулювання, здійснюють надходження до 
бюджету країни;

– друга група займається відновленням 
навколишнього середовища (наприклад, плата 
за розміщення відходів);

– третя група екологічних податків виконує 
стимулюючу функцію, тобто має на меті змінити 
поведінку суб’єктів господарювання щодо вики-
дів забруднюючих речовин у навколишнє сере-
довище.

виділяють переважно два основні підходи до 
побудови системи нормативно-правового регу-
лювання екологічного оподаткування у європей-
ських країнах. згідно з першим підходом еколо-
гічні податки належать до акцизних податків та 
зборів. це пояснюється тим, що акциз є непря-
мим податком на екологічно та соціально шкід-
ливі товари і послуги (алкоголь, тютюн, паку-
вальні матеріали, гральний бізнес, розміщення 
відходів тощо). Головним у цьому підході є те, 
що процес адміністрування оптимізується і стає 
простим у своєму використанні, оскільки усі 
відповідні об’єкти оподаткування об’єднуються 
в одному виді податку – акцизі. Другий підхід 
передбачає встановлення поряд з акцизами 
податків на забруднення, паливо чи електро-
енергію, а також на різні групи шкідливих для 
довкілля товарів, тут податки мають назви, 
які відповідають об’єкту (наприклад податок 
на легкові автомобілі та мотоцикли у латвії), і 
регулюються окремими законодавчими актами. 
Другий підхід застосовано і в нашому україн-
ському законодавстві – сферою дії екологічного 
податку охоплюється лише невеликий сегмент 
екологічного оподаткування – прямі податки 
на забруднення, деякі види палива та електро-
енергії [7, с. 19].

зазначимо перелік деяких екологічних подат-
ків, що діють у різних світових та європейських 
країнах:

1) цивільний екологічний податок із плато-
спроможних громадян країни на подолання еко-
логічних нестатків (Франція);

2) податок на вирішення глобальних, націо-
нальних чи регіональних екологічних проблем, 
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прикладом такого податку є податок на ліквіда-
цію наслідків чорнобильської катастрофи;

3) податок на транзит через країну вантажів 
(в україні на екологічні цілі передбачена тільки 
частина зазначеного податку);

4) екологічний податок на автомобілі (еко-
логічна складова податку зазвичай вноситься в 
загальний податок за використання автомобіля, 
використовується в більшості країн Європи, а 
також у канаді, японії);

5) екологічний податок на повітряний тран-
спорт вноситься в загальні ставки податку 
за здійснення цього виду діяльності в країні 
(канада, сШа, Данія, норвегія, Швеція) і за 
переліт через територію країн (є стандартною 
позицією міжнародних правил);

6) екологічний податок на конкретні групи 
товарів, зокрема мінеральні добрива (норвегія, 
Швеція); пестициди (Данія, Франція, угорщина, 
Португалія, Швейцарія тощо); пластмасова 
тара, упакування (Данія, угорщина, ісландія, 
Польща); шини (канада, Данія, Фінляндія, угор-
щина, Польща); батарейки-акумулятори (Данія, 
Швеція, японія); розчинники (Данія); мастила 
(Фінляндія, Франція, норвегія);

7) екологічний податок на паливо, зокрема 
відповідно до наявності екологічно шкідливих 
компонентів: свинцю (у більшості країн); вуг-
лецю (Данія, Фінляндія, нідерланди, норвегія), 
сірки (бельгія, Данія, Франція, Польща, Швеція), 
окислів азоту (чехія, Франція, Польща, Швеція) 
[8, с. 75–76].

Проте функціонування принципу «хто більше 
забруднює, той більше платить» не є вирішен-
ням забруднення навколишнього середовища 
та екологічних катастроф. Досвід зарубіжних 
країн, наприклад, сШа, показує, що система 
жорсткого контролю адміністративного норму-
вання, техногенних впливів на навколишнє при-
родне середовище з подальшими штрафами 
за порушення встановлених стандартів швидко 
вичерпує можливості покращення екологічної 
ситуації в регіоні і призводить до екологічної 
стагнації [9].

також в багатьох країнах світу діють такі 
пільги для платників екологічних податків 
[10, с. 28–29]:

1) пільги, які найбільш повно враховують 
величину збитку від забруднень (так, у німеч-
чині застосовуються пільги до підприємств, 
що використовують установки спільного виро-
блення тепла й енергії, а в деяких випадках такі 
підприємства повністю звільняються від сплати 
енергетичного податку; у Швеції збір за електро-
енергію сплачується тільки великими виробни-
ками електричної й теплової енергії; у німеччині 
встановлено знижені ставки на електроенергію, 
отриману з поновлюваних джерел);

2) пільги, що стимулюють зниження негатив-
ного впливу на природне середовище (напри-
клад, у країнах Єс використовується дифе-
ренціація ставок за податком на вуглеводні, 

зокрема, найвищий рівень податку передбаче-
ний для нафти, а для вугілля й електроенергії 
встановлені дуже низькі ставки); пільги, що вра-
ховують інтереси різних груп платників податків 
(вони спрямовані на підтримку конкурентоспро-
можності низькорентабельних секторів, які не в 
змозі сплачувати екологічні податки в повному 
обсязі; так, у німеччині передбачений ряд пільг 
для підприємств із високим рівнем споживання 
енергії, зокрема для гірничодобувної й оброб-
ної промисловості, підприємств водо- і енерго-
постачання, будівництва ставка енергетичного 
податку знижена на 75%).

екологічні податки займають важливе місце в 
податкових системах країн Єс та постійно удо-
сконалюються. але водночас вони не є осно-
вними під час наповнення державного бюджету. 
у країнах Єс, де експлуатація природних ресурсів 
є менш інтенсивною, надходження від цієї групи 
податків в останні 15 років мають стійку тенден-
цію до зростання (як за рахунок підвищення ста-
вок податків, так і за рахунок розширення бази 
оподаткування). так, питома вага екологічних 
податків в загальних податкових надходженнях 
залишається відносно незначною, досягає 7% 
та коливається від 3,5% (сШа) до 15,7% (туреч-
чина), для порівняння, надходження від оподат-
кування праці та капіталу у державах Єс скла-
дають у середньому 62% загальних податкових 
надходжень [11, с. 15].

україна володіє значним природно-ресурс-
ним потенціалом, проте надходження від його 
реалізації становлять незначну частину доходів 
державного бюджету (рис. 1). розвиток вітчиз-
няного екологічного оподаткування гальмується 
через, те що встановлені дуже низькі ставки 
оподаткування, а перелік об’єктів екологічного 
податку дуже малий порівняно з розвиненими 
європейськими країнами.
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Рис. 1. Динаміка надходжень екологічного 
податку до державного бюджету України  

за 2014–2016 роки [19]

згідно з Податковим кодексом україни 
об’єктом та базою оподаткування екологічного 
податку є:
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– обсяги та види забруднюючих речовин, які 
викидаються в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами;

– обсяги та види забруднюючих речовин, які 
скидаються безпосередньо у водні об’єкти;

– обсяги та види (класи) розміщених відхо-
дів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вто-
ринної сировини, що розміщуються на власних 
територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання;

– обсяги та категорія радіоактивних від-
ходів, що утворюються внаслідок діяльності 
суб’єктів господарювання та / або тимчасово 
зберігаються їх виробниками понад установле-
ний особливими умовами ліцензії строк;

– обсяги електричної енергії, виробленої 
експлуатуючими організаціями ядерних устано-
вок (атомних електростанцій) [12].

отже, проаналізувавши дані рис. 1, зазна-
чимо, що у 2014 році надійшла найбільша 
сума від екологічного податку, а питома вага в 
загальній сумі податкових надходжень склала 
1,31%. у 2015 році простежується найгірша 
ситуація з надходженнями коштів від екологіч-
ного податку – 1 105,4 млн. грн. (73,9%). неви-
конання спричинено зменшенням сум декла-
рування екологічного податку, що обумовлено 
зменшенням обсягів викидів, скидів та роз-
міщенням забруднюючих речовин, зокрема у 
зв’язку із зменшенням обсягів виробництва; 
використанням енергетичного вугілля з меншим 
вмістом сірчистих сполук, в результаті спалення 
якого утворюється менша кількість забруднюю-
чих речовин; впровадженням екологічних техно-
логій, які забезпечують повне виключення або 
зменшення забруднення атмосферного повітря 
та водних об’єктів [13].

Протягом 2015–2016 років у нашій державі 
відбулося створення моделі фінансово-бюджет-
ної децентралізації екологічного оподаткування, 
згідно з якою: 1) кошти, отримані від екологічного 
оподаткування, надходять до загального Держав-
ного бюджету у розмірі 20%; 2) до спеціального 
фонду місцевих бюджетів україни надходить 80% 
(55% до обласних бюджетів та 25% до бюджетів 
сіл, селищ, міст районного значення) [14].

в табл. 1 наведені дані щодо надходжень 
грошових коштів від екологічного податку до 
місцевого бюджету на прикладі м. краматор-
ська за 2014–2015 роки [15].

таблиця 1
Аналіз надходжень сум екологічних 

податків до місцевого бюджету 
м. Краматорська за 2014–2015 роки, тис. грн.

Рік
План на рік з 
урахуванням 

змін
Виконано 

за рік
Відсоток 

виконання 
до плану, %

2014 1 890,3 2 094,8 110,8
2015 1 634,1 1 662,1 101,7

отже, проаналізувавши дані табл. 1, можна 
побачити, що протягом досліджуваного періоду 

відбувається перевиконання плану надходжень 
від екологічного оподаткування до місцевого 
бюджету м. краматорська, але перевиконання 
плану зменшилося на 432,7 тис. грн., або на 
20,6%, у зв’язку зі зменшенням викидів забруд-
нюючих речовин місцевими підприємствами.

таким чином, збільшення надходжень до міс-
цевих бюджетів дає змогу дотримуватися прин-
ципу «забруднювач платить», оскільки саме ці 
бюджети формують основну частку техноген-
ного навантаження на довкілля країни, а вико-
ристання цих коштів відбувається виключно на 
програми із захисту навколишнього середовища 
і фінансується із спеціального фонду.

ефективність екологічного оподаткування 
повинна визначатися позитивними зрушеннями 
в динаміці забруднень, тому одними зі шляхів 
реформування вітчизняної системи екологіч-
ного оподаткування в умовах євроінтеграції є 
такі [9]:

1) лімітування забруднення навколишнього 
природного середовища; з введенням в дію 
Податкового кодексу україни було відмінено 
лімітні обсяги викидів, скидів та розміщення від-
ходів, що дає змогу забруднювати навколишнє 
природне середовище без жодних обмежень, 
відповідно, суб’єкти господарської діяльності не 
прагнуть зменшувати свій негативний вплив на 
нього. тому розмір екологічних податків доцільно 
було б обчислювати на основі лімітів забруднень 
(викидів, скидів, розміщення відходів) відповідно 
до дозволів на забруднення та фактичних обся-
гів забруднень. у разі відсутності у платника 
податку затверджених у встановленому порядку 
лімітів викидів, скидів та розміщення відходів 
слід застосовувати до такого суб’єкта господа-
рювання штрафні санкції.

2) запровадження пільгового оподатку-
вання або взагалі звільнення від оподаткування 
суб’єктів господарювання, які мають позитивну 
динаміку в мінімізації забруднень або ж здій-
снюють реконструкцію / «зелену» модернізацію 
підприємства.

3) імплементація принципу розширеної від-
повідальності виробника за забруднення навко-
лишнього природного середовища в податкове 
законодавство україни; угодою про асоціацію 
між україною та Єс передбачено запровадження 
принципу розширеної відповідальності виробника 
в україні протягом 5 років. сьогодні в україні під-
приємства не несуть відповідальності за утилі-
зацію використаної упаковки, в якій знаходиться 
їхня продукції. ситуація, що склалася, є критич-
ною та загрожує екологічній безпеці країни. тому 
згідно з запропонованим проектом для збирання 
та утилізації відходів будуть створені спеціальні 
акредитовані компанії, з якими підприємства укла-
датимуть договори щодо утилізації [16].

4) застосування екологічних податків за 
«електронні» відходи. згідно з офіційними 
даними в україні щорічно продається 4 500 тонн 
акумуляторів та батарейок, які переважно вики-
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даються на полігони побутових відходів. саме 
ці види відходів несуть неабияку небезпеку для 
навколишнього середовища та людей [17]. Єс 
запровадив широке законодавство щодо пово-
дження з відходами, що привело до різкого 
зниження забруднення повітря, води та ґрунту 
в країнах Єс за одночасного підвищення еко-
номічного зростання і створення робочих місць 
у сфері збору та переробки відходів. Перетво-
рення відходів на ресурс є одним з найбільш 
важливих напрямів «циркулярної економіки», за 
розвиток якої виступає Європейський союз [18].

в україні, на відміну від країн Єс, не існує 
узагальнюючого визначення такої категорії това-
рів, як електричне та електронне обладнання й 
устаткування. відсутня класифікація і веео. 
чинний класифікатор відходів Дк 005-9689 не 
відображає специфіку утворення ев. на відміну 
від національної практики, в європейському 
Переліку відходів (List of wastes) веео виді-
лено в окрему підгрупу 16 02, що дає змогу про-
водити їх більш повний облік та ідентифікацію, 
а також податкове регулювання їх мінімізації. 
тому одним із альтернативних шляхів рефор-
мування податкової системи є запровадження 
податку на відходи еео [9].

Висновки. серед основних причин, які пере-
шкоджають розвитку екологічного оподатку-
вання в україні, можна виокремити такі: пере-
лік об’єктів оподаткування та ставки дуже малі 
порівняно з європейськими та світовими краї-
нами, через що надходження до Державного та 
місцевих бюджетів складають незначну частку; 
немає чітких лімітованих штрафів за забруд-
нення навколишнього середовища; відсутня 

ефективна система пільг для суб’єктів екологіч-
ного оподаткування.

Для вирішення зазначених проблем треба 
запровадити такі кроки: 1) збільшити коло 
об’єктів оподаткування екологічним податком, 
включивши до нього виробництво та імпорт 
ряду енергоносіїв вугілля, коксу, а також тари, 
пакувальних матеріалів та інших шкідливих для 
довкілля товарів (акумулятори, автомобільні 
шини, побутова техніка тощо) зі створенням сис-
теми важелів стимулювання безпечної утилізації 
та вторинної переробки шкідливих для довкілля 
товарів; 2) встановити ставки акцизного та еко-
логічного податків до екологічно виправданого 
рівня, як у розвинених європейських країнах та 
економічно відчутного рівня для забезпечення 
виконання ними стимулюючої та природоохо-
ронної функцій; 3) розробити більш гнучкий 
механізм для реалізації екологічного оподатку-
вання на місцевому рівні; 4) вдосконалити меха-
нізм штрафних санкцій за забруднення навко-
лишнього середовища; 5) запровадити систему 
пільг, що використовують провідні країни світу, 
це дасть поштовх для мінімізації забруднення 
навколишньої середи підприємствами через 
встановлення ними більш безпечного та еколо-
гічно чистого обладнання.

таким чином, удосконалення системи еко-
логічного оподаткування в україні забезпе-
чить прискорення зростання економіки нашої 
держави, збільшить можливості для фінансу-
вання державних програм щодо охорони та 
відтворення природно-ресурсного потенціалу, 
а також мінімізації забруднення навколишнього 
середовища.
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У статті розглянуто можливості використання страхування фінансових ризиків в Україні порівняно 
з країнами ЄС, проаналізовано тенденції змін на ринку страхування фінансових ризиків в Україні, запро-
поновано рекомендації для страхових компаній з управління розвитком страхових послуг зі страхування 
фінансових ризиків за умов економічної нестабільності.

Ключові слова: страхування фінансових ризиків, управління розвитком страхових послуг, страхова 
компанія, економічна нестабільність.

В статье рассмотрены возможности использования страхования финансовых рисков в Украине срав-
нительно со странами ЕС, проанализированы тенденции изменений на рынке страхования финансовых 
рисков в Украине, предложены рекомендации для страховых компаний по управлению развитием страхо-
вых услуг по страхованию финансовых рисков при условиях экономической нестабильности.

Ключевые слова: страхование финансовых рисков, управление развитием страховых услуг, страхо-
вая компания, экономическая нестабильность.

In the article the possibility of using financial risks insurance in Ukraine in comparison with EU countries was 
considered. The trends of changes in financial risks insurance on Ukraine market were analyzed. The recommenda-
tions for insurance companies considering management of the development of insurance services for financial risk 
insurance under the conditions of economic instability were proposed.

Keywords: financial risk insurance, management of the development of insurance services, insurance company, 
economic instability.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. стан економіки україни 
з початком світової фінансової кризи кожного 
року погіршується. сальдо фінансового резуль-
тату підприємств (до оподаткування), згідно з 
даними Державної служби статистики україни, 
2014 року має від’ємний результат, а кількість 
суб’єктів ЄрДПоу за період з 1 січня 2013 р. по 
1 січня 2016 р. зменшилась на 16,4% [1]. ста-
тистична інформація свідчить про несприятливе 
середовище для розвитку бізнесу, а також висо-
кий рівень фінансових ризиків, зокрема ризиків 
неплатежу, невиконання контрагентами договір-
них зобов’язань, втрати доходів, неодержання 
очікуваних прибутків як для суб’єктів господа-
рювання так і для громадян. Гострота проблеми 

посилюється кризовим станом фінансової сис-
теми україни, що підвищує ймовірність і силу 
впливу фінансових ризиків у разі їх настання.

відомо, що страхування широко викорис-
товується у всьому світі як інструмент зни-
ження рівня ризиків. але в умовах економічної 
нестабільності діяльність страхових компаній 
зі страхування фінансових ризиків сама стає 
вразливою до несприятливих подій, зокрема 
до можливої антиселекції договорів страху-
вання у страхових портфелях страховиків, зни-
ження платоспроможного попиту страхувальни-
ків з одночасним збільшенням конкуренції між 
страховими компаніями. тому страховики, які 
здійснюють цей вид страхування під час криз, 
мають потребу у розробленні та запровадженні 
управлінських заходів, спрямованих на збере-
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ження обсягів надання страхових послуг і їх 
рентабельності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Питання роз-
витку страхування фінансових ризиків в україні 
широко вивчаються науковцями. їх досліджу-
вали Д. ваніна [2], с. журавка [3], М. клапків 
[4], о. кузьменко [5], н. лисенкова [6], Г. Минкіна 
[7], о. Павлова [8], с. сєміколенова [9], о. тим-
ошенко [10]. наукові роботи зазначених авторів 
присвячені насамперед визначенню сутності 
фінансових ризиків, окремим теоретичним і 
практичним аспектам їх страхування з позицій 
підприємців і страхових компаній, напрямам удо-
сконалення регулювання цієї сфери діяльності.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. слід відзначити, що у дослі-
дженнях практично не висвітлюються проблемні 
аспекти діяльності страхових компаній зі стра-
хування фінансових ризиків та їх менеджменту 
в умовах нестабільної економічної ситуації.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз умов здій-
снення страхування фінансових ризиків в укра-
їні, а також розробка практичних рекомендацій 
з управління страховиками розвитком послуг зі 
страхування фінансових ризиків під час еконо-
мічної нестабільності.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. визначення поняття «фінансовий 
ризик» у дослідженнях вітчизняних науковців 
настільки суперечливе, що їх результати при-
водять більше до запитань, ніж відповідей. 
з метою обґрунтування сутності фінансового 
ризику доцільно з’ясувати, пов’язаний цей 
ризик лише з операціями у фінансово-кредит-
ній сфері, фінансовими угодами, фінансовою 
діяльністю, або він характеризується втратами 
фінансових ресурсів і збитками під час будь-
якої іншої діяльності [2, с. 184; 5, с. 174]. Для 
вирішення цієї проблеми доцільно вивчити бага-
торічний європейський досвід страхування та 
дослідити умови страхування, що регулюються 
законодавством україни.

згідно з Директивою 2009/138/Єс Solvency II 
до ризиків фінансових втрат, які покриваються за 
16 класом страхування, не пов’язаним зі стра-
хуванням життя, відносять ризики безробіття, 
недостатності загальних доходів, поганої погоди, 
втрати прибутків, тривалих загальних витрат, 
непередбачуваних торгових витрат, втрати рин-
кової вартості, втрати оренди або зниження при-
бутків, інших непрямих торгових збитків, інших 
фінансових збитків, не пов’язаних із торгівлею, 
інших форм фінансових збитків [11, додаток і].

характеристика та класифікаційні ознаки 
видів добровільного страхування, затверджені 
розпорядженням Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг україни від 9 

липня 2010 р. № 565, [12] визначають страху-
вання фінансових ризиків як вид страхування, за 
яким предметом договору страхування є майнові 
інтереси, що не суперечать закону, пов’язані зі 
збитками під час здійснення господарської діяль-
ності. цей вид страхування, згідно з вищезазначе-
ним нормативним документом, може покривати 
збиток внаслідок перерви в господарській діяль-
ності, порушення договірних зобов’язань (неви-
конання або неналежне виконання контрагентом 
договірних зобов’язань перед страхувальником), 
припинення права власності на майно, немож-
ливості здійснення подорожі (поїздки) з причин, 
визначених у правилах та договорі страхування, 
непередбачених фінансових витрат (за винятком 
судових витрат та збитків, пов’язаних з втратою 
багажу під час поїздки) та фінансових збитків, 
пов’язаних із ризиками здійснення операцій з 
використанням платіжних карток [12].

таким чином, в українській і європейській 
практиці страхування до фінансових ризиків 
належать ризики діяльності фізичних і юри-
дичних осіб, що пов’язані як з фінансовими 
операціями, так і з можливим недоотриманням 
загальних доходів чи прибутку, а також неочіку-
ваними витратами. При цьому кредитні ризики, 
ризики порук та судових витрат, які також за сут-
ністю можна віднести до фінансових, виділені в 
окремі види (класи) страхування.

Порівняння характеристики та класифі-
каційних ознак видів добровільного страху-
вання [12] з класифікацією ризиків Директиви 
2009/138/Єс Solvency II дає змогу виокремити 
такі суперечності.

1) Європейська класифікація до страху-
вання фінансових ризиків відносить ризики 
непрямих збитків. відомо, що з точки зору 
практики страхування страховому відшкоду-
ванню підлягають перш за все прямі втрати, а 
непрямі збитки покриваються лише у разі, якщо 
це передбачено умовами договору страхування 
[13]. у національній практиці непрямі збитки, що 
виникли внаслідок настання страхових подій, 
відшкодовуються також і за іншими видами 
страхування, наприклад, за страхуванням від 
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ [12].

2) згідно із законодавством україни страху-
вання інвестицій виділено в окремий вид, але 
в країнах Єс ризики, пов’язані з інвестиціями, 
страхуються як фінансові.

3) страхові компанії україни, на відміну від 
європейських страховиків, мають обмежені мож-
ливості щодо страхування фінансових ризиків, 
зокрема вони не можуть приймати на страху-
вання ризики безробіття, недостатності доходу, 
втрати прибутку, втрати ринкової вартості.

незважаючи на зазначені вище проблеми, 
за статистичною інформацією національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг [14], добро-
вільне страхування фінансових ризиків у струк-
турі страхового ринку україни займає доволі 
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значну частку – у середньому 14% страхових 
платежів та 18% страхових виплат протягом 
2009–2015 рр. з більш ніж 60 видів добровіль-
ного та обов’язкового страхування, не страху-
вання життя [13]. слід відзначити, що частка 
страхування інвестицій на страховому ринку 
україни практично дорівнює нулю. це свідчить 
про доцільність об’єднання страхування інвес-
тицій зі страхуванням фінансових ризиків, як 
прийнято у європейському законодавстві.

Для вирішення завдань дослідження про-
аналізуємо тенденції здійснення страхування 
фінансових ризиків протягом кризового періоду 
на основі консолідованих звітних даних страхо-
вого ринку україни [14]. на рис. 1–5 представ-
лена динаміка страхових платежів, страхових 
виплат і їх структури, кількості укладених дого-
ворів страхування, врегульованих страхових 
випадків, середніх тарифів та збитковості стра-
хових сум, середніх та максимальних розмірів 
страхових сум і страхових виплат.

страхові платежі та укладені договори стра-
хування зі страхування фінансових ризиків про-
тягом 2009–2015 рр. (рис. 1) мають тенденцію 
до зростання, на відміну від кількості страхових 
випадків та обсягів страхових виплат.

Порівняння динаміки змін середнього стра-
хового тарифу (валових страхових платежів, 
поділених на загальний обсяг відповідальності) 
з показником збитковості страхових сум (страхо-
вих виплат, поділених на загальний обсяг відпо-
відальності), представлене на рис. 2, дає змогу 
візуалізувати дисбаланс між рівнем зобов’язань 
сторін за договорами страхування: страхуваль-
ників – зі сплати страхових платежів, а страхо-
виків – зі виплати відшкодувань, а саме значне 
завищення тарифних ставок.

Графічний аналіз факторів зміни обсягів вало-
вих страхових платежів (кількості договорів, стра-
хового тарифу та середньої страхової суми) на 
рис. 1–4 показує, що основною причиною зрос-
тання внесків зі страхування фінансових ризиків 
протягом досліджуваного періоду є збільшення 
кількості укладених договорів. слід відзначити 
тенденцію до зростання кількості договорів і 
надходжень платежів від фізичних осіб-страху-
вальників. скорочення платежів від перестра-
хувальників (рис. 2) у 2012 р. було тимчасовим: 
протягом 2013–2015 рр. їх розміри поступово від-
новились до величини 2009–2010 рр.

на рис. 1, 4, 5 можна побачити тенденцію до 
скорочення страхових виплат за рахунок зни-
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Рис. 1. Динаміка страхових платежів, виплат,кількості договорів та страхових 
випадків за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні

Рис. 2. Динаміка середнього страхового тарифу та збитковості страхових сум  
за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні
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ження середньої страхової виплати та змен-
шення страхових виплат перестрахувальникам. 
загалом нестабільні розміри і структура виплат 
(рис. 1, 5), а також значний розкид страхових 
сум і страхових виплат між середньою і макси-
мальною (рис. 4) свідчать про високий страхо-
вий (технічний) ризик діяльності зі страхування 
фінансових ризиків [15, с. 11]. слід також від-
значити існування проблеми заборгованості 

страхових компаній за страховими виплатами 
(рис. 5).

аналіз операцій з перестрахування за стра-
хуванням фінансових ризиків представлений на 
рис. 6–7.

розміри страхових платежів, переданих у 
перестрахування, нестабільні за досліджуваний 
період (рис. 6). у середньому їх частка дорів-
нювала 49%. Динаміка структури платежів, що 

 Рис. 4. Динаміка середніх і максимальних страхових сум та страхових виплат  
за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні

Рис. 3. Динаміка структури страхових платежів за добровільним страхуванням 
фінансових ризиків в Україні
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передаються у перестрахування, свідчить про 
відносно невеликий обсяг операцій з нерези-
дентами і їх поступове збільшення.

загалом обсяги операцій з перестраху-
вання, які представлені на рис. 6–7, показують 
значні коливання та нестабільність. частка 
виплат перестраховиків у страхових виплатах 
(рис. 7) змінюється сильніше, ніж частка пре-
мії, що передається у перестрахування (рис. 6). 
якщо проаналізувати ефективність перестра-
хування (відношення частки виплат, компен-
сованих перестраховиками, до страхових пре-
мій, сплачених перестраховикам) за період  
2009–2015 рр., то можна побачити, що вона 
вища з нерезидентами, ніж на внутрішньому 
ринку, майже у 4 рази. загальну ефективність 
перестрахування можна також оцінити за показ-
ником рівня чистих виплат (відношення страхо-

вих виплат за вирахуванням частки, компенсо-
ваної перестраховиками, до страхових платежів 
за вирахуванням частки, сплаченої перестрахо-
викам), представленим на рис. 8.

значна розбіжність між рівнем виплат і рів-
нем чистих виплат у 2009–2010 рр. (рис. 8) 
свідчить про збитковість операцій з перестраху-
вання перш за все за рахунок неефективності 
внутрішнього перестрахування.

Динаміка показника рівня виплат (рис. 8) дає 
змогу проаналізувати адекватність страхових 
тарифів. Для цього рівень виплат порівнюється 
з нормою виплат, яка обчислюється як 100% 
мінус норматив витрат на ведення справи. слід 
зазначити, що норматив витрат на страховому 
ринку україни встановлюється переважно в 
межах 20–40% страхових внесків, тобто норма 
виплат дорівнює 60–80%. рівень виплат, який 

Рис. 5. Динаміка структури страхових виплат за добровільним страхуванням 
фінансових ризиків в Україні

Рис. 6. Динаміка частки страхових платежів, які передаються у перестрахування, 
за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні
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набагато нижче норми у 2011–2014 рр., свідчить 
про те, що страхові тарифи за страхуванням 
фінансових ризиків у цей період було завищено. 
Можна допустити, що основною причиною 
такого стану справ був високий рівень невизна-
ченості у здійсненні цього виду страхування, 
який ретроспективно спостерігається на рис. 1, 
4, 5, 7. крім того, завищення тарифів могло бути 
викликане використанням страхувальниками 
цього виду страхування для «оптимізації опо-
даткування, вивозу капіталу за кордон» [9, с. 93] 
та інших «фінансових схем» [3, с. 24].

Підтвердження чи спростування цих при-
пущень є завданням державного наглядового 
органу, а виявлені за результатами аналізу кон-
солідованих звітних даних проблеми зі страху-
вання фінансових ризиків можуть бути вирішені 
через державне регулювання. незважаючи 
на те, що згідно із законодавством україни не 
допускається «будь-яке централізоване регу-
лювання (уніфікація, обмеження, обов’язковість 
тощо) розмірів страхових платежів (тарифів) 
і страхових сум (страхового відшкодування), 
умов укладання страхових договорів, взаємовід-

Рис. 7. Динаміка частки страхових виплат, компенсованих перестраховиками,  
за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні

Рис. 8. Динаміка показників рівня виплат та рівня чистих виплат  
за добровільним страхуванням фінансових ризиків в Україні
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носин страховика і страхувальника» [13], дер-
жава може впливати на цінову (тарифну) полі-
тику страховиків і умови страхування, зокрема, 
через гармонізацію національного законодав-
ства з Директивами Єс, гарантуючи «ефектив-
ний розвиток страхових послуг та захист інтер-
есів страхувальників» [13].

а страхові компанії, що здійснюють стра-
хування фінансових ризиків під час економіч-
ної нестабільності, зацікавлені в економічних 
результатах страхових операцій та збільшенні 
обсягів страхування. аналіз статистичної інфор-
мації страхового ринку україни дає змогу сфор-
мулювати рекомендації страховим компаніям з 
менеджменту страхових послуг.

як було встановлено, страховики, здійсню-
ючи страхування фінансових ризиків в умовах 
кризи, наражаються на високий рівень техніч-
ного ризику страхової діяльності. його зниження 
може бути досягнуто за рахунок таких заходів:

1) більш обережне прийняття ризиків на 
страхування, зміна підходів до андерайтингу на 
більш детальну оцінку ризиків з метою недопу-
щення антиселекції у страховому портфелі;

2) збалансування обсягів відповідальності у 
страховому портфелі шляхом непропорційного 
перестрахування, а також обмеження страхо-
вих сум, що приймаються на страхування;

3) зниження виплат за подіями, які мають 
суб’єктивний характер, через встановлення 
франшиз і виключень зі страхових випадків;

4) формування страхових резервів коливань 
збитковості та катастроф.

окрему увагу під час управління розвитком 
страхових послуг страхові компанії мають при-
діляти умовам договорів страхування. через те, 
що середній страховий тариф за страхуванням 
фінансових ризиків завищено, можна було б 
рекомендувати страховикам прагнути дотриму-
ватися врівноваженості інтересів сторін страхо-
вих відносин під час існування «протилежності 
цілей страховиків і страхувальників» [9, с. 94]. 
це буде підвищувати рівень довіри до страхових 
компаній і збільшувати попит на страхування.

Довіра до страховиків залежить перш за все 
від своєчасних і об’єктивних страхових виплат, 
які здійснюються за договорами страхування, 
тому скорочення строків врегулювання страхо-
вих претензій буде позитивно впливати на задо-
воленість клієнтів. крім того, страхувальники 
мають бути чітко проінформовані щодо умов 
страхування. нерозуміння особливостей стра-
хових послуг навіть у разі правомірних дій стра-
хової компанії може привести до негативного 
ставлення споживачів.

Для більш ефективного просування страхо-
вих продуктів в умовах кризи доцільно засто-
совувати заходи, які запропонував о. хмелев-
ський [16, с. 108]: пропозиція комбінованих 
послуг, приєднання додаткових послуг, урізно-

манітнення скидок і бонусів, розвиток нестан-
дартних та нових продуктів. Можна навести 
такий приклад нестандартного продукту, як 
мікрострахування від фінансових збитків, 
пов’язаних з використанням платіжних карток. 
загалом мікрострахування використовується 
для захисту майнових інтересів фізичних осіб з 
низькими доходами, тому рентабельність таких 
продуктів є низькою [17, с. 24–25]. Проте через 
мікрострахування страхові компанії в умовах 
кризи можуть здійснювати популяризацію стра-
хових послуг та підвищувати довіру споживачів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. у ході 
дослідження було з’ясовано, що фінансовими 
ризиками слід вважати ризики діяльності фізич-
них і юридичних осіб, що пов’язані як з мож-
ливими збитками за фінансовими операціями, 
так і з можливим недоотриманням загальних 
доходів, прибутку чи неочікуваними витратами. 
Фінансові ризики можуть підлягати страхуванню 
за декількома видами страхування, але норма-
тивно-правові акти україни обмежують можли-
вості страхових компаній у цьому страхуванні 
порівняно із законодавством Єс.

збільшення обсягів страхування фінансо-
вих ризиків під час кризи в україні підтверджує 
наявність попиту на ці послуги. аналіз консолі-
дованих звітних даних страховиків україни дав 
змогу виявити тенденцію до зростання страхо-
вих платежів та кількості договорів страхування, 
завищення страхових тарифів, високу частку і 
неефективність перестрахування у перестрахо-
виків-резидентів, нестабільність розмірів і струк-
тури страхових виплат, існування заборгованості 
страхових компаній за страховими виплатами.

з метою розвитку страхування фінансо-
вих ризиків під час економічної нестабільності 
з урахуванням виявлених проблем для стра-
хових компаній було запропоновано заходи з 
управління страховими послугами, які можна 
об’єднати за такими напрямами:

1) зниження рівня технічного ризику страхо-
вої діяльності;

2) дотримання рівності інтересів сторін стра-
хових відносин;

3) розширення спектру послуг та підвищення 
якості їх надання.

слід погодитись з Д. ваніною в тому, що 
управління фінансовими ризиками є однією з 
найменш досліджених сфер [2, с. 184]. це твер-
дження можна віднести і до страхування фінан-
сових ризиків. враховуючи високу потребу спо-
живачів у цьому виді страхових послуг, доцільно 
спрямовувати наукові дослідження на ґрун-
товне вивчення світового досвіду зі страхування 
фінансових ризиків та його державного регулю-
вання з метою розробки практичних рекомен-
дацій для суб’єктів страхових відносин і регуля-
торних органів.
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У статті досліджено механізм функціонування системи пенсійного страхування в Україні. Виявлено 
проблеми, що заважають успішному розвитку трирівневої системи пенсійного забезпечення, а саме не-
гативні демографічні тенденції, що ускладнюють ситуацію з пенсіями, тому що кожен рік працюючі пови-
нні підтримувати все більшу кількість пенсіонерів. Доведено, що питання створення оптимальної моделі 
пенсій стає все більш актуальним. Обґрунтовано напрями вдосконалення функціонування української пен-
сійної системи.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійна система, пенсійний вік, соціальне страхування, пен-
сійна реформа, демографічна ситуація, недержавні пенсійні фонди, пенсіонер, видатки на державні пенсії.

В статье исследован механизм функционирования системы пенсионного страхования в Украине. Вы-
явлены проблемы, мешающие успешному развитию трехуровневой системы пенсионного обеспечения, а 
именно негативные демографические тенденции, осложняющие ситуацию с пенсиями, потому что каж-
дый год работающие должны поддерживать все большее количество пенсионеров. Доказано, что вопрос 
создания оптимальной модели пенсий становится все более актуальным. Обоснованы направления со-
вершенствования функционирования украинской пенсионной системы.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионная система, пенсионный возраст, социальное 
страхование, пенсионная реформа, демографическая ситуация, негосударственные пенсионные фонды, 
пенсионер, расходы на государственные пенсии.

Development of financing the mechanism of functioning of the Ukrainian pension insurance system is consid-
ered. The problems that impede the successful development of a three-tier pension system are identified. The issue 
of creating of an optimal model of retirement pensions is becoming urgent. Negative demographic trends complicate 
situation with pensions, because each year workers need to support the increasing number of retired people. The 
goal of the article is to justify the directions of improving the Ukrainian pension system.

Keywords: pension system, retirement age, social insurance, pension reform, the demographic situation, private 
pension funds, a pensioner, spending on state pensions.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. особливе місце в системі 
соціального страхування україни посідає пен-
сійне забезпечення, рівень якого є показником 
економічного та соціального становища насе-
лення. в умовах переходу до ринкових відносин 
проблема пошуку оптимальної моделі пенсій-
ного забезпечення стає однією з найгостріших. 
зниження ефективності господарювання і 
спад виробництва, низький рівень заробітної 
плати, висока інфляція на початку економіч-
них реформ призвели до різкого зменшення 
реальної ваги пенсій [1, с. 232]. Платіжна криза 
і складний фінансовий стан суб’єктів господа-
рювання зумовили несвоєчасну і неадекватну 
виплату внесків на пенсійне забезпечення, а 
також зростання заборгованості з виплати пен-
сій населенню.

Подальше блокування пенсійної реформи 
мало б надзвичайно негативні наслідки для дер-
жави і людей. спроби підвищити пенсії до рівня 
50–60% заробітної плати без запровадження пен-
сійної реформи тільки шляхом збільшення нара-
хувань на фонд оплати праці до 60–70% стали 
б непосильним тягарем для економіки. ситуація 
погіршується ще й у зв’язку з очікуваним прогноз-
ним загостренням демографічної ситуації, яка 
характеризується терміном «старіння нації». це 
означає збільшення частки пенсіонерів у структурі 
населення держави. тобто з часом кожен праців-
ник буде утримувати більшу кількість пенсіонерів. 
в україні демографічна ситуація є однією із най-
складніших у Європі. якщо на початку 60-х років 
хх ст. населення україни старше 60 років ста-
новило 11%, то сьогодні його чисельність майже 
подвоїлася і починаючи з 2011 р. почне стрімко 
зростати до рівня майже 30% населення держави 
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[2, с. 153]. Пік демографічного навантаження буде 
досягнуто у 30-х роках ххі ст.: на 10 осіб працез-
датного віку припадатиме 11 пенсіонерів (тобто 
один працюючий практично утримуватиме одного 
пенсіонера). таким чином, стає очевидною необ-
хідність розроблення концептуально нових напря-
мів удосконалення системи пенсійного забезпе-
чення україни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Дослідженню 
проблем, пов’язаних із пошуком оптимальної 
моделі пенсійного забезпечення громадян, при-
святили наукові праці такі вчені, як с.в. рога-
чов, н.М. Гуменюк, б.о. зайчук, е.М. лібанова, 
П.М. Макаренко, Ю.в. Пасічник, і.л. сазонець, 
в.о. скоропадська, в.М. Шумський та ін. Проте 
низка проблем, пов’язаних із функціонуванням 
системи пенсійного забезпечення, потребують 
додаткових досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування 
напрямів удосконалення пенсійного забезпе-
чення громадян україни. Для проведення дослі-
дження необхідно вирішити такі завдання:

– узагальнити іноземний досвід організації 
систем пенсійного забезпечення;

– проаналізувати процес функціонування 
пенсійної системи в україні;

– обґрунтувати альтернативні форми пенсій-
ного забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих результатів 
дослідження. у загальній декларації прав людини 
визначено право кожної людини на такі життєво 
необхідні речі, як їжа, одяг, житло, медичний 
догляд та соціальне обслуговування [3, с. 237], 
що забезпечують здоров’я і добробут людини та її 
сім’ї, та право на забезпечення в разі безробіття, 
хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого 
випадку втрати засобів для існування через обста-
вини, які від неї не залежать.

Пенсійне забезпечення, що здійснюється 
в межах системи соціального забезпечення, 
регулюється міжнародними конвенціями Між-
народної організації праці (МоП), які є набором 
певних критеріїв для внесення змін до націо-
нального законодавства.

Держави, що ратифікували зазначені кон-
венції, беруть на себе зобов’язання включити 
їх положення до своїх законодавчих актів і мати 
як мінімум три види пенсій із сукупності всіх 
видів пенсій та допомоги з безробіття, а також 
зобов’язуються у відповідних випадках встано-
вити норми мінімальних розмірів пенсій, компен-
сацій та медичної допомоги, а також рівня міні-
мального охоплення певної частини населення.

на нашу думку, існують чотири способи 
матеріального забезпечення людей пенсійного 
віку: по-перше, вони можуть продовжувати пра-
цювати поряд із молодими; по-друге, їх може 
взяти на своє забезпечення родина; по-третє, 

ця категорія населення може одержувати пен-
сію; по-четверте, якщо є можливість, жити на 
раніше зароблені заощадження.

зазначимо, що пенсійне забезпечення фак-
тично відіграє серйозну роль тільки у високо-
розвинених і частині середньорозвинених країн. 
у решті країн суспільство ще не переробило 
традиційний підхід, за яким діти утримують 
своїх літніх батьків, а ті намагаються працювати 
до останнього подиху.

істотне підвищення рівня державного пен-
сійного забезпечення в розвинених країнах при-
звело до того, що фінансове навантаження, 
пов’язане з утримуванням людей похилого віку, 
істотно зросло. на початку 90-х років хх ст. 
видатки держав заходу на виплату державних 
пенсій становили досить значну частку ввП. 
наприклад, в австрії видатки на державні пен-
сії становили близько 15%, в італії – 14,2%, у 
Франції – 13,3%, у німеччині – 12,3%, у Швеції – 
11,3%, у сШа – 6,9%, у великій британії – 6,4%, 
у канаді – 6,0%, в японії – 5,7%.

сучасні системи пенсійного забезпечення, 
що функціонують у різних країнах, не схожі між 
собою, тобто немає таких країн, пенсійні сис-
теми яких збігаються за принципами та органі-
заційними засадами функціонування, методами 
оподаткування та приборкання інфляційних про-
цесів, правилами, що регламентують пенсійні 
внески та виплати, тощо. кожна з пенсійних сис-
тем відповідає рівню та стабільності економіч-
ного розвитку країни, її масштабам, традиціям, 
ступеню організованості найманих працівників. 
національні пенсійні системи постійно адапту-
ються до нових соціально-економічних умов і 
демографічних особливостей населення країни.

у більшості розвинених країн пенсійне забез-
печення за ступенем достатності здійснюється 
на трьох рівнях. різниця між рівнями не дуже 
чітка, але вона існує:

1. захист від бідності.
2. забезпечення гідної старості.
3. Приватна ініціатива.
Перший рівень – це гарантія певного про-

житкового мінімуму, який реалізується, як пра-
вило у вигляді державної соціальної розпо-
дільчої системи.

Другий рівень розрахований на працюючих і 
стимулює їх брати участь у формуванні додат-
кової пенсії та характеризується найбільшим 
різноманіттям форм реалізації у державній і 
приватній пенсійній системах. стандартними 
стимулами з боку держави для розвитку цього 
рівня є податкові пільги, що надаються учасни-
кам пенсійних систем.

третій рівень надає можливість кожному 
підприємству і будь-якій людині здійснювати 
фінансування пенсійного забезпечення за раху-
нок власних коштів.

зосередимо увагу на тому, що в кожному кон-
кретному випадку реформи пенсійного забезпе-
чення абсолютно унікальні.
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так, у німеччині зберігається щедра система 
PAYG, але водночас для поступового заміщення 
системи першого рівня запроваджується чоти-
рьохвідсоткове відрахування до приватних пен-
сійних інститутів (із переходом від добровільних 
внесків до обов’язкового). у Швеції запрова-
джене обов’язкове відрахування 2,5% зарплати 
для капіталізації нагромаджень.

в офіційних документах Єс для здійснення 
реформи пенсійного забезпечення встановлені 
конкретні завдання, що охоплюють період 1998–
2020 рр. експертами зроблено прогноз, що за 
цей період частка в пенсійних виплатах PAYG 
знизиться з 84% до 64%, водночас зросте роль 
другого рівня – з 12% до 29%, а незначна сьо-
годні частка третього рівня потроїться – з 1,5% 
до 4,5%. При цьому сума приватних пенсійних 
активів у 2020 р. зросте з 2 до 12 трлн. євро. 
отже, реформа полягає в переході від переваж-
ної сьогодні державної соціальної розподільчої 
системи до державного та недержавного пен-
сійного страхування.

якщо загальний напрям реформи не викли-
кає розбіжностей, то щодо конкретних векто-
рів проведення реформи єдиної думки у світі 
немає, тому вироблено чотири основні підходи:

1. контроль зростаючих зобов’язань держави, 
тобто скорочення щедрості пенсійних виплат у 
рамках розподільчої системи та збільшення віку 
виходу на пенсію (Франція, німеччина).

2. ослаблення «соціального контракту»: 
поступова передача відповідальності від дер-
жави до громадянина, створення податкових 
пільг (сШа, Швеція) для вирішення головної 
проблеми цього методу – ступеня обов’язковості 
пенсійних внесків. без цього пенсійні системи 
розвиваються повільно (іспанія, італія).

3. «звільнення активів»: зняття перешкод 
для інвестування пенсійних резервів для підви-
щення їх прибутковості.

4. Доповнення розподільчої системи ринко-
вими механізмами (угорщина, Польща, італія, 
Швеція, низка країн латинської америки), тобто 
відрахування працівниками частини своєї зарп-
лати в недержавні пенсійні фонди та компанії зі 
страхування життя. наприклад, в угорщині для 
тих, хто має робочий стаж, відрахування коштів 
у нПФ здійснюється на добровільній основі, але 
для тих, хто починає трудову кар’єру, такі вне-
ски є обов’язковими. у чехії та словаччині такі 
відрахування є добровільними, а у Швеції, чилі, 
австралії – обов’язковими.

таким чином, механізм розробки ефектив-
ного пенсійного забезпечення в кожній країні 
проводиться по-різному, з урахуванням демо-
графічних, культурних, соціальних політичних, 
фінансових особливостей і можливостей.

треба зазначити, що вищезгадані проблеми 
притаманні діючій системі пенсійного страху-
вання нашої держави. Для україни надзвичайно 
актуальною є проблема скорочення населення. 
чисельність наявного населення в країні на 

1 січня 2016 р. становила 42 760,5 тис. осіб. 
упродовж 2015 р. чисельність населення змен-
шилася на 168,8 тис. осіб.

чисельність населення зменшилася за раху-
нок природного скорочення (183,0 тис. осіб), 
водночас зафіксовано міграційний приріст насе-
лення (14,2 тис. осіб). кількість живонародже-
них у 2015 р. становила 411,8 тис. осіб, помер-
лих – 594,8 тис. осіб.

нині в україні вік виходу громадян на пенсію 
є одним із найнижчих у світі (табл. 1).

відповідно, частка пенсіонерів у структурі 
населення істотно перевищує цей показник 
низки європейських країн. середній вік виходу 
на пенсію за вислугу років становить у чоловіків 
51,5 року, а у жінок – 48 років. середній період 
отримання пенсій наближається до середньої 
тривалості сплати пенсійних внесків. окрім 
цього, 2 млн. сьогоднішніх пенсіонерів зали-
шили роботу за 5–20 років до настання загаль-
ного пенсійного віку. 

таблиця 1
Вік виходу на пенсію в різних країнах

Країна Жінки Чоловіки
болгарія 60 63
велика 
британія 65 (з 2020 року) 65 (з 2020 року)

Грузія 65 65
Данія 67 67
естонія 63 63 
італія 65 65
Польща 60,4 65,4
словенія 60 65
угорщина 62 62
україна 60 60
чехія 61 62

в україні вже декілька років ведеться дис-
кусія з приводу підвищення пенсійного віку, але 
сьогодні однозначних оцінок не зроблено.

у рамках проекту «Пенсійна реформа та 
розвиток системи пенсійного страхування» за 
сприяння Мбрр центром соціальних експер-
тиз було проведено дослідження, результати 
якого засвідчили, що негативно до підвищення 
пенсійного віку ставиться переважаюча частина 
населення: жінок – 71%, чоловіків – 66%. най-
більш негативне ставлення було зафіксовано 
на півдні та півночі україни – 82–88%, найменш 
негативне – у києві та центральному регіоні – 
близько 48–65%.

таким чином, на початку ххі ст. вітчизняна 
система пенсійного забезпечення вступила в 
гостре протиріччя з новими реаліями ринко-
вої економіки і водночас стримувала рефор-
мування системи оплати праці та зростання 
легальних доходів населення.

внаслідок прийняття нового соціального 
законодавства з 2004 р. в україні почав працю-
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вати фінансовий механізм пенсійної системи, 
яка має такі складники: солідарний рівень, нако-
пичувальний рівень, додатковий недержавний 
рівень. зазначимо, що категорія фінансового 
механізму системи пенсійного забезпечення 
в україні є недостатньо вивченою і потребує 
подальшого поглибленого дослідження для 
вдосконалення методів впливу на фінансову 
систему пенсійного забезпечення на етапах 
формування, подальшого накопичення, пере-
розподілу, інвестування, а також цільового 
витрачання коштів пенсійної системи всіх рівнів, 
сформованих відповідними уповноваженими 
державою фінансовими установами на основі 
соціодемографічного стану суспільства, і досяг-
нення більш високих соціальних стандартів у 
пенсійній сфері.

в україні ключовим видом пенсійного забез-
печення є солідарний тип державного пенсій-
ного забезпечення (обсяг видатків Пенсійного 
фонду україни переважає обсяг активів недер-
жавних пенсійних фондів та компаній зі страху-
вання життя більш ніж у 60 разів).

Для вирішення проблеми збільшення рівня 
доходів і подолання бідності населення пенсій-
ного віку, на нашу думку, потрібно вдосконалити 
формулу обчислення прожиткового мінімуму 
відповідно до міжнародних стандартів; забезпе-
чити фінансування недостатньої до прожитко-
вого мінімуму суми пенсії за рахунок розмежу-
вання джерел фінансування різних видів виплат 
із ПФу з урахуванням коефіцієнту об’єктивності, 
який ураховуватиме зв’язок між рівнями сплати 
пенсійних внесків та пенсійними виплатами в 
загальнодержавній пенсійній системі.

з огляду на те, що добровільне пенсійне 
забезпечення має яскраво виражене соціальне 
призначення, в україні було обрано модель, 
яка дає змогу чітко виділити три найпоширеніші 
фінансові послуги: пенсійний депозитний раху-
нок, пенсійні накопичення для виплати пенсій 
на визначений строк, довічне пенсійне стра-
хування. відповідно, право пропонувати один 
із названих видів пенсійної послуги надано тій 
фінансовій установі, для якої саме цей вид 
послуги є основним видом діяльності: стра-
хування – страховим компаніям, депозити – 
банкам, накопичувальні пенсії на визначений 
строк – пенсійним фондам [4, с. 10].

загальний розподіл нПФ по регіонах україни 
залишається відносно сталим, найбільша кіль-
кість пенсійних фондів розміщена в києві – 53, 
або 73,6% від загальної кількості зареєстрова-
них нПФ, решта – у регіонах: у Дніпропетровській 
області – 4 (5,5%), харківській – 2 (2,8%), Доне-
цькій – 6 (8,3%), львівській – 2 (2,8%), івано-Фран-
ківській – 2 (2,8%), одеській області – 1 (1,4%), 
у херсоні – 1 (1,4%), сімферополі – 1 (1,4%), 
[5]. основною метою інвестування пенсійних 
активів є отримання учасниками недержав-
ного пенсійного забезпечення додаткових до 
загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування пенсійних виплат разом із забезпе-
ченням дохідності пенсійних активів вище рівня 
інфляції та залучення довгострокових інвести-
ційних ресурсів, необхідних для модернізації 
економіки. загальна вартість активів, сформо-
ваних недержавними пенсійними фондами, на 
30.06.2015 становила 2 157,1 млн. грн., що на 
9,4%, або на 224,2 млн. грн., менше порівняно 
з аналогічним періодом 2014 р. та на 17,8%, 
або на 325,3 млн. грн., більше порівняно з ана-
логічним періодом 2013 р. Для нПФ властиво 
формувати портфель, до якого входять об’єкти 
інвестування з мінімальним ступенем ризику, 
тому особливого значення набуває вибір інвес-
тиційних інструментів, використовуючи які 
нПФ зможуть забезпечити захист грошових 
коштів населення від інфляційних процесів 
і при цьому отримувати визначений приріст 
капіталу. Переважними напрямами інвесту-
вання пенсійних активів стали депозити в бан-
ках (34,8% інвестованих активів), цінні папери, 
дохід за якими гарантовано кабінетом Міні-
стрів україни (24,5%), облігації підприємств, 
емітентами яких є резиденти україни (20,8%) 
та акції українських емітентів (10,3%). Метою 
інвестування пенсійних активів є, насамперед, 
збереження пенсійних заощаджень громадян, 
тому стратегія інвестування недержавних пен-
сійних фондів є більш консервативною, ніж в 
інших фінансових установах. загальний дохід, 
отриманий від інвестування пенсійних активів, 
становив 1 014,6 млн. грн., або 55,0% від суми 
залучених внесків, зменшився порівняно з ана-
логічним періодом 2014 р. на 153,0 млн. грн., 
або на 13,1%. 

Поряд із нПФ доцільним і необхідним, на 
нашу думку, є існування такого інституту недер-
жавного пенсійного забезпечення, як компанії з 
убезпечення життя, однією з преваг яких є те, 
що тільки вони сьогодні мають можливість здій-
снювати довічну виплату пенсій.

вагомим є й те, що страховики можуть гаран-
тувати мінімальний розмір майбутньої пенсії. 
Придбавши поліс страхування життя, приуро-
чений до пенсійного віку, клієнт точно знатиме 
мінімальний розмір виплат та їх періодичність, а 
також те, на який розмір убезпечення може роз-
раховувати родина в разі його смерті [6, с. 49]. 
недержавні пенсійні фонди такої можливості 
позбавлені. До того ж вони навіть не мають 
інструментів для оцінки розміру майбутньої пен-
сії, яка безпосередньо залежить від прибутко-
вості пенсійних ресурсів, вкладених компанією 
з управління активами.

До переваг страховиків також варто віднести 
й відсутність твердої прив’язки до пенсійного 
віку, більш різноманітний перелік страхових 
продуктів, наявність страхового захисту, а нПФ 
можуть використовувати тільки однотипні про-
дукти, визначені законом.

висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. ство-
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рення оптимальної моделі системи пенсійного 
страхування в україні потребує формування 
дійового фінансового механізму недержавного 
пенсійного забезпечення громадян.

недержавне пенсійне забезпечення має 
розглядатися як конкурентний ринок, на якому 
всі надавачі послуг вільно пропонують спо-
живачам (фізичним особам та їх роботодав-
цям) широкий спектр пенсійних продуктів, а ті, 
керуючись потребами у створенні додаткового 
фінансового захисту на старість, вільно обира-
ють і продукт, і його продавця.

страхові компанії є впливовими суб’єктами 
недержавного пенсійного страхування, з 
повним циклом, який охоплює стадії як накопи-
чення та інвестування пенсійних внесків, так і 
пенсійних виплат.

обмеження монополізму у сфері господа-
рювання загалом, а отже, й у сфері недер-
жавного пенсійного забезпечення означає, що 
недержавні пенсійні фонди, компанії зі страху-
вання життя та банки повинні мати рівні можли-
вості щодо накопичення пенсійних внесків та їх 
інвестування.
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У статті проаналізовано та систематизовано наукові підходи до формування принципів бухгалтер-
ського обліку та управління інноваційною діяльністю. Виявлено відношення принципів фінансового та 
управлінського (стратегічного) обліку до процесів обліку інноваційної діяльності. Запропоновано нові прин-
ципи бухгалтерського обліку та інноваційної діяльності в її управлінні.

Ключові слова: бухгалтерський облік, управлінський облік, інноваційна діяльність, принципи бухгал-
терського обліку.

В статье проанализированы и систематизированы научные подходы к формированию принципов бух-
галтерского учета и управления инновационной деятельностью. Выявлено отношение принципов фи-
нансового и управленческого (стратегического) учета к процессам учета инновационной деятельности. 
Предложены новые принципы бухгалтерского учета и инновационной деятельности в ее управлении.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, управленческий учет, инновационная деятельность, принци-
пы бухгалтерского учета.

Scientific approaches to the essence of the principles in the accounting system and management innovation activ-
ity analyzed and systematized in article. Discovered respect the financial and management (strategic) account to the 
account of the innovation activity. The new accounting principles in the management of innovative activity proposed.

Keywords: principles, accounting, management (strategic) account, innovation activity, management of innova-
tion activity.

Постановка проблеми. в сучасних умовах 
суб’єкти господарювання віддають перевагу 
новим методам управління знаннями; управ-
ління сучасними змінами в бізнес-середовищі. 
тобто активізації та втіленню в практику інно-
ваційної діяльності, яка потребує відповід-
ного обліково-аналітичного забезпечення. така 
діяльність в системі бухгалтерського обліку 
повинна ґрунтуватись на певних теоретичних 
засадах, концепціях, відповідати чітким прави-
лам і принципам, забезпечувати інформаційні 
потреби управління тощо.

інноваційна діяльність, як і будь-яка інша 
діяльність, визначається певними принципами. 
Дослідники виділяють різні принципи іннова-
ційної діяльності, якими слід керуватися під час 
її здійснення та управління. нами систематизо-
вано та доповнено ті принципи [1; 2], які най-
більш відповідають сучасним вимогам управ-

ління, зокрема економії, ритмічності, адаптації, 
взаємоузгодженості, ризику, масштабності, 
прибутковості, саморозвитку, динамічності, 
самоорганізації, саморегуляції, креативності, 
перманентності, реалізації інноваційної полі-
тики підприємства.

система бухгалтерського обліку також базу-
ється на принципах, які ще називають вимогами 
або допущеннями. Принцип з переводу – це 
принцип (от лат. «principium» – початок, основа, 
походження, первопричина) – вихідні умови, 
сукупність вихідних базових положень, ідей, від-
повідно до яких вона функціонує [3, с. 947].

загальновизнано, що в теорії бухгалтер-
ського обліку принципи є складовою концепту-
альних основ обліку. вони в сукупності із посту-
латами, методами, процедурами, правилами 
продукують методологію бухгалтерського обліку. 
щодо цього н.М. Малюга відзначає: «Принципи 
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як елемент регулювання методології бухгалтер-
ського обліку тлумачаться як правила, інструкції, 
вимоги, рекомендації, обмеження, якісні харак-
теристики, а також як основоположні концепції» 
[4, с. 414–422].

тобто принципи бухгалтерського обліку – це 
фундамент, базисне положення бухгалтерського 
обліку. Принципи закладені в основі визначених 
правил ведення бухгалтерського обліку та фор-
мування показників фінансової звітності. крім 
того, вони є основою для розроблення облікової 
політики на підприємстві.

Принципи як методологічна складова фор-
муються, виходячи із визначених цілей бухгал-
терського обліку, які перш за все орієнтовані на 
реалізацію цілей власника. якщо проаналізу-
вати принципи бухгалтерського обліку в різних 
країнах, то можна стверджувати, що в їх основі 
закладені ідентичні сутнісні ознаки (повнота 
висвітлення, надійність, правдивість, послідов-
ність, безперервність, суттєвість тощо). визна-
чені принципи є характерними для кожної країни 
та враховують особливості її економічного роз-
витку. крім того, ці принципи є базовою основою 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Місією бухгалтерського обліку як інформацій-
ної системи є забезпечення правдивою, реле-
вантною інформацією як реальних, так і потен-
ційних користувачів бухгалтерської інформації. 
Проте в сучасних умовах інформаційні запити 
користувачів постійно змінюються, як і зміню-
ються їх пріоритети. такі нові запити впливають 
на формування внутрішньої побудови мето-
дології бухгалтерського обліку і, відповідно, її 
методологічних інструментів, а саме методів, 
способів, прийомів, принципів тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання методології бухгалтерського обліку та її 
методологічних інструментів розглядали багато 
вітчизняних вчених, серед яких слід назвати 
таких, як Ф.Ф. бутинець, с.Ф. Голов, в.М. жук, 
с.Ф. легенчук, н.М. Малюга, М.а. Проданчук, 
М.М. Шигун, в.о. Шевчук.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. водночас потребують 
глибших досліджень питання сутності та порядку 
застосування принципів бухгалтерського обліку, 
зокрема, в управлінні інноваційною діяльністю.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є вивчення та система-
тизація наукових підходів до формування прин-
ципів бухгалтерського обліку, виявлення відно-
шення принципів фінансового та управлінського 
(стратегічного) обліку до процесів обліку іннова-
ційної діяльності, розробка пропозицій щодо їх 
удосконалення.

Для досягнення поставленої мети у статті 
розглядаються такі питання: уточнення змісту 
принципів бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності; аналіз та уточнення змісту прин-
ципів управлінського (стратегічного) обліку; 
визначення принципів управління інноваційною 

діяльністю; обґрунтування нових принципів бух-
галтерського обліку та фінансової звітності в 
управлінні інноваційною діяльністю.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. чинне законодавство визначає такі 
принципи бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності, як обачність; повне висвітлення; 
автономність; послідовність; безперервність; 
нарахування та відповідність доходів і витрат; 
превалювання сутності над формою; історична 
(фактична) собівартість; єдиний грошовий 
вимірник; періодичність.

як нами було відзначено, такі принципи є 
базовими нормативними правилами, якими слід 
керуватися під час здійснення господарських 
операцій, зокрема операцій інноваційної діяль-
ності в системі бухгалтерського обліку. тому 
розкриємо більш детально ці принципи.

Принцип превалювання сутності над фор-
мою. згідно з цим принципом обліковують всі гос-
подарські операції відповідно до їх сутності, хоча 
на практиці є приклади домінування юридичного 
законодавства. найліпший варіант – відобра-
жати в бухгалтерському обліку господарську опе-
рацію і за сутністю, і законно. як приклад, недо-
стовірне відображення в первинних документах 
інформації, пов’язаної з дослідженнями і розроб-
ками за їх сутністю. як наслідок, це приводить до 
завищення (заниження) активів.

серед науковців та практиків існує думка про 
невідповідність принципу достовірності такому 
принципу, як превалювання сутності над фор-
мою. тому вони вважають, що принцип пре-
валювання сутності над формою не потребує 
окремого виділення.

Принцип нарахування та відповідність дохо-
дів та витрат. за цим принципом регулюється 
момент визнання доходів і витрат, зокрема 
результати господарських операцій відобража-
ються в момент їх здійснення, а не тоді, коли 
надходять кошти від здійснення таких операцій. 
це дає можливість користувачам отримувати 
інформацію як про здійснені господарські опе-
рації, так і про зобов’язання, які слід викону-
вати у майбутньому. але на практиці виникають 
неточності стосовно відображення (завищення, 
заниження) доходів і витрат та віднесення їх до 
доходів і витрат майбутніх періодів. так, іннова-
ційна діяльність характеризується різноманіт-
ністю і довготривалістю. При цьому на практиці 
виникають питання щодо правильності форму-
вання та списання витрат на дослідження і роз-
робки, зокрема списання їх на поточні витрати, 
витрати майбутніх періодів чи капіталізації у 
складі нематеріальних активів, інноваційної 
продукції тощо.

Принцип послідовності передбачає засто-
сування із року в рік єдиної облікової політики. 
тобто застосування вибраних методів обліку 
та оцінки до об’єктів обліку. їх зміна дозволя-
ється в разі зміни законодавства та якщо зміни 
забезпечать достовірне відображення подій або 
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операцій у фінансовій звітності підприємства. 
Про ці зміни зазначається в примітках до річної 
фінансової звітності, а також вони повинні бути 
обґрунтовані. щодо сфери інноваційної діяль-
ності вказуються зміни, які пройшли в методах 
оцінки та обліку об’єктів інноваційної діяльності.

Принцип обачності. основна мета цього 
принципу – застосовувати для бухгалтерського 
обліку методи оцінки об’єкта, що дають можли-
вість запобігти заниженню оцінки зобов’язань 
та витрат і завищенню оцінки активів і доходів 
підприємства. як приклад, висока репутація, 
фірмова марка підприємства та його людський 
капітал не відображаються як активи. як наслі-
док, це впливає на застосування наступного 
принципу – історичної (фактичної) собівар-
тості, коли перевага віддається саме цьому 
принципу. відомо, що інвестори, кредитори заці-
кавлені в об’єктивній реальній оцінці підприєм-
ства, зокрема майна, а не оцінці майна мину-
лих періодів. При цьому важливим моментом є 
доцільність фіксування оцінки на певний об’єкт 
обліку в наказі про облікову політику.

як вихід із цієї ситуації л.а. чайковська про-
понує до складу принципів віднести поняття 
справедливої вартості – як вартості майна, 
зобов’язань, капіталу підприємства, що визна-
чена на основі пріоритетів поточного економіч-
ного наповнення фактів господарської діяль-
ності над його юридичною формою. це дасть 
змогу визначити потенційну цінність підприєм-
ства на основі інформаційного відображення 
відносин, які склалися в процесі формування 
активів і пасивів [5].

с.Ф. легенчук пропонує в окремих момен-
тах, а саме тоді, коли оцінка активів, для яких 
«оцінка на основі додавання витрат не є нор-
мальною», «відходити» від застосування прин-
ципу історичної собівартості та оцінювати їх за 
справедливою вартістю [6, с. 25].

Проте німецькі автори пропонують нейтраль-
ний підхід до принципу оцінки. такий принцип 
вони називають індивідуальною оцінкою, згідно 
з яким активи і зобов’язання повинні оцінюва-
тися незалежно.

Принцип повного висвітлення засвідчує 
повноту інформації про фактичні та потенційні 
наслідки господарських операцій та подій, які 
впливають на прийняття рішень. тобто корис-
тувачам повинна бути надана правдива, своє-
часна та прозора інформація про інтелектуальні 
активи та результати інноваційної діяльності 
підприємства.

на думку М.а. Проданчука, принципи обач-
ності та повного висвітлення мають неузго-
джений характер та частково суперечать 
один одному. враховуючи, що в національних 
стандартах бухгалтерського обліку відсутній 
критерій щодо розкриття інформації, що є сут-
тєвою, автор запропонував віднести принцип 
повного висвітлення до складу якісних харак-
теристик [7, с. 124].

слід зазначити, що принципи автономності, 
безперервності, єдиного грошового вимірника 
та періодичності теоретично обґрунтовані, їх 
дотримуються на практиці. хоча серед таких 
принципів є певні невідповідності.

Принцип безперервності засвідчує про-
довження діяльності підприємства, що надає 
йому надійності та перспективності. щодо цього 
я.в. соколов та с.М. бичкова наголошують на 
тому, «що принцип безперервності діяльності 
ігнорує очевидне – неминуче припинення діяль-
ності фірми» [8, с. 17].

застосування принципу безперервності 
діяльності пов’язано із дотриманням інших 
принципів бухгалтерського обліку, що сприя-
тиме ефективному функціонуванню системи 
бухгалтерського обліку та інвестиційній прива-
бливості підприємства. так, у разі припинення 
інноваційної діяльності (як основної діяльності) 
підприємства виникає проблема оцінки іннова-
ційних активів, які не відповідатимуть принципу 
історичної (фактичної) собівартості.

на думку с.Ф. легенчука, розглядаючи 
досягнення у сфері фізики, одним із можливих 
напрямів розвитку філософських основ бух-
галтерської науки може визначити здійснення 
інтерпретації та застосування в обліку принципу 
корпускулярно-хвильового дуалізму. застосу-
вання цього принципу означає, що, з одного 
боку, господарську діяльність можна розглядати 
як потік перервних фактів господарського життя, 
які в багатьох випадках проявляють властивості 
безперервних хвиль (уособлюють собою безпе-
рервну діяльність [9].

Принци автономності – підприємство роз-
глядається як самостійна одиниця, тобто від-
окремлено від своїх органів управління і від 
інших підприємств. тому в обліку повинні відо-
бражатися активи, зобов’язання та капітал 
тільки даного підприємства. особливо це стосу-
ється прав на об’єкти інтелектуальної власності 
працівників підприємства та інших суб’єктів гос-
подарювання.

Принцип єдиного грошового вимірника як 
базовий є в основі всіх господарських операцій 
на підприємстві. Проте внутрішні та зовнішні 
користувачі зацікавлені в інформації як фінан-
сового, так і нефінансового характеру. напри-
клад, важливою є інформація про результати 
інноваційної діяльності, зокрема апробовані та 
впроваджені об’єкти інноваційної діяльності, 
об’єкти права інтелектуальної власності захи-
щені охоронними документами, частка реалізо-
ваних об’єктів інноваційної діяльності, творчий 
потенціал працівників тощо. такими можливос-
тями наділена система управлінського (страте-
гічного) обліку тощо.

Принцип періодичності – застосування 
розподілу господарської діяльності на певні 
періоди для складання фінансової звітності. 
Подання фінансової звітності щоквартально та 
за рік регулюється законодавчо. але для потреб 
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управління потрібна оперативна, кваліфікована 
та найдокладніша інформація різного характеру, 
зокрема щодо результатів та розвитку інновацій-
ної діяльності. При цьому слід також врахувати 
безперервність діяльності підприємства.

такі невідповідності та неточності у визна-
чених принципах бухгалтерського обліку при-
зводять до їх невиконання повною мірою на 
практиці. щодо цього н.н. хахонова зазначає, 
«що одночасно виконувати всі принципи інколи 
не має можливості, оскільки між ними простежу-
ється певне протиріччя. в конкретному випадку 
бухгалтеру слід віддавати перевагу найбільш 
значимим принципам <…> і керуватися при 
цьому принципом релевантності (доречності). 
цей принцип можна визначати як вибір в ролі 
основних тих принципів, які дадуть можливість 
отримати найбільш корисну з точки зору корис-
тувача інформацію, необхідну для прийняття 
рішення» [10, с. 90].

М.М. Шигун, досліджуючи принципи бух-
галтерського обліку, запропонувала для під-
вищення якості звітної інформації визначення 
принципів в бухгалтерському обліку здійсню-
вати з відокремленням рівнів ведення обліку 
та складання звітності й виділяти, відповідно, 
принципи організації бухгалтерського обліку 

(принципи комплексності, автономності, безпе-
рервності діяльності, раціональності, адекват-
ності, імперативності), ведення бухгалтерського 
обліку (принципи подвійного відображення, від-
повідності, обачності, превалювання сутності 
над формою, історичної вартості, грошового 
вимірника, періодизації, послідовності, повноти, 
несуперечливості), принципи складання і 
подання фінансової звітності (достовірності, 
зрозумілості, суттєвості, взаємоузгодженості, 
відкритості, об’єктивності) [11, с. 200].

Погоджуємося з автором щодо визначення 
принципів в бухгалтерському обліку з відокрем-
ленням рівнів ведення обліку та складання звіт-
ності. Проте доцільно було б розкрити принципи 
управлінського, стратегічного та податкового 
обліку, які є складовими системи бухгалтер-
ського обліку та мають практичне спрямування.

слід відзначити, що нині майже врегульовані 
проблемні питання гармонізації фінансового та 
податкового обліку на законодавчому рівні. тому 
більше уваги зосередимо на принципах управлін-
ського (стратегічного) обліку. При цьому слід вра-
ховувати принципи, які мають певні особливості, 
виходячи зі специфіки інноваційної діяльності.

як зазначає л.в. наподовська, «управлін-
ський облік визначається як система, яка додає 

таблиця 1
Принципи бухгалтерського обліку та інноваційної діяльності в її управлінні

Складові Бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності

Управлінського 
(стратегічного) обліку

Управління інноваційною 
діяльністю

Мета

надання повної, правдивої 
та неупередженої інформації 

про фінансовий стан, 
результати діяльності та 
рух грошових коштів на 

підприємстві.

оперативне забезпечення 
всіх рівнів управління 

необхідною інформацією 
для прийняття управлінських 

(стратегічних) рішень.
Для інноваційної діяльності: 
забезпечення оперативною, 
кваліфікованою інформацією 

про операції інноваційної 
діяльності та її результати 

для прийняття тактичних та 
стратегічних інноваційних 

рішень.

забезпечення 
інтелектуалізації 

виробництва, що враховує 
зміну завдань і принципів 

інноваційної діяльності 
для задоволення 

суспільних потреб в 
конкурентоспроможних 
товарах і послугах та 

отримання певного ефекту.

Принципи

обачність; повне 
висвітлення; автономність; 

послідовність; 
безперервність; нарахування 

та відповідність доходів 
і витрат; превалювання 
сутності над формою; 
історична (фактична) 
собівартість; єдиний 
грошовий вимірник; 

періодичність.

системність; періодичність; 
своєчасність; оперативність; 

адресність; аналітичність 
інформації, узгодженість; 
цілісність; відповідність 

доходів і витрат; 
результативність, 

відповідальність за 
прийняття рішень; 

комплексність; 
контрольованість; 

перманентність реалізацій 
стратегій.

економічність; 
ритмічність; адаптивність; 

взаємоузгодженість; 
ризиковість; масштабність; 

прибутковість; 
саморозвиток; динамічність; 

самоорганізація; 
саморегуляція; креативність 
оцінки і врахування зовнішніх 

факторів; перманентність 
реалізації інноваційної 
політики підприємства.

Принципи прозорість*.
прозорість * цільового 

(стратегічного) 
спрямування*.

прозорість* цільового 
(стратегічного) 

спрямування*, науково-
технологічний*.

* запропоновано автором
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цінність процесу безперервного удосконалення 
планування, проектування, вимірювання і функ-
ціонування систем фінансової й нефінансової 
інформації, що спрямовує дії менеджменту, 
мотивуючи поведінку, підтримує і створює куль-
турні цінності, необхідні для досягнення страте-
гічних, тактичних і оперативних цілей організа-
ції» [12, с. 174].

враховуючи, що управлінський облік покли-
каний забезпечувати всі рівні управління необ-
хідною інформацією для прийняття управлін-
ських рішень, л.в. наподовська запропонувала 
принципи методологічного плюралізму; резуль-
тативності; відповідальності за прийняття 
рішень; комплексності; різної собівартості для 
різних цілей; економічності [12, с. 176].

М.а. Проданчук розвив такі принципи управ-
лінського обліку, як принципи аналітичності 
інформації, використання первинної інформа-
ції; періодичності відображення інформації; 
узгодженості; цілісності; бюджетного методу 
управління витратами; відповідності доходів і 
витрат [13].

відомо, що сучасна облікова система пови-
нна відповідати стратегічним цілям підпри-
ємства. тобто надавати інформацію для здій-
снення стратегічного планування, стратегічного 
аналізу; створювати умови для стратегічного 
контролю. таку систему обліку називають 
стратегічним обліком, яка повинна відповідати 
дотриманню таких принципів: «системності, 
систематичності, своєчасності, оптимальності, 
спрямованості» [14]. Дослідження питань обліку 
та принципів управлінського і стратегічного 
обліку не є метою нашої роботи, тому принципи 
в межах цих видів обліку нами не розмежовані.

на основі проведених досліджень нами систе-
матизовано і удосконалено принципи бухгалтер-
ського обліку, фінансової звітності і управлінського 
(стратегічного) обліку в управлінні інноваційною 
діяльністю. їх дотримання підвищить якість інфор-
мації та сприятиме прийняттю управлінських 
(стратегічних) інноваційних рішень. тому більш 
детально розкриємо запропоновані принципи бух-
галтерського обліку (табл. 1).

Принцип цільового (стратегічного) спря-
мування. Досліджуючи теоретико-методологічні 
основи об’єктів обліку інноваційної діяльності, ми 
зробили висновок про необхідність врахування в 
ній стратегічних цілей. така мета визначається 
інформаційними запитами внутрішніх та зовніш-
ніх користувачів та впливає на формування цих 
запитів. сприйняття таких інформаційних викли-
ків відбивається на методологічних складових 
обліку інноваційної діяльності тощо [145].

тому відповідно до принципу цільового (стра-
тегічного) спрямування підприємство повинно 
мати головну (стратегічну) мету, виходячи із 
пріоритетності, зокрема визначену в інтересах 

управління та пов’язану із її визнанням та облі-
ковим відображенням.

на нашу думку, важливим принципом обліку 
є транспарентність, іншими словами, прозо-
рість. він полягає в тому, що інформація, яка 
створюється та продукується в системі бух-
галтерського обліку, а також між економічними 
системами, є прозорою і зрозумілою для всіх 
учасників ринку. Дотримання такого принципу 
сприятиме усуненню інформаційної асиметрії в 
системі бухгалтерського обліку та економіці кра-
їни, що в кінцевому підсумку сприятиме прозо-
рості та покращенню ведення бізнесу, зокрема 
на інноваційній основі.

Питання транспарентності обліку є важли-
вими, особливо коли україна прагне стати повно-
правним членом Єс. так, у тексті Директиви Єс 
2004/109 зазначається, що «емітенти цінних 
паперів повинні забезпечити відповідну транспа-
рентність інформації для інвесторів. у 2013 році 
ця Директива була оновлена. основні зміни 
стосуються як великих компаній, так і малих та 
середніх підприємств, які є учасниками фондо-
вого ринку Єс. Для забезпечення прозорості та 
захисту прав інвесторів Директива передбачає 
дотримання основних принципів обліку; терміни, 
періодичність та формат подання звітності; роз-
криття та оприлюднення інформації» [16, с. 15].

враховуючи необхідність забезпечення тран-
спарентності обліку, як це вже пролангується в 
країнах Європейського союзу, вважаємо, що 
тільки дотримання принципу прозорості (тран-
спарентності) забезпечить транспарентність 
всієї системи обліку. це дасть змогу забезпе-
чити відповідний рівень об’єктивності та прозо-
рості інформації для всіх зацікавлених користу-
вачів, зокрема потреб управління.

на нашу думку, важливим є дотримання 
науково-технологічного принципу, особливо 
для управління інноваційною діяльністю. такий 
принцип покликаний об’єктивно оцінити інно-
ваційний (науковий) потенціал підприємства та 
адаптувати його до потреб управління. а також 
характеризується використанням результатів 
наукових та науково-технічних досліджень для 
реалізації інноваційних програм.

Висновки. отже, принципи бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності є важливою скла-
довою методології бухгалтерського обліку та 
забезпечення її надійності. на основі проведе-
них досліджень запропоновано принципи бух-
галтерського обліку в управлінні інноваційною 
діяльністю, зокрема принципи транспарентності 
(прозорості), цільового (стратегічного) спряму-
вання та науково-технологічний. це дасть змогу 
забезпечити відповідний рівень об’єктивності 
та прозорості інформації для всіх зацікавлених 
користувачів, зокрема для прийняття стратегіч-
них управлінських рішень.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ  
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

FEATURES OF RECOGNITION OF BIOLOGICAL  
FORESTRY ASSETS
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національний університет біоресурсів
і природокористування україни

У статті представлено класифікацію біологічних активів у лісовому господарстві. Виділено ознаку 
біологічних активів, що полягає у здатності до біологічної трансформації (включає процеси росту, деге-
нерації, виробництва та відтворення). Проаналізовано біологічні активи в контексті їх потрійної суті. По-
перше, в значенні природних ресурсів, адже біологічні активи забезпечують екологічний природний баланс, 
підтримуючи функціонування системи «людина – природа». По-друге, біологічні активи виступають дже-
релом національного багатства країни, у процесі поміркованого та невиснажливого використання вони 
здатні приносити еколого-економічну користь людству. По-третє, біологічні активи складають основу 
господарських активів і приносять економічний ефект від свого використання. Підсумовуючи вищевказа-
не, зробили висновок про доцільність віднесення лісу та його елементів до біологічних активів.

Ключові слова: лісове господарство, біологічні активи, лісові ресурси, обліково-аналітичне забезпечення.

В статье представлена классификация биологических активов в лесном хозяйстве. Выделен признак 
биологических активов, который заключается в способности к биологической трансформации (включает 
процессы роста, дегенерации, производства и воспроизводства). Проанализированы биологические ак-
тивы в контексте их тройной сущности. Во-первых, в значении природных ресурсов, ведь биологические 
активы обеспечивают экологический природный баланс, поддерживая функционирование системы «че-
ловек – природа». Во-вторых, биологические активы выступают источником национального богатства 
страны, в процессе умеренного и неизнурительного использования оны способны приносить эколого-эко-
номическую пользу человечеству. В-третьих, биологические активы составляют основу хозяйственных 
активов и приносят экономический эффект от своего использования. Подводя итог вышесказанного, 
сделали вывод о целесообразности отнесения леса и его элементов к биологическим активам.

Ключевые слова: лесное хозяйство, биологические активы, лесные ресурсы, учетно-аналитическое 
обеспечение.

The article presents the classification of biological assets in the forestry sector. Isolated sign of biological assets, 
which is the ability to biological transformation (including the processes of growth, degeneration, production, and 
reproduction). Biological assets are analyzed in the context of their triple nature. Firstly, within the meaning of natural 
resources, for the biological assets provide ecological balance of nature, supporting the functioning of the «man – 
nature» system. Second, the biological assets are the source of national wealth, while moderate and non-exhausting 
use ones able to bring ecological and economic benefits to mankind. Third, the biological assets are the basis of 
economic assets and bring economic benefit from their use. Summarizing the above, concluded that the feasibility 
of classifying forest and its elements to the biological assets.

Keywords: forestry, biological assets, forest resources, accounting and analytical support.

Постановка проблеми. вихід україни на сві-
тову економічну арену зумовив бурхливий роз-
виток інтеграційних процесів, які вимагають вирі-
шення низки об’єктивно зумовлених внутрішніх 
завдань в усіх сферах суспільного виробництва. 
безпосередньо це відноситься до виробництв, 
які визначають економічну потужність країни з 
одночасним безперервним використанням при-
родних ресурсів. До таких належить лісогоспо-
дарський комплекс, який своїм функціонуванням 

робить вплив на економіку держави та на розви-
ток багатьох галузей промисловості, сільського 
господарства, транспорту, будівництва, охорони 
здоров’я, туризму тощо. Проте лісогосподар-
ський комплекс україни характеризується нині 
кризовим становищем: стан лісів не відповідає 
економічним і екологічним вимогам, площа лісів 
за останнє тисячоліття скоротилась більше ніж 
утричі, відбулись антропогенне переформування 
лісових ландшафтів, зниження їх природної про-
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дуктивності, збідніння біорізноманіття. лісові 
насадження виснажені надмірними рубками, їх 
природно-захисні функції нижчі, ніж потенційно 
можливі [4]. низькі темпи лісовідновлення і лісо-
розведення спричинили поглиблення диспро-
порції між лісоресурсною базою, можливостями 
лісоексплуатації та лісоспоживання.

у зв’язку з цим дослідження ресурсної бази 
лісового господарства у поєднанні із обліковим 
забезпеченням дасть можливість по-новому 
оцінити лісогосподарську діяльність та визна-
чити подальші перспективи розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
значний внесок у вирішення проблем раціо-
нального використання і відтворення лісових 
ресурсів, формування організаційно-економіч-
них механізмів розвитку лісоресурсної сфери 
зробили такі вітчизняні науковці, як, зокрема, 
в. Голян, я. Дяченко, в. костюченко, р. Грачова, 
н. Малюга, М. огійчук, в. савчук, Ю. Медве-
дєв, і. синякевич, які у своїх наукових працях 
висвітлювали шляхи пошуку ефективних меха-
нізмів управління лісогосподарським комплек-
сом, аналітичні дослідження біологічних активів 
лісових господарств і забезпечення еколого-
економічної рівноваги лісокористування. Проте 
виникає необхідність розроблення нових основ 
екологічного лісокористування, які б врахову-
вали необхідність різнопланового і цільового 
використання лісів, підвищення їх стійкості та 
розроблення нових, сучасних механізмів управ-
ління процесом державного контролю за охоро-
ною, захистом, використанням та відновленням 
лісів в україні [2].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є поглиблення теоре-
тико-методичних засад бухгалтерського обліку 
і аналізу, формування та визнання лісових біо-
логічних активів, дослідження діючих науково-
практичних рекомендацій та пошук шляхів 
поліпшення обліково-аналітичного забезпе-
чення управління ними, спрямованого на під-
вищення соціально-економічної та екологічної 
ефективності лісового господарства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підприємства лісового господарства – 
це специфічні організаційні структури, які нале-
жать до галузі матеріального виробництва. їх 
основна діяльність полягає у здійсненні комп-
лексу заходів з охорони, захисту, раціонального 
використання та розширеного відтворення лісів 
[5]. заготівля та реалізація готової лісової про-
дукції передбачає активне використання при-
родних лісових ресурсів. їх обмеженість спри-
чинятиме зниження виробничих можливостей 
господарства. саме тому доцільно підприєм-
ствам лісового господарства дотримуватись у 
своїй діяльності таких пріоритетних напрямів:

1) відтворення лісових ресурсів на багатоці-
льовій, розширеній основі;

2) переорієнтація капітальних вкладень і 
структури джерел інвестування на впровадження 

госпрозрахунку і формування джерел власних 
ресурсів для лісогосподарського виробництва;

3) розширення лісосировинної бази пере-
важно шляхом інтенсифікації лісогосподар-
ського виробництва;

4) формування аналітичного центру забезпе-
чення лісовими ресурсами, постійний контроль 
наявності, використання та відтворення, фор-
мування обліково-інформаційного середовища 
з метою нарощування економічного потенціалу 
та покращення екологічної рівноваги.

однією з умов успішного функціонування 
лісового господарства є організація достовір-
ного й об’єктивного бухгалтерського обліку лісо-
вих біологічних активів з урахуванням всієї спе-
цифіки галузі, що виявляється у забезпеченні 
повного контролю за достовірністю облікової та 
аналітичної інформації, виходячи із впливу на 
результати господарювання біологічних законів 
і трансформацій.

визнання лісових ресурсів біологічними 
активами дасть змогу по-новому переосмис-
лити питання експлуатації лісу. Для цього перш 
за все треба дати визначення понять «біологічні 
активи», «ліс», «лісові ресурси». згідно з Мсбо 
41 «сільське господарство» біологічні активи – 
це жива тварина або рослина. Групою біологіч-
них активів названа сукупність подібних живих 
тварин або рослин. цей стандарт не передбачає 
у складі біологічних активів землю [6]. однією 
із ознак біологічних активів виступає здатність 
до біологічної трансформації, яка включає про-
цеси росту, дегенерації, виробництва та відтво-
рення, які спричиняють якісні та кількісні зміни. 
у П(с)бо 30 «біологічні активи» можемо розгля-
нути дещо іншу інтерпретацію біологічних акти-
вів; там вони розуміються як жива тварина або 
рослина, яка в процесі біологічних перетворень 
здатна давати сільськогосподарську продук-
цію та/або додаткові біологічні активи, а також 
приносити в інший спосіб економічні вигоди [7]. 
у національному положенні біологічні активи 
за періодом надання економічних вигід поділя-
ються на поточні та довгострокові. Поточними є 
ті біологічні активи, що здатні давати сільсько-
господарську продукцію та / або додаткові біо-
логічні активи (активи, одержані в процесі біоло-
гічних перетворень), приносити в інший спосіб 
економічні вигоди протягом періоду, що не пере-
вищує дванадцять місяців, а також тварин на 
вирощуванні та відгодівлі. Довгостроковими біо-
логічними активами є всі інші активи, що не уві-
йшли до поточних біологічних активів.

аналізуючи біологічні активи, доцільно вра-
ховувати їх тристоронню суть. По-перше, в 
значенні природних ресурсів, адже біологічні 
активи забезпечують екологічний природний 
баланс, підтримуючи функціонування сис-
теми «людина – природа». По-друге, біологічні 
активи виступають джерелом національного 
багатства країни. розрізняють національне 
багатство: матеріальне (матеріальні активи, 
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створені людиною, та «вільні» блага – дари при-
роди) та нематеріальне (духовні цінності, що є 
у розпорядженні суспільства). роблячи висно-
вки з вищенаведеного, розуміємо, що біологічні 
активи належать до «вільних» благ, дарів при-
роди і повинні охоронятися та примножуватися 
для майбутніх поколінь. По-третє, біологічні 
активи складають основу господарських акти-
вів і приносять економічний ефект від свого 
використання [8, с. 17]. Під час експлуатації та 
під дією прямої чи опосередкованої виробни-
чої діяльності людини відбувається зміна при-
родного стану біологічних активів. Для забез-
печення довгострокової експлуатації потрібно 
дотримуватися принципу раціонального корис-
тування та відтворення біологічних активів.

біологічні активи в лісовому господар-
стві – питання недостатньо досліджене у нау-
ковій сфері. вчені відштовхуються від поняття 
«ліс» та «лісові ресурси». Дамо визначення цих 
понять. вивченням лісу та лісових компонентів 
займався лісівник і. синякевич, який узагальнив 
поняття лісу як сукупність землі, рослин, тварин, 
мікроорганізмів та інших природних компонентів, 
серед яких домінує деревна рослинність, всі ком-
поненти лісу біологічно взаємопов’язані, вплива-
ють один на одного і на довкілля [9]. схожу інтер-
претацію можемо знайти у зу «Про внесення 
змін до лісового кодексу україни» від 8 лютого 
від 2006 року, де ліс визначається як тип при-
родних комплексів, в якому поєднуються пере-
важно деревна та чагарникова рослинність з 
відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, 
тваринним світом, мікроорганізмами та іншими 
природними компонентами, що взаємопов’язані 
у своєму розвитку, впливають на один одного і на 
навколишнє природне середовище [3].

відповідно до статті 6 цього ж закону лісо-
вими ресурсами є деревні, технічні, лікарські 
та інші продукти лісу, що використовуються для 
задоволення потреб населення і виробництва 
та відтворюються в процесі формування лісо-
вих природних комплексів. До недеревних лісо-
вих ресурсів можна віднести корисні власти-
вості лісу (здатність лісів зменшувати негативні 
наслідки природних явищ, захищати ґрунти від 
ерозії, запобігати забрудненню навколишнього 
природного середовища), що використовуються 
для задоволення суспільних потреб [3].

Підсумовуючи вищевказане, робимо висно-
вок про доцільність віднесення лісу та його 
сукупностей до біологічних активів. адже кожен 
із елементів лісу підтверджує належність до біо-
логічних активів, ознакою цього є здатність до 
біологічних трансформацій, яка може слугувати 
однією з умов аналізу компонентів лісу.

ознаки біологічних трансформацій біологіч-
них активів такі:

1) в процесі росту відбувається поліп-
шення якості активу та/або збільшення його 
фізичної маси;

2) дегенерація – протилежний росту про-
цес зміни активу, під час якого відбувається 
погіршення якості та/або зменшення його 
фізичної маси;

3) в процесі виробництва продукується 
продукція, придатна до споживання та / або 
переробки;

4) в процесі відтворення активи самовідтво-
рюються та / або репродукують інші собі подібні 
активи [8, с. 18].

розглянемо базовий елемент лісу – землю, 
яка слугує основою для формування лісо-
вого масиву та однією з умов для існування 

таблиця 1
Класифікація біологічних активів у лісовому господарстві

Біологічні 
активи

Додаткові біологічні 
активи

Продукція, готова 
до споживання або 

подальшої переробки
Продукти переробки

земля, зайнята 
лісом рослини, тварини

деревина, деревні соки, 
мисливська продукція, 
ягоди, гриби, недеревна 
продукція

продукція переробки 
лісодеревини, консервна 
продукція, м’ясопродукти, 
тощо

лісовий масив
дерева, що формують 
основу природного 
поновлення 
лісонасаджень

продукція, визначена 
Державним класифікатором 
продукції та послуг

пиломатеріали, ефірні 
масла, дьоготь, каніфоль, 
скипидар, крихта коркова

лісорозсадники, 
маточні плантації, 
лісонасіннєві 
плантації

сіянці, саджанці дерева для реалізації, 
насіння, плоди

продукти консервування, 
ефірні масла

чагарники підріст кущі для реалізації, плоди продукти консервування
ягідники розсада, живці ягоди продукти консервування

Дикі тварини приплід туші тварин, шкурки м’ясопродукти, декоративні 
опудала

Дикі птахи приплід, яйця тушки пернатих, яйця (для 
реалізації), пух перо

м’ясопродукти, декоративні 
опудала
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людини, тварин та рослин. Під впливом діяль-
ності людини земля здатна до біологічних пере-
творень, в результаті яких виникає зміна якості 
(родючості). відбувається виробництво про-
дукції, придатної до споживання чи подальшої 
переробки в процесі належного використання 
землі, а також реалізується можливість самовід-
творення. звідси робимо висновок про те, що в 
лісовому господарстві земля може справедливо 
відноситись до біологічних активів [8, с. 20].

Для аналізу біологічних активів базовою оди-
ницею в лісовому господарстві прийнято вва-
жати лісову ділянку (або сукупність насаджень), 
яка характеризується однорідністю умов, місцем 
розташування та відносно близькими таксаційно-
лісівничими ознаками. оскільки лісові насадження 
здатні змінювати свій якісний та кількісний склад 
в процесі росту чи дегенерації, відтворюватися і 
продукувати додаткові активи та/або продукцію, 
готову до використання чи подальшої переробки, 
а також завдяки своїм соціально-економічним 
властивостям приносити потенційну користь для 
людства. це свідчить про біологічну трансформа-
цію, згідно з якою ми можемо віднести лісові наса-
дження до складу біологічних активів. аналогічні 
результати аналізу можна отримати, досліджуючи 
інші компоненти лісу. отримані результати відо-
бражено в табл. 1 [8, с. 21].

Проаналізувавши лісові ресурси в контексті 
належності до біологічних активів, ми робимо 
висновок про їх багатоцільове призначення, 
необхідність врахування галузевих особливос-
тей, що могли б забезпечити оптимальні умови 
для біологічних перетворень активів.

Висновки. Підсумовуючи викладений мате-
ріал, можна констатувати, що є необхідність про-
ведення в україні наукових досліджень сучасного 
стану лісів та ресурсозабезпеченості. сучасний 
стан лісів та лісового господарства україни свід-
чить про гостру необхідність розроблення нових 
основ лісокористування, які б враховували необ-
хідність різнопланового і цільового викорис-
тання лісів, підвищення їх стійкості та посилення 
еколого-захисних функцій, а також активного 
впровадження міжнародних принципів сталого 
управління лісами. Переосмислення вимагає 
підхід до організації обліку лісових ресурсів та 
необхідності визнання лісових ресурсів біологіч-
ними активами, що дасть змогу по-новому оці-
нити, якісно раціоналізувати та модернізувати 
систему їх обліково-аналітичного забезпечення. 
така організація обліку біологічних активів дасть 
змогу визначати виробничі можливості ресурс-
ного потенціалу для обчислення фінансових 
результатів діяльності підприємств лісопромис-
лового комплексу україни.
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У статті розглянуто особливості здійснення контролю ТМЦ, його роль та значення у підвищенні ефек-
тивності використання наявних цінностей. Здійснено оцінку існуючих підходів щодо проведення контролю 
та внесено пропозиції щодо його удосконалення. Детально досліджено один із видів внутрішнього контр-
олю – інвентаризацію та її роль у прийнятті управлінських рішень. 

Ключові слова: контроль, інвентаризація, товарно-матеріальні цінності, документальна перевірка, 
фактична перевірка, матеріально-відповідальна особа. 

В статье рассмотрены особенности осуществления контроля ТМЦ, его роль и значение в повышении 
эффективности использования имеющихся ценностей. Осуществлена оценка существующих подходов от-
носительно проведения контроля и внесены предложения по его усовершенствованию. Подробно исследо-
ван один из видов внутреннего контроля – инвентаризация и ее роль в принятии управленческих решений.

Ключевые слова: контроль, инвентаризация, товарно-материальные ценности, документальная 
проверка, фактическая проверка, материально-ответственное лицо.

The article considers the features of the control of goods and materials, investigated the role and importance of it 
in improving efficiency values. Assess existing approaches to monitoring and made suggestions for its improvement. 
Considered in detail one of the types of internal controls – inventory and its role in managerial decision making.

Keywords: control, inventory, commodity-material values, documentary check, the actual check, material and 
responsible person.

Постановка проблеми. ефективний роз-
виток та зростання виробничого потенціалу 
аграрних підприємств значною мірою залежить 
від ресурсного забезпечення. особливістю 
аграрного виробництва є високий рівень мате-
ріаломісткості. Підтвердженням цього є значна 
частка витрат ресурсів у собівартості, яка для 
окремих видів продукції сягає 70% і більше. 

сучасна господарська діяльність аграрних 
підприємств вимагає посилення контролю за 
витрачанням тМц, формування оптимальної їх 
структури в частині ресурсного забезпечення. 
організація та здійснення контрольних заходів 
залежатиме від організації структури та осо-
бливостей діяльності господарської одиниці. 
це стосується внутрішнього контролю, який 
здійснюється виходячи з потреб системи управ-
ління і охоплює всі види тМц. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми теорії та практики контролю роз-
глянуті у працях таких науковців як Ф.Ф. бути-
нець, М.т. білуха, о.а. Шпіга, в.М. Мурашко, 
б.Ф. усач, Є.в. калюга, в.П. суйц, в.о. Шевчук 
та інші. однак, окремі питання щодо методики 
контролю тМц, оформлення його результатів 
вимагають більш поглибленого дослідження. 

Метою написання статті є дослідження 
особливостей контролю тМц та його впливу на 
підвищення ефективності використання матері-
альних ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. ефективність використання тМц в 
аграрних підприємствах є важливим фактором, 
який відображається у відповідних аналітичних 
показниках. рівень ефективності впливає на 
фінансовий результат, тому вимагає посиленого 
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контролю. Процедура контролю тМц є запору-
кою ефективного їх використання, одним із дже-
рел інформаційного забезпечення управління 
підприємства, що є досить важливим аспектом 
під час прийняття управлінських рішень керів-
ником підприємства. 

Поняття «контроль» науковці характеризу-
ють по-різному. серед наявних підходів виділя-
ють такі: 

– контроль як спостереження, нагляд; 
– контроль як зіставлення, протиставлення; 
– контроль як перевірка.
узагальнюючи теоретичні дослідження, 

можна погодитися із визначенням, яке дає 
в.о. Шевчук, що контроль – це одна з основних 

аспектів системи управління. контроль здійсню-
ється на основі спостереження за поведінкою 
керованої системи з метою забезпечення опти-
мального її функціонування [1].

Для детальнішого розуміння поняття «контр-
оль» доречно звернути увагу на наступні його 
функції, які узагальнені на рис. 1 [2].

ефективність використання тМц значною 
мірою залежить від системи управління та її 
здатності оперативно реагувати на зміну умов 
господарювання. система управління, в свою 
чергу, при розробці управлінських рішень орі-
єнтується на результати контролю (більше – 
внутрішнього). узагальнюючи результати тео-
ретичних досліджень завдання внутрішнього 
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Використання запасів ТМЦ, 
їх формування та 

нормування

Операції, пов’язані із 
матеріальними і 

транспортно-
заготівельними витратами

Неходові і залежані матеріали 
та заходи щодо їх реалізації

МШП, їх використання

Збереження ТМЦ

Облік і звітність із ТМЦ

Рис. 2. Об’єкти внутрішнього контролю ТМЦ

Рис. 1. Функції контролю
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контролю товарно-матеріальних цінностей 
полягають у перевірці: 

– забезпечення правильності і своєчасності 
оформлення операцій, пов’язаних із надхо-
дженням і використанням матеріалів; 

– збереження тМц за місцями зберігання та 
на всіх стадіях їх руху; 

– правильності встановлення номенклатур-
них цінників та обгрунтованості визначення 
собівартості продукції; 

– витрачання матеріалів у процесі виробни-
цтва до встановлених норм; 

– стану аналітичного (складського і бухгал-
терського) обліку матеріалів та правильність 
визначення їх собівартості [3]. 

відповідно до виділених завдань можна вио-
кремити перелік об’єктів внутрішнього контролю 
тМц, які узагальнено на рисунку 2 [4].

Під час внутрішнього контролю тМц в першу 
чергу здійснюється перевірка законності опера-
цій з товарно-матеріальними цінностями. 

Джерелами інформації для перевірки опера-
цій з товарно-матеріальними цінностями є: 

– законодавчі і нормативні акти про поста-
чання тМц, їх зберігання, надходження, вибуття; 

– нормативно-правові акти з ведення обліку, 
інвентаризації тМц та матеріальної відпові-
дальності; 

– відомості інвентаризації тМц та її результа-
тів, реєстри аналітичного та синтетичного обліку;

– розрахунково-нормативна документація 
зі зберігання, реалізації, випуску та викорис-
тання тМц;

– комерційні угоди, договори постачання, 
первинна документація з обліку договорів про 
повну чи часткову матеріальну відповідальність; 

– звітність про зберігання, реалізацію, вико-
ристання та списання товарно-матеріальних 
цінностей [3].

Методика внутрішнього контролю товарно-
матеріальних цінностей передбачає здійснення 
перевірки за допомогою прийомів документаль-
ного і фактичного контролю.

При документальному контролі тМц вико-
ристовуються такі прийоми як формальна, 
арифметична, нормативно-правова, еконо-
мічна, зустрічна перевірки, взаємний контроль.

До найважливіших методів контролю фак-
тичної наявності майна належать обстеження, 
інвентаризація, перевірка.

обстеження проводиться згідно визначених 
питань або щодо одного з них шляхом озна-
йомлення на місці з окремими видами обо-
ротних активів. При цьому використовуються 
різні методичні прийоми фактичного і докумен-
тального контролю. в процесі обстеження не 
обов’язково вдаватись до перевірки первинних 
документів і облікових записів щодо їх закон-
ності та достовірності. 

Перевірка – це фактичне вивчення окремих 
питань використання оборотних активів або дій 
апарату управління на підставі заяв, сигналів, 
скарг або відповідно до плану роботи контр-
ольованого суб’єкта. Перевірка, в основу якої 
покладені документи, носить назву докумен-
тальної. вона не потребує використання склад-
них методик і застосування професійних знань 
в галузі контрольно-ревізійної діяльності.

інвентаризація – це метод встановлення 
наявності та стану оборотних активів, що здій-
снюється як огляд і підрахунок перевіряючим 
або працівниками під його контролем [5].

Перевагами інвентаризації є забезпечення 
збереження цінностей на підприємствах, 
постійне оновлення інформації про склад та 
структуру тМц, виявлення недоліків у роботі 
складів та інших об’єктів, контроль за правиль-
ністю ведення кількісного обліку. 

Наявність та умови зберігання ТМЦ

Оцінювання та оприбуткування ТМЦ

Операції, пов’язані з вибуттям ТМЦ

Правильність відображення у бухгалтерському обліку
операцій з ТМЦ

Операції, пов’язані з надходженням ТМЦ

Використання сировини та матеріалів на виробництві

Товарні запаси, тара

Рис. 3. Послідовність проведення інвентаризації ТМЦ
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інвентаризацію проводять безпосередньо 
робочі комісії, склад яких затверджується нака-
зом керівника підприємства. До складу таких 
комісій входять фахівці, що знають об’єкт інвен-
таризації, ціни та первинний облік (інженери, 
технологи, механіки, виконавці робіт, товароз-
навці, економісти, бухгалтери). якщо підпри-
ємство невелике, то проводити інвентаризацію 
може і постійна інвентаризаційна комісія. якщо 
вона не може забезпечити своєчасне прове-
дення інвентаризації, то доцільно створити 
робочі комісії. кількість робочих інвентаризацій-
них комісій необмежена [6]. 

стосовно складу робочої комісії інвентариза-
ції товарно-матеріальних цінностей існують такі 
обмеження [6]:

1) забороняється призначати головою робо-
чої інвентаризаційної комісії у тих самих матері-
ально-відповідальних осіб одного й того самого 
працівника два роки підряд;

2) матеріально відповідальна особа до 
складу інвентаризаційної комісії не включається, 
оскільки вона є особою, що перевіряється.

враховуючи класифікацію товарно-матері-
альних цінностей, було сформовано таку послі-
довність проведення інвентаризації (рис. 3).

При зберіганні тМц у різних ізольованих при-
міщеннях в однієї матеріально відповідальної 
особи інвентаризація проводиться послідовно 
за місцями зберігання. Після перевірки ціннос-
тей вхід до приміщення пломбується і комісія 
переходить у наступне приміщення. інвентари-
заційні описи складаються окремо на тМц, що 
перебувають у дорозі; відвантажені товари і цін-
ності, що не оплачені у строк покупцями; та ті, 
що перебувають на складах інших підприємств 
(на відповідальному зберіганні, у переробці).

кількість товарів, що зберігаються в непо-
шкодженій упаковці постачальника, може пере-
вірятись на підставі первинних документів на 
оприбуткування цінностей при вибірковій пере-
вірці цінностей у деяких упаковках.

на прибуткових документах на тМц, що 
надійшли на об’єкт і прийняті під час його інвен-

таризації Мво у присутності членів інвентари-
заційної комісії за підписом її голови робиться 
відмітка «після інвентаризації» з посиланням на 
дату опису, де записані ці цінності. на видатко-
вих документах про тМц, відпущені зі складу під 
час інвентаризації з дозволу керівника підприєм-
ства і головного бухгалтера у присутності членів 
інвентаризаційної комісії за підписом її голови 
робиться відмітка, їх заносять до окремого опису 
в порядку, аналогічному для цінностей, що надій-
шли під час інвентаризації. це робиться для 
того, щоб не зупиняти господарську діяльність 
на строк проведення інвентаризації і водночас 
контролювати фактичну наявність тМц [7].

Під час інвентаризації всі здійснені процедури 
та її результати оформляються відповідними 
документами, які відображенні у таблиці 1 [7].

Висновки. контроль відіграє важливу роль 
у підвищенні ефективності використання тМц. 
за умови налагодження дієвої системи контр-
олю можна прослідкувати за станом, рухом, 
цільовим призначенням товарно-матеріальних 
цінностей, доцільністю їх розміщення в склад-
ському господарстві. Для більшості підприємств 
внутрішньогосподарському контролю приділя-
ється недостатньо уваги, необґрунтовано зани-
жується його значення та використання. 

завдяки проведенню інвентаризації, як одного 
із методів контролю, отримується інформація 
для достовірного визначення реальних витрат на 
виробництво продукції, виконання робіт, надання 
послуг і т.д. лише результати проведеної інвен-
таризації дозволяють виявити помилки при здій-
сненні подвійного відображення господарських 
операцій тМц та інших фактів господарського 
життя тМц на бухгалтерських рахунках. інвента-
ризація забезпечує дотримання таких вимог до 
звітності, як правдивість і реальність.

тому внутрішньогосподарському контр-
олю потрібно приділяти максимум уваги, адже 
періодичне проведення інвентаризації тМц 
на підприємствах значною мірою впливає на 
управлінські рішення та фінансовий результат 
суб’єктів господарювання. 

таблиця 1
Робочі документи оформлення результатів інвентаризації

№ 
п/п Назва документа Призначення документа

1 інвентарний ярлик (ф. № інв-2) члени робочої комісії прикріпляють на ті матеріальні 
цінності, які вже пройшли підрахунок.

2 інвентаризаційний опис тМц (ф. № інв-3) відображаються результати інвентаризації тМц

3 акт інвентаризації матеріалів і товарів, 
що перебувають у дорозі (ф. № інв-6)

відображаються результати інвентаризації тМц, що 
перебувають у дорозі

4
інвентаризаційний опис тМц, прийнятих 
(зданих) на відповідальне зберігання 
(ф. № інв-5)

у випадках коли проведення інвентаризації є 
обов’язковим, інвентаризації підлягають також тМц, 
що не належать підприємству, але облік яких ведеться 
на позабалансових рахунках.

5 звіряльна відомості результатів 
інвентаризації тМц (ф. № інв-19).

відображення розбіжностей фактичних даних з 
даними, відображеними в бухгалтерському обліку, 
стосовно тМц відображаються
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КОНЦЕПЦІЯ «REALITY-УРОК» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

THE «REALITY LESSON» CONCEPT OF TRAINING STUDENTS  
IN ACCOUNTING AND TAXATION AT UKRAINIAN UNIVERSITIES

Пашкевич М.С.
доктор економічних наук, 

завідувач кафедри обліку і аудиту,
національний гірничий університет

Запропоновано концепцію «reality-урок» для вирішення проблеми симулятивності навчання в умовах 
визначеності студентів спеціальності «Облік і оподаткування». Наведено характеристики, властивості 
та принципи проведення контактних занять зі студентами згідно концепції «reality-урок». 

Ключові слова: «reality-урок», контактне заняття, освіта.

Предложено концепцию «reality-урок» для решения проблемы симулятивносты обучения в условиях 
определенности студентов специальности «Учет и налогообложение». Приведены характеристики, 
свойства и принципы проведения контактных занятий со студентами согласно концепции «reality-урок».

Ключевые слова: «reality-урок», контактное занятие, образование. 

The article offers the concept of the «reality-lesson» for solving the problem of simulative education about ac-
counting and taxation under certainty received by students at universities. The «reality-lesson» concept is presented 
in terms of basic ideas, characteristics and principles appropriate for conducting contact lessons. 

Keywords: «reality-lesson», contact lesson, education, training, accounting and taxation.

Постановка проблеми. теперішня методика 
викладання дисциплін спеціальності 071 «облік 
і оподаткування» не повною мірою відповідає 
реаліям процесу прийняття управлінських рішень 
через те, що не створює умови невизначеності 
та непередбачуваності і не дозволяє навчатися 
методом «запозичення у майстра». цю про-
блему було запропоновано називати «пробле-
мою симулятивності навчання в умовах визна-
ченості». виникнення цієї проблеми пов’язано 
з такими загальними процесами та явищами, як 
розбудова цифрової економіки та технологічна 
сингулярність, суттєве оновлення переліку компе-
тентностей сучасного фахівця з обліку і оподатку-
вання, особлива взаємодія студентів із потоками 
інформації, специфічна роль викладача в інфор-
маційно-когнітивних процесах, безперервність 
змін у змісті залежних від законодавчої бази знань 
спеціальності «облік і оподаткування». у цьому 
контексті актуальною виявляється інша проблема 
прикладного характеру, яка полягає у неспромож-
ності наявних методик викладання профільних 
дисциплін спеціальності «облік і оподаткування» 
подолати симулятивність навчання, дати можли-
вість студентам «підгледіти за майстром» та ство-
рити умови невизначеності і стресового стану від 
відчуття відповідальності при прийнятті управлін-
ських рішень під час контактних занять.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. означена вище проблема симулятивності 
навчання в умовах визначеності, яка потребує 
розробки нових навчальних методик, відноситься 
до більш широкої проблеми підготовки високок-
валіфікованих фахівців, у т.ч. з обліку і оподатку-
вання, яка, у свою чергу, активно досліджується 
вченими. одним зі шляхів вирішення проблеми 
якісної підготовки фахівців на потребу реальної 
економіки с. хілсер вважає міждисциплінарний 
підхід, який може бути реалізований через опра-
цювання студентами спеціальних міждисциплі-
нарних кейсів [1]. у такому випадку в процесі 
навчання формується фахівець, здатний сис-
темно вирішувати проблеми та бути агентом змін 
[2]. саме системність та комплексність у навчанні 
реалізується у методиці кейс-уроків в. співаков-
ського [3]. Погоджуємося, що концепція «об’єкт 
або проблема з точки зору різних наук» замість 
«наука для різних об’єктів або проблем» може 
стати вагомою складовою у методиці викладання 
студентам вищих навчальних закладів, зокрема 
спеціальності «облік і оподаткування», що ство-
рює умови максимально наближені до реальної 
економічної діяльності.

вчені с. Штейн та а. олівейра піднімають 
проблему відірваності освіти від процесів глоба-
лізації, наголошуючи на тому, що університети 



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

332 Бухгалтерський оБлік, аналіз та аудит332

світу не спроможні забезпечити процес навчання 
мультикультурної, мультиполітичної та мульти-
економічної спільноти студентів [4]. цілком пого-
джуючись із цією тезою, зазначимо, що у реаль-
них глобалізаційних процесах однією з важливих 
вмінь фахівця є комунікація з представниками 
інших культур та вирішення спільних проблем. 
на наш погляд, подібні мультикультурні спіль-
ноти студентів тільки підсилять ефект занять, 
що повинні проводитися в умовах наближених 
до реальних, які характеризуються непередба-
чуваністю поведінки членів команди, ходом мис-
лення, сприйняття або відторгнення рішень та 
реалізації прийнятих ідей на практиці у мульти-
культурному та мультиполітичному середовищі.

відносно новим напрямом досліджень 
сучасної освіти є вивчення процесу викорис-
тання інформаційних технологій та сервісів під 
час навчання для отримання різноманітного 
зворотного зв’язку від студентів [5]. на наш 
погляд, навчальні методики, які так або інакше 
пов’язані з використанням інформаційних тех-
нологій та сервісів, повинні ефективно допо-
внювати базову комплексну освітню методику, 
спрямовану на вирішення проблеми симуля-
тивності навчання аналогічно до освітньої кон-
цепції «економної освіти», яка нині активно 
впроваджується для підготовки студентів інже-
нерних спеціальностей [6]. «економна освіта» 
передбачає вивчення різних об’єктів із точки 
зору ефективності та результативності їх функ-
ціонування для формування економного мис-
лення, спрямованого на підвищення ефектив-
ності та результативності будь-чого. на думку 
а. альвса, р. суса та Ф. Морейри, концепція 
«економної освіти» стала відповіддю на запит 
промисловості у фахівцях-інженерах, знайо-
мих із підходом «економного виробництва» та 
покликана наблизити освіту до реальних вимог 
сучасного виробництва.

Питань послідовності викладання дисциплін 
спеціальності «облік і оподаткування» торка-
ється у своїй роботі н. Гресь [7]. Досліджувані 
реальні кейси з проблем бухгалтерського обліку 
і аудиту, які можуть скласти основу нових дис-
циплін освітніх програм та вище згадуваних 
кейс-уроків, висвітлено у роботах о. Петрука, 
а. Макуріна [8], о. усатенко [9], н. Шишкової 
[10], о. Дріги [11]. також особливий погляд на 
сприйняття слухачами навчальної інформації у 
закладах загальної середньої освіти представ-
лено у роботах М. харченко [12]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. як видно, увага вчених 
зосереджена на різних методиках та концеп-
туальних підходах, які допомагають подолати 
розрив між освітою та реальними економічними 
процесами. однак, на наш погляд, всі вони 
повинні бути об’єднані у єдину фундаментальну 
концепцію навчального процесу для вирішення 
принципової проблеми симулятиваності освіти 
в умовах визначеності. 

Мета статті. Метою досліджень, результати 
яких викладено у даній статті, є розробка кон-
цепції «reality-урок» для контактних занять зі 
студентами спеціальності «облік і оподатку-
вання» для подолання проблеми симулятив-
ності навчання в умовах визначеності.

Виклад основного матеріалу. на наш погляд, 
основне протиріччя між організацією навчання 
студентів спеціальності «облік і оподаткування» 
та реальною економічною діяльністю полягає 
у тому, що контактне заняття проходить в умо-
вах 100% визначеності та передбачуваності, як 
правило для викладача, який планує це заняття. 
таким чином, хід заняття, етапність у розв’язку 
ситуацій є контрольованими з боку викладача. 
якщо студент отримує задачу або кейс, то вони 
мають форму зібраних у єдине ціле даних, 
що вступає у протиріччя з реальним життям. 
навчальний кейс являє собою достатньо широ-
кий опис фактичних даних про діяльність підпри-
ємства і, за правилом, одне питання, на яке слід 
дати відповідь, використовуючи ці дані. у реаль-
ному житті відбувається інша ситуація: мене-
джер стикається з проблемою, яка представлена 
у фактичних даних, що характеризують власне 
проблему, і яким чином її вирішувати і які для 
цього потрібні дані – це невідомо. саме у цьому 
полягає суттєве частина професійних функцій 
спеціаліста з обліку і оподаткування, який пови-
нен налагодити не тільки коректний фінансовий 
облік, але й управлінський облік для внутрішніх 
управлінських цілей підприємства. однак мож-
ливості прийняття рішення щодо відбору даних, 
необхідних для вирішення проблеми, в умовах їх 
повної доступності, але нульової конкретизації з 
боку викладача, які саме потрібні дані, навчальні 
кейси не дають. у випадку, коли певні дані слід 
зібрати, то студент отримує чітку послідовну та 
передбачену заздалегідь викладачем інструкцію 
зі збору цих даних. якщо викладач начебто спон-
танно задає студентам питання, підтримуючи 
інтерактивну взаємодію на уроці, то, за прави-
лом, він точно знає відповіді, а ці питання є пев-
ними контрольними пунктами у загальному ході 
уроку. студенти інтуїтивно відчувають, що вони 
є веденими викладачем, що, на наш погляд, зни-
жує рівень їх зацікавленості від уроку внаслідок 
неможливості прийняття власних рішень.

викладач зі студентами опиняються у 
нерівних умовах: викладач чітко знає план та 
управляє інформаційними потоками під час 
контактного заняття, а студент, у свою чергу, 
обмежений певними інформаційними потоками, 
заздалегідь на власний розсуд опрацьованими 
викладачем. студент сприймає не оригінальну, 
а ретрансльовану, попередньо інтерпретовану 
викладачем інформацію без розуміння того, 
чому саме ця інформація була інтерпретована 
саме у такий спосіб. 

це протиріччя пов’язане з проблемою аси-
метричної інформації, коли на початок заняття 
викладач має більший обсяг інформації, що скла-
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дається із заздалегідь відфільтрованих інформа-
ційних потоків, а студент вимушений сприймати 
саме той інформаційний пакет, який приготував 
викладач. на наш погляд, у такий спосіб орга-
нізації навчання зберігається принцип того, що 
викладач вчить студента «що думати» замість 
«як думати». нерівність інформаційних позицій 
викладача та студента, неможливість викладача 

опинитися в умовах інформаційної невизначе-
ності та продемонструвати прийняття викладачем 
рішень у режимі «on-line» разом зі студентами під 
час уроку апріорі вступає у протиріччя з принци-
пом партнерства викладача та студента під час 
заняття, яке передбачає рівні позиції партнерів.

аналіз наявних протиріч між тим, як організо-
ване та побудоване сьогодні контактне заняття 

Рис. 1. Концепція «reality-урок» для підготовки студентів спеціальності  
«Облік і оподаткування» у вищих навчальних закладах України

Джерело: розроблено автором

ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАННЯ ТА РЕАЛЬНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ: навчання організоване в умовах визначеності та передбачуваності проти 

реальних умов невизначеності та непередбачуваності; інформаційне поле навколо 
викладача та студента – асиметричне; відносини викладача та студента – не партнерські.

СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ – ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОКУ

РЕАЛЬНІСТЬ НЕПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ

1. Об’єкт уроку - реальні
бухгалтерські та податкові проблеми
реальних країн, компаній та громадян.
Проблема пов’язана з компетентністю, 
набуття якої є метою заняття.

2. Хід уроку вирішується за 
принципом «тут і зараз» та складається з 
тактики вирішення поставленої проблеми.

3. Колектив студентів та викладач – це 
ситуативна група, яка має обмежений час 
для вирішення певної проблеми.

4. Студенти та викладач отримують 
інформаційні потоки напряму з глобальної 
інформаційної мережі під час уроку.

5. Роль викладача – інтерпретувати
реальну інформацію у режимі on-line,
даючи фахові коментарі та виступаючи 
консультантом у студентів, які вирішують 
проблему.

1. Предмет уроку – дії студентів при 
вирішенні поставленої проблеми, план рішення 
для якої відсутній.

2. Рішення приймаються студентами 
замість викладача, який не керує ситуацією, і 
тому є непередбачуваними.

3. Еталон рішення відсутній. Кожен 
колектив студентів має право на власний 
непередбачуваний результат вирішення 
проблеми (відсутність рішення, помилкове або 
коректне рішення).

4. Еталон уроку відсутній. Кожна 
студентська група може встигнути просунутися 
у вирішенні проблеми на свою унікальну 
відстань, що є непередбачуваним.

5. Студенти та викладач проінформовані 
про непередбачуваність уроку та вірять у це.

Консультативна замість 
керуючої функція 
викладача, який 

демонструє хід мислення 
під час вирішення 

проблеми у режимі on-
line під час уроку

Вміння викладача 
коментувати 

непередбачуваний 
хід уроку замість 

інформування 
студентів за 

заданим планом 

Стартова 
інформаційна 

рівність викладача 
та студентів у 

вирішенні реальної 
проблеми

Вільного 
ситуативного та не 
передба-чуваного 
вибору тактики 

вирішення 
проблеми та 
результату

ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ

МЕТОДИКА «REALITY-УРОК» ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ 
СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ЗАЛЕЖНО ВІД 

УНІКАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ ТА ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вирішення задачі навчання через розв’язання реальних проблем на уроці в умовах інформаційної 
симетрії та непердбачуваності: фасилітація прийняття студентами власних рішень 
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зі студентами спеціальності «облік і оподатку-
вання», і тим, як протікають реальні економічні 
процеси, дозволив обґрунтувати необхідність 
проведення занять з метою подолання про-
блеми їх симулятивності в умовах визначе-
ності та передбачуваності на основі положень 
запропонованої концепції «reality-урок». вихідні 
складові цієї концепції, а також розроблені на її 
основі принципи проведення контактних занять 
зі студентами представлені на рис. 1. запропо-
нована концепція «reality-урок» для проведення 
контактних занять зі студентами спеціальності 
«облік і оподаткування» ґрунтується на таких 
вихідних складових – характеристиках уроку, 
як реальність та непередбачуваність заняття. 
за своїм змістом ці складові дозволяють під-
вищити ступінь інтеграції процесу організації 
заняття та навчання з реальними економічними 
процесами в економіці.

новий компетентнісний підхід у побудові 
освітньо-професійних програм підготовки 
фахівців, у т.ч. зі спеціальності «облік і оподат-
кування», на нашу думку, дещо змінює принци-
пове тлумачення поняття «навчання». навчання 
перестає бути процесом передачі викладачем 
та сприйняття студентами певної інформації, 
що іменується знаннями. внаслідок її доступ-
ності та відкритості відома стандартна інфор-
мація втратила свою цінність в очах споживачів 
освітніх послуг, і у ході навчального процесу 
інформація має слабкі позиції на ринку, як про-
дукт внз, якщо вона не є унікальною, новою, 
отриманою у лабораторіях цих внз. 

навчання стає процесом набуття певних нави-
чок (компетнетностей) з використанням відомої 
інформації (знань), як інструменту. внаслідок 
такого трактування «навчання» іншу роль почи-
нають відігравати умови, за яких набуваються 
компетентності і які повинні бути максимально 
наближені до реальних економічних процесів.

оскільки основними характеристиками 
реальних економічних процесів є непередбачу-
ваність, то базовими характеристиками уроку, 
які склали основу концепції «reality-урок», стали 
також реальність та непередбачуваність. це 
означає, що контактне заняття, яке проводиться 
зі студентами спеціальності «облік і оподатку-
вання» повинно бути реальним та непередбачу-
ваним для обох сторін – викладача та студентів. 

розглянемо зміст цих характеристик 
«reality-уроку». 

щоб контактний урок зі студентами міг 
характеризуватися, як реальний, йому повинні 
бути притаманні специфічні властивості щодо 
об’єкту уроку, його ходу, учасників, асиметрії 
інформаційних потоків, рольових позицій викла-
дача та студентів. 

Об’єктом «reality-уроку» для студентів спе-
ціальності «облік і оподаткування» повинні 
бути реальні бухгалтерські та податкові про-
блеми реальних країн, компаній та громадян. 
це особливо актуально для цієї спеціальності, 

інформаційний контент якої щодо фінансового 
та податкового обліку ґрунтується на зако-
нодавчій базі, яка, у свою чергу, надто часто 
змінюється. тому заняття повинні бути спря-
мовані не на вивчення того або іншого законо-
давчого акту, який через час може змінитися, а 
на формування загальної навички користува-
тися цим актом для вирішення інших проблем. 
При цьому проблема, що вирішується на уроці, 
повинна бути неодмінно пов’язана з компетент-
ністю, набуття якої є метою заняття. Проблемні 
ситуації «reality-уроку» повинні бути описані та 
представлені у реальних інформаційних джере-
лах – сайтах компаній, періодичних виданнях, 
відео-інтерв’ю менеджерів, щоб продемонстру-
вати студентам їх реальність та актуальність.

Хід уроку вирішується за принципом «тут і 
зараз», створюючи атмосферу саме «on-line» 
вирішення проблем з обліку та оподаткування. як 
зрозуміло з попередньо викладеного, на початку 
уроку окреслюється проблема, якій присвячено 
колаборативну зустріч викладача зі студентами, 
яка відповідає певній компетентності майбутнього 
бухгалтера або податківця, що закривається 
поточною дисципліною. однак, хід вирішення 
цієї проблеми, пошук необхідних інформаційних 
ресурсів та прийняття рішення для вирішення 
поставленої проблеми повністю залежить від 
студентів. Після ознайомлення з проблемою 
студенти можуть її обговорювати, влаштувати 
мозковий штурм, розподілитися на команди для 
з’ясування певних аспектів. у такий спосіб «reality-
урок» більше нагадує нараду фахівців на підпри-
ємстві або в органах влади за круглим столом 
щодо вирішення певної проблеми.

таким чином, учасники «reality-уроку» – це 
студенти та викладачі, яких можна назвати 
ситуативною спільнотою, яка має обмежений 
час для вирішення певної проблеми. Фактично 
під час такого «reality-уроку» студентами втра-
чається роль тих, хто навчається, а виклада-
чем – роль того, хто навчає.

багато в чому таким ролям студентів та викла-
дача сприяє така властивість «reality-уроку», як 
симетричність інформації. студенти та викла-
дач отримують інформаційні потоки напряму з 
глобальної інформаційної мережі під час уроку. 
на відміну від звичайного уроку, викладач не має 
заготовленого пакету інформації, окрім власних 
загальних знань з предмету. вихідні позиції сту-
дентів та викладача у інформаційному полі одна-
кові. рух у цьому інформаційному полі визна-
чають самі студенти, оскільки вони приймають 
рішення яку збирати інформацію для вирішення 
цієї проблеми, яким джерелам довіряти, як її уза-
гальнювати та аналізувати на предмет релевант-
ності по відношенню до проблеми.

у зв’язку з цим, роль викладача під час 
«reality-уроку» – інтерпретувати реальну інфор-
мацію у режимі on-line, даючи фахові коментарі 
та виступаючи консультантом у студентів, які 
вирішують проблему.
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наступною невід’ємною характеристикою 
контактного «reality-уроку» зі студентами є його 
непередбачуваність, яка ґрунтується, на наш 
погляд, на специфічних властивостях щодо 
предмету уроку, центру відповідальності за при-
йняття рішень, еталону рішень, еталону уроку 
та готовності студентів до непередбачуваності 
уроку. Предметом «reality-уроку» виступають дії 
студентів, направлені на об’єкт уроку, тобто на 
вирішення поставленої реальної проблеми. При 
цьому непередбачуваність уроку разом з іншим 
полягає у тому, що план рішення для поставле-
ної проблеми відсутній, як зазначалось раніше.

Центр відповідальності під час «reality-
уроку» зміщується у бік студентів. рішення 
приймаються студентами замість викладача. 
викладач виступає радником (консультантом) 
для колективу студентів, які беруть на себе від-
повідальність за вирішення проблемної ситуа-
ції. через неможливість передбачити психоло-
гічні характеристики студентів у колективі, лінії 
поведінки та хід мислення, вирішення проблеми 
(помилкове або коректне) є непередбачуваним.

«Reality-урок» передбачає, що еталон 
рішення проблемної ситуації відсутній. кожен 
колектив студентів має право на власний непе-
редбачуваний результат вирішення проблеми 
(відсутність рішення, помилкове або коректне 
рішення). також відсутній еталон уроку. кожна 
студентська група може встигнути просунутися 
у вирішенні проблеми на свою унікальну від-
стань, що є також непередбачуваним. звичай-
ний контактний урок має певний еталон – визна-
чений інформаційний пакет, визначений набір 
завдань, визначений план уроку, і задача викла-
дача, щоб у різних групах студентів урок був 
майже ідентичним, тобто щоб різні групи отри-
мали однакову інформацію, вирішили однакові 

завдання та рухалися за схожим планом. важ-
ливим для контактного «reality-уроку» є те, що 
студенти та викладач проінформовані про непе-
редбачуваність уроку та, головне, вірять у це. 
якщо студенти справді відчувають власну від-
повідальність за вирішення проблеми та вірять 
у непередбачуваність уроку, який не керується 
з боку викладача, вони проявляють більший 
інтерес до заняття та розкривають свій потен-
ціал у процесі самоосвіти та саморозвитку під 
час контактного заняття. таким чином, згідно 
концептуальних засад «reality-уроку» дещо 
змінюється мета навчання, а відтак і кожного 
окремого уроку. на відміну від цілей передачі 
студентам знань, метою «reality-уроку» є фор-
мування у студентів необхідних професійних 
та загальних навичок для вирішення проблем в 
умовах невизначеності. 

Висновки. таким чином, на основі проведе-
них досліджень можна зробити висновки, що для 
подолання проблеми симулятивності навчання в 
умовах визначеності запропоновано концепцію 
«reality-уроку». згідно цієї концепції reality-урок 
повинен мати такі характеристики, як реаль-
ність та непередбачуваність. урок зі студентами 
може вважатися реальним, якщо йому прита-
манні специфічні властивості щодо об’єкту уроку, 
його ходу, учасників, асиметрії інформаційних 
потоків, рольових позицій викладача та сту-
дентів. непередбачуваність уроку ґрунтується, 
на наш погляд, на специфічних властивостях 
щодо предмету уроку, центру відповідальності 
за прийняття рішень, еталону рішень, еталону 
уроку та готовності студентів до непередбачува-
ності уроку. у перспективі дослідження повинні 
бути націлені на розробки методики проведення 
«reality-уроку» та системи діагностики результа-
тів навчання за цією методикою.
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У статті обґрунтовано важливість підтримки якості виготовленої продукції підприємства для його 
ефективного функціонування. Запропоновано класифікацію витрат на забезпечення якості продукції 
для облікових цілей. Наведено приклади типових операцій з обліку витрат на забезпечення якості про-
дукції підприємства.

Ключові слова: якість продукції, забезпечення якості, об’єкти калькулювання, прямі витрати, со-
бівартість.

В статье обоснована важность поддержания качества выпускаемой продукции предприятия для его 
эффективного функционирования. Предложена классификация затрат на обеспечение качества продук-
ции для учетных целей. Приведены примеры типичных операций по учету затрат на обеспечение каче-
ства продукции предприятия.

Ключевые слова: качество продукции, обеспечение качества, объекты калькулирования, прямые рас-
ходы, себестоимость.

The article reveals the importance of maintaining the quality of manufactured products company for its effective 
functioning. Purposed the classification of the cost of providing quality products for accounting purposes and exam-
ples of typical operations with cost accounting to ensure the quality of products.

Keywords: quality products, quality assurance, facilities costing, direct costs, cost.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. необхідною умовою успіш-
ного функціонування на ринку для суб’єктів 
господарювання є забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності їхньої продукції, що 
буде зумовлювати постійний попит та прибуток. 
одним із найважливіших факторів конкурен-
тоспроможності є належна якість продукції та 
наданих послуг. 

Питання, пов’язані із забезпеченням якості, 
не можуть розглядатися окремо від економічної 
діяльності підприємства, оскільки несуть у собі 
певні витрати на забезпечення якості продукції. 
із розвитком ринкового середовища та конкурен-
ції серед виробників перед ними постає питання 
взаємоузгодження витрат на якість виготовленої 
продукції з остаточними результатами виробни-
чої діяльності, рівнем якості виробів, обсягом 
продажів, прибутком, що дає змогу ефективніше 

управляти підприємством та отримувати більші 
прибутки протягом тривалого часу.

раніше на вітчизняних підприємствах про-
блемі оцінки й обліку витрат не приділялося 
належної уваги, але з розширенням ринків 
постало питання конкуренції товарів вітчизня-
ного виробництва із зарубіжними товарами, 
які здебільшого мають вищий рівень якості. 
оскільки з переходом до ринкових відносин 
інформації про витрати на якість відводиться 
одна з ключових ролей, особливо важливе зна-
чення набуває її облік і аналіз. 

Для управління якістю продукції слід мати 
достовірну та вичерпну інформацію про про-
дукцію, яка акумулюється в системі бухгалтер-
ського обліку підприємства. саме такі дані й 
є основою для прийняття ефективних управ-
лінських рішень. з огляду на вищезазначене, 
питання обліково-аналітичного забезпечення 
управління якістю є актуальним.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Проблеми управління 
якістю знайшли відображення у численних пра-
цях зарубіжних та вітчизняних учених: а. Фей-
генбаума, Д. Джурана, Є. карлика, Ф. кросбі, 
М. самогородської, т. харламової, в. кислицина, 
в. Павлова та ін. Питання обліку витрат на якість 
досліджували Ю.с. бурдін, в.М. Пархоменко, 
і.Ю. тимрієнко, с.в. Пономарьов та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. у працях вітчизняних та зару-
біжних науковців недостатньо уваги приділено 
питанням облікового забезпечення управління 
витратами на якість, потребують уточнення 
складники витрат на якість та їх оцінювання в 
системі бухгалтерського обліку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення складни-
ків витрат на забезпечення якості продукції, їх 
класифікація та особливості обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. витратам на якість продукції спо-
чатку не надавали великої уваги, оскільки вва-
жали, що вони становлять лише мізерну частку 
від сум продажу. насправді ж вони значно 
більші. Дослідження, виконані групою з якості і 
стандартів великої британії [3, с. 28], показали, 
що витрати на якість для промислових підпри-
ємств лежать у межах 5–25% від їх товарообігу. 
вони залежать від типу промисловості, ділової 
ситуації або послуг, підходу організації до того, 
що є, а що не є витратами на якість, а також 
масштабів заходів на постійне поліпшення 
якості всіма працівниками організації. 

Для підприємств україни досить притаманною 
ознакою є застарілість обладнання і техноло-
гій, тому саме частина витрат на якість, яка не є 
обов’язковою і якої можна уникнути, призводить 
до подорожчання продукції, що негативно впли-
ває на її конкурентоспроможність. такі витрати 
можна поділити на витрати з боку організації і 
на витрати, які стосуються споживачів. щодо 
організації – це витрати, пов’язані з недоліками у 
виробництві продукції, включаючи незадовільну 
продукцію, переробку, ремонт, заміну, повторну 
обробку, зменшення виробництва, гарантії і 
ремонт в умовах експлуатації та незадовіль-
ним її збутом, тобто зниження якості продукції 
вже за межами процесу виробництва. у питан-
нях, пов’язаних із витратами щодо споживача, 
рекомендується приділяти увагу витратам на 
забезпечення вартості придбання, безпеки, екс-
плуатаційних витрат, витрат на технічне обслуго-
вування, витрат унаслідок простою і ремонтних 
витрат, а також імовірних витрат на утилізацію.

на більшості підприємств, які займаються 
виробництвом та обслуговуванням, витрати 
на задоволення очікувань споживача у сфері 
якості становлять значні суми. Проте більш 

якісні товари користуються більшим попитом, 
тому більші витрати на якість продукції зумов-
лять більші прибутки. саме тому витрати на 
забезпечення якості продукції слід акумулю-
вати, аналізувати та контролювати поряд з 
іншими витратами підприємства. на жаль, 
багато керівників не мають змоги отримувати 
наочну інформацію про рівень витрат на якість 
тільки тому, що в компанії немає системи для її 
збирання і аналізу, хоча реєстрація і підрахунок 
витрат на якість є нескладними і вже відпрацьо-
ваними в усьому світі процедурами. із викорис-
танням комп’ютерних програм можна налаго-
дити механізм збирання таких витрат за всіма 
етапами роботи підприємства, що забезпечить 
керівництво допоміжним потужним інструмен-
том управління. 

сьогодні широкого застосування набули 
міжнародні стандарти управління якістю серії 
ISO:9000, розроблені Міжнародною організа-
цією зі стандартизації (International Organization 
for Standardization). ці стандарти застосовують 
і в україні як Дсту ISO 9001:2009. кабінетом 
Міністрів україни затверджено План заходів 
щодо реалізації концепції державної політики 
у сфері управління якістю продукції (товарів, 
робіт, послуг), яким передбачено сприяння ство-
ренню та сертифікації на підприємствах систем 
управління якістю та довкіллям відповідно до 
вимог стандартів ISO серій 9000 і 14000, а також 
концепції загального управління якістю (TQM). 
сертифікація систем управління якістю активно 
проводиться у харчовій, будівельній, легкій, 
хімічній, електротехнічній, машинобудівній та 
інших галузях промисловості [1, с. 97]. 

в економічній літературі є низка визначень 
терміну «витрати на якість», однак найпоши-
ренішим є формулювання а. Фейгенбаума: 
«витратами виробника на якість є витрати, 
пов’язані з установленням рівня якості, його 
досягненням у процесі виробництва, контр-
олем, оцінкою та інформацією про відповідність 
продукції вимогам якості, надійності й безпеки, 
а також витрати, пов’язані з установленням від-
мов виробів на підприємстві чи в умовах їх вико-
ристання споживачем». 

класифікація витрат на якість, розроблена 
а. Фейгенбаумом, так звана PAF-модель, включає:

– превентивні витрати (prevention 
costs) – витрати на попередження випуску про-
дукції неналежної якості; 

– витрати на оцінку якості (appraisal costs); 
– внутрішні втрати від невідповідної якості 

(іnternal failure costs); 
– зовнішні втрати від невідповідної якості 

(еxternal failure costs) – виникають у процесі екс-
плуатації виробу споживачем [2, с. 138].

Для створення моделі управління якістю про-
дукції доцільно адаптувати систему фінансо-
вого обліку зі збору, реєстрації й узагальнення 
інформації про витрати. При цьому необхідно 
послідовно виконати такі кроки:
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– вибрати об’єкти калькулювання витрат;
– визначити джерела інформації про витрати 

на якість (як правило, розробляються форми 
первинних документів по збору інформації про 
витрати на якість продукції в рамках управлін-
ського обліку з урахуванням специфіки діяль-
ності окремого підприємства);

– згрупувати однорідні витрати; 
– розробити план рахунків для управлін-

ського обліку.
у процесі побудови аналітичного обліку 

витрат на забезпечення якості продукції слід 
визначити певні принципи групування таких 
витрат, що полегшить їх облік та контроль у про-
цесі управління. 

Пропонуємо в основу групування витрат на 
забезпечення якості продукції покласти їх цільове 
призначення та розділити такі витрати на дві 
групи: витрати за забезпечення запланованого 
рівня якості (основні) та втрати від невідповід-
ності заданому рівню якості. Перша група витрат 
повинна включати витрати на забезпечення якості 
продукції та її контроль у процесі підготовки до 
виробництва та безпосередньо під час виробни-
цтва (по оплаті розробки й оцінки систем менедж-
менту якості, витрати на аудит якості), а друга 
група – невиробничі витрати, пов’язані з усунен-
ням дефектів (витрати, виявлені після завер-
шення процесу виробництва продукції: повторний 

контроль і випробування, втрати від зниження 
якості продукції в процесі постачання) і втрати від 
невиправного браку продукції (витрати на гаран-
тійне обслуговування, витрати на задоволення 
претензій споживачів та ін.).

відповідно, витрати першої групи будуть облі-
ковуватися на відповідних відкритих субрахунках 
до рахунків 20 «сировина і матеріали» (витрати 
на підтвердження якості сировини ти матеріа-
лів, які будуть включатися до їх собівартості), 
23 «виробництво» (витрати на забезпечення 
якості в процесі виробництва – аудит якості, 
сертифікація продукції), 91 «загальновиробничі 
витрати» (витрати на забезпечення якості облад-
нання та його перевірку), 94 «інші операційні 
витрати» (витрати на дослідження та розробки).

Для обліку витрат другої групи слід вико-
ристовувати рахунки: 24 «брак у виробництві» 
(втрати від невиправного браку), 92 «адміністра-
тивні витрати» (витрати на задоволення вимог 
та претензій споживачів), 93 «витрати на збут» 
(утрати від зменшення якості товарів у про-
цесі постачання), 94 «інші операційні витрати» 
(витрати на гарантійне обслуговування). 

відповідно, частина витрат першої групи 
буде напряму включатися до собівартості виго-
товленої продукції, частина – розподілятися 
залежно від обсягу виготовленої продукції, 
а частина – відноситися на витрати періоду, 

таблиця 1
Типові кореспонденції з обліку витрат на забезпечення якості продукції

№ 
з/п Зміст господарської операції Кореспонденція

Дт Кт
1 відображено амортизацію лабораторного обладнання 20/23/91 13
2 відображено витрати на вхідний контроль сировини і матеріалів 20 66/65/68

3 відображено витрати на ремонт засобів вимірювання та випробувального 
устаткування, яке використовується для контролю якості сировини 20 63/68

4 списано зразки сировини, готової продукції, втрачені під час проведення 
досліджень, а також витратні матеріали (реагенти, хімікати тощо) 23/91 20/26

5 відображено витрати на навчання та підвищення кваліфікації виробничого 
персоналу з питань забезпечення якості продукції 23 68

6 нарахована оплата праці співробітникам лабораторії та здійснені 
відрахування на соціальні заходи 23/91 66/65

7 відображено вартість невиправного браку 24 23
8 відображено витрати на виправлення браку, виявленого на виробництві 24 20/66/65
9 відображено вартість невиправного браку з вини конкретної особи 375 24

10 відображено витрати на перевірку готової продукції 26 63/68
11 відображено втрати від виявлення покупцем продукції невідповідної якості 70 36
12 відображено витрати на врегулювання претензії покупців 92 68

13 відображено втрати внаслідок виникнення невідповідності під час 
зберігання, відвантаження та транспортування продукції 93 26

14 відображено витрати на сертифікацію готової продукції 26/93 63/68

15
списані витрати, пов’язані з перевіркою приладів, розробкою документації 
та проведенням атестації, наданими послугами з питань метрології, 
медичного огляду працівників тощо

94 68

16
відображено витрати на сертифікацію, одержання кодів, розроблення і 
впровадження систем якості, проведення зовнішнього аудиту (послуги 
сторонніх організацій, відрядження тощо)

94 37/39/68
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тому більша частина їх суми буде закладена в 
ціну продукції та відшкодована споживачами. 
а витрати другої групи – відразу на витрати 
періоду (фінансовий результат), що лише буде 
зменшувати очікуваний прибуток підприємства.

типові кореспонденції з обліку витрат на забез-
печення якості продукції представимо в табл. 1.

Поточний облік витрат на забезпечення 
якості продукції тісно пов’язаний зі стратегічним 
обліком, оскільки він максимально наближений 
до системи управління підприємством у цілому, 
а результатом його діяльності буде формування 
переліку інформаційних показників, які охарак-
теризують конкурентну позицію підприємства та 
шляхи його подальшого розвитку.

наведена методика дає змогу розподілити 
витрати на забезпечення якості продукції за 
такими класифікаційними ознаками, як цільове 
призначення та місце виникнення витрат.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
оскільки якість продукції є ключовим елемен-
том прихильності споживачів та успішного функ-
ціонування підприємства, то процедурі її забез-
печення слід приділяти багато уваги. 

на підприємствах, що впроваджують та вико-
ристовують системи управління якістю, важли-
вим є поділ витрат на якість за етапами процесу 
її забезпечення. Для віднесення до конкретного 
виду продукції витрати на якість доцільно поді-
ляти за етапами життєвого циклу продукції та 
місцями виникнення. також їх слід розподіляти 
на витрати, які можуть бути віднесені на собівар-
тість виготовленої продукції та витрати періоду. 
Правильна побудова роботи облікового апарату 
буде підтримувати нормативні показники якості 
продукції та виявляти відхилення на всіх етапах 
операційного циклу. 
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У статті досліджено динаміку і темпи зростання мінімальної заробітної плати в Україні за 2016 р. та 
проведено порівняння з прогнозом на 2017 р. Розглянуто питання організації обліку утримання, нарахуван-
ня та сплати податків і зборів із заробітної плати, а також проаналізовано наявні проблеми державного 
регулювання заробітної плати в Україні. Визначено причини та наслідки підвищення мінімальної заробітної 
плати в Україні. 

Ключові слова: заробітна плата, єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, вій-
ськовий збір.

В статье исследованы динамика и темпы роста минимальной заработной платы в Украине за 2016 г. 
и проведено сравнение с прогнозом на 2017 г. Рассмотрены вопросы организации учета удержаний, на-
числений и уплаты налогов и сборов из заработной платы, а также проанализированы существующие 
проблемы государственного регулирования заработной платы в Украине. Определены причины и послед-
ствия повышения минимальной заработной платы в Украине.

Ключевые слова: заработная плата, единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, во-
енный сбор.

The article explored the dynamics and growth rate of the minimum wage in Ukraine for 2016 and a comparison 
with the forecast for 2017. The question of accounting maintenance, calculation and payment of taxes and levies on 
wages and analyzed the existing problems of state regulation of wages in Ukraine. The reasons and implications of 
raising the minimum wage in Ukraine.

Keywords: wages, single social tax, income tax, war tax.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Перехід до ринкових методів 
господарювання потребує адекватних змін у 
структурі розподільчих відносин, приборкання 
стихії неконтрольованого сектора тіньової еко-
номіки та відновлення визначальної ролі заро-
бітної плати у формуванні грошових прибутків 
працездатного населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. серед вітчиз-
няних учених, що розглядають проблеми різних 
аспектів трудових відносин та організації обліку 

заробітної плати в україні, такі: акмаєв а.і., 
бунтовська л.л., Гончаров в.М., Данюк в.М., 
заяць т.а., калина а.в., лук'янченко н.Д., нові-
кова о.Ф., Петрова і.л. та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є оцінка стану орга-
нізації обліку заробітної плати в україні, дослі-
дження динаміки і темпів її зростання за 2016 р. 
та порівняння з прогнозом на 2017 р., а також 
розгляд наявних проблем державного регулю-
вання заробітної плати.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. із переходом до ринкових відносин 



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

342 Бухгалтерський оБлік, аналіз та аудит342

принципово змінюється сутність такої важливої 
економічної та юридичної категорії, як оплата 
праці та процес формування доходів. Перехід до 
ринкових методів господарювання потребує адек-
ватних змін у структурі розподільчих відносин, 
приборкання стихії неконтрольованого сектора 
тіньової економіки та відновлення визначальної 
ролі заробітної плати у формуванні грошових 
прибутків працездатного населення. Прийняті 
за останні роки кабінетом Міністрів і верховною 
радою україни законоположення про оплату 
праці створюють необхідну правову основу для 
розроблення ефективної системи регулювання 
заробітної плати на підприємствах і в галузях з 
урахуванням загальних економічних законів роз-
витку матеріального виробництва і специфічних 
умов ринкового ведення господарства.

оплата праці – це обов'язок роботодавця 
щодо виплати найманому працівнику заробле-
них ним коштів за виконану роботу (або надані 
послуги) відповідно до умов трудового дого-
вору. законодавством передбачено два методи 
регулювання оплати праці. Першим методом є 
державне регулювання оплати праці, а другим 
− локальний. регулювання й організація заро-
бітної плати під впливом змін в економіці та 
виробництві піддаються безперервним змінам 
та уточненням. згідно із законодавством, пра-
вове регулювання оплати праці нині здійсню-
ється державним і договірним методами.

згідно із законом україни «Про оплату праці» 
[1], держава здійснює регулювання зарплати 
працівників підприємств усіх форм власності і 
господарювання шляхом установлення розміру 
мінімальної заробітної плати, інших державних 
норм і гарантій, умов і розмірів оплати праці пра-
цівників установ і організацій, що фінансуються 
з бюджету, керівників державних підприємств, 
а також через оподаткування доходів працівни-
ків. Державне регулювання оплати праці поля-
гає передусім у визначенні і перегляді розміру 
мінімальної заробітної плати й умов, які впли-
вають на її величину. Мінімальна заробітна 
плата 2016 р. та планова мінімальна заробітна 
плата на 2017 р. згідно із законопроектом «Про 
Державний бюджет україни на 2017 рік» від 
15.09.2016 [3] наведені в табл. 1. 

із табл. 1 ми бачимо заплановані значні зміни 
в становленні мінімальної заробітної плати 
в україні. якщо на початок 2016 р. така заро-
бітна плата становила 1 378 грн., то на початок 
2017 р. вона зросте до 3 200 грн.

Мінімальна заробітна плата встановлюється 
у розмірі, не нижчому за вартісну величину 
межі малозабезпеченості в розрахунку на пра-
цездатну особу згідно із законом україни «Про 
оплату праці» [1]. заробітна плата як одна з най-
важливіших економічних категорій повинна вико-
нувати низку функцій, що тісно пов'язані з прин-
ципами її організації. Функції заробітної плати: 
регулятивна, стимулююча, відтворювальна, 
розподільна. Проте в сучасних умовах розвитку 

ринкових відносин в україні заробітна плата не 
виконує в повному обсязі всі вказані функції.

таблиця 1
Мінімальна заробітна плата в Україні  

в 2016 та 2017 рр.
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2016 р. 2017 р.
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1 січня 1378 8,29
3 200 19,341 травня 1450 8,69

1 грудня 1600 9,59

великої уваги вимагають утримання, нараху-
вання та сплата відповідних податків та зборів 
із заробітної плати. станом на 2016 р. до таких 
податків належать нарахування Єсв та утри-
мання ПДФо. що стосується зборів, то зараз 
діє тимчасовий військовий збір у розмірі 1,5% 
від нарахованої заробітної плати, це пов’язано 
з особливим військовим станом на території 
україни.

До 2016 р. існувала ставка нарахування Єсв 
на заробітну плату, що сплачувало підприєм-
ство, та 3,6% утримання із заробітної плати, 
що сплачував робітник. законом україни «Про 
Державний бюджет на 2016 рік» було відмінено 
утримання Єсв та встановлено єдину спрощену 
ставку нарахування Єсв у розмірі 22%. зміни в 
даному податку в 2017 р. не плануються. Міні-
мальний розрахунок сплати Єсв до бюджету 
україни наведено в табл. 2.

таблиця 2
Мінімальна сплата ЄСВ за місяць в Україні  

в 2016 та 2017 рр.
На дату 2016 р. 2017 р. 
1 січня 303,16 

704,001 травня 319,00
1 грудня 352,00

із табл. 2 бачимо, що сплата податку Єсв із 
2017 р. повинна зрости від 352 грн. до 704 грн. 
таким чином, поповнення державного бюджету 
значно зросте. наприклад, за 2017 р. з одного 
робітника, що отримує мінімальну заробітну 
плату, державний бюджет за грудень 2017 р. 
отримає на 352 грн. більше, ніж за грудень 
попереднього року.

Податок із доходів фізичних осіб – це прямий 
загальнодержавний податок, який стягується з 
доходів громадян за встановленими ставками. 
об'єктом оподаткування податком є сукупний 
дохід працюючих громадян, які отримують його 
з різних джерел за місцем основної роботи в 
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україні й за її межами як у грошовому, так і в 
натуральному вираженні. До 2016 р. даний 
податок визначався як різниця між доходом та 
утриманим Єсв, помноженим на відсоткову 
ставку податку. відповідно, з 2016 р. він визна-
чається помноженням суми доходу на відсо-
ткову ставку податку, це пов’язано з відміною 
утримання Єсв із заробітної плати. 

До сукупного оподатковуваного доходу вклю-
чаються доходи, одержані від підприємств, уста-
нов і організацій усіх форм власності, доходи 
за виконання трудових обов'язків, у тому числі 
за сумісництвом, за виконання робіт за дого-
ворами підряду, а також інші доходи, отримані 
працівником у грошовій і натуральній формах. 
із 2016 р. утримання податку з оподатковува-
ного сукупного місячного доходу працівників 
здійснюється підприємствами всіх форм влас-
ності за ставкою 18%.

згідно із законопроектом «Про Державний 
бюджет україни на 2017 рік» від 15.09.2016 [3], 
плануються такі зміни щодо ПДФо в 2017 р.: 

1. ставка податку стала уніфікована і стано-
вить 18%. Пенсії «президентські» оподаткову-
ються за ставкою 15%.

2. соціальна пільга зменшена. тепер вона 
становить 50% від загальної суми офіційно вста-
новленого мінімуму, за який можна прожити.

3. Податок на дивіденди 18% від усієї суми, 
якщо підприємство на загальній системі оподат-
кування.

4. якщо хтось отримує дохід тільки від 
податкових агентів, то йому не потрібно пода-
вати річну декларацію. 

5. Фізичні особи – підприємці тепер платять 
три аванси, а не чотири, як раніше. 

у табл. 3 наведено суму ПДФо, що утримана 
з мінімальної заробітної плати в 2016 та 2017 рр.

отже, на 2017 р. планується надходження до 
бюджету податку з мінімальної заробітної плати 
у розмірі 576 грн. різниця на кінець попере-
днього року становитиме 288 грн., тобто вдвічі 
більше. 

військовий збір – це тимчасовий податок, 
спрямований на підтримку та розвиток військо-
вих сил україни. він був уведений як тимчасо-
вий податок у зв’язку з особливим військовим 

станом на території україни. ця ставка залиши-
лася незмінною і становить 1,5% від заробітної 
плати та інших доходів. 

таблиця 3
Мінімальна сплата ПДФО за місяць в Україні 

в 2016 та 2017 вр.
На дату 2016 р. 2017 р.
1 січня 248,04

576,001 травня 261,00
1 грудня 288,00

Мінімальну сплату військового збору в укра-
їні за 2016 та 2017 рр. наведено в табл. 4.

таблиця 4
Мінімальна сплата військового збору  
за місяць в Україні за 2016 та 2017 рр.
На дату 2016 р. 2017 р.
1 січня 20,67

48,001 травня 21,75
1 грудня 24,00

Проаналізуємо, яку заробітну плату отримає 
працівник на руки під час нарахування мінімаль-
ної заробітної плати в україні (табл. 5). як уже 
було сказано, заробітна плата обов’язково під-
лягає оподаткуванню. у 2016 та 2017 рр. Єсв 
сплачує роботодавець чи підприємство, а ось 
ПДФо та військовий збір платять самі робітники. 

із табл. 5 ми бачимо, що значно збільшилася 
сума отриманої заробітної плати, що дасть 
змогу громадянам більше купувати продуктів, 
одягу, ліків, відвідувати театри, кіно та кафе. 
але не забуваємо про таке поняття, як інфляція, 
тобто знецінення гривні та збільшення цін на 
всі категорії товарів, тому не можемо сказати, 
що підвищення розміру мінімальної заробітної 
плати є стовідсотковим покращенням. 

виникає потреба кваліфікованого комп-
лексного розв'язання проблем раціональної 
побудови оплати праці на основі взаємодії всіх 
указаних раніше функцій з урахуванням транс-
формаційних перетворень у суспільстві. Діючі 
на сьогодні в україні ставки (18%) податку на 
доходи фізичних осіб гальмують зростання заро-

таблиця 5
Нарахування, утримання та виплата заробітної плати в Україні за 2016 та 2017 рр.
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1 січня 1378,00 248,04 20,67 1109,29
3200,00 704,00 48,00 2448,001 травня 1450,00 261,00 21,75 1167,25

1 грудня 1600,00 288,00 24,00 1288,00
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бітної плати, через що трудові прибутки, які в 
нормальній ситуації мають виражатися у формі 
оплати праці, стають тіньовими, фальсифікуючи 
статистику загальних прибутків населення.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. отже, 
держава має достатньо сильні позиції у визна-
ченні політики щодо заробітної плати, а важли-
вим завданням держави і надалі має бути спри-
яння проведенню переговорів між основними 
соціальними силами суспільства для врегу-
лювання соціально-трудових відносин, запобі-
гання масовим трудовим конфліктам. останнім 
часом уряд зробив кроки щодо підвищення рівня 
життя населення та посилення цільової спрямо-
ваності соціальних програм. Помітними стають 
позитивні зрушення на ринку праці (зменшення 
числа безробітних, створення нових робочих 

місць, підвищення соціальних виплат). водно-
час залишається і низка проблем, що потребу-
ють термінового вирішення: ліквідація порушень 
законодавства про оплату праці, подальше під-
вищення основних соціальних гарантій і набли-
ження їхнього рівня до прожиткового мінімуму, 
«детінізація» заробітної плати населення тощо. 
рівень оплати праці є показником добробуту 
суспільства, тому головним завданням держави 
як представника інтересів суспільства є не пер-
манентна боротьба з труднощами, створюва-
ними соціально-економічною політикою самої 
ж держави, а грамотне розроблення концепції 
соціально-економічної політики і послідовне 
впровадження ефективного механізму забезпе-
чення своєчасної виплати заробітної плати та її 
відповідний рівень в умовах формування ринко-
вої економіки україни.
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У статті досліджено підходи до трактування економічної сутності поняття «ліквідність» та «пла-
тоспроможність підприємства». Наведено етапи методики аналізу ліквідності та платоспроможності. 
Визначено і проаналізовано показники, що лежать в основі діагностики ліквідності та платоспроможності 
на прикладі ТОВ «Устя». Виявлено чинники, які зумовили зміну даних показників.

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, ліквідність балансу, платіжний баланс, фінансовий стан.

В статье исследованы подходы к трактовке экономической сущности понятий «ликвидность» и 
«платежеспособность предприятия». Приведены этапы методики анализа ликвидности и платежеспо-
собности. Определены и проанализированы показатели, лежащие в основе диагностики ликвидности и 
платежеспособности на примере ООО «Устье». Выявлены факторы, которые обусловили изменение 
данных показателей.

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, ликвидность баланса, платежный баланс, фи-
нансовое состояние.

The article examines approaches to the interpretation of the economic essence of the concepts «liquidity» and 
«solvency» of the company. Showing the stages of methods of analysis of liquidity and solvency. Defined and ana-
lyzed the indicators underlying the diagnosis of liquidity and solvency on the example of LLC «Ustia».

Keywords: liquidity, solvency, liquidity balance, balance of payments, financial position.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. нині в україні 
відбуваються глибокі економічні зміни, зумов-
лені кризовим станом економіки. Поява зна-
чної кількості підприємств, заснованих на 
приватних формах власності, недосконала 
система оподаткування, кредитування і розра-
хунків, певний розвиток ринкової інфраструк-
тури у сфері фінансово-кредитних відносин – 
усе це вимагає від суб’єктів господарювання 
вміння грамотно оцінювати фінансовий стан 
свого підприємства. одними з головних крите-
ріїв оцінки фінансового стану підприємства в 
умовах ринкових відносин, від яких залежить 
саме його існування, є показники ліквідності 
та платоспроможності. вони є об’єктивними 

умовами забезпечення стабільної діяльності, 
фінансової стійкості та інвестиційної прива-
бливості підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. теоретичні основи 
сутності та методики оцінки ліквідності та плато-
спроможності підприємства вивчали вчені-еко-
номісти в.з. бугай, в.М. вовк, н.М. Давиденко, 
а.П. Дорошенко, в.в. ковальов, л.а. лахтіо-
нова, Є.в. Мних, Є.а. носова, Г.в. савицька, 
е.і. уткін, М.Г. чумаченко, а.Д. Шеремет та ін.

важливість правильної оцінки ліквідності 
і платоспроможності в контексті фінансового 
стану підприємства, існування різних підходів 
до визначення цих понять та способів їх розра-
хунку підкреслюють актуальність даної теми.



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

346 Бухгалтерський оБлік, аналіз та аудит346

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження еко-
номічної сутності понять «ліквідність» та «пла-
тоспроможність», основних показників, що 
характеризують ліквідність та платоспромож-
ність підприємства, та визначення наявного 
взаємозв’язку між ними.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Фінансовий стан підприємства з 
позиції короткострокової перспективи оцінюється 
показниками ліквідності та платоспроможності.

аналіз економічної літератури та норматив-
них-правових документів свідчить про наяв-
ність різних підходів до трактування сутності 
ліквідності і платоспроможності підприємства, 
протиріч в методичних підходах до розрахунку 
показників, що формують їх рівень, та загаль-
ної оцінки платоспроможності та ліквідності 
підприємства.

часто поняття «ліквідність» і «платоспро-
можність» ототожнюють, однак дані економічні 
категорії є різними за змістом. 

н.М. Давиденко визначив, що ліквідність харак-
теризує механізм перетворення фінансових або 
матеріальних активів у грошові кошти для своє-
часного виконання зобов'язань. Під платоспро-
можністю автор розуміє наявність у підприємства 
грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для 
розрахунків за кредиторською заборгованістю, що 
потребує негайного погашення [1].

а.П. Дорошенко визначає, що ліквідність 
характеризує спроможність суб'єкта госпо-
дарювання проводити розрахунки за своїми 
зобов'язаннями як за рахунок наявних грошових 
коштів, так і за рахунок грошових коштів, отри-
маних від реалізації окремих елементів майна 
підприємства [2].

л.а. лахтіонова стверджує, що ліквідність 
суб’єкта господарювання – це здатність та швид-
кість перетворення оборотних активів у грошові 
кошти для погашення поточних зобов’язань як у 
міру надходження термінів їх сплати, так і про-
строчених боргів [3].

в.М. вовк під ліквідністю розуміє здатність 
активу до швидкого перетворення на грошові 
кошти, а під платоспроможністю – достатність 
ліквідних активів для погашення в будь-який 
момент усіх короткотермінових зобов'язань 
перед кредиторами [4]. 

значну увагу вчені-економісти приділили 
визначенню сутності і методиці оцінки й аналізу 
поняття «платоспроможність».

так, в.в. ковальов зазначає, що платоспро-
можність означає наявність у підприємства гро-
шових ресурсів та їхніх еквівалентів, достатніх 
для розрахунків за кредиторською заборгова-
ністю, яка потребує негайного погашення [5].

е.і. уткін визначає платоспроможність як 
здатність підприємства вчасно і повністю роз-
раховуватися за своїми довгостроковими 
зобов’язаннями [6].

а от а.Д. Шеремет стверджує, що платоспро-
можність підприємства визначається як здат-
ність покриття всіх зобов’язань підприємства 
(короткострокових та довгострокових) усіма 
активами [7].

Г.в. савицька під платоспроможністю під-
приємства розуміє здатність готівковими грошо-
вими ресурсами своєчасно погашати свої пла-
тіжні зобов’язання [8].

узагальнюючи вищезазначене, на нашу 
думку, під ліквідністю слід розуміти спро-
можність підприємства перетворювати свої 
активи в гроші для покриття всіх необхідних 
платежів у міру їх настання. ознакою ліквід-
ності є перевищення оборотних активів над 
короткостроковими зобов'язаннями, тобто 
наявність чистого робочого капіталу (влас-
ного оборотного капіталу). чим більше це 
перевищення, тим сприятливіший фінансо-
вий стан підприємства. 

Платоспроможність підприємства, своєю 
чергою, – це можливість підприємства своє-
часно погашати платіжні зобов’язання готівко-
вими коштами.

виділимо дві основні ознаки платоспро-
можності: наявність готівкових і безготівкових 
коштів; відсутність простроченої кредиторської 
заборгованості.

здебільшого основними причинами, що 
зумовлюють недостатній рівень ліквідності та 
платоспроможності підприємства, є:

– низький рівень розрахунково-платіжної 
дисципліни;

– високий рівень низьколіквідних активів у 
загальній вартості майна підприємства;

– низький рівень окупності капітальних вкла-
день;

– відсутність страхових фондів [9].
аналіз ліквідності підприємства здійсню-

ється шляхом складання балансу ліквідності 
(табл. 1).

ліквідність балансу – це можливість суб’єкта 
господарювання перетворювати свої активи в 
готівку та погасити зобов’язання, або ступінь 
покриття боргових зобов’язань підприємства 
його активами, строк перетворення яких у гро-
шові кошти відповідає строку погашення платіж-
них зобов’язань [10].

на сьогодні ще не визначено єдиних підходів 
до оцінки ліквідності активів за здатністю й тер-
мінами їх перетворення в засоби платежу. біль-
шість учених виділяє найбільш ліквідні активи, 
активи, що швидко реалізуються, активи, що 
повільно реалізуються, та активи, що важко 
реалізуються. іншу характеристику активів за 
ступенем ліквідності дає і.о. бланк, окреслю-
ючи абсолютно-, високо-, середньо-, малолік-
відні та неліквідні активи [11].

щодо пасивів балансу, то вони, як відомо, 
групуються за ступенем терміновості їх оплати 
на: негайні пасиви – короткострокові і довго-
строкові кредити та позики, не погашені в строк, 
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а також розрахунки з оплати праці, з бюдже-
том та позабюджетних платежах, страхуванню, 
за виданими векселями (залежно від терміну 
погашення), заборгованість за товари, роботи 
і послуги, не оплачені в строк; короткострокові 
пасиви – короткострокові кредити банків, розра-
хунки з кредиторами за товари, роботи і послуги, 
строк оплати яких ще не настав, а також час-
тина заборгованості за довгостроковими пози-
ками, що повинна бути погашена в поточному 
періоді; довгострокові пасиви – довгострокові 
кредити банків; постійні пасиви – джерела влас-
них і прирівняних до них коштів [12].

баланс підприємства вважається абсо-
лютно ліквідним, якщо виконуються такі спів-
відношення:

а1≥П1; а2≥П2; а3≥П3; а4≤П4.
саме його складання н.М. Дєєва і о.і. Деді-

ков визначають першим етапом методики ана-
лізу ліквідності підприємства [12].

аналіз ліквідності балансу досліджуваного 
підприємства за 2015 р. наведено в табл. 1.

на тов «устя», як показали розрахунки, і 
на початок, і на кінець звітного періоду перша 
умова не виконується, тобто нагальні борги 
підприємство не може своєчасно погасити. 
отже, баланс підприємства не є абсолютно 
ліквідним. однак решта співвідношень свід-
чить про наявність власних оборотних акти-
вів, які дають змогу підприємству підтриму-
вати певну стійкість.

Другим етапом методики аналізу ліквідності 
підприємства виступає визначення фінансових 
коефіцієнтів, що характеризують ліквідність під-
приємства. ліквідність підприємства можна опе-
ративно визначити за допомогою коефіцієнтів 
[12]. основними серед них є:

1. коефіцієнт поточної ліквідності (загальної 
ліквідності, покриття).

2. коефіцієнт швидкої ліквідності (проміж-
ної, суворої, уточненої, критичної ліквідності, 
кислового тесту).

3. коефіцієнт абсолютної ліквідності (негай-
ної ліквідності).

таблиця 1
Аналіз ліквідності балансу ТОВ «Устя» за 2015 р., тис. грн.
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активи (а1)
1160-
1165 259 123 негайні пасиви 

(П1)
1615-
1650,
1690

601 769 -342 -646

активи, 
що швидко 

реалізуються 
(а2)

1120-
1155 1458 7018 короткострокові 

пасиви (П2)
1600-
1610 - - 1458 7018

активи, що 
повільно 

реалізуються 
(а3)

1100,
1110,
1115,
1170,
1190

18775 23744 Довгострокові 
пасиви (П3)

1500-
1515 - - 18775 23744

активи, 
що важко 

реалізуються 
(а4)

1095,
1200 11084 12739 Постійні пасиви 

(П4)

1495,
1505,
1520,
1521,
1525,
1526,
1545,
1660,
1665

30975 42855 -19891 -30116

баланс 1300 31576 43624 баланс 1900 31576 43624 0 0

таблиця 2
Аналіз ліквідності ТОВ «Устя»

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відхилення, (+,–) Нормативне 
значення

1. коефіцієнт поточної ліквідності 14,9 21,9 37,5 22,6 ≥1,5
2. коефіцієнт швидкої ліквідності 2,1 2,1 6,5 4,4 ≥0,7
4. коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 0,3 0,3 0,1 ≥0,2
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аналіз ліквідності за вищезазначеними 
показниками на тов «устя» в динаміці  
2013–2015 рр. представлено в табл. 2. 

отже, за результатами досліджень виявлено, 
що для тов «устя» в сучасних умовах господа-
рювання не тільки вдалося дотримуватися при-
йнятих нормативів по показниках ліквідності, але 
й з кожним роком їх значення помітно нарощу-
вати, що, безумовно, є позитивною тенденцією.

за коефіцієнтом поточної ліквідності одер-
жують загальну оцінку ліквідності активів. ско-
рочення величини коефіцієнта поточної ліквід-
ності може статися під впливом двох факторів:

1. зменшення оборотних активів.
2. значного зростання поточних зобов’язань. 

Для з’ясування причин модифікації цього показ-
ника необхідно проаналізувати зміни в складі 
джерел коштів і їх розміщенні порівняно з почат-
ком періоду аналізу.

Дана операція являє собою третій етап мето-
дики аналізу ліквідності підприємства.

Для встановлення рівня ліквідності підприєм-
ства визначається індекс ліквідності, що пока-
зує кількість днів, необхідних для перетворення 
поточних активів у готівку, цей розрахунок являє 
собою четвертий етап аналізу ліквідності [12].

Для визначення індексу ліквідності на 
тов «устя» за 2015 р. складемо таблицю 
(табл. 3).

таблиця 3
Розрахунок індексу ліквідності

Показник
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1. Готівка 9 -
2. Дебіторська 
заборгованість 4238 25 105950

3. товарні запаси 62,5 30 1875
усього 4309,5 107825

згідно з наведеними в таблиці даними, індекс 
ліквідності становить 107825/4309,5=25,02 дня. 
отже, даному підприємстві необхідно 25,02 дня 
для перетворення поточних активів у гроші.

ураховуючи ступінь ліквідності активів. 
маємо можливість спрогнозувати фінансовий 
стан підприємства на короткострокову і довго-
строкову перспективи (табл. 4).

ураховуючи ступінь ліквідності оборотних 
активів фінансовий стан підприємства може 
бути оцінений як нормальний.

від рівня ліквідності балансу підприємства, 
тобто від рівня покриття боргових зобов’язань 
активами, термін перетворення яких у грошові 
кошти відповідає терміну погашення платіжних 
зобов’язань, залежить платоспроможність під-

приємства. Для забезпечення високого рівня 
поточної платоспроможності підприємство 
повинно підтримувати певне співвідношення 
між перетворенням (конвертацією) оборотних 
активів у грошові кошти і термінами погашення 
поточних зобов’язань [13].

Для оцінки платоспроможності на під-
приємстві складається платіжний баланс 
(календар) (табл. 5). він складається на 
кожну дату. 

на думку н.М. Дєєвої та о.і. Дедікова, 
складання платіжного календаря – це пер-
ший етап аналізу платоспроможності підпри-
ємства [12].

як бачимо, сальдо платіжного балансу зна-
ходиться в пасиві, що свідчить про платоспро-
можність тов «устя».

відомо, що оцінка рівня платоспроможності 
дається за даними балансу на основі характерис-
тики ліквідності оборотних коштів, тобто з ураху-
ванням часу, необхідного для перетворення їх у 
готівку. отже, є три рівні платоспроможності під-
приємства, оцінку яких проводять за допомогою 
трьох коефіцієнтів: грошової, розрахункової та 
ліквідної платоспроможності (табл. 6–8).

розрахунок трьох рівнів платоспроможності 
подає, відповідно, другий, третій і четвертий 
етапи аналізу платоспроможності [12].

із наведених даних видно, що:
а) коефіцієнт грошової платоспроможності 

на кінець періоду становив 0,804, що порів-
няно з початком року менше на 0,114, тобто 
платоспроможність дещо зменшилася. Проте 
показник є високим і свідчить, що на звітну 
дату може бути погашено 80,4 короткостро-
кових зобов’язань продавця. Можна сказати, 
що на тов «устя» високий рівень платоспро-
можності;

б) коефіцієнт розрахункової платоспро-
можності збільшився на 4,922. тобто якщо на 
покриття платіжних зобов’язань взяти не тільки 
грошові кошти, але й кошти в розрахунках, 
готову продукцію, дебіторську заборгованість 
та інші активи, що реально можна реалізувати, 
на кінець періоду платіжні засоби на 938,88% 
покривали би платіжні зобов’язання. це, без-
умовно, свідчить про позитивні модифікації 
фінансового стану підприємства;

в) коефіцієнт ліквідної платоспроможності 
становитиме на кінець звітного періоду 1,653 
(нормальне значення – більше 1), що вказує на 
сприятливу ситуацію на підприємстві.

отже, всі три коефіцієнти платоспромож-
ності свідчать про те, що підприємство відпові-
дає параметрам, які необхідні для здійснення з 
ним кредитних та інших відносин.

завершальним етапом діагностики ліквід-
ності та платоспроможності підприємства є фор-
мування аналітичних висновків [12], які дають 
змогу отримати інформацію про чинники впливу 
на діяльність підприємства та сформувати про-
позиції і рекомендації для підприємства. у про-
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цесі діагностики ліквідності та платоспромож-
ності підприємства важливим є визначення 
чинників, які зумовлюють їх зміну. До таких чин-
ників варто віднести: розміри короткостроко-
вої заборгованості; структуру поточних боргів; 
надійність та платоспроможність кредиторів; 
напрями використання залучених чи позичених 
коштів; структуру оборотного капіталу підпри-
ємства; вид діяльності підприємства та трива-
лість виробничого циклу; наявність дебіторської 
заборгованості (термін виникнення та пога-

шення); наявність розроблених заходів комп-
лексного управління оборотними активами; 
наявність браку; наявність розроблених схем 
розрахунків із покупцями та постачальниками; 
збутову політику підприємства [14].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. отже, 
оцінка ліквідності та платоспроможності висту-
пає вагомим інструментом визначення фінансо-
вого становища підприємства на ринку товарів, 
капіталів та цінних паперів. Проведені розра-

таблиця 4
Оцінка фінансового стану ТОВ «Устя» з урахуванням ступеня ліквідності активів

Тип сталості На дату складання 
звітності

У короткостроковій 
перспективі

У довгостроковій 
перспертиві

абсолютний а1≥П1 а1≥П1+П2 а1≥П1+П2+П3
2015 191<685 191<685 191<685
нормальний а1+а2≥П1 а1+а2≥П1+П2 а1+а2≥П1+П2+П3
2015 4429>685 4429>685 4429>685
Передкризовий (критичний) а1+а2+а3≥П1 а1+а2+а3≥П1+П2 а1+а2+а3≥П1+П2+П3
2015 25688,5>685 25688,5>685 25688,5>685
кризовий а1+а2+а3≤П1 а1+а2+а3≤П1+П2 а1+а2+а3≤П1+П2+П3
2015 25688,5>685 25688,5>685 25688,5>685

таблиця 5
Платіжний баланс (календар) ТОВ «Устя» за 2015 р.

Актив Пасив

Наявні кошти для покриття 
заборгованості

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Негайні та інші 
платежі

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1. Грошові кошти на 
розрахунковому рахунку, у 
касі та інших рахунках

259 123 1. заборгованість 
за позикою - -

2. розрахунки з дебіторами 1458 7018 3. кредиторська 
заборгованість 283 158

усього 1717 7141 усього 283 158
сальдо сальдо -1434 -6983
баланс 31576 43624 баланс 31576 43624

таблиця 6
Грошова платоспроможність ТОВ «Устя» за 2015 р.

Засіб платежу
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Негайні та інші 
платежі

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1. каса 15 3 1. короткострокові 
кредити - -

2. розрахунковий рахунок 244 120 2. кредити, не 
погашені в строк - -

3. валютний рахунок - - 3. кредитори 282 153
4. інші рахунки та грошові кошти - -
5. короткострокові фінансові 
вкладення - -

усього 259 123 усього 282 153
коефіцієнт грошової платоспро-
можності (гр.2/гр.5), (гр.3/гр.6) 0,918 0,804



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

350 Бухгалтерський оБлік, аналіз та аудит350

хунки дають можливість підприємству виявляти 
слабкі місця, визначати негативні чинники, що їх 
зумовили, та приймати правильні управлінські 

рішення для забезпечення підвищення ефек-
тивності фінансово-господарської діяльності 
підприємства.

таблиця 7
Розрахункова платоспроможність ТОВ «Устя» за 2015 р.

Засіб платежу
На 

звітного 
періоду

На 
звітного 
періоду

Негайні та інші платежі
На 

початок 
року

На 
початок 

року
1. Грошові кошти 259 123 1. короткострокові кредити - -
2. Готова продукція 973 80 2. кредити, не погашені в строк - -
3. Дебітори 1452 7016 3. кредиторська заборгованість 283 158
4. інші активи - - 4. інші пасиви 318 611
усього 2684 7219 601 769
коефіцієнт розрахункової 
платоспроможності (гр.2/
гр.5), (гр.3/гр.6)

4,466 9,388

таблиця 8
Ліквідна платоспроможність ТОВ «Устя» за 2015 р.

Засіб платежу
На 

звітного 
періоду

На 
звітного 
періоду

Негайні та інші платежі
На 

початок 
року

На 
початок 

року
1. Грошові кошти, 
розрахунки та ін. активи 259 123 1. кредити під запаси та затрати 282 153

2. запаси і витрати 43680 52183 2. кредити, не погашені в строк - -
3. інша кредиторська 
заборгованість 318 611

4. власні оборотні кошти 20492 30885
усього 43939 52306 21092 31649
коефіцієнт ліквідної плато-
спроможності (гр.2/гр.5), 
(гр.3/гр.6)

2,083 1,653
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 

PROBLEMS OF ACCOUNTING  
FOR FINANCIAL LEASING IN UKRAINE

Харченко М.О.
кандидат економічних наук,

асистент кафедри обліку і аудиту,
національний гірничий університет

У статті розглянуто визначення лізингу, його об’єкти та суб’єкти згідно із Законом України «Про 
фінансовий лізинг». Проаналізовано систему взаємовідносин між лізингодавцем та лізингоодержувачем. 
Визначено проблеми податкового та бухгалтерського обліку операцій фінансового лізингу, які пов’язані із 
законодавчою базою.

Ключові слова: фінансовий лізинг, лізингодавець, лізингоодержувач.

В статье рассмотрено определение лизинга, его объекты и субъекты согласно Закону Украины «О 
финансовом лизинге». Проанализирована система взаимоотношений между лизингодателем и лизинго-
получателем. Определены проблемы налогового и бухгалтерского учета операций финансового лизинга, 
связанные с законодательной базой.

Ключевые слова: финансовый лизинг, лизингодатель, лизингополучатель. 

The article deals with the definition of leasing, its objects and subjects according to the Law of Ukraine «Financial 
Leasing». The system of relations between the lessor and the lessee is analyzed. The problems of tax and financial 
accounting in financial leasing operations caused by the legal framework are revealed.

Keywords: financial leasing, the lessor, the lessee.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. останні два роки лізингові 
компанії в україні зазнали кризи. обсяг укла-
дених договорів скоротився вдвічі, знизилися 
виплати по наявним. зрозуміло, що першою 
причиною такої ситуації є девальвація гривні та 
економічна криза в державі. однією з проблем 
є непогодженість усіх законодавчих інструмен-
таріїв, які регулюють відносини між лізингодав-
цем та лізингоодержувачем. таким чином, для 
поліпшення стану на лізинговому ринку потрібно 
вирішувати не тільки проблеми економічного 
характеру, а й законодавчого. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. теоретичні та прак-
тичні проблеми лізингу досліджували як вітчиз-
няні, так і зарубіжні вчені. серед українських слід 
звернути увагу на роботу а.Г. барабаш, в якій 
розглянуто проблеми правового регулювання 
лізингових відносин [1]. у роботах о. Грищенко, 
к. Малишенко, в.М. хобти, в.а. Гайдук розгля-
нуто проблеми та перспективи подальшого роз-
витку лізингу в україні [2–4]. серед іноземних 
дослідників можна виділити х.-й. Шпіттлера, 
який розробив методику оцінки економічної 
ефективності лізингу [5], т. кларка, р. брейлі, 
л.-Дж. Гітман, в. Газмана, н. адамова та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Проблемі обліку фінансового лізингу 
в україни з боку держави приділяється недостат-
ньо уваги, тому, незважаючи на велику кількість 
робіт, присвячених даній тематиці, ця проблема 
залишається не до кінця вивченою та вирішеною.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – аналіз поняття «лізинг» 
та взаємовідносин між лізингодавцем та лізингоо-
держувачем для подальшого розроблення ефек-
тивної методики їх оптимізації. Для аналізу ефек-
тивності бухгалтерського та податкового обліку 
розглянуто Положення (стандарт) бухгалтер-
ського обліку 14 «оренда» для порівняння його з 
МсФз 17, що в подальшому дасть змогу виявити 
законодавчі проблеми фінансового лізингу.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. за двадцять п’ять років незалеж-
ності україна зазнала значних перетворень, в 
яких важливе місце займають зміни фінансово-
кредитних відносин для фізичних та юридичних 
осіб. на фінансовому ринку держави з’явилася 
нова послуга – лізинг. в європейських країнах 
лізингові відносини існують уже багато років, 
проте для україни після розпаду радянського 
союзу це було щось нове та незрозуміле, яке не 
мало жодного законодавчого підґрунтя для існу-
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вання. лізингові відносини в україні набули своєї 
легальності лише в 1997 р., коли був прийнятий 
закон україни «Про лізинг». нині ці відносини 
регулюються законом україни «Про фінансовий 
лізинг» від 11 грудня 2003 р. № 1381-IV, і саме 
з цього часу розпочинається стрімкий розвиток 
лізингового бізнесу.

слово «лізинг» у перекладі з англійської 
мови означає «здавати в оренду», проте 
поняття «лізинг» та «оренда» дещо відрізня-
ються одне від одного. так, оренда передбачає 
короткострокове користування та обов’язкове 
повернення майна, а лізинг – довгострокове 
володіння та можливість переходу права влас-
ності на майно орендарю після виплати всіх 
лізингових платежів. 

До теперішнього часу у світовій практиці не 
існує єдиного тлумачення поняття «лізинг». 
законодавство україни визначає лізинг як під-
приємницьку діяльність, яка спрямована на 
інвестування власних чи залучених фінансових 
коштів і полягає в наданні лізингодавцем у винят-
кове користування на визначений термін лізинго-
одержувачу майна, що є власністю лізингодавця 
або набувається ним у власності за дорученням 
і погодженням із лізингоодержувачем у відповід-
ного продавця майна за умови сплати лізингоо-
тримувачем періодичних лізингових платежів [6].

Фактично кругообіг майна і коштів відбува-
ється між лізингодавцем та лізингоодержувачем, 
як між продавцем і покупцем (рис. 1). тобто це 
доволі простий процес, який дає змогу покупцю 
(лізингоодержувачу), який не має достатньо 
грошей для придбання майна або нерухомості, 
придбати його за договором лізингу. Продавець 
(лізингодавец) може давати у лізинг як свої 
кошти чи майно, так і ті, що перебувають у влас-
ності за дорученням і погодженням. 

ЛІЗИНГОВІ
ПЛАТЕЖІ

Лізингодавець 
(продавець) 

Лізингоодержувач
(покупець)

власні кошти 
чи майно

кошти чи майно 
за дорученням і 
погодженням

Рис. 1. Схема взаємовідносин  
між лізингодавцем та лізингоодержувачем

відповідно до закону україни «Про фінансо-
вий лізинг», предметом лізингу може бути будь-
яка неспоживча річ (тобто те, що не може закін-
читися або зменшитися за період лізингу, проте 
воно може зноситися, тоді це буде списано на 
амортизаційні витрати), визначена індивіду-
альними ознаками та віднесена, відповідно до 
законодавства, до основних фондів. наступне 
твердження закону визначає, що предметом 
лізингу не можуть бути земельні ділянки та 
інші природні об’єкти. це твердження є цілком 

логічним, тому що в першу чергу саме земель-
ним ділянкам та природним об’єктам може бути 
нанесено незворотній збиток, що в подальшому 
призведе до їх знецінення, але нерухомість 
на земельній ділянці може бути взята у лізинг. 
також предметом лізингу не можуть бути єдині 
майнові комплекси підприємств та їхні відокрем-
лені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці). 
Майно, що перебуває в державній або кому-
нальній власності та щодо якого відсутня забо-
рона передачі в користування та/або володіння, 
може бути передано в лізинг [7]. 

закон україни про лізинг визначає три осно-
вних суб’єкти лізингу: лізингодавец, лізинго-
одержувач та продавець. Проте останній не 
завжди приймає участь у лізингових відносинах. 
так лізингодавцем виступає юридична особа, 
яка передає право володіння та користування 
предметом лізингу лізингоодержувачу. лізин-
гоодержувачем може бути фізична або юри-
дична особа, яка отримує право на володіння 
та користування предметом лізингу від лізинго-
давця. якщо лізингодавец не має необхідного 
для лізингоодержувача предмета лізингу, то 
лізингодавец має право звернутися до третьої 
сторони – продавця (постачальника) та набути 
необхідний предмет лізингу. Продавцем може 
бути будь-яка фізична або юридична особа [7]. 

таким чином, лізинг – це доволі проста схема 
взаємодії банківських структур із реальним сек-
тором економіки, на основі якої поєднуються 
інтереси власників фінансового капіталу та гос-
подарюючих суб’єктів.

ринок лізингу розпочав свій активний розви-
ток із 2000-х років. Проте найбільш стрімкий ріст 
почався з 2013 р. однак економічна криза в дер-
жаві та нестабільний курс долара, який виріс за 
останні два роки в три рази, призвели до того, 
що за і квартал 2016 р. обсяг лізингових операцій 
становив лише близько 23,8 млрд. грн, це на 31% 
менше порівняно з 2015 р. (рис. 2). зважаючи 
на стагнацію на ринку лізингу, експерти перед-
бачають подальше зростання обсягу лізингових 
послуг в україні та зазначають високий рівень 
задоволеності послугами лізингових компаній.
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Рис. 2. Обсяг фінансового лізингу  
за 2011–2016 рр., млрд. грн.

слід зазначити, що лізингові відносини 
регулюються не тільки законом україни «Про 



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

354 Бухгалтерський оБлік, аналіз та аудит354

фінансовий лізинг». важливим для здійснення 
лізингових операцій є Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 14 «оренда», який роз-
роблено на підставі Міжнародного стандарту 
фінансової звітності 17. істотні відмінності між 
П(с)бо 14 та МсФз 17 наведено в табл. 1.

як видно з табл. 1, П(с)бо 14 майже повністю 
віддзеркалюють МсФз 17 без урахування наці-
ональних особливостей україни. 

таким чином, на основі цього документа від-
бувається податковий і бухгалтерський облік усіх 
операцій фінансового лізингу. Проте між ним та 
законом україни «Про фінансовий лізинг» існу-
ють певні неузгодженості. Передусім це стосу-

ється визначення критеріїв, за яких операція 
може вважатися саме операцією фінансового 
лізингу. але неузгодженість понять та критеріїв у 
бухгалтерському та податковому обліку не єдина 
невідповідність. істотні відмінності у цих доку-
ментах призводять до виникнення відстрочених 
податкових активів та відстрочених податкових 
зобов’язань, ускладнюючи роботу бухгалтера.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. урахо-
вуючи нерозробленість національного бухгал-
терського законодавства стосовно відповідаль-
ності у разі відсутності бухгалтерського обліку 
на підприємстві, на даний час залишається 

таблиця 1 
Порівняння національного та міжнародного стандартів з обліку орендних операцій

Ознака П(С)БО 14 «Оренда» МСФЗ 17 «Оренда»
Показники ситуацій, які можуть привести до класифікації оренди як фінансової

класифікація 
оренди не розглядаються

а) якщо орендар може анулювати 
угоду про оренду, збитки орендо-
давця, пов'язані з анулюванням, несе 
орендар;
б) прибутки або збитки від коливання 
справедливої вартості залишку при-
падають на орендаря (наприклад, 
у формі знижок орендної плати, які 
дорівнюють більшості надходжень від 
продажу в кінці оренди);
в) орендар має можливість 
продовжити оренду на додатковий 
період за орендну плату, значно 
нижче ринкової орендної плати

облік витрат на 
поліпшення об'єкта 
оренди

витрати орендаря на поліпшення 
об'єкта не розглядаються

операційної оренди фінансової оренди
які призводять до збільшення майбутніх 
економічних вигод, первинно очікуваних 
від його використання, відображаються 
як капітальні інвестиції, які включаються
в створення (будівництво) інших 
необоротних матеріальних активів у вартість об'єкта фінансової оренди

облік оренди 
орендаря та 
орендодавця

об'єкт операційної оренди відобра-
жається на позабалансовому рахунку 
бухгалтерського обліку за вартістю, 
зазначеною в угоді про оренду

не розглядаються

розподіл фінансового доходу між звітними періодами

здійснюється із застосуванням орендної 
ставки на залишок дебіторської 
заборгованості орендаря на початок 
звітного періоду

здійснюється на систематичній і раці-
ональній основі і базується на моделі, 
що відображає постійну періодичну 
прибутковість на чисті інвестиції 
орендодавця, не сплачені за фінан-
сову оренду

Продаж активу з 
укладенням угоди 
про його отримання 
продавцем в оренду

сума перевищення продажної вартості активу над справедливою вартістю 
проданого активу

інформація, що 
розкривається в 
примітках до річної 
фінансової звітності

виробник орендаря надає інформацію щодо фінансової звітності

Джерело: складено основі [8–10]
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неможливим надання на рівні держави інфор-
мації про реальний обсяг лізингових операцій, 
структуру лізингових платежів та склад об’єктів, 
що передаються в лізинг. таким чином, як на 
рівні держави, так і на рівні підприємства існує 

низка проблем лізингових операцій, які стосу-
ються і законодавчої бази, і методики безпо-
середнього обліку. саме ці проблеми, на нашу 
думку, потребують більш детального вивчення 
та вирішення. 
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імені василя стефаника

У статті розглянуто важливість електронної звітності в оподаткуванні господарюючих суб’єктів 
та наведено причини, які зумовлюють її впровадження в облікову практику вітчизняних підприємств. На-
ведено діючі нормативні документи, які регламентують процес упровадження електронної податкової 
звітності, а також розглянуто труднощі, які виникають у процесі електронного звітування, та запропо-
новано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: електронна звітність, оподаткування, платник податків, податкова звітність.

В статье рассмотрена важность электронной отчетности в налогообложении хозяйствующих субъ-
ектов и приведены причины, которые предопределяют ее внедрение в учетную практику отечественных 
предприятий. Приведены действующие нормативные документы, которые регламентируют процесс 
внедрения электронной налоговой отчетности, а также рассмотрены трудности, которые возникают 
в процессе электронной отчетности, и предложены пути их решения.

Ключевые слова: электронная отчетность, налогообложение, налогоплательщик, налоговая от-
четность.

In the article importance of the electronic accounting is examined in taxation of managing subjects and reasons 
over, that predetermine her introduction in registration practice of domestic enterprises, are brought. Operating 
normative documents over, that regulate the process of introduction of the electronic tax accounting, are brought, 
and also difficulties that arise up in the process of the electronic accounting are considered, and the ways of their 
decision are offered.

Keywords: electronic accounting, taxation, taxpayer, tax accounting.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. в умовах перманентної 
мінливості бізнес-середовища та невизначе-
ності умов господарювання перед керівництвом 
підприємств значною мірою постає потреба 
перегляду методів управління витратами діяль-
ності та оптимізації їх величини відповідно до 
обставин, що складаються. відомо, що в епоху 
бурхливого розвитку інформаційних технологій 
вагомими резервами зниження витрат діяль-
ності господарюючих суб’єктів є поступове замі-
щення та максимальна автоматизація виробни-
чих процесів, технологічних операцій, системи 
прийняття управлінських рішень тощо. 

у цьому контексті значний прорив щодо 
застосування інформаційних технологій просте-
жується в обліково-аналітичній практиці, осно-
вною метою якої є реєстрація, систематизація, 
оброблення та узагальнення даних про діяль-
ність суб’єктів господарювання у вигляді звіт-

ності для прийняття виважених управлінських 
рішень. зрозуміло, що вказані тенденції не оми-
нули сферу адміністрування податків, зборів та 
інших обов’язкових платежів, що передбачають 
правильність формування податкової звітності і 
своєчасність проведення відповідних платежів. 
унаслідок запровадження можливості подання 
податкової звітності в електронному вигляді від-
бувся новий виток розвитку відносин між фіс-
кальними органами та платниками податків, що 
в цілому, вважаємо, характеризується винят-
ково позитивними тенденціями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. на загаль-
нодержавному рівні прийнято низку норма-
тивно-правових документів, які регламентують 
порядок застосування електронного документо-
обігу, умови накладення і визнання електронних 
підписів, шляхи передачі даних тощо. однак 
формування і подання податкової звітності в 
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електронному вигляді у вітчизняній обліковій 
практиці супроводжується певними трудно-
щами, які, вважаємо, слід своєчасно виявляти, 
досліджувати причинно-наслідковий зв'язок та 
розробляти заходи щодо їх усунення.

Проведений огляд останніх публікацій та 
досліджень за вказаною проблематикою дає 
змогу стверджувати, що питання формування 
і подання документів в електронному вигляді 
все частіше обговорюються як на теоретич-
ному рівні, так і в практичній площині. так, у 
цьому контексті заслуговують на увагу наукові 
праці та доробки вітчизняних учених П.с. клі-
мушина, П.в. Мельника, а.о. Мелащенка, 
а.М. новицького, л.л. тарангула, в.о. осмят-
ченка, с.П. ріппи та ін., кожен з яких досліджу-
ють окремі напрями розвитку інформатизації 
суспільства, зокрема ведення електронного 
державного управління, електронного докумен-
тообігу, оподаткування тощо.

П.с. клімушин у своїх дослідженнях доводить, 
що вдосконалення роботи органів державної 
влади є можливим за рахунок широкого впрова-
дження електронного урядування, де під останнім 
слід розуміти «…форму організації державного 
управління, за якою відбувається активна вза-
ємодія органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування між собою, із суспільством, 
людиною та громадянами, бізнесом за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій» [1]. При 
цьому науковець виділяє «електронний уряд» 
як національну систему, до якої повинні входити 
«електронна податкова служба», «електронна 
митниця» та інші відомчі системи.

низка інших науковців зосередила увагу на 
дослідженні проблем упровадження та розви-
тку електронного оподаткування, вирішення 
яких має загальнонаціональне значення. так, 
колектив авторів під головуванням П.в. Мель-
ника видав монографію [2], яка присвячена 
дослідженню сутності електронного оподатку-
вання, вітчизняного і зарубіжного досвіду його 
становлення та розвитку, організаційно-пра-
вовому забезпеченню, а також висвітлюється 
сучасний стан електронного оподаткування та 
шляхи протидії правопорушенням у всесвітній 
мережі інтернет.

а.М. новицький також досліджує електронне 
оподаткування та розглядає останнє як «…нор-
мативно врегульовану, динамічну, економічно 
обґрунтовану й доцільну синтезовану систему 
автоматизованого встановлення податкового 
зобов’язання, визначення податкової бази, 
обліку платників податків, підготовки і подачі 
електронної звітності та інших складників адмі-
ністрування податків із метою його впорядку-
вання та вдосконалення, створення умов для 
подальшого перспективного розвитку інформа-
ційних відносин у сфері оподаткування» [3].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. як бачимо, дослідження питань 

формування і подання документів у електро-
нному вигляді, зокрема в частині оподаткування 
діяльності суб’єктів господарювання, проведено 
та здійснюється на високому як теоретичному, 
так і практичному рівні. однак динамічність 
умов господарювання та мінливість чинного 
законодавства зумовлюють необхідність постій-
ного вивчення стану впровадження електро-
нної звітності на практиці, виявлення можливих 
труднощів застосування та пошуку шляхів їх 
вирішення і запобігання появі в майбутньому.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. обраний загальнонаціональний 
напрям розвитку нашої держави в бік міжна-
родної інтеграції, зокрема євроінтеграції, зумо-
вив перегляд та адаптацію діючих вітчизняних 
нормативно-правових документів відповідно 
до чинних міжнародних директив, положень та 
інших актів, у тому числі Європейського союзу. 
це ж стосується сфери впровадження електро-
нного оподаткування. так, у цьому контексті 
було прийнято низку важливих нормативно-
правових документів, які послужили основою 
для початку та розвитку електронного оподатку-
вання в нашій державі, а саме:

1. закон україни «Про електронні документи 
та електронний документообіг» [4], який прийня-
тий та спрямований на реалізацію єдиної дер-
жавної політики у сфері електронного докумен-
тообігу, забезпечення прав і законних інтересів 
його суб'єктів та регулює нормативно-правове 
забезпечення технології створення, передавання, 
одержання, зберігання та використання електро-
нних документів. При цьому вказується, що поря-
док організації та ведення електронного доку-
ментообігу визначається державними органами, 
органами місцевого самоврядування, підприєм-
ствами, установами та організаціями всіх форм 
власності, які мають на меті запровадження вка-
заного документообігу в електронній формі.

2. закон україни «Про електронний цифро-
вий підпис» [5], прийнятий одночасно з вищез-
гаданим документом та регламентує порядок і 
особливості застосування електронного циф-
рового підпису, вимоги до сертифіката ключів 
та правила його використання під час підпису 
електронних документів.

3. інструкція з підготовки і подання податко-
вих документів в електронному вигляді засобами 
телекомунікаційного зв'язку [6], затверджена 
ДПау та визначає загальні принципи організа-
ції інформаційного обміну під час подання плат-
никами податків податкової звітності до органів 
державної податкової служби україни в електро-
нній формі із використанням електронного циф-
рового підпису. вказаний документ поширюється 
на державні податкові органи та платників подат-
ків, які за власним бажанням можуть подавати 
податкові документи в електронному вигляді.

4. Податковий кодекс україни [7], який є осно-
вним документом, що визначає та регулює від-
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носини у сфері оподаткування, містить перелік 
податків та зборів, порядок їх адміністрування, 
компетенції контролюючих органів та відпо-
відальність платників податків за порушення 
податкового законодавства. зокрема, відповідно 
до п. 49.3 ст. 49 Глави іі вказаного документу, 
визначено, що подання податкової звітності 
можна здійснювати як у паперовому вигляді, так і 
в електронній формі з дотриманням умови щодо 
реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у 
порядку, визначеному законодавством:

‒ особисто платником податків або уповно-
важеною на це особою;

‒ поштою з повідомленням про вручення та з 
описом вкладення;

‒ засобами електронного зв’язку в електро-
нній формі.

5. концепція створення електронного сер-
вісу «електронний кабінет платника податків» 
[8], яка прийнята та передбачає розширення 
переліку послуг, що надаються органами дер-
жавної податкової служби платникам податків 
із використанням електронного сервісу, поліп-
шення якості обслуговування платників подат-
ків, забезпечення достовірності інформації, що 
подається платниками податків до органів Дер-
жавної податкової служби, підвищення рівня 
прозорості та відкритості діяльності органів дер-
жавної податкової служби.

кожен із наведених документів регламентує 
окрему ділянку, однак в сукупності діючих їх 
норм було створено умови для впровадження 
та реалізації електронного документообігу, у 
тому числі електронного оподаткування. 

До причин впровадження електронної подат-
кової звітності можна віднести:

‒ науково-технічні;
‒ економічні;
‒ суспільно-політичні.
так, науково-технічними причинами впро-

вадження електронної податкової звітності є 
широка інформатизація всіх сфер діяльності 
сучасного суспільства та масове використання 
можливостей іnternet-мережі. це дало змогу 
організувати передачу даних та обмін інформа-
цією, при цьому скорочуючи час та відстань. Під-
твердженням цього є статистичні дані Internet 
Live Stats [9], які засвідчують темпи зростання 
користувачів інтернету як в україні, так і у світі 
в цілому.

як бачимо, наведена статистична інформа-
ція відображає динамічне зростання іnternet-
користувачів за останнє десятиріччя як в україні, 
так і у світі. При цьому впродовж 2012–2015 рр. 
спостерігається випередження відносних показ-
ників, що характеризують вітчизняне іnternet-
середовище порівняно з аналогічними світо-
вими показниками. 

Досить вагомими в сучасних умовах госпо-
дарювання можна виділити економічні причини 
впровадження електронного оподаткування, 
основою яких є економія ресурсів, часу та 
зусиль. Підсилення значущості останніх осо-
бливо спостерігається в умовах кризових явищ, 
які є присутніми в економіці нашої держави. 
така потреба в економії часу і ресурсів у процесі 
формування, здачі та оброблення електронної 
податкової звітності простежується як із боку 
господарюючих суб’єктів, які виступають плат-
никами податків, так і з боку державних подат-
кових органів.

у міжнародній практиці для оцінки трудо-
місткості процесу складання і подання подат-
кової звітності визначають такий показник. як 
кількість астрономічних годин, затрачених на 
оформлення і подання звітності. складений 
світовим банком спільно з міжнародною ауди-
торською компанією Pricewaterhouse Coopers 
щорічний рейтинг Paying Taxes [10] показує, що 
в 2016 р. україна посідає останнє місце порів-
няно із сусідніми державами.

таблиця 2
Оцінка трудомісткості процесу формування 

і подання податкової звітності
Держава Кількість затраченого часу, год.
україна 356
Польща 271

словаччина 192
Молдова 181
білорусь 176

росія 168
румунія 161

наведена ситуація засвідчує актуальність 
упровадження електронного оподаткування в 
нашій державі та водночас необхідність спро-
щення форм податкової звітності шляхом її уні-
фікації, типізації та стандартизації.

таблиця 1
Динаміка зростання Іnternet-користувачів в Україні та світі

Показники Роки
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

україна:
- користувачі, млн.
-% населення

3,0
6,6

5,1
11,0

8,2
17,9

10,6
23,3

13,1
28,7

15,9
35,3

18,5
41,0

19,5
43,4

19,6
43,7

19,7
44,1

світ: 
- користувачі, млрд.
-% населення

1,4
20,6

1,6
23,3

1,8
25,8

2,0
29,2

2,2
31,8

2,5
35,1

2,7
38,0

3,0
40,7

3,2
43,4

3,4
46,1



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 5 (05) 2016

359359Бухгалтерський оБлік, аналіз та аудит

До політично-суспільних причин упровадження 
електронного оподаткування слід віднести пер-
манентне бажання українського суспільства до 
змін та реформування діючої державної системи 
управління. так, у цьому контексті відбувається 
трансформація моделі державних фіскальних 
органів, де контролюючі функції поступово замі-
нюються на сервісні та обслуговуючі. Поряд із цим 
зменшується втручання контролюючих органів у 
роботу малого і середнього бізнесу шляхом при-
йняття відповідного мораторію, запроваджується 
дистанційний контроль над діяльністю суб’єктів 
господарювання, система перевірок переходить у 
ризикоорієнтований формат та ін.

таблиця 3
Динаміка зменшення  

контрольно-перевірочних заходів  
органами ДФС України за 2014–2015 рр. [11]
Види контрольно-

перевірочних 
заходів

2014 р. 2015 р. Відхи-
лення, %

Планові 6198 4453 -28,2
Позапланові 33129 21217 -36,0
зустрічні звірки 65732 50398 -23,3

однак ураховуючи досягнуті результати щодо 
впровадження електронної звітності в оподатку-
ванні суб’єктів господарювання, слід виділити 
окремі труднощі, які виникають та потребують 
вирішення. зокрема:

‒ соціально-психологічний аспект, який прита-
манний багатьом бухгалтерам, які критично став-
ляться до нововведень і не бажають освоювати 
новітні методи опрацювання облікової інформації 
та, відповідно, формування звітності. вважаємо, 
що у цьому напрямі слід підсилити просвітницьку 
діяльність, полегшити навчально-пізнавальний 
процес та забезпечити методичними розробками;

‒ складність та нестабільність роботи іnternet-
мережі в окремих місцевостях, зокрема в сіль-
ських та гірських районах. із плином часу вказана 
проблема вирішується в міру освоєння новітніх 
та передових технологій передачі даних;

‒ труднощі з вибором та використанням про-
грам для складання електронної звітності, біль-
шість яких є комерційними та потребують оплати 
за користування. вважаємо, що для деклару-
вання діяльності господарюючих суб’єктів пови-
нно бути вільне використання безкоштовного 
програмного забезпечення для електронного 
звітування з повним переліком доступних форм 
податкових звітів та декларацій;

‒ технічна ненадійність роботи та функці-
онування онлайн-сервісів для формування 
і подання електронної податкової звітності. 
наприклад, робота створеного електронного 
сервісу «електронний кабінет платника подат-
ків» часто супроводжується технічними збоями 
сервісу, відсутністю доступу тощо;

‒ відсутність ліцензованого програмного 
забезпечення щодо формування і подання 
електронної податкової звітності для роботи на 
мобільних пристроях та засобах.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Підсумовуючи проведені дослідження, слід 
відзначити актуальність запровадження елек-
тронної звітності в оподаткуванні суб’єктів гос-
подарювання. особливо важливість указаного 
процесу підсилюється в умовах кризових явищ, 
коли економія ресурсів і часу для представни-
ків бізнесу є одним із резервів оптимізації як 
роботи обліково-аналітичних підрозділів, так і 
витрат діяльності підприємства у цілому. однак, 
як бачимо, проведена робота супроводжується 
певними труднощами, які необхідно вирішувати 
в міру можливостей ресурсів та спільних зусиль.
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У статті розглянуто можливості інтелектуального аналізу даних в цілях оптимізації робочого проце-
су систем електронного документообігу. Описуються методи інтелектуального аналізу даних, завдан-
нями яких є вилучення, накопичення і обробка знань, сценаріїв, моделей поведінки інформаційних систем 
організацій в розглянутій предметній області. Визначаються методи інтелектуального аналізу даних, які 
найбільш доцільно використовувати у системах електронного документообігу.

Ключові слова: інтелектуальний аналіз даних, система електронного документообігу, інформаційна 
система, база знань.

В статье рассмотрены возможности интеллектуального анализа данных в целях оптимизации ра-
бочего процесса систем электронного документооборота. Описываются методы интеллектуального 
анализа данных, задачами которых являются извлечение, накопление и обработка знаний, сценариев, мо-
делей поведения информационных систем организаций в рассматриваемой предметной области. Опре-
деляются методы интеллектуального анализа данных, которые наиболее целесообразно использовать 
в системах электронного документооборота.

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, система электронного документооборота, ин-
формационная система, база знаний.

The paper presents the possibilities of intelligent data analysis with the aim of optimizing the working process of 
document management systems. The methods of intelligent data analysis are described with the focus on the tasks 
such as retrieval, accumulation and processing of knowledge, scenarios, behavior models of information systems in 
the field of study. The methods of intelligent data analysis which are most practical for application in digital document 
management are determined.

Keywords: data mining, electronic document management system, information system, knowledge base.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Для сучасних інформаційних 
систем характерні величезні обсяги даних і стриб-
коподібні зміни або невизначеність факторів 
зовнішнього середовища. у цих умовах застосу-
вання традиційних статистичних підходів (таких 
як, наприклад, апарат математичної статистики, 
апарат аналітичної обробки даних OLAP), як 
правило, є неоптимальним з точки зору ефек-
тивності. це актуалізує проблему забезпечення 
організацій засобами автоматизованого аналізу 
потоків даних, вилучення і накопичення знань [3].

Перед кожною організацією стоїть завдання 
аналізу внутрішніх і зовнішніх факторів, що 

впливають на рівень її виробництва. значно зни-
зити тимчасові та ресурсні витрати, підвищити 
рівень якості діловодства дає змогу комплексне 
забезпечення організації засобами централізо-
ваного управління даними, зокрема засобами 
електронного документообігу.

ефективність процесу автоматизованого 
документообігу може бути значною мірою 
знижена під дією низки факторів: виникнення 
нештатних ситуацій в процесі експлуатації, не 
передбачених на етапі проектування системи 
електронного документообігу; помилки кінце-
вого користувача (оператора, адміністратора 
системи) тощо. наслідками таких помилок 
є втрата або спотворення даних, неузгодже-
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ності і протиріччя в роботі різних структур 
організації.

універсальні засоби іаД досить складні та 
дорогі, тому вони не можуть широко застосову-
ватися в рамках інтегрованих систем, орієнто-
ваних на кінцевого користувача. у зв’язку з цим 
зростає необхідність розроблення систем інте-
лектуального аналізу даних (сіаД).

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. система електронного 
документообігу (сеД) – організаційно-технічна 
система, що забезпечує процес створення, 
управління доступом і поширення електронних 
документів в комп’ютерних мережах, а також яка 
забезпечує контроль над потоками документів в 
організації. Перевагами електронного докумен-
тообігу є можливість паралельного виконання 
операцій над документами, безперервність руху 
документа; забезпечення високоефективного 
пошуку документів, забезпечення звітності за 
різними статусами і атрибутами документів.

складність та різноманітність методів іаД 
вимагають створення спеціалізованих засо-
бів кінцевого користувача для вирішення 
типових задач аналізу інформації в конкрет-
них областях.

системи іаД застосовуються у наукових 
дослідженнях та освіті, в роботі правоохорон-
них органів, виробництві, охороні здоров’я та 
багатьох інших областях. особливо широко тех-
нологія іаД використовується в системах елек-
тронного документообігу.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. у статті подається дослі-
дження основних методів інтелектуального ана-
лізу даних, які можуть застосовуватись в елек-
тронному документообігу на підприємстві.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у тому, щоб 
розглянути системи інтелектуального аналізу 
даних, завданнями яких є вилучення, нако-
пичення і обробка знань, сценаріїв, моделей 
поведінки інформаційних систем організацій, а 
також провести аналіз цих систем; визначити, 
які методи інтелектуального аналізу даних раці-
онально використовувати у системах електро-
нного документообігу.

виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. інтелектуальний аналіз даних (іаД) 
є міждисциплінарною галуззю науки, що вини-
кла і розвивається на базі досягнень приклад-
ної статистики, розпізнавання образів, штучного 
інтелекту, теорії баз даних та інших областей 
сучасної науки. іаД є спектром технологій і мето-
дик виявлення статистичних взаємозв’язків, 
закономірностей, правил у наборах даних. нині 
реалізація і розвиток цього підходу ведуться 
корпорацією «Oracle», компанією «SAS», ком-
панією «Google In,c.» тощо.

задачі іаД зводяться до реалізації алгорит-
мів класифікації, кластеризації, асоціації, про-
гнозування, побудови продукцій, регресійного та 
кореляційного аналізу. основними завданнями 
сіаД є аналіз структури баз даних, запитів, 
журналів транзакцій, пошук закономірностей і 
взаємозв’язків між даними, побудова продук-
ційних моделей, емпіричних моделей, дерев 
рішень та семантичних мереж [2].

Проведення інтелектуального аналізу даних 
можна розбити на такі етапи:

– постановка задачі;
– підготовка даних;
– вивчення даних;
– побудова моделей;
– дослідження і перевірка моделей;
– розгортання та оновлення моделей.
в основі сучасного іаД лежить принцип 

побудови шаблонів гіпотез. таким чином, 
здійснюється формування наборів гіпотез 
на основі вибірок даних, а не пошук вибірок 
даних, що задовольняють спочатку сформу-
льовані гіпотези.

база даних інформаційної системи (іс) є 
набором таблиць, що містять записи про влас-
тивості різних об’єктів. ці записи містять дані, 
що відображають той чи інший факт у рамках 
предметної області, але позбавлені смислового 
навантаження.

Масиви даних значного обсягу, накопичені 
за певний часовий проміжок, можуть служити 
джерелами інформації про закономірності пове-
дінки іс, взаємозв’язками між даними, данини 
для побудови сценаріїв функціонування сис-
теми. отримана таким чином інформація зна-
ходить своє застосування в галузях прогнозу-
вання, стратегічного антикризового управління, 
в аналізі ризиків [1].

виділяють такі типи закономірностей у даних, 
які виявляються за допомогою іаД:

1) асоціація – виявлення залежностей між 
зв’язаними подіями, що вказують, що з події 
X випливає подія Y; такі правила називаються 
асоціативними;

2) секвенція – оцінка ймовірності виникнення 
послідовності подій;

3) класифікація – установлення функціо-
нальної залежності між вхідними й дискрет-
ними вихідними змінними. за допомогою класи-
фікації вирішується задача віднесення об’єктів 
(спостережень, подій) до одного із заздалегідь 
відомих класів;

4) кластеризація – це угрупування об’єктів 
(спостережень, подій) на основі даних (власти-
востей), що описують сутність об’єктів; об’єкти 
усередині кластера повинні бути «схожими» 
один на одного й відрізнятися від об’єктів, що 
ввійшли в інші кластери;

5) регресія – установлення функціональної 
залежності між вхідними й неперервними вихід-
ними змінними; прогнозування найчастіше зво-
диться до розв’язку задачі регресії.
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сьогодні розроблено і використовується 
велика кількість методів іаД, які можуть засто-
совуватися в цілях оптимізації електронного 
документообігу. серед них можна виділити такі:

– регресійний, дисперсійний, кореляційний 
аналіз;

– побудова емпіричних моделей;
– реалізація нейромережевих алгоритмів 

іаД;
– побудова дерев рішень;
– побудова кластерних моделей.
Метод регресійного, дисперсійного, кореля-

ційного аналізу передбачає дослідження [4]:
– ступеня впливу декількох незалежних 

атрибутів на залежний атрибут (регресійний 
аналіз);

– ступеня впливу атрибутів один на одного 
(кореляційний аналіз);

– ступеня впливу факторів, що визначають 
атрибут, на його значення (дисперсійний ана-
ліз).

Побудова емпіричних моделей передбачає 
накопичення відомостей про досвід функціо-
нування системи. як правило, окремо взята 
емпірична модель застосовується для аналізу 
даних строго конкретної предметної області 
(наприклад, для фінансового аналізу).

Метод побудови дерев рішень надає не 
завжди оптимальні, але завжди наочні рішення. 
цей підхід також є досить популярним завдяки 
своїй простоті й наочності. Дерева рішень є 
ієрархічною структурою питань на «так» і «ні». 
листям в цьому випадку є твердження про від-
несення об’єкта до відповідного класу (катего-
рії) або про настання тієї чи іншої події. недолі-
ком цього підходу є його обмеженість в побудові 
правил логічного висновку – рішення задачі 
зводиться до формування ланцюжка послідов-
ного перегляду властивостей об’єктів, а не зна-
ходження справжніх і логічно повних закономір-
ностей поведінки об’єктів системи.

Побудова кластерних моделей є об’єднанням 
схожих об’єктів на групи (класи) на підставі поді-
бних значень у наборі даних.

особливої уваги заслуговує реалізація 
нейромережевих алгоритмів іаД, заснованих 
на застосуванні апарату штучних нейронних 
мереж (ШнМ). це великий клас систем, архітек-
тура яких має аналогію (як тепер відомо, досить 
слабку) з побудовою нервової тканини з нейро-
нів. в одній з найбільш поширених архітектур, 
багатошаровому перцептроні зі зворотним 
поширенням помилки, імітується робота нейро-
нів у складі ієрархічної мережі, де кожен нейрон 
більш високого рівня з’єднаний своїми входами 
з виходами нейронів нижчого шару. на нейрони 
найнижчого шару подаються значення вхідних 
параметрів, на основі яких потрібно приймати 
якісь рішення, прогнозувати розвиток ситуації.

Перевагою цього напряму є одна з осно-
вних властивостей інс – здатність до навчання. 
навчання ШнМ полягає в тренуванні на раніше 

отриманих наборах, що включають вхідні і від-
повідні їм вихідні дані. за допомогою різних 
алгоритмів навчання ваги міжнейронних зв’язків 
встановлюються таким чином, щоб для будь-
яких наборів вхідних даних одержувані відповіді 
були максимально близькими до правильних 
відповідей. недоліками є необхідність у вели-
кій навчальній вибірці даних; складність ана-
лізу структури ШнМ (людський мозок не здат-
ний інтерпретувати набір з тисяч значень ваг 
зв’язків всередині мережі). цей підхід широко 
використовується в задачах іаД.

на рівні реалізації метою процесу іаД є 
побудова моделі, що відбиває поводження сис-
теми та дає змогу прогнозувати поведінку сис-
теми залежно від зміни зовнішніх і внутрішніх 
факторів.

у системах електронного документообігу 
доцільно використовувати регресійний, дис-
персійний, кореляційний аналіз даних, нейро-
мережеві та генетичні моделі. реалізація сіаД 
передбачає розробку програмного забезпе-
чення – набору бібліотек утиліт, що розширюють 
функціональні можливості сеД.

впровадження на підприємствах цієї мето-
дики дає змогу вирішити такі проблеми, як 
мінімізація інформаційних ризиків, узгодження 
порядку експлуатації сіаД з законодавством 
україни, зміна програмного і апаратного забез-
печення згідно з виникаючими у процесі функ-
ціонування системами інтелектуального аналізу 
даних характером завдань і рівнем наванта-
ження. Поряд з перерахованими слід відзначити 
найважливіші питання забезпечення безпеки, 
конфіденційності, а також запобігання некорек-
тного використання і спотворення даних.

використання комплексу методів іаД дає 
змогу системно досліджувати питання впливу 
зовнішніх і внутрішніх факторів на ефективність 
виробничих процесів. серед основних переваг 
іаД стосовно електронного документообігу слід 
особливо відзначити можливість здійснення 
ситуаційного аналізу з метою оптимізації вироб-
ничих процесів.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямі. 
безумовною перевагою іаД є його універсаль-
ність, тобто можливість застосування в найріз-
номанітніших областях сучасних інформацій-
них технологій. Широке впровадження систем 
інтелектуального аналізу даних створює пере-
думови для переходу до якісно нового рівня 
управління виробничими процесами, зокрема 
роботою систем електронного документообігу. 
це дає підставу розглядати розробку систем 
інтелектуального аналізу даних як перспектив-
ний напрям розвитку обчислювальної техніки у 
модернізації виробництва.

у системах електронного документообігу 
доцільно використовувати регресійний, диспер-
сійний, кореляційний аналіз даних, нейромере-
жеві та генетичні моделі.
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У статті досліджені теоретичні та прикладні аспекти розвитку циркулярної економіки та вплив на її 
успішність програм зеленого будівництва. Проаналізовані особливі риси зеленого будівництва в Європей-
ському Союзі, перспективи та складнощі розвитку цього типу будівництва. Автори виокремили основні 
принципи циркулярної економіки, які реалізуються на практиці зеленого будівництва в ЄС. Виявлені та 
систематизовані успішні складові програм Європейської комісії «Зелене будівництво», Директив з енерго-
ефективності будівель, а також елементи цільових Програм з декарбонізації та Плану дій щодо циркуляр-
ної економіки, які стосуються зеленого будівництва. Проаналізовані приклади впровадження ефективних 
методів досягнення цілей зеленого будівництва в ЄС. Доведено, що у будівельному секторі є великий не-
розкритий довгостроковий, економічно вигідний потенціал досягнення цілей циркулярної економіки.

Ключові слова: лінійна економіка, циркулярна економка, зелене будівництво, економічна політика, ЄС.

В статье исследованы теоретические и прикладные аспекты развития циркулярной экономики и ее 
влияние на успешность программ зеленого строительства. Проанализированы специфические черты 
зеленого строительства в Европейском Союзе, а также перспективы и сложности развития данного 
вида строительства. Авторы выделили основные принципы циркулярной экономики, реализуемые в прак-
тике зеленого строительства в ЕС. Выявлены и систематизированы успешные оставляющие программ 
Европейской комиссии «Зеленое строительство», Директив по энергоэффективности зданий, а также 
элементы целевых Программ ЕС по декарбонизации и Плана действий по достижению целей циркулярной 
экономики, которые касаются зеленого строительства. Проанализированы примеры применения эффек-
тивных методов достижения целей зеленого строительства в ЕС. Доказано, что в строительном сек-
торе существует большой нераскрытый долгосрочный, экономически выгодный потенциал достижения 
целей циркулярной экономики.

Ключевые слова: линейная экономика, циркулярная экономика, зеленое строительство, экономиче-
ская политика, ЕС.

The theoretical and applied aspects of the circular economy development as well as its influence on the success 
of green building programs have been investigated in the article. Special features of green building in the Europe-
an Union have been analyzed and the prospects and challenges of this type of construction have been revealed. 
The authors have highlighted the basic principles of circular economy, which have been implementing in practice 
of green building in the EU. The successful components of EU programs “Green Building”, “Directive on energyeffi-
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cience of buildings”, “Decarbonisation programs” and “An EU action plan for the Circular Economy” which are related 
to green building, have been found out and systemized. It has been proved that building sector has got large, long-
term, cost-effective potential for achieving the objectives of circular economy.

Keywords: linear economy, circular economy, green building, economic policy, EU.

Постановка проблеми. економічна модель 
виробництва та споживання, що склалася на сьо-
годні в більшості країн світу, в україні зокрема, 
представляє собою лінійну послідовність ета-
пів, яку можна представити як «4в-модель»: 
видобуваємо – виробляємо – використовуємо – 
викидаємо. в свій час промислова революція 
стала результатом появи нових джерел енергії, 
а це були майже виключно поклади вуглецевого 
палива. спираючись на успіхи науки, яку піз-
ніше назвуть матеріалознавство, і нарощуючи 
споживання енергії, людство зайнялося здо-
биччю металів, отриманням сплавів і, нарешті, 
розробкою пластмас. лінійні моделі виробни-
цтва, засновані на принципі отримання сиро-
вини, виготовлення продукту і викидання від-
ходів, мають безліч недоліків і особливо ярко ці 
недоліки проявляються в тих галузях, що мають 
суттєві обсяги відходів, які формують так зва-
ний «екологічний слід». До таких галузей відно-
ситься будівництво, а «будівельний слід» є чи 
не найбільшою складовою загального «еколо-
гічного сліду», що виник як результат антропо-
генного навантаження на природу. 

альтернативою лінійної економіці може 
виступити так звана циркулярна економіка, яка 
ставить за мету розірвати зв’язок між актуаль-
ним вектором розвитку соціуму і економічним 
зростанням за рахунок споживання природних 
ресурсів. очевидно, що формування такої еко-
номічної моделі відбувається під дією відповід-
ної економічної політики урядів та (або) надна-
ціональних інститутів. саме тому дослідження 
особливостей економічної політики Єс щодо 
впровадження принципів циркулярної еконо-
міки, в тому числі на прикладі розвитку зеле-
ного будівництва, є актуальною тематикою для 
вітчизняної науки і практики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
значний внесок в теоретичне обґрунтування 
принципів формування «зеленої» економіки, 
методологію оцінки сталого соціально-еколого-
економічного розвитку та концепцію регулю-
вання процесу екологізації економічного розви-
тку як головного чинника створення «зеленої» 
циркулярної економіки закладені в працях 
в. аніщенко, б. буркинського, с. бобильова, 
т. Галушкіної, л. Мельника, л. жарової, з. Гера-
симчук, с. харичкова, н. Пахомової, р. Пере-
лета, о. кубатко, е. вайцзекера, Д. Медоуза, 
Г. брундтланд, Г. Дейлі, с. кузнеця, т. тітен-
берга та інших. науково-методичні питання роз-
витку зеленого будівництва, будівельної еколо-
гії, енергозбереження, в тому числі на прикладі 
Єс, висвітлювалися в працях а. тетіора, к. Гон-
чарової, о. квактун, с. Мащенко та інших разом 

з тим науково-практичний аспект розробки та 
імплементації стратегії розвитку зеленого будів-
ництва як складової політики Єс щодо форму-
вання циркулярної економіки, потребує додат-
кового дослідження.

Мета роботи: визначити роль та місце про-
грам зеленого будівництва в загальній стратегії 
розвитку циркулярної економіки в Єс.

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. лінійні моделі виробництва, що діста-
лися нам у спадок від попередніх революцій, 
сьогодні виявляють безліч серйозних недоліків, 
одним з яких є зростаючі екологічні проблеми; і 
нова промислова революція покликана випра-
вити накопичилися негативні фактори. одним з 
інструментів вирішення проблеми забруднення і 
забезпечення стабільного екологічного майбут-
нього є циркулярна економіка, що передбачає 
безперервний оборот технічних і біологічних 
матеріалів при виробництві та збереження цін-
них природних ресурсів. 

у даній моделі матеріального виробництва 
використовуються два типи циклів: цикл орга-
нічних або біологічних матеріалів, здатних 
повертатися в біосферу без шкоди для живого 
світу; цикл технічних матеріалів, які повинні 
утримуватися в обороті якомога довше за допо-
могою таких інструментів, як прокат, модифіку-
вання, ремонт, ре-виробництво, повторне вико-
ристання. 

інтерес до циркулярної економіці в світі 
зростає експоненціально. компанії, що стають 
на цей шлях, відкривають для себе принципово 
нові можливості для розвитку не тільки за раху-
нок отримання додаткового цінності зі своїх про-
дуктів і матеріалів, але і за рахунок відмови від 
догм застарілої економічної моделі.

суть нової економіки, яку ще називають цир-
кулярною, полягає в тому, що майже все буде 
піддаватися вторинній переробці. це допоможе 
як виробляти, так і економити велику кількість 
енергії. наприклад, за даними Європейської 
алюмінієвої асоціації, 95% енергії, що витрача-
ється при виробництві алюмінію, буде еконо-
миться, якщо використовувати алюміній вдруге 
[1].

циркулярна економіка – новий тренд, основа 
«четвертої промислової революції», як це було 
заявлено в 2016 році на Міжнародному еко-
номічному форумі в Давосі [2]. «індустрія 4.0» 
передбачає раціональне використання природ-
них і технічних ресурсів, максимально ефек-
тивне енергозбереження, ремонт замість нової 
покупки і оренду замість власності, вторинну 
переробку всіх відходів і отримання з них нових 
товарів, сировини, енергії. 
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Перша промислова революція – це перехід 
від ручної праці до машинної; друга – осво-
єння електрики; третя, сьогоднішня – час 
комп'ютерів і інформаційних технологій. не 
дивлячись на значні успіхи попередніх промис-
лових революцій, економічна модель суспіль-
ного розвитку все ще залишається лінійною 
та такою, що спотворює природу й негативно 
впливає на здоров’я людей.

життєвий цикл будь-якого товару сьогодні 
виглядає наступним чином: одна компанія видо-
буває сировину, потім інша переробляє його і 
виробляє товар, третя продає його споживачеві, 
який користується товаром, а потім відправляє 
на звалище. таким чином створюється порочна, 
особливо з точки зору екологів, ланцюжок (так 
звана «лінійна економіка»): чим краще і багатше 
ми живемо, тим більше споживаємо і тим більше 
викидаємо. одним із способів розірвати цей 
ланцюжок повинна стати так звана циркулярна 
економіка, яку також називають розподіленою, 
або «зеленою».

Можна виокремити декілька основних прин-
ципів формування та успішного розвитку цирку-
лярної економіки (рис. 1). основна їх суть поля-
гає в наступному.

1. Платити потрібно не за товар, а за його 
використання: це основний принцип цирку-
лярної економіки. споживач не викидає товар, 
оскільки не купував його, а брав в оренду чи на 
прокат. ряд таких великих компаній, як Rollse 
Royce, Caterpillar, Toyota, Philips, вже працюють 
за подібною схемою.

2. Економічне зростання, але без зрос-
тання споживання. один з головних козирів 
циркулярної економіки, полягає в тому, що вона 
не тільки зберігає природу, а й в змозі забезпе-
чити економічне зростання без зростання спо-
живання (і зростання звалищ). Прихильники цієї 
економічної моделі стверджують, що завдяки їй, 

наприклад в Європі, за 5 років можна створити 
100 тисяч робочих місць, а до 2030 року – вже 
2 мільйони [3]. 

як приклад подібного економічного зрос-
тання можна навести історію заводу з вироб-
ництва картонних упаковок компанії Stora Enzo 
(фінський целюлозно-паперовий виробник). 
необхідність у вторинній сировині для заводу 
призвело до збільшення обсягів збору відходів 
в прилеглих районах, що, в свою чергу, при-
звело до зростання продуктивності заводу; 
тобто утворився замкнений процес, вигідний і 
для Stora Enzo, і для компаній зі збору відходів. 

3. «Ефективність понад усе»: ще один 
принцип циркулярної економіки, який представ-
ляє собою вимогу забезпечення максимальної 
ефективності кожного процесу в життєвому 
циклі товару або послуги. більш того, ряд екс-
пертів вважає, що розподілена економіка тільки 
тоді стає циркулярної, коли досягається забез-
печення цієї самої ефективності.

4. Всі учасники економічного ланцюжка 
створюють новий продукт. циркулярна еконо-
міка вимагає, щоб в створенні нового товару або 
послуги брали участь всі учасники економічного 
ланцюжка. очевидно, що в такому контексті біз-
несу потрібно переглянути систему поставок і 
почати сприймати її не як набір окремих орга-
нізацій, а як взаємопов'язану мережу компаній, 
що рухаються в одному напрямку. один із спо-
собів реалізації такого підходу – використання 
принципу соціальних мереж, що дозволить під-
приємствам взаємодіяти з постачальниками і 
клієнтами на єдиної хмарної платформі і «гово-
рити однією мовою». 

5. Принцип довговічності продукції. вимога 
більш довгого життєвого циклу продукту перед-
бачає, що речі доведеться робити довговіч-
ними. Проте для того, щоб бізнес зайнявся 
виробництвом довговічних товарів, необхідні 

Рис. 1. Принципи формування та успішного розвитку циркулярної економіки
Джерело: побудовано авторами
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серйозні зміни в підході до отримання прибутку. 
адже виробництво довговічних товарів створює 
додаткові витрати у виробника і позбавляє його 
подальшого доходу. у циркулярної економіці ці 
витрати повинні компенсуватися пізніше – на 
стадії сервісу і підтримки продукту. 

6. іншими словами, прибуток доведеться 
отримувати в інший спосіб. реалізація кон-
цепції циркулярної економіки змінить методи 
ведення бізнесу і, відповідно, змінить харак-
тер отримання компаніями прибутку. замість 
одноразового отримання грошей при продажу, 
наприклад, автомобілю компанія буде отриму-
вати постійний дохід у вигляді внесків за оренду. 
однак це може створити для таких компаній 
додаткові труднощі при отриманні кредитів – 
багато банків не збільшують кредитування ком-
паній, які повертають гроші поетапно. 

разом з тим, слід визначити, що всі названі 
принципи, особливо щодо поетапності отри-
мання доходу, особливих вимог до кредиту-
вання тощо, є об’єктивними та традиційними 
рисами процесу будівництва як такого, що відбу-
вається досить довго, «продається» частинами 
(етапами виконаних будівельних робіт), а готові 
будівлі доволі часто стають об’єктами оренди. 
При цьому, з точки зору обсягу, процес будів-
ництва та знесення будівель (construction and 
demolition), є одними з найбільших джерел від-
ходів в Європі. багато з матеріалів підлягають 
вторинній переробці або можуть бути повторно 
використані, але частки вторинного викорис-
тання та переробки в будівництві сильно роз-
різняються в різних країнах Єс. будівельний 
сектор як такий впливає на екологічну ефек-
тивність будівель та інфраструктури протягом 
усього їхнього життя.

з огляду на тривалий термін експлуатації 
будівель, важливо досягати таких конструктив-
них рішень, які дозволять зменшити вплив буді-
вель на навколишнє середовище і підвищити 
довговічність і реціркуліруємих їх компонентів. 
Європейська комісія в рамках плану дій щодо 
циркулярної економіки [4] розроблятиме показ-
ники для оцінки екологічних показників протя-
гом усього життєвого циклу будівлі, впливаючи 
на розвиток зеленого будівництва.

словосполучення «зелене будівництво» 
виникло в сШа і країнах Європи ще в 70-х роках 
минулого століття. Дешевизна і невичерпність 
запасів енергоносіїв зумовили досить марно-
тратний характер їх використання, який най-
яскравіше проявився у будівництві. як резуль-
тат, за п’ятнадцять років (з 1965 р. по 1980 р.) 
світове енергоспоживання зросло, в серед-
ньому, в 1,7 рази [5], а витрати енергоресур-
сів на будівництво і експлуатацію будівель і 
споруд (без урахування виробничих витрат) в  
1970-ті роки стали складати близько половини 
загальних енерговитрат у більшості розвине-
них країн світу: в німеччині, нідерландах – 39%, 
ірландії – 46%, великобританії – 48%, Данії – 

50%. До того ж більше 90% цих обсягів за даними 
Єек (Європейській економічній комісії) припа-
дає безпосередньо на експлуатацію будівель 
і споруд [6]. значне підвищення світових цін 
на традиційні енергоносії, що сталося у кінці 
1970-х років, поставило під питання доцільність 
будівництва взагалі: витрати на зміст будівель 
стали перевищувати доходи від їх викорис-
тання. разом з тим вже у 1975 році з’явилися 
перші демонстраційні будівлі, що відрізнялися 
високою енергоефективністю. 

хоча зелене будівництво з’явилося не так 
вже і давно, проте воно нестримно розвивається 
і стає усе більш популярним у всьому світі. Під 
зеленим будівництвом прийнято розуміти зве-
дення і експлуатацію будівель з меншим рівнем 
споживання енергії і матеріалів на всьому про-
тязі життєвого циклу будинку. на нашу думку, 
найбільш вдалим є визначення яке надає наці-
ональне агентство сталого розвитку [7], за яким 
зелене будівництво – це практика будівництва 
і експлуатації будівель, цілями якої є зниження 
рівня споживання енергетичних і матеріальних 
ресурсів, збереження або підвищення якості 
будівель і комфорту їх внутрішнього середо-
вища упродовж усього життєвого циклу будівлі. 
Ми також вважаємо, що воно має бути допо-
внено словами «тривалість якого зростає за 
рахунок повторного використання матеріалів 
та конструкцій» – саме в такому вигляді визна-
чення більшою мірою відповідатиме завданням 
циркулярної економіки. 

Практика зеленого будівництва розширює і 
доповнює класичне будівельне проектування 
поняттями економії, корисності, довговічності 
і комфорту, а процес будівництва та його екс-
плуатації – зменшенням негативного впливу 
будови на довкілля і людське здоров’я. хоча 
нові технології будівництва зелених будівель 
постійно змінюються та удосконалюються 
головними цілями будівництва зелених буді-
вель вважають [8; 9]:

– підвищення ефективності використання 
природних та відновлювальних ресурсів (сонця, 
вітру, води);

– скорочення відходів, викидів і інших дій 
на довкілля, в тому числі зменшення викиду в 
атмосферу газів, що є наслідком утворення пар-
никового ефекту;

– збільшення частки відновлювальних дже-
рел енергії (сонця, вітру, води), завдяки впрова-
дженню їх у технологічний процес та викорис-
танні в експлуатації та обслуговуванні житлових 
зелених будівель;

– зменшення негативного впливу (за увесь 
життєвий цикл будівлі) на здоров’я людини під 
час перебування в житловому будинку, завдяки 
застосуванню новітніх, енергозберігаючих, при-
родніх та безпечних матеріалів;

– зниження навантажень на енергетичні 
мережі завдяки впровадженню та застосуванню 
відновлюваних джерел енергії;
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– зниження експлуатаційних витрат. 
зелене будівництво утілюється в життя у 

вигляді «зелених будівель». «зелена будівля», 
або екологічно стійка споруда – це результат 
філософії проектування, яка націлена: на підви-
щення ефективності використання обмежених 
ресурсів (землі, енергії, тепла і холоду, води і 
матеріалів); на зниження шкідливого впливу на 
здоров’ї людей і на мінімізацію негативної дії 
на довкілля впродовж усього життєвого циклу 
будівлі, через краще розташування, проекту-
вання, будівництво, управління, експлуатацію і 
подальший знос [6].

таким чином, «зелене будівництво», ство-
рення «зелених будівель» – це практика будів-
ництва і експлуатації будівель, метою якої 
передусім є зниження рівня споживання енерге-
тичних і матеріальних ресурсів упродовж усього 
життєвого циклу будівлі: починаючи від вибору 
ділянки і далі при проектуванні, будівництві, 
експлуатації, ремонті і зносі. з точки зору цир-
кулярної економіки необхідним є «зациклення» 
даного ланцюжку за рахунок повторного вико-
ристання будівельних матеріалів, елементів 
конструкцій з розібраних будівель. тим самим 
життєвий цикл будівельної продукції збільшу-
ється, тобто реалізується одне з положень 
(завдань) циркулярної економіки.

ще одним важливим завданням зеленого 
будівництва є збереження або підвищення 
якості будівель і комфорту їх внутрішнього 
середовища. ці твердження, на нашу думку, 
суттєво доповнюють стандартне, загальноприй-
няте будівництво такими поняттями як економія, 
довговічність та комфорт. крім того, екологічні 
будівлі абсолютно рентабельні і не вимагають 
великих витрат на обслуговування, що сприяє 
економії грошових коштів. вони економлять 
ресурси, використовуючи енергію, воду і матері-
али ефективніше впродовж їх життєвого циклу.

на сьогодні частка зелених будівель в 
загальному числі новобудов в державах Євро-
союзу досягає вже 20% і кількість таких будинків 
постійно зростає. екологічна політика Єс сфоку-
сована на розробці довгострокової стратегії роз-
витку будівельної галузі. ці проблеми знайшли 
своє відображення в спеціальному регулюванні 
Єс, що охоплює послуги (CPR – Construction 
Products regulation, 2011), де проблеми здоров’я 
і безпеки поставлені в якості ключових протягом 
усього інвестиційно-будівельного циклу. осно-
вним напрямком стійкого будівництва в Єс є 
поступовий перехід від будівництва нових буді-
вель до сервісного обслуговування та рекон-
струкції вже існуючого фонду будівель і споруд, 
що, ймовірно, обумовлено сучасної енергозбе-
рігаючої політикою Єс. Головним інструментом 
для оцінки екологічної ефективності для досяг-
нення цілей сталого будівництва є автоматизо-
ваний метод оцінки життєвого циклу (англ. – Life 
Cycle Assessment, LCA), розроблений Міжна-
родною організацією зі стандартизації (ISO).

у справі реалізації ефективних методів досяг-
нення цілей зеленого будівництва, яке в деяких 
джерелах називається також «стійким проекту-
ванням і будівництвом», просунулася велико-
британія, яка на рівні мегаполісу лондон успішно 
реалізує ряд напрямків в даній сфері [11]. ці 
напрямки охоплюють широке коло питань, наці-
лених на забезпечення зеленого проектування 
та будівництва, зокрема: формування еколо-
гічно безпечної (зеленої) інфраструктури, якість 
і дизайн житлового будівництва, пом'якшення 
наслідків зміни клімату, мінімізація викидів а 
атмосферу вуглекислого газу, переоснащення 
будівельних об'єктів, використання відновлю-
ваних джерел енергії та застосування іннова-
ційних енергетичних технологій, а також багато 
інших напрямків [12]. 

на сьогодні будівельний сектор європейської 
економіки є найбільшим споживачем ресурсів. 
оцінюючи в цілому та окремо стадії життєвого 
циклу будівлі (від видобутку матеріалів, вироб-
ництва будівельної продукції, безпосереднього 
будівництва, експлуатації та технічного обслуго-
вування будівель), в масштабах Єс вся галузь 
відповідає за споживання 1/2 видобувних мате-
ріалів, 1/2 енергії, 1/3 води та генерує 1/3 всіх 
відходів та викидів со2, оскільки до 35% буді-
вель в Єс побудовано 50 років тому і більше та 
є морально й технічно застарілими [13]. 

натомість зелені будівлі споживають в 
5-6 разів менше ресурсів для обігріву 1м2 і, за 
оцінками експертів, впровадження заходів щодо 
ретрофітингу існуючих та промоції нових зеле-
них споруд може знизити в цілому по Єс показ-
ники споживання енергії на 6%, а викидів со2 – 
на 5% вже в середньостроковій перспективі [13]. 

саме тому в 2005 році після опублікування 
зеленого листу з енергетичної ефективності 
Європейської комісії була заснована програма 
«зелене будівництво», яка проіснувала до 
2014 року [14]. вона успішно надавала інформа-
ційну, аналітичну, технічну та фінансову підтримку 
будівельним компаніям для запровадження інно-
ваційних зелених інвестицій. її першочерговими 
завданнями були підвищення обізнаності та 
попиту на більш ресурсо-ефективні будівлі серед 
бізнес споживачів, девелоперів і кінцевих користу-
вачів; поширення інформації щодо використання 
природних ресурсів і пов'язаних з цим впливів 
на навколишнє середовище протягом життєвого 
циклу будівлі з метою підтримки прийняття рішень 
серед дизайнерів, архітекторів, забудовників, буді-
вельних компаній, виробників будівельної продук-
ції, інвесторів, споживачів тощо.

багато років дебати в Європі щодо зеленого 
будівництва концентрувались навколо стандар-
тів та методик вимірювання енергоефектив-
ності, а також покращення системи розробки 
норм сертифікації та пов’язані з ними інститути. 

Головним законодавством, що стосується зни-
ження споживання енергії в сфері будівництва, є 
Директива «енергетичні показники будівель» [15] 
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від 2010 року та Директива «енергетична ефектив-
ність» [16] від 2012 року. в рамках першої дирек-
тиви пропонувалось включати інформацію про 
сертифікат енергетичних витрат в рекламу при 
продажі чи здачі в оренду будинків; країни Єс мали 
забезпечити схеми перевірки систем опалення та 
кондиціювання; усі нові будинки вже до 2020 року 
мають відповідати вимогам нульового рівня спожи-
вання енергії ( адміністративні та публічні споруди – 
до кінця 2018 року), або, як мінімум, розробити гра-
ничні показники енергоспоживання для різних типів 
будівництва – нових будівель, повномасштабних 
реноваційних проектів та ретрофітингу будівель-
них модулів тощо. крім того, передбачалось, що 
країни розроблять перелік національних фінан-
сових інструментів для покращення енергетичної 
ефективності будівель.

в рамках другої директиви «енергетична 
ефективність» [16] передбачалось, що європей-
ські країни зроблять реновацію в 3% будівель, в 
яких знаходиться центральна влада, а придба-
тимуть нові будівлі лише за умови, що ті мають 
високі стандарти енергетичної ефективності, 
тобто нульового енергоспоживання. Європей-
ські країни зобов’язуються розробити довго-
строкову стратегію з національного будівни-
цтва, яка може бути включена в їх національні 
плани дій з енергетичної ефективності. 

уже з 2013 року щорічно Європейською комі-
сією проводяться публічні консультації, публіку-
ються комюніке, останнє з яких від 2016 року 
має назву «загальна система ключових інди-
каторів Єс щодо врахування потреб навколиш-
нього середовища при проектуванні європей-
ських будівель» [17]. необхідно відзначити, що 
відбувається «зсув уваги» Європейської комі-
сії від першочергового пошуку можливостей 
ресурсної ефективності будівного сектору та 
підвищення конкурентоспроможності європей-
ських споруд (комюніке від 2014 р.) до більш 
системного поняття реалізації концепції цирку-
лярної економіки (комюніке від 2015 року). цей 
документ передбачає дві групи цілей: проблеми 
впливу життєвого циклу будівель на навко-
лишнє середовище та задачі досягнення якісної 
ресурсоефективності. вони включають в себе 
шість завдань: життєвий цикл матеріалів має 
бути ресурсоефективним, споживання води має 
бути зведено до мінімуму, простір сконструйова-
них будівель має бути комфортним і здоровим, 
будівлі мають бути стійкими до зміни клімату, 
використання викидів вуглекислого газу на різ-
них стадіях життєвого циклу будівлі мають бути 
оптимізовані з точки зору витрат та вартості. 

очевидно, що зростання інвестицій в енер-
гоефективне оновлення будівель всіх типів 
(комерційні, житлові, державні), необхідне для 

досягнення цілей Європи по скороченню вики-
дів парникових газів від економіки Єс на 80% 
до 2050 року, не може бути досягнуте лише за 
рахунок ринкових сил. вони повинні доповню-
ватися громадськими фондами, прагматичним, 
передбачуваним, довгостроковим і сприятли-
вим нормативно-регулятивним середовищем і 
фундаментальною зміною в поведінці акторів 
в різних видах будівництва. ці фактори будуть 
необхідні для того, щоб гарантувати, що швид-
кість і якість реновацій в будівництві збільшиться 
щонайменше в 2,5 рази до 2020 року порівняно 
з 2015 роком [18]. тільки такі темпи нарощення 
зелених інвестицій в будівництві зможуть набли-
зити до реальності цілі Єс 2050 року.

Висновки. розвиток циркулярної економіки 
в змозі призвести до низки позитивних ефек-
тів, як суто економічних, так і соціально-еко-
логічних. циркулярна економіка може безпо-
середньо вплинути на добробут, бо перехід від 
великих одноразових виплат до значно менших 
платежів за оренду і прокат дозволить малоза-
безпеченим верствам населення скористатися 
раніше недоступними для них товарами і послу-
гами. крім того, підвищення ефективності витра-
чання ресурсів саме по собі призводить до пев-
ного зменшення цін на кінцеві товари і послуги. 
разом з тим слід зазначити, що циркулярна еко-
номіка – не панацея. незважаючи на переробку 
і прагнення до максимальної замкнутості вироб-
ничих ланцюжків, систем зі 100% ккД не існує. 
споживання (і виснаження) природних ресурсів 
завдяки її впровадженню не припиниться, однак 
може значно вповільнитися. До того ж, незважа-
ючи на те, що деякі кроки по переходу до цир-
кулярної економіці робляться вже сьогодні, до 
повноцінного втілення концепції в життя минуть 
десятиліття, для чого вже зараз розробляються 
та реалізуються спеціальні програми підтримки 
«зелених» проектів в економіці. 

успішність програм Єс з підтримки зеле-
ного будівництва як важливого елементу фор-
мування циркулярної економіки полягає в 
наданні інформаційної, аналітичної, технічної 
та фінансової підтримки будівельним компа-
ніям для запровадження інноваційних зеле-
них інвестицій. нові стандарти будівництва та 
методики вимірювання енергоефективності, 
заохочування розробки національних фінансо-
вих інструментів для покращення енергетич-
ної ефективності проектів, програми реновації, 
ретрофінгу та декарбонізації є тими інструмен-
тами підтримки зеленого будівництва в Єс, 
які мають впроваджуватися й в україні задля 
досягнення конвергенції економічних політик та 
успішної інтеграції до правового, нормативного 
та економічного простору Єс.
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